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" Бідний той, хто вже нічого не хоче " 
( Еріх Марія Ремарк ) 

Актуально Весняний діловий форум 

Підприємства 
Львова 

Видавництво «Свічадо» 

Цікаво «Повен Стіл» 

Екологічно «Еко-Бус» продовжує приймати відпрацьовані лампи 

Тренінг Як досягати своїх цілей - тренінг 

Анонс Форум культурних та креативних індустрій 

Анонс Інженерний Ярмарок Кар’єри 

Актуально 
 

 

 

19-20 квітня 2018 
 

 
 

Час і місце 

вул. Вітовського, 43А, Львів, 

79000 

Park. Art of Rest  

19 квітня 2018р., з 9.00 по 20.00 

год. 

20квітня 2018р., з 10.00 по 12.00  

год. 
 

Форум є аполітичним  

некомерційним проектом та 

спрямований на розвиток бізнес-

середовища в Україні. 

Мета 

За допомогою експертних 

досліджень дослідити стан та 

перспективи розвитку економіки 

України в короткостроковій та 

середньостроковій перспективі. 

Посприяти налагодженню 

взаємодії між підприємцями та 

представниками органів влади й 

місцевого самоврядування різних 

регіонів України, а також між 

підприємцями та іноземними 

інвесторами 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Видавництво «Свічадо» 

«Свічадо» — видавництво при Монастирі Монахів Студитського Уставу у 

Львові. Спеціалізується на виданні та розповсюдженні книг богослужбової, 

катехитично-педагогічної, науково-популярної літератури на духовну 

тематику. Широкому колу читачів адресовані літературно-художні, 

мистецькі видання, книжки на теми подружжя, виховання дітей та 

психології. 

Видавництво «Свічадо» було засноване у 1987 році з ініціативи українських 

студентів Люблінського католицького університету в Польщі, які прагнули 

утвердити духовні цінності в сучасному світі. Видавництво прийняло назву 

«Свічадо» - свічник і дзеркало. 

 

Датою заснування видавництва 

прийнято вважати 1 листопада 1987 

року, коли вийшов перший номер 

журналу “Свічадо”. Журнал 

видавався нелегально, при співпраці 

з підпільними друкарнями, а потім 

розповсюджувався між вірними 

УКГЦ. 

Тексти готувалися на друкарській машинці, потім відповідно складалися і 

друкувалися у підпільній друкарні. Брак відповідних знань і професійної 

підготовки компенсувався ентузіазмом неофіта, який відкривав нову правду 

і прагнув цієї правдою ділитися з іншими 

Кінець вісімдесятих років приніс зміни політичної ситуації не тільки у 

Польщі, але й в Україні. Кордони стали вільнішими, почастішали виїзди з 

України та приїзди мешканців України до Польщі. Серед них були також 

представники Греко-Католицької Церкви, яка на той час ще діяла підпільно. 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саме тоді з’ясувалося, що результати діяльності видавництва є дуже 

потрібними в Україні. На зламі 1990-91 років було прийняте рішення про 

ліквідацію видавничої діяльності у Польщі і перенесення її в Україну. Після 

річної перерви, пов’язаної з вибором найкращого способу існування, 

видавництво розпочинає свою діяльність при Монастирі Монахів Студитів у 

Львові.  

Щомісяця "Свічадо" видає журнал для дітей “Зернятко”, для підлітків — 

«Сто талантів» і журнал "Кана" для родини. У 2017 році видавництво 

відсвяткувало своє 30-тиліття! 

       

Багато видань мають нагороди, зокрема: 

 грамоти Форуму видавців за «Старослов'янсько-український 

словник» (2001) та «Досвід людської особи» (2001), «Повна симфонія 

до Святого Письма» (2004). 

 Книга «Пізнай свою дружину» стала Книжкою року — 1999 в номінації 

«Калейдоскоп» (Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»). 

 «Українська народна писанка» за високу професійну майстерність в 

номінації «Мистецтвознавство, фольклор» в травні 2005 року 

здобула нагороду на VI Всеукраїнській виставці-форумі «Українська 

книга на Одещині». 

Ідея назви видавництва «Свічадо» до сьогодні не втратила своєї 

властивості – віддзеркалювати світло Божої мудрості, відповідаючи на 

духовні потреби людини. 

 

79008, Україна 
 м. Львів,  
 вул. Винниченка, 22. 

(067) 37-00-452 
svichado.com 

post@svichado.com 
 

http://city-adm.lviv.ua/
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Цікаво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Повен Стіл» 
 

 

Фестиваль локальних продуктів «Повен 
Стіл» відбудеться уже вдруге на 
території найбільшого в Західній 
Україні сільськогосподарського 
оптового ринку «Шувар»,що 
розташований у місті Львові по вул. 
Хуторівка 4Б. Триватиме два дні 20-21 
квітня 2018 р.  

Фестиваль має на меті об’єднати виробників локальних (місцевих) 

продуктів, які динамічно розвивають свій власний бренд. Будуть 

представлені фермерські сири та молочні продукти; домашні ковбаси, 

паштети, копченості; риба, молюски та раки; хліб і випічка; різноманітні 

соуси, конфітюри та джеми; шоколад, мед, десерти і солодощі, вина, 

наливки, настоянки та ін. а ще– цікавий посуд. 

Якщо Ви виробник українського продукту, тоді можете взяти участь у 

фестивалі. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму: 
https://goo.gl/forms/rX4SvazjFt2Ql8CC2 

Дізнатися детальну інформацію можна на сайті  
https://afisha.vash.ua/events/osvita-komertsiya-inshe/festyval-lokalnykh-produktiv-poven-stil-1/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екологічно 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«Еко-Бус» продовжує приймати відпрацьовані лампи: 
 

Умови приймання використаних люмінесцентних трубчастих та компактних 
ламп і термометрів у мобільному пункті збору «Еко-Бус»: 
1.Використані люмінесцентні трубчасті та компактні лампи і ртутні 
термометри приймаються на безкоштовній основі лише від мешканців 
м.Львова, смт.Рудне, смт.Брюховичі та м.Виники (згідно ухвали Львівської 
міської ради від 25.01.2018 № 2910 «Про затвердження Комплексної 
муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного 
та електричного устаткування на території Львівської міської ради на 2018-
2021 роки»); 
2. Використані люмінесцентні трубчасті та компактні лампи і ртутні 
термометри приймаються в упаковках виробника, чи іншій безпечній тарі; 
3. Використані люмінесцентні трубчасті та компактні лампи і ртутні 
термометри приймаються від мешканців у кількості, яка не перевищує 10 
одиниць кожного виду. 
Використані люмінесцентні трубчасті та компактні лампи і ртутні 
термометри приймаються від підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності (бюджетні, приватні, тощо) шляхом укладання угод з ДП 
«Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» за розцінками, затвердженими 
рішенням виконавчого комітету від 02.12.2016 №1139 «Про погодження 
вартості переробки відпрацьованих ртутьмісних відходів». 
Телефон для довідок 238-40-46 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Тренінг 

Як досягати своїх цілей – тренінг 
 
Тренінг про досягнення цілей відбудеться у Львівській обласній бібліотеці 
23 квітня. Початок - о 19.00. Вхід - вільний. 
На тренінгу розкажуть все про досягнення поставлених цілей та чому 
більшість людей не досягає того, чого хоче досягти. 
У програмі заняття: 
1. Цілі і ресурси людини; 
2. Відповідальність і результати у житті; 
3. Вибір, ризик і невизначеність; 
4. Що насправді заважає нам досягати більшого? 
Тренер - Роман Кушнір - засновник і тренер Школи SPE. 
Попередній запис - обов'язковий! 
Зареєструватися на тренінг можна тут  
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOQ9wV37vA3AoqJAzpx8_m-05gG6fs-
O53vCYYQZltynO7Ag/viewform?c=0&amp;w=1) 

 

Анонс 

 

У центрі Митрополита Андрея Шептицького (вул. Стрийська, 29) 25-26 
квітня відбудеться ІІІ Форум культурних та креативних індустрій. 

Увага цьогорічного Форуму буде сконцентрована навколо розвитку 
культурної спадщини, потенціал якої може відіграти важливу роль у 
становленні в Україні креативної економіки, що об'єднує культуру, науку, 
освіту й власне економіку. Насамперед спадщина забезпечує культурну 
тяглість разом з окресленням і зміцненням індивідуальної та колективної 
ідентичності, формує повагу до інших культур і сприяє прояву культурної 
різноманітності, а також утверджує в суспільстві символічні, освітні, 
економічні та інші цінності. Відтак культурна спадщина може бути базою 
знань для розвитку креативного суспільства та засобом стимулювання 
місцевого економічного розвитку. 
Форум стане відкритим майданчиком для дискусії про переваги та ризики 
розвитку індустрії спадщини в колі експертів, дослідників та практиків, а 
також нагодою поділитись досвідом у розвитку ресурсів культурної 
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спадщини, визначити можливості та загрози у процесі виробництва 
продукту спадщини. З цією метою до участі у Форумі запрошуємо провідних 
українських спеціалістів у галузі культурної спадщини, закордонних 
експертів, працівників культурних інституцій, підприємців, керівників 
місцевих громад, представників державної влади тощо. 
Вхід вільний, проте для участі потрібна реєстрація:  
https://afisha.vash.ua/events/bezkoshtovno/iii-forum-kulturnykh-ta-kreatyvnykh-industriy/ 

Анонс 
 

 

Інженерний Ярмарок Кар’єри - це виставка провідних кампаній, яка дає 

можливість студентам та всім охочим познайомитися з потенційними 

роботодавцями і зробити перший крок на шляху до кар’єрного успіху. 

 

 25 та 26 квітня у IV корпусі «Львівської політехніки» на студентів чекатиме 

зустріч із потенційними роботодавцями. Цьогорічна виставка провідних 

компаній ‒ це півсотні гучних брендів, не лише України, а й Європи. 

«Найвідоміші з них ‒ це Huawei, Skoda, SoftServe, GlobalLogic, Symphony 

Solutions. На даний момент ‒ це більше інженерні компанії. Мета 

Інженерного ярмарку кар’єри – забезпечити можливість не тільки 

працювати, а й підпрацьовувати, ще під час навчання. Будуть залучені 

компанії, які пропонують різні стажування. І не тільки інженерні. 

 Інженерний Ярмарок Кар'єри 2018 проходитиме в університеті "Львівська 

політехніка" з 25 до 26 квітня. Початок - о 09.00 год.  

Вхід вільний 

Деталі за телефоном: (050) 470-90-51. 
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