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ВИСТАВКА "ТЕАТР ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ.  

ПЕРШІ 100 РОКІВ" 

 

10 листопада – 6 грудня 2017 року 

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (пр. Свободи, 20) 

Виставка з нагоди 100-ліття театру дозволить зазирнути за лаштунки 

театрального процесу, а також вивчити основні віхи творчої діяльності 

одного з найдавніших театральних колективів країни та його провідних 

митців.  

Серед експонатів представлено оригінали документів, що стосуються 

діяльності Театру від часу його заснування, фото- та відео- архівні 

документи, сценографічні макети, оригінальні костюми з вистав, що 

увійшли в історію. 
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Підприємства 
Львова 

 

 

Соціальне підприємство «Майстерня Мрій» 
«Майстерня мрії» — центр денного перебування для дорослих людей з 
особливими потребами. 

 

Метою майстерні є соціалізація 
людей з особливими потребами, 
навчання їх побутових навичок, 
проведення праце й арт-терапії. Ми 
сподіваємося, що ця майстерня стане 
не просто місцем зустрічі, а 
спільнотою дружби і любові, та 
допоможе відкрити дари 
неповносправних осіб. Особливістю 
даної майстерні є запровадження 
соціального підприємництва, що 
дасть змогу бути самостійними та не 
залежати від спонсорів 

Майстерня займається виготовленням трав’яних чаїв з карпатських трав. Усі 
чаї пакуються у саморобні полотняні торбинки. Цього року майстерня 
запустила випуск пакетованого чаю. 
Перелік трав'яних зборів, що є в наявності: 

Трав'яний збір №1: листя малини, листя ожини, листя кропиви, ромашка, 
плоди шипшини, меліса, первоцвіт, овес. 

Трав'яний збір №2: ехінацея, меліса, листя ліщини, чебрець, хвощ 
польовий, звіробій, листя кропиви, плоди глоду, листя ожини. 

Трав'яний збір №3: молоді гілки ялини, ромашка, листя малини, плоди 
шипшини, материнка, чебрець, листя кропиви, цвіт липи, листя ожини. 

Трав'яний збір №4: первоцвіт, ехінацея, ромашка, лист ожини, плоди 
шипшини, м 'ята перцева, листя малини, листя кропиви. 

Трав'яний збір №5: листя суниці, Іван-чай, плоди глоду, цвіт липи, листя 
малини, меліса, листя ожини, плоди шипшини. 

Трав'яний збір №6: цвіт липи, Іван-чай. меліса, материнка, листя малини, 
звіробій, листя кропиви, чебрець, ехінацея. 

Трав'яний збір №7:: листя малини, листя ожини, плоди і листя чорниці, 
листя брусниці, листя смородини, м'ята лісова. 

Трав'яний збір №9: цвіт липи, молоді пагони смереки, лист малини, лист 
ліщини, м'ята, плоди шипшини, чебрець, лист ожини. 
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Трав'яний збір №10: плоди шипшини, Іван-чай, плоди глоду, бузина, лист 
малини, лист ожини, м'ята, материнка, чебрець. 

Трав'яний збір №11: чебрець, м'ята, материнка, шавлія лікарська, деревій, 
ромашка, липа, глід, шипшина. 

Трав'яний збір №12: кропива, ожина, чебрець, м'ята, лист ліщини, бузина, 
звіробій, плоди шипшини. 
 

   
Отримані від продажу чаю кошти направляються на розвиток центру.  
У планах «Майстерні Мрії» виробництво сумішей для узварів, налагодження 
збуту продукції в IT-компаніях, університетах, відкриття подібних закладів у 
малих містах Львівщині. 
 
Україна, 79000  +38(096) 380 24 39 
м.Львів maysternia.mriyi@gmail.com 
вул. Кирилівська, 3А  www.dobri-ruky.org 

 

Нормативно – 
правова база 

 

Кабінетом Міністрів України підготовлено законопроект про 
захист бізнесу від влади 

 

 

Кабмін України підготував ряд 
законодавчих змін щодо захисту підприємців і 
посилення відповідальності органів влади за 
неправомірні дії по відношенню до підприємців. 

Зокрема, проект передбачає 
встановлення законодавчо обґрунтованої і 
обов'язкової вимоги по відеофіксації судового 
рішення про проведення обшуків і 
неприпустимість прийняття такого рішення без 
адвоката. 

Передбачається також заборона вилучення оригіналів фінансових 
документів, серверів, комп'ютерів і телефонів підприємців при обшуках і 
відеофіксація таких обшуків. 

Забороняється безпідставне відкриття одних і тих же справ і 
встановлюється відповідальність правоохоронців за неправомірні дії щодо 
підприємців. 
Більш детально за посиланням: https://minfin.com.ua/ua/2017/11/08/30856132/ 

 

 

https://minfin.com.ua/ua/2017/11/08/30856132/
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Анонс 

 

 
 

Жіночий фестиваль Аніма 
 

25-26 листопада 21:00 
 

 готель Жорж (пл. Міцкевича, 1) 

 

 

Вже вдесяте кращі, яскраві, цікаві та популярні спікери, досвідчені тренери, а також 

відомі особистості зберуться на одному майданчику, щоб поділитися успішним 

досвідом, унікальними знаннями та власною мудрістю. 

Впродовж двох днів у п’яти паралельно діючих секторах відбудеться близько 40 

майстер-класів, дискусій, зустрічей та презентацій на теми взаємостосунків, свіжих 

ідей у моді, красі та здоров'ї, розвитку та кар’єрі, культурі, мистецтві, як залишатися 

сильною та натхненною, наповнитись життєвою енергією. 

Жіночий фестиваль "Аніма" – створений для ЖІНКИ 

якій цікаво йти вперед, вдосконалюватись і розвиватись; 

яка прагне знайти баланс, зрозуміти своє призначення та роль в суспільстві; 

яка дбає про свою красу та здоров’я; 

яка вибирає тільки те що краще; 

яка бажає розвиватись у різних аспектах життя; 

яка хоче бути творцем свого життя 

Сектори X Жіночого фестивалю "Аніма" у Львові: 

Взаємостосунки 

Розвиток та кар’єра 

Краса та здоров’я 

Життєвий стиль 

Також впродовж двох днів: 

– із залу в зал відвідувачів фестивалю супроводжуватиме виставка-ярмарок із 

високоякісною продукцією, виробами ручної роботи, косметичними засобами, 

тематичною літературою та інше, що може бути цікаве Жінці. 

– розважально-ігрова дитяча кімната  

– психологічна  порадня  від центру психології, психотерапії та особистісного 

розвитку "Живана". 
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Анонс 

 

 

 
 
 

Lviv Maker Faire 
26 листопада 2017 року 

 вул. Іларіона Свєнціцького, 17 

 

 

Lviv Maker Faire - перший фестиваль мейкерства у Львові. 

Подія об'єднає локальних мейкерів, винахідників, митців, бізнесменів, 

освітян та журналістів, які зацікавлені в сталому розвитку стартапів і 

ініціативних платформ в соціально-культурному спектрі, а також стане 

неформальною презентацією стратегічного рівня креативного розвитку 

міста. Як це відбувається в усіх куточках світу. 

Згідно стандартів Maker Faire — світового руху мейкерів — захід пройде 

у форматі Show&Tell тобто “Покажи і розкажи”.  

В першому Lviv Mini Maker Faire приймуть участь понад 50 проектів, котрі 

отримують унікальну можливість гуртом презентувати свої доробки — від 

ідей мобільних додатків до інноваційних моделей робототехніки. 

Фестиваль є продовженням популяризації глобальної течії мейкер культури 

в Україні. Задум проекту полягає в презентації свіжих ініціатив локальних 

виробників та креативності міста в цілому. Таким чином, головною метою 

заходу є промоція українського мейкерства та забезпечення українському 

споживачеві умов для ближчого контакту з фактичним виробником.  

Lviv Mini Maker Faire стане платформою для тих, хто цікавиться 

візуальними, технологічними та інтелектуальними новинками сучасності.       

І що важливо, кожен матиме змогу навчитись оригінальним лайфхакам як у 

практичних ремеслах, так і в оперуванні інформацією. 

Цільовою аудиторією Lviv Mini Maker Faire є мейкери та стартапери, 

львів'яни, студенти, школярі, викладачі ВУЗів, працівники ІТ сфери, науковці, 

представники бізнес-компаній та медіа спільнота Львова. 

В програмі фестивалю — виставка, презентації, лекції, майстер-класи, ярмарок 

вакансій, музика і арт-лабіринт. 

 

 


