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Анонс

ІІІ Фестиваль Параджанова на Левандівці

Свято меду та фруктів
на Шуварі

Актуально

18 серпня 2018 року
в торговому комплексі
«Шувар»
(вул. Хуторівка, 4б)
відбудеться
Свято меду та фруктів
на Шуварі
На ярмарок запрошені виробники меду та продуктів
бджільництва. Окрім цього, для відвідувачів підготують
найбільший в цьому сезоні асортимент сезонних фруктів.

Ярмарок триватиме один день, з 8:00 до 17.00 год.
Вхід вільний.
Більш детально за посиланням: https://moemisto.ua/lviv/svyato-medu-tafruktiv-na-shuvari-104159.html
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АТ «Троттола»
Компанія «Троттола» - виробник одягу, який здійснює випуск на
замовлення Zara, NewLook та інших світових брендів. Вантажівки фірми
везуть замовлення щотижня на три склади до Іспанії (Zara) та на один склад
до Лондона (NewLook), звідки колекції потрапляють у магазини по всьому
світу. На підприємстві працює близько 1000 осіб і, окрім виконання
замовлень модних брендів, «Троттола» має власну марку вітчизняного одягу
JHIVA, який продає через інтернет-магазин по всій Україні, а невдовзі
продаватиме на Amazon.
Компанія «Троттола» є співзасновником Західно-українського кластеру
індустрії моди, створеного у 2018 році. Окрім цього, АТ «Троттола» щорічно
бере участь у виставці-ярмарку «Львівський товаровиробник».
Швейний бізнес компанії представлений двома напрямами:
1. Компанія «Троттола» - мережа 9 фабрик. Компанія працює за
принципом аутсорсингу для європейських замовників і виробляє 2 млн.
одиниць одягу в рік.
2. Торговий дім Jhiva – виробництво жіночого одягу для внутрішнього
ринку.

«Фішка» (або, як кажуть, конкурентною перевагою) безумовно є
наявність онлайн-примірочної, де кожен може віртуально приміряти будь-яку
річ на сайті! Дизайнер володіє неймовірним талантом і створює унікальні
колекції одягу. Всі його праці формують в дві основні колекції - весна / літо і
осінь / зима.
Жіночий одяг від сучасних львівських брендів - Jhiva і Gingier - це
спільнота авторів, яка об'єднує у собі дух українських модельєрів, віяння
моди та вікові національні традиції. Основна задача дизайнерів - створення
ексклюзивних колекцій, які б не могли поступитися ані якістю, ані
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оригінальністю світовим брендам. Інтернет-магазин ТД Jhiva пропонує
жіночий одяг від українського виробника. Це патріотично, стильно, модно!
Гармонійні комбінації дають можливість жінкам купити жіночий одяг від
українського виробника, працюють над тим, щоб втілювати у дизайні речей
сміливі ідеї в поєднанні з гармонійною класикою. Так, у кожної леді
з'являється можливість замовити:
1. Топи і блузки. Різноманітні фасони сорочок та кофтин, які можна
використовувати для повсякденних ділових та розкішних вечірніх образів.
2. Джемпери. Зручний варіант одежі для жінок, який може бути
повсякденним та універсальним.
3. Сукні. Різноманітні сукні на будь-який смак представлені в каталозі
Jhiva.
4. Спідниці та брюки. Різноманіття спідниць та брюк належно
підкреслить обриси жіночої краси.
5. Пальто. Осінні та весняні моделі можуть стати практичними
рішеннями для тих, хто полюбляє класичний чи діловий стиль.
6. Жакети. Вишукані моделі можна втілювати в ділові та повсякденні
образи. Модні жакети підійдуть як до спідниць різної довжини, так і під
стильні джинси.
7. Піжами. Якісні піжами від українського виробника - це найкращий
подарунок сучасній дівчині та жінці. Модні моделі з малюнками чи
візерунками завжди трапляться в нагоді. Великий вибір дозволяє придбати
такий домашній одяг на будь-який смак. Жінка завжди повинна залишатися
жіночною. А піжами від Gingier та Жива Одяг - це саме те, що потрібно для
цього.

Інтернет-магазин Жива пропонує замовити та купити актуальні жіночі
тренди. Новинки дизайну та висока якість підтверджується і гарантується
Торговим домом. Пропонують навіть жіночий одяг оптом від виробника.
Моделі можна купувати і по одній одиниці з доставкою у Львові, Києві та по
всій Україні. Недорогий жіночий одяг від українських дизайнерів - це
справжня знахідка.
Більш детально за посиланням: www.jhiva.com.ua
м. Львів, 79018
вул. Тобілевича 8
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Затверджено Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності зі здійснення функцій оператора ринку
Із 21 серпня набуває чинності
постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. №
1466, якою затверджено Ліцензійні
умови провадження господарської
діяльності зі здійснення функцій
оператора ринку (далі – Умови №
1466). Постанову буде введено в дію
з 1 липня 2019 року, крім гл. 1 цих
Умов, яка вводиться в дію з 1 січня
того ж року).

Нормативноправові
акти

Умовами № 1466, зокрема, установлено: вичерпний перелік
документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження
господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (у т. ч. з
організації купівлі-продажу електроенергії на ринку електроенергії), а саме:
- інформація про структуру здобувача ліцензії та посадових осіб його
органів управління;
- відомість про засоби провадження відповідної господарської
діяльності (додаток 2);
- розрахунок вартості послуг оператора ринку;
- проект кодексу поведінки; копія документа, що підтверджує право
здобувача на використання програмного забезпечення для реалізації
правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших
функцій (гл. 1);
- вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання.
Так, ліцензіат зобов’язаний: письмово повідомити НКРЕКП про намір
продажу, передачі, переуступки, дарування, надання в оренду, кредит,
іпотеку, поручительство, на збереження, обмеження або припинення
використання тощо таких засобів, якщо зазначені дії призведуть до
неспроможності виконувати функції та обов’язки, передбачені Умовами №
1466, або якщо вартість відновлення (вартість заміщення) відповідного
засобу становитиме понад 200 тис. грн; виконувати рішення НКРЕКП у
встановлені цими рішеннями чи законодавством строки; сплачувати
щоквартально, протягом перших 30 днів наступного за звітним кварталу
внески на регулювання.
Більш детально за посиланням: https://uteka.ua/ua/publication/Izmeneniya-vzakonodatelstvo-dejstvuyushhie-s-avgusta-2018-goda?from=balance.ua
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ІІІ Фестиваль Параджанова на Левандівці
Фестиваль
Параджанова відбуватиметься
у
культурномистецькому центрі "Супутник" з 19 до 24 серпня. Вхід - безкоштовний.

Анонс

Організатори підготували насичену програму. Третій міжнародний
Фестиваль Параджанова на Левандівці - це вже традиційно: експозиція від
митців в культурно-мистецькому центрі «Супутник», кіно просто неба
в Левандівському парку, Ніч театру, музика, лекції, дискусії та зіркові гості,
майстер-класи
для
дітей
та дорослих,
гала-концерт
до Дня
Незалежності.Також кожен охочий зможе насолодитися виступами
музичних колективів та долучитися до майстер-класів. Програму
Фестивалю
можна
отримати
за
посиланням:
http://tvoemisto.tv/media/gallery/full/p/r/programka_2_4d86b.jpg

Серед
запрошених
гостей
- кінорежисер Роман Балаян,
сценарист та кінокритик Сергій Тримбач, мистецтвознавець Діана Клочко.
Головними організаторами Фестивалю Параджанова на Левандівці
є управління культури Львівської міської ради, Музей сновидінь, культурномистецький центр «Супутник Левандівський», офіс «Місто літератури
ЮНЕСКО», ГО «Непротоптана стежина», Мистецьке об’єднання «Дзиґа».
Більш детально за посиланням: https://moemisto.ua/lviv/festivalparadzhanova-na-levandivtsi-28311.htm
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