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«Всі господарські операції зводяться до трьох слів: люди, 
продукт, прибуток. На першому місці стоять люди» 

(Лі Якокка) 

Актуально День Вишиванки 

Підприємства 
Львова 

ТМ «Скиба» 

Ініціатива Конкурс  «Квітучий Львів» 

Нормативно-
правова база 

Руйнуємо бар’єри для чесного бізнесу в Україні 

День вуличної музики 

Анонси День кельнера 

Актуально 
 

 

Львівські античні статуї та фігури левів – у вишиванках.  

18 травня, до Всесвітнього Дня Вишиванки, статуї Нептуна, 

Амфітріти, Адоніса та Діани, а також левів-охоронців Ратуші, 

що на пл. Ринок, одягнули у вишиванки 
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Підприємства 
Львова 

 

 
ТМ «Скиба» 

 

 
 
Свій шлях підприємство розпочало з 2003 року. Кожного року покращує 
свою майстерність і втілюємо найсміливіші та цікаві дизайнерські задуми. 
Надає послуги з машинної вишивки, плісе та гофре. ТМ Скиба – це не 
просто одяг, оздоблений елегантною машинною вишивкою, це справжні 
витвори мистецтва, якими можна просто милуватися. 

 
  

На підприємстві “Скиба” – працюють над створенням елегантних, красивих і 
неповторних вишитих сорочок, оздоблених машинною вишивкою і 
гофрованими тканинами. Щорічно оновлюються колекції ексклюзивними 
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вишитими речами високої якості та в сучасному стилі. 
 У асортименті – багато готових дизайнів вишивок на різну тематику. На 
відміну від інших компаній, розроблено власні дизайни для вишитих 
сорочок, тунік і суконь. Компанія “Скиба” не копіює чужі роботи! Вона 
створює свої власні шедеври! 
 
Дизайнери  ТМ «Скиба»  розробили спеціально вишиванки для хлопчиків– 
це сучасний національний одяг, котрий може бути, як для повсякденного 
так для святкового дитячого гардеробу. 

 

Для вишиванок використовують зручний 
крій та насичений візерунок на комірі та 
манжетах щоб зробити вишиванку 
улюбленим предметом гардеробу вашої 
дитини. Вишиванки для хлопчиків пасують 
як до класичних брюк, так і до 
повсякденних джинсів. Таким чином, 
вишита сорочка підійде для будь-якого 
шкільного свята. Не слід забувати, що 
вишивка – не лише атрибут української 
культури, а й своєрідний оберіг, котрий 
захищає власника вишитої сорочки від 
негативного впливу. 

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО ОЗНАЧАЄ ВІЗЕРУНОК НА СОРОЧЦІ? 
Візерунки на вишиванках для чоловічої статі бувають геометричними та 
рослинними. Геометричні орнаменти пов’язують з культом сонця, а 
рослинні – з символами сили та стійкості. Також слід сказати окреме слово 
про кольори на вишиванках для хлопчиків. Червоний колір ще з давніх часів 
вважається захисним. Жовтий символізує стиглі плоди, а зелений – 
природу. 
Сорочки прикрашаються вишивкою 
найчастіше на шиї, грудях, та манжетах 
рукавів. Саме ці місця ще з давніх-давен 
вважались найбільш вразливими, тому 
вишивка відганяла увесь негатив від її 
власника. 
 Вишиванка для хлопчика – це чудовий 
подарунок на будь-яке свято для кожної 
дитини. Малеча відчує себе частиною 
української культури, навчиться поважати 
українські традиції з дитинства. 
Національний одяг має бути з 
натуральної тканини і це  дозволить 
вашій дитині почувати себе частиною 
великої української культури.  

Для дитячих вишиванок ТМ «Скиба» пропонує лише широкий асортимент 
тканин, це -   льон, полотно чи батист, її колір, та колір візерунку в 
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асортименті. Всі вишиванки виготовлені лише з натуральної сировини. 

  
 ОСОБЛИВОСТІ КОМПАНІЇ: 
-Неповторний та індивідуальний дизайн за власними розробками.  
-Якісне виконання замовлень на високоякісному обладнанні японського 
виробництва “Tajima”.  
-Дотримання термінів виконання замовлення!  
-Удосконалення технології виробництва вишивок.  
-Конкурентоспроможні ціни.  
-Орієнтація на кожного клієнта! 
 
Україна, 79000 +38(067)141-96-07 
м.Львів www.skyba.com.ua 
вул. Б.Хмельницького 212  info@skyba.com.ua 

 

Ініціатива 

У місті Львові започатковано хорошу ініціативу – 

конкурс «Квітучий Львів» 

 
З 16 травня по 1 липня заквітчайте 
свій балкон, вікна чи фасад будинку 

та отримайте приз від нашого 
партнера садового центру «Клуб 

рослин» в одній з трьох 
номінацій: «Найкращий фасад», 

«Найкращий балкон» та 
«Найкраще вікно» 

 

Запрошуємо Вас долучитись до конкурсу та підтримати квітучу ініціативу! 
За більш детальною інформацією звертайтесь за тел.0930187655 та на 

офіційну скриньку конкурсу: flowering.lviv@gmail.com 

 

mailto:flowering.lviv@gmail.com
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Нормативно-
правова база 

Руйнуємо бар’єри для чесного бізнесу в Україні 

 

28 лютого 2017 року набули чинності 
Порядок надання погодження на проведення 
позапланового заходу державного нагляду 
(контролю) на підставі обґрунтованого 
звернення фізичної особи про порушення 
суб’єктом господарювання її законних прав, а 
також форма надання такого погодження, 
затверджені спільним наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України та 
Державної регуляторної служби України від 
20.01.2017 №56/5 . 

Для повного та об’єктивного розгляду питань погодження на проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого 
звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних 
прав у Державній регуляторній службі (далі – ДРС) утворюється Рада з питань 
державного нагляду (контролю) (далі - Рада). Основними завданнями Ради є: 

1) розгляд звернень органів державного нагляду (контролю) щодо надання 
погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) 
на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом 
господарювання її законних прав; 

2) надання пропозицій ДРС щодо погодження або щодо вмотивованої 
відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду 
(контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення 
суб’єктом господарювання її законних прав.  
Більш детально за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0186-17 
 

 

Анонси 

 

День вуличної музики 
 

У суботу, 20 травня, вчетверте в центральній частині та на околицях Львова 

пройде масштабний захід - День вуличної музики. Проект є міжнародним. Вже 

кілька років поспіль проводиться у багатьох європейських країнах, в тому числі у 

40-ка містах України. 

«Дуже важливо постійно збільшувати кількість і підвищувати якість культурного 

продукту в нашому місті. Дуже приємно, що День музики, День вуличної музики 

відбувається не тільки у Львові. Сподіваюсь, що такі проекти будуть ще більше 

приваблювати в наше місто туристів і так само тішити вухо львів’ян»,- зазначила 

Ірина Шимон, представник управління культури ЛМР. 

День вуличної музики об’єднає представників різних напрямків музики від 

інструментальної до року, панку, інді, джазу, електронної, поп-музики та навіть 

репу. 

В рамках заходу на локаціях відбудуться концерти під акомпанемент різноманітних 

музичних інструментів за участю музикантів аматорів, а також відомих музикантів 

та співаків. «День вуличної музики» відбувається одночасно у всіх країнах в один і 

той самий день – це третя субота травня.  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0186-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0186-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0186-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0186-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0186-17
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Анонси 

 

 

Метою проведення 
заходу є підняття 
морального духу та 
настрою львів’ян, 
мешканців та гостей 
нашого міста у складні 
для нашої країни часи. 
Акустичний проект  
«День вуличної музики» 
спрямований на єднання 
та згуртування 
громадськості, підтримку 
цілісності та єдності 
України. 

 

День кельнера 
Львівська міська рада, Львівський туристичний альянс та Клуб галицької кухні 

організовують День кельнера у Львові. Захід під гаслом «Подаруй кельнеру 

квітку!» пройде 21 травня. 

 
 

Святкування Дня кельнера відбувається з 2009 року.  

«Основна мета – відзначити нелегку, але дуже потрібну працю кельнерів, які 

обслуговують не лише мешканців міста, а й туристів, котрих все більше прибуває 

до Львова. Від того, як кельнери працюють, як зустрічають наших гостей, 

залежить, яке враження про Львів повезуть гості до своїх міст і країн», - розповідає 

радник міського голови з питань економіки Вікторія Довжик 

Нагородження кельнерів грамотами міської ради відбудеться 21 травня о 

12:00 у Великій сесійній залі ЛМР. 
Програма святкування за посиланням: 
https://drive.google.com/open?id=0B79dJ1qXdIjzb1B0aWd0WFpMZ1k  

 

https://drive.google.com/open?id=0B79dJ1qXdIjzb1B0aWd0WFpMZ1k

