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Не зволікай. Якщо ти будеш зволікати - ти не досягнеш мети. Той, хто чекає - не
може досягти успіху.
Шрі Чинмой
Актуально

Фестиваль Льодяних Скульптур

Підприємства
Львова

Дизайн-Ательє Олени Гусєвої

Нововведення

Що чекає українців у 2019 І півріччя

Проект

Рясне – район зелених технологій

Утилізація

Ялинки

11 січня у Львові на проспекті
Свободи, біля головної ялинки
міста, розпочнеться триденний
Фестиваль Льодових
Скульптур
Як повідомили організатори події,
зануритись у казкову атмосферу
львів’янам допоможуть восьмеро
найкращих
скульпторів,
які
створюватимуть витончені шедеври
з льоду на тему “Львівське бароко”.

Актуально

Серед учасників конкурсу – скульптори Гордій Старух, Денис Шиманський,
Володимир Семків, Мар’ян Король, Сергій Жолудь, Юрій Царенко, Ярема Мисько і
Тарас Попович.
Конкурс скульптур триватиме упродовж трьох днів, до 13 січня. Переможцем стане
майстер, який з брили льоду створить найбільш видовищну скульптуру.
Вхід на подію вільний.
Зазначимо, що минулого року в конкурсі перемогла скульптура “Птахи міста, птахи
миру” від Володимира Семківа.
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Дизайн-Ательє Олени Гусєвої
«Дизайн-Ательє Олени Гусєвої» – це сучасний тип традиційно
львівського приватного міського закладу з пошиття одягу. Його унікальність
полягає у тому, що успішно поєднює кравецький салон і магазин тканин та
фурнітури. Завдяки цьому створють вироби у повному закритому циклі – від
ідеї до готової речі.
Ательє розробляє дизайн різнорідного вбрання, зокрема шиють за
індивідуальним замовленням легкий та верхній одяг, корпоративну форму,
сценічні костюми для різного віку, готують текстильні вироби для
домашнього вжитку та бізнесу. Візитівкою є те, що створюють ексклюзивні
колекції для родини (так зване «family look»), добротний дитячий одяг, а
також вишукані жіночі сукні для урочистих подій.

Підприємства
Львова

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

Заклад також працює як магазин, що значно полегшує відвідувачам і
замовникам завдання з пошуку потрібного матеріалу. Продають більше ніж
6000 різновидів костюмних та платтяних тканин («Барбі», «Дабл Париж»,
«Парижанка»), джинс, котон-стрейч, льон, віскозу, шифон, шовк, а також
польський трикотаж та німецький кашемір. Цей перелік доповнюють 3000
зразків штор і тюлів європейських виробників, розмаїту фурнітуру, частина з
яких є в постійній експозиції, а решта − під особисте замовлення.
Оновлюють асортимент раз на тиждень.
Команда Дизайн-Ательє – це понад 50 кваліфікованих майстрів, які
працюють в цехах за сучасними швейними та вишивальними машинами.
Речі, пошиті у ательє, мають неповторний стиль, відповідають характеру і
смаку замовника чи замовниці. Завдяки психологічному підходу до кожної
особистості, відвідувачі з часом стають постійними клієнтами, довіряючи
втілення своїх мрій.
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Також надають такі послуги:
– пошиття одягу;
– продаж тканин, фурнітури;
– машинна вишивка;
– продаж карнизів, штор, тюлів, а також їхній дизайн;
– реставрація подушок, ковдр, чистка пір’я;
– хімчистка.

Підприємства
Львова

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

Індивідуане пошиття. Втомилися шукати одяг, більший ніж М чи L?
Турецькі та китайські виробники масового одягу часто забувають, що в
українських жінок є неповторно красива фігура.
Тоді вам – в «Дизайн-ательє Олени Гусєвої». Тут ви забудете про
довгі походи по магазинах в марних пошуках потрібної речі. Тут ви маєте
можливість вказати на світлину з журналу – і для вас зроблять ще краще.
Якщо вагаєтесь і не маєте чіткого образу, створять дизайн разом з вами,
допоможуть з вибором і фасону, і тканини, і фурнітури.
Ваш одяг пасуватиме до фігури, приховуючи її недоліки і
підкреслюючи її красу, а головне – ви не зустрінете нікого іншого в такому
самому вбранні.
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Корпоративний одяг. Розроблять та пошиють форму для ваших
працівників: сорочки, футболки, світшоти, фартухи – все що потрібно для
бізнесу. На корпоративному одязі вишивають логотип компанії. У будь-який
момент можуть зробити форму для нових працівників чи змінити дизайн.
Процес проходить з примірками та без них (за стандартом). Працюють дуже
якісно та швидко.

Підприємства
Львова

Серед клієнтів:
– «Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливості» – 40
комплектів одягу
– Львівський апеляційний суд – 60 суддівських мантій
– Народна вокальна студія Вікторіі Кирилюк (м. Жовква) – 36 колекцій
одягу для дітей, у кожній з яких 12−16 одиниць.
– Відпочинковий комплекс «Поле» (м. Винники) – форма для персоналу і
ресторану.
– Готель «Шопен» (м. Львів) – форма для персоналу.
– Готель «Шато» (м. Червоноград) – форма для працівників та текстиль
(штори, тюлі, покривала, подушки з вишивкою, скатертини)
– Сорочки для фірми «Transline Group Polska» (м. Вроцлав).

Сценічний одяг. Артисти замовляють особливі вбрання – яскраві,
ефектні, оригінальні. Але найголовніше в цьому одязі – це зручність та
надійність.
Одяг, який шиють для танцювальних колективів, дозволяє рухатися
енергійно, робити будь-які танцювальні “па”. Декорують святкові
вбрання паєтками, камінням та вишивкою. Шиють сценічний одяг швидко
навіть для великих колективів! Серед рекордів – 86 костюмів для творчої
студії лише за 12 днів!
Продаж тюлів, штор та дизайн. Усього за два-три робочі дні
прикрасять вікна – «очі» дому! Ви зможете на місці підібрати штори та тюль
для усіх кімнат вашого помешкання чи офісу.
http://city-adm.lviv.ua/
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Працюють з тканинами європейських виробників, які представлені у ательє,
і тими, які будуть вибрані замовником за каталогом.

Продаж тканин і фурнітури. Оновлюють асортимент раз на тиждень!
Ви можете купити тканину і пошити щось самостійно,а можете замовити
пошиття у ательє. По всіх тканинах проконсультують та підберуть
оптимальний варіант для вашого замовлення.

Підприємства
Львова

Таке поєднання дизайн-ательє з магазином тканин унікальне у
Львові. Завдяки цьому, створюють вбрання у закритому циклі – від ідеї до
готової речі.

Український дизайнер Олена Гусєва майже 15 років створює
неймовірно красивий індивідуальний одяг, реалізовує корпоративні
замовлення, шиє яскраві сценічні костюми. Мама трьох прекрасних діток
цього року запустила новий проект Gusseva kids - це модний, стильний,
зручний дитячий одяг. Кожного сезону Gusseva kids даруватиме юним
модникам фешн колекції одягу за доступними цінами. Модні луки,
найсучасніші тренди - це все ви знайдете у Дизайн-ательє Олени Гусєвої.
Україна,

design.atelje.ho@gmail.

м. Львів, вул. С. Литвиненка, 3

http://city-adm.lviv.ua/
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НОВОВВЕДЕННЯ ЯКІ ІСТОТНО ВПЛИНУТЬ НА
ГАМАНЦІ УКРАЇНЦІВ У 2019 РОЦІ: ГРОШОВИЙ
КАЛЕНДАР
Січень
Рахунки на електроенергію будуть
розбиті на дві частини: абонплату і
рахунок за спожиту електроенергію. В
рамках реформи ринку електроенергії
ліквідуються обленерго, замість них
послуги
споживачам
надаватимуть
компанії-постачальники електроенергії і компанії-оператори системи
розподілу. Укладати нові договори спеціально не доведеться. Споживачі
автоматично переводяться на нову систему після оплати першого в цьому
році рахунку за електрику.

Нововведення
І півріччя

З 1 січня стартував перерахунок пенсій для військовослужбовців та
пенсіонерів, яким виповнилося 65 років і які мають великий трудовий стаж:
35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За даними віце-прем’єра Павла
Розенка, перерахунок торкнеться 2 млн пенсіонерів.
Стартує монетизація пільг і субсидій. Всім, хто вперше
звертатиметься за субсидією чи оформлятиме документи на отримання
пільг в управліннях соцзахисту населення, автоматично стануть учасниками
програми монетизації пільг і субсидій. Гроші будуть надходити на
спеціальний рахунок в “Ощадбанку”. Правда, забрати їх відразу з банку не
вдасться. Це дозволять зробити тільки після закінчення опалювального
сезону – те, що вдасться заощадити.
Мінімальна зарплата підвищилася з 3723 до 4173 грн.
Лютий
З 7 лютого вводиться в дію закон “Про валюту і валютні операції”.
Українцям обіцяють значно спростити відкривати рахунків в іноземних
банках, а також дозволено купувати страховку і отримувати зарплату у
валюті, а також розраховуватися валютними картками в українських
торговельних мережах.
Березень
На березень заплановано чергове підвищення
пенсій, яке торкнеться 11 млн осіб. За словами віцепрем’єр-міністра Павла Розенка, підвищення складе
від 15 до 40%. “Найбільший перерахунок пенсій,
який буде стосуватися майже 11 млн громадян, буде
зроблений з 1 березня наступного року. Це буде
осучаснення пенсій за новими розмірами заробітних плат”, – сказав віцепрем’єр. З 2019 року осучаснення пенсій проводитиметься за новою
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формулою: на 50% рівня інфляції і 50% зростання середньої зарплати за
минулий рік.
Квітень
З 1 квітня зростуть ціни на залізничні квитки.
“Укрзалізниця” анонсувала весняне подорожчання
квитків на 12%.
До кінця місяця Державна фіскальна служба
повинна бути розділена на дві: податкову і митну
служби. Таке зобов’язання України записане в Меморандумі на отримання
кредиту МВФ за програмою stand-by. Обидві служби повинні підкорятися
міністру фінансів. Крім того, податкова міліція повинна бути перетворена на
Службу фінансових розслідувань. Також податкова і митна служби повинні
відмовитися від практики обов’язкових перевірок і перейти до цільових
аудитів.
Травень
Нововведення
І півріччя

З 1 травня українці зможуть вимагати відшкодування
за неякісні житлово-комунальні послуги з опалення,
постачання холодної та гарячої води, вивезення сміття та
утримання будинку. З цього дня набуває чинності постанова
Кабміну, якою вводиться контроль якості житлокомунпослуг, які
постачаються. Кабміном вже затверджені форми скарги на якість ЖКП та
механізм перевірки викладених фактів.
Всім отримувачам пільг і субсидій, які подавали заяву до 2019 року,
потрібно в травні 2019 року звернутися до управління соцзахисту
населення та подати заяву на монетизацію і декларацію про доходи для
того, щоб згодом отримувати субсидії і пільги “живими” грошима і
використовувати їх на свій розсуд.
На 18% подорожчає газ для населення.
З 20 травня наберуть чинності нові правила розрахунку за житловокомунальні послуги. Відповідно до них, за несвоєчасну оплату житловокомунальних послуг вводяться штрафи у вигляді пені. Причому пеня буде
нараховуватися за кожен день прострочення платежу. Розмір штрафу –
0,01% від суми платежу на д обу.
Червень
Можуть бути ліквідовані слабкі банки. Відповідно до
Меморандуму між Україною і МВФ, до квітня 2019 року
всі банки повинні мати мінімум 7% капіталу першого
рівня і 10% КДК (CAR). Банки, які не виконають ці умови, в кінці червня
будуть виведені з ринку.
Продовження у наступному номері.
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Українсько – німецький інноваційний проект між містами партнерами
Фрайбург-Львів

«Рясне - район зелених технологій»
Проект
реалізований
на основі
меморандуму, який був підписаний
міським головою Львова та міським
головою
Фрайбурга,
розпочався
на початку 2018 року. Фінансується
на 95% із міста Фрайбурга із залученням
Міністерства
економічного
розвитку
Німеччини. Проект триватиме до 2020
року.

Проект

Одним із пунктів, які Львів реалізовує у межах проекту «Район зелених
технологій», є уроки енергозбереження у школах. До участі залучені усі
чотири школи у Рясному.
У лютому 2018 Львів відвідала заступник голови програми
по координації співпраці німецьких міст-партнерів пані Вольф. З метою
контролю реалізації «Проекту Накопа» — це проект, який був
започаткований
декілька
років
тому.
Також
відвідала
уроки
енергоефективності у школі № 38 у Рясному, де діти отримали енергетичні
валізи, завдяки яким можуть вимірювати
теплоопір стін, втрати тепла, освітлення.
Станом
на сьогодні
за кошти
німецьких
партнерів
придбано
та встановлено
65
сучасних
LEDсвітильників, що освітлюють територію
трьох шкіл та НВК, а також спортивні
майданчики за такими адресами: ЗОШ
№ 92 (вул. Шевченка, 390); НВК 94 (вул.
Брюховицька, 99, старша школа), вул. Ряснянська, 324 (школа-садок); ЗОШ
100 (вул. Величковського, 58).
У рамках проекту цього року також запланована реконструкція системи
вуличного
освітлення
по вул.
Величковського,
встановлення
індивідуального теплового пункту в одному із багатоповерхових будинків
у мікрорайоні Рясне, а також встановлення модернізованої системи
опалення в одній із шкіл мікрорайону
Посилання:
http://rgt.lviv.ua/
День енергії в школах Ряного
Енергетичні валізи для всіх шкіл Рясного
https://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international
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Два дні львів'яни
зможуть залишати
ялинки біля своїх
сміттєвих контейнерів
Закликаємо
подбати
про
екологію
та
здати
новорічну
ялинку
на
переробку замість того, аби
просто
викидати
її
на
смітник. 16 та 23 січня можите
залишати свої ялинки біля
сміттєвих контейнерів, після
чого
деревця
заберуть
працівники ЛКП «Зелений Львів». Про це розповів під час брифінгу заступник
міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Утилізація








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

Ялинки варто лишати зранку до 12:00. Для тих мешканців, які не встигнуть
винести деревця у ці дні, 25 та 26 січня з 11:00 до 18:00 працюватимуть шість
пунктів прийому ялинок за адресами:
вул. Замарстинівська, 167А;
просп. Чорновола, 93 (площа перед ТЦ «Арсен», Шевченківський район);
вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);
вул. Володимира Великого, 14а (біля входу в кінотеатр «Сокіл», що у парку
«Горіховий Гай», Франківський район);
вул. Шафарика, 15 (біля входу у парк «Погулянка», Личаківський район).
вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла ІІ, поблизу церкви Різдва
Пресвятої Богородиці).
Також використані ялинки можна кожного дня з 8:00 до 18:00 безкоштовно
здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП
«Зелений Львів»). Тут ялинки прийматимуть упродовж року. Для утилізації
прийматимуть лише живі ядинки без новорічних прикрас та ті, які не викинули
безпосередньо у смітник.
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