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03 жОВтня ВЕЛиКиЙ КОнФЕрЕнЦ-заЛ
11.00 Офіційне відкриття форуму 
12.00 – 14.00 Конференція «Практичне  застосу- 
    вання нововведених  законодавчих  
    нормативно-правових  актів,  
    як і  регулюють містобудівну  
    діяльність»

Організатор: Департамент архітектури та  
 розвитку містобудування Львівської  
 обласної державної адміністрації

 - Узаконення самовільно збудованих об’єктів  
 нерухомості. як зареєструвати право  
 власності на проблемні об’єкти? реальні  
 правові підстави. ризики. Штрафи. як уникнути  
 реального знесення об’єкта нерухомості?

Доповідач: Юридична компанія Legal Experts
 - Юридичні підказки при будівництві  
 новобудов та придбанні квартир

Доповідач: Володимир Піцикевич, кандидат  
 юридичних наук, адвокат

14.00 – 16.00 �емінар� Шляхи і можливості  
    впровадження енергоефективних  
    заходів у багатоквартирних будинках
14.00 – 14.15 реєстрація учасників. Привітальне  
    слово. знайомство.
14.15 – 14.30 Про поточну діяльність О�ББ. 

Доповідач: Солтис Сергій, начальник відділу  
 супроводу ОСББ Львівської міської ради

14.30 – 15.15 Джерела фінансування енерго- 
    ефективних проектів у багатоквар- 
    тирних будинках. Про «Фонд   
    енергоефективності»

Доповідач: Когут Галина – регіональний  
 консультант Проекту IFC  
 «Енергоефективність у житловому  
 секторі України» у Львівській області

15.15 – 15.30 Досвід міста партнера Фрай- 
    бурга у досягненні енергоефек- 
    тивності  в багатоквартирних  
    будинках

Доповідач: Роман Рувінський, Експерт GIZ
15.15 – 16.00 Правові питання діяльності О�ББ. 

Доповідач: Бурий Андрій – консультант з правових  
 питань Проекту IFC «Енергоефек- 
 тивність у житловому секторі України»  
 у Львівській області
Організатор: Ресурсний центр ОСББ Львівської  
 Міської Ради
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ДіЛОВа ПрОграМа захОДіВ В раМКах 
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ

03 жОВтня БізнЕ�-зОна
12.00 – 14.00 Майстер-клас «�истема утепленя  
    «Ферозіт»
14.00 – 16.00 запровадження дуальної освіти  
    на підприємствах регіональної   
    Бізнес-платформи

Організатор: Асоціація Будіндустрія. 
Довідачі: Р.Вороновський, О.Мирний

04 жОВтня ВЕЛиКиЙ КОнФЕрЕнЦ-заЛ
10.00 – 14.00 Конференція� Енергоефективність  
    та відновлювана енергетика

Організатор: Управління паливно-енергетичного  
 комплексу та енергозбереження  
 Львівської обласної державної  
 адміністрації
Модератор: Нагорнюк Стефанія Степанівна,  
 експерт з питань відновлюваної  
 енергетики

10.00 – 10.20 Підвищення енергоефективності  
    та впровадження проектів  відновлю- 
    ваної енергетики в бласті

Доповідач: Грет М.М. – Заступник директора  
 департаменту паливно-енергетичного  
 комплексу та енергозбереження ЛОДА

10.20 – 10.40 зелені облігації в Україні як механізм  
    залучення інвестицій в  проекти 
    відновлюваної енергетики та   
    енергоефективності

Доповідач: Фролов Андрій – заступник начальника 
 Управління – начальник відділу  
 нормативно-методичного забезпечення  
 Управління реформування сфери  
 енергоефективності  та  
 енергозбереження

10.40 – 11.00 Еволюція механізмів  стимулювання  
    відновлюваної енергетики

Доповідач: Олена Колтик – директор з розвитку  
 Української асоціації відновлюваної  
 енергетики

11.00 – 11.20 Енергоощадні технології освітлення  
    у сучасному будівництві в області

Доповідач: Роман Прийма – директор виробничого  
 підрозділу ПрАТ «Львівський електро- 
 ламповий завод»

11.20 – 11.40 термінологія та класифікація  
    солярних елементів в дизайні,  
    архітектурі та містобудуванні

Доповідач: Шулдан Л.О. – Канд.арх., інженер,  
 доцент кафедри архітектурного  
 проектування та інженерії  
 Національного університету «Львівська  
 Політехніка»

11.40 – 13.10 Панельна дискусія «Шляхи розвитку  
    проектів Кластеру Енергії». назви  
    проектів�
 - «1 МВт потужностей мікро-�Е� щорічно для  
 Львівщини» - 2-річна підтримка для мікро- 
 �Е� 1кВт (без «зеленого тарифу»)
 - «60 біоенергетичних селищ» – економія 90  
 млн м3 газу
 - «БіоЕнергетичний конвеєр в Магерові»
 - вирощування і використання енергетичних  
 рослин
 - «Безальтернативний шлях до альтерна- 
 тивної енергетики на Львівщині за  рахунок  
 створення і розвитку «Кластеру Енергії»
 - «Біоенергетичне містечко Дубляни» 
 - комплексні рішення для відновлювальної  
 енергетики містечок та сіл
 - Малі біогазові установки, як спосіб  
 збільшення врожайності, відновлення якості  
 грунтів, покращення екології домогоспо- 
 дарства та території та виробництво  
 «власної» енергії у вигляді біогазу.

Учасники: С.Сиротюк, зав.кафедри енергетики  
 ЛНАУ,
 В.Думич, зав.лабораторією Львівської  
 філії Інституту ім..Погорілого, 
 В.Кузьменко, голова правління ГО  
 «Кластер Енергії»,
 Б.Бакай, зав кафедри ЛНЛУ,
 С.Кротько, підприємець,
 В.Костишин, «Віта-Клімат» 
Модератор: представник ГО «Кластер Енергії»

13.10 – 13.25 Що заважає швидшому розвитку  
    приватних дахових �Е�?»

Представник інсталяторів
13.25 – 13.40 «Підтримка внутрішніх інвесторів  
    дахових �Е� за участі кредитної  
    спілки»

Представник КС «Вигода»
13.40 – 14.00 «�пособи збільшення поступлень  
    ПДФО в бюджет Отг на основі  
    підтримки розвитку приватних  
    �Е�»

Тренер з енергоефективності, Василь Прусак
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ПЕрЕЛiК УЧа�ниКiВ  
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ  
за аЛФаВітОМ

№СтЕндA №СтОрінКи

hl, hUTTERER & lEchNER Gmbh	........... 2	......... 14
lUXPEEl PROTEcTiON	............................. 28	......... 15
POlYTEchNiK biOmASS ENERGY  
 Gmbh	..................................................... 121	......... 16
WARmhAUS	................................................ 113	......... 18
WRAvOR D.O.O.	........................................... 24	......... 20
A3ПЛЮ� ЕнЕрДжі A3 GROUP Tm	......... 108	......... 21
аЕрОК ТзоВ	................................................. 18	......... 22
аКЛіМа ТзоВ	............................................. 103	......... 24
аЛЕК� �О ДиЛеРСький	ценТР	VW	..... 43	......... 26
аЛПін-захіД ТзоВ	..................................... 13	......... 28
аЛЮМтрЕЙД	............................................... 27	......... 29
аріЄ�-УКраЇна ТзоВ	.................................. 5	......... 30
ар�ЕнаЛ-ЦЕнтр ТзоВ	............................... 4	......... 32
БіЛЮК� тМ  
 СТУДія	інФРачеРВоного	 
	 оПаЛення	........................................... 124	......... 34
БіОКаМіни	................................................. 126	......... 35
БЛУ�ан �ОЛар ЕнЕрДжі тЕх УКраЇна 
 ТзоВ	....................................................... 104	......... 36
БУДінДУ�трія 
 аСоціація	БУДіВеЛьникіВ	............... 46	......... 38
ВЕЛиЧ КаМЕнЮ ТзоВ	................................ 1	......... 40
ВіКнаПрО	..................................................... 47	......... 42
ВіКОнна КОМПанія газДа ТзоВ	........ 127	......... 43
Віта КЛіМат  
 ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо	............. 117	......... 44
ВО КОнтаКтОр ТзоВ	.............................. 129	......... 46
ВОЛин�-КаЛ�Ві� ТзоВ	......................... 125	......... 48
газОни УКраЇни ТзоВ	............................. 50	......... 50
гаЛиЧ-МОтОр� 
 ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо	............... 41	......... 51
ДніПрОПЕтрОВ��КиЙ заВОД  
 ПрОДМаШ ТзоВ	..................................... 7	......... 52
ДОМаШніЙ ОКЕан ТзоВ	.......................... 42	......... 54

04 жОВтня МаЛиЙ КОнФЕрЕнЦ-заЛ
12.00 – 16.00 �емінар�  Огляд  технічних розробок  
    вентиляційного та протипожежного  
    обладнання виробництва ��К тМ.

Організатор: Компанія ССКТМ

04 жОВтня БізнЕ�-зОна
11.00 – 13.00 Кадрова біржа – сервіс бізнес- 
    асоціацій для побудови успішної  
    кар’єри учнів, студентів та незай- 
    нятих працівників

Організатор: «Кадрова біржа» 
Доповідач: Галина Щирба

13.00 – 14.00 Майстер-клас «Комплекс вапняних  
    матеріалів «Ферозіт»
14.00 – 16.00 Організація безпеки Вашого будинку 
 - димохідні системи
 - іноваційні протипожежні засоби
 - охоронні системи
 - протиожеледні засоби для прибудинкової  
 території

Організатор: «Кластер Будіндустрія»
14.00 – 14.30 �ертифікація будівельних виробів,  
    матеріалів та конструкцій

Організатор: ДП Львівстандартметрологія 
Доповідач: Дубина Ю.А.

05 жОВтня БізнЕ�-зОна
11.00 – 12.00 Панельна дискусія� «Популяризація  
    робітничих професій»
12.00 – 14.00 Майстер клас «Влаштування підлог  
    з підігрівом з використанням суміші  
    та П�Б «Ферозіт»
14.00 – 15.30 розвиток Лиманського індустріаль- 
    ного парку – локалізація виробництва  
    будматеріалів у Донецькій області

Доповідач: Андріян Фітьо, консультант з страте- 
 гічного планування, економічного  
 розвитку та інвестиційного  
 проектування ГО «Аналітичний центр  
 «Експерт-група»

06 жОВтня МаЛиЙ КОнФЕрЕнЦ-заЛ
11.00 – 13.00 Енергозбереження та екологічність  
    в трендових інтер’єрах. 

Доповідач: Засновник дизайн-бюро Goisan Group та  
 куратор напрямку дизайн інтер’єру в  
 Сreative school, архітектор – дизайнер,  
 викладач Школи Креатив Юлія Мірецька
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ПЕрЕЛiК УЧа�ниКiВ 
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ 
за аЛФаВітОМ

№СтЕндA №СтОрінКи

ПЕрЕЛiК УЧа�ниКiВ 
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ 
за аЛФаВітОМ

№СтЕндA №СтОрінКи

ЕЙр �тріМ ТзоВ	....................................... 107	......... 56
ЕКО-�т ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо	.... 102	......... 58
ЕЛЕКтрО	..................................................... 106	......... 60
ЕЛЕКтрОінжинірінг ТзоВ	...................... 22	......... 62
життя та ЕКОЛОгіЇ 
 наУкоВо-ДоСЛіДний	інСТиТУТ	...... 14	......... 64
іВК тЕхніКа ТоВ	........................................... 3	......... 66
ін�титУт тЕПЛа БЕз газУ нВП	.......... 120	......... 68
КарМЕЛ� 
 ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо	............... 44	......... 69
КарПОінт ЕЛЕКтріК ТзоВ	....................... 45	......... 70
КВінФОрт ТзоВ	............................................ 6	......... 72
КЕнМаЛ ТоВ	................................................ 23	......... 74
КЛіМат ЛЕнД	............................................. 114	......... 75
КОМФОртниЙ �Віт ТзоВ	...................... 109	......... 76
КО�тянтиніВ��КиЙ заВОД  
 нЕФОрМОВаних ВОгнЕтриВіВ 
 ТоВ	............................................................. 8	......... 78
Л�ВіВ��КиЙ ЕК�ПЕриМЕнтаЛ�ниЙ  
 МЕханіЧниЙ заВОД ТзДВ	.............. 123	......... 79
МаЙ�тЕр+КЛіМат ТзоВ	......................... 105	......... 80
МЕтаЛі�т ТзоВ	........................................ 122	......... 81
М�р ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо	............ 19	......... 82
ніБЕ-УКраЇна ТзоВ	................................. 120	......... 84
нОВиЙ ДіМ  
 комПанія	ФоП	СоБко	В.В.	............... 40	......... 85
ПаВЛіВ Л.М. ФоП	.......................................111	......... 86
ПаЛ�ЧатКи ТоВ	......................................... 49	......... 88
Прана Л�ВіВ комПанія	............................ 9	......... 90
рЕхаУ ТзоВ	................................................. 35	......... 92
рУУФ ТзоВ	................................................... 30	......... 94
�ЕрВУ� ДіМ ТзоВ	...................................... 25	......... 96
�и�тЕМи аВтОнОМнОЇ КанаЛізаЦіЇ 
 ТзоВ	......................................................... 15	......... 98
�ігМаЛі-УКраЇна ТзоВ	........................... 112	....... 100

�КЛОнарізКа.............................................. 33	....... 102
�ЛУжБа ПОрятУнКУ БЕтОнУ ПЛЮ� 
 ТзоВ	......................................................... 17	....... 104
�ОЛіДБУД тМ ПП	УФа	ноВа	.................... 48	....... 106
ОнЦЕПрОМ ТоВ	........................................ 115	....... 108
ccK TM ТзоВ	............................................... 10	........110
�таЛа ЕнЕргія ТзоВ	............................. 118	........112
тЕПЛиК комПанія	.................................. 119	........114
тЕрМіт ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо	...... 38	........116
тЕрМО ПОЛ	................................................ 101	........118
тЕрМОБУД СПіЛьне	ТзоВ	....................... 11	....... 120
тЕхнО-�іМ� 
 ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо	............... 51	....... 121
тОргПрОМКОнтраКт ТзоВ	.................... 21	....... 122
УКрхОзіМПЕК� СП	У	ФоРмі	ТзоВ	......... 37	....... 123
УніБрУК ТзоВ	.............................................. 16	....... 124
Ф-тЕх ТзоВ	.................................................. 20	....... 126
ФЕрОн (FERON)	.......................................... 56	....... 128
хіМіЧна тОрігВЕЛ�на МЕрЕжа ПП	..... 12	....... 130

ВЕ�т-інФО	............................................................ 132

КОМПа�� УКраЇна ПРаТ	...................................... 134

ПрОЕКтант инТеРнеТ-РеСУРС	........................ 136
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POlYTEchNiK biOmASS  
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Все	для	водовідведення:
-	сифони	для	мийок,	умивальників,	ванн,	душових	

кабін,	пісуарів;
-	безбар”єрні	душові	лотки;
-	сифони	для	пральних,	посудомийних	машин;
-	трапи	для	внутрішніх	приміщень;
-	патрубки	для	унітазів;
-	каналізаційні	затвори;
-	покрівельні	воронки.

Himberg, 2325, Austria
Тел.: +43 02235; +43 862910
Тел./Факс: +43 02235; +43 8629131
e-mail: office@hl.at
www.hutterer-lechner.com/ru/home.aspx

Тел.: +38 044 5316717
 +38 067 4673719
e-mail: h1.sergey@ukr.net

компанія	 Luxpeel	 виробляє	 інноваційні	 захисні	
покриття,	 легкі	 у	 використанні,	 які	 економлять	 час	
та	бюджет.	Рідка	плівка	зараз	широко	застосовуєтьс	
в	 усіх	 виробничих	 галузях,	 будівництві	 та	 ремонті,	
у	 побуті,	 для	 потреб	 великого	 та	малого	 бізнесу.	
наші	 продукти	 забезпечують	надійний	 тимчасовий	
захист	 і	 значно	 дешевші	 за	 закордонні	 аналоги.	
захисна	плівка	–	вигідне	рішення	прктично	у	будь-
якій	ситуації.

Luxpeel	Protection	це:
-	надійний	захист	поверхні
-	екологічно	чистий	матеріал,	не	токсичний,	без	

запаху
-	чиста	поверхня	після	видалення
-	Легко	наносится	пензлем	або	валиком
-	не	потребує	постійного	підклеювання,	не	липне,	

не	зкотується
-	може	залишатися	на	поверхні	довгий	час
-	може	бути	будь-якого	кольору	на	вибір,	у	т.ч.	і	

прозорого
-	Швидко	сохне,	не	великі	витрати
-	Після	зняття	плівки	поверхню	не	потрібно	мити

lUXPEEl PROTEcTiON

вул. Мазепи. 4/29, 
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: +38 067 4000318
e-mail: Luxpeel@gmail.com
www.luxpeel.com.ua

hl, hUTTERER & lEchNER 
Gmbh
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the	Austrian	company	POLYtECHniK	is	one	of	the	
leading	manufacturers	 of	 biomass	 boiler	 plants	 from	
500	 to	25.000	kW.	More	 than	50	years	of	experience	
and	3.000	plants	all	over	the	world	(among	these	also	
in	the	Ukraine)	ensure,	that	POLYtECHniK	is	offering	
professional	solutions.

typical	applications:
-	 hot	 water	 boilers	 for	 companies	 and	 district	

heating
-	saturated	steam	boilers	for	production	processes
-	co-generation	(CHP).

POlYTEchNiK biOmASS 
ENERGY Gmbh

Hainfelderstr, 69, 
Weissenbach , A-2564 , Austria
Тел.: +38 095 8850368; 
 +43 676 84910475
Тел./Факс: +43 267 289016;
 +38 044 5928385;
 +43 267 2890102; 
 +43 267 289013
Факс: +43 267 289013
 +38 044 5243656
e-mail: ukraine@polytechnik.com
www.polytechnik.com

авс т р і й с ь к а 	 ф і рма 	 POLYtECHn iK 	 є	
одним	 з	 провідних	 виробників	 котельного	 та	
топкового	 обладнання	 на	 деревних	 відходах	 і	
сільськогосподарській	біомасі,	потужністю	від	500	до	
25.000	кВт.	Більш	ніж	50-річний	досвід	в	цій	області,	а	
також	3	000	установок	по	всьому	світі	(в	тому	числі	і	в	
Україні)	демонструють,	що	POLYtECHniK	пропонує	
професійні	рішення.

області	застосування:
-	 теплопостачання	 підприємств	 і	 населених	

пунктів;
-	вироблення	насиченої	пари	для	виробництва;
-	вироблення	електроенергії	(міні-Тец).

POlYTEchNiK biOmASS 
ENERGY Gmbh

Hainfelderstr, 69, 
Weissenbach , A-2564 , Austria
Тел.: +38 095 8850368; 
 +43 676 84910475
Тел./Факс: +43 267 289016;
 +38 044 5928385;
 +43 267 2890102; 
 +43 267 289013
Факс: +43 267 289013
 +38 044 5243656
e-mail: ukraine@polytechnik.com
www.polytechnik.com
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WArMHAUS	–	modern	Ukrainian	industrial	complex,	
which	 produce	 high	 quality	 solid	 fuel	 boilers.	A	wide	
range	of	solid	 fuel	boilers	allows	you	to	choose	boiler	
for	any	project.	We	offer	boilers	for	such	fuels	as	wood,	
pellet,	peat	briquettes	and	all	other	types	of	solid	fuel.	
During	manufacturing	our	products,	we	use	only	certified	
materials.	 thanks	 to	 its	 reliability,	 functionality	 and	
aesthetics,	boilers	already	have	wide	recognition	among	
customers.

WArMHAUS	 company	 focused	 on	 intensive	
technological	development.	the	priority	is	creation	of	a	
modern	machine	park,	which	is	necessary	for	processing	
material	as	well	as	manufacturing	boilers	of	the	highest	
quality.

By	using	powder	painting,	modern	inverter	welding	
semiautomatic,	 precision	 bending	 equipment	 as	well	
as	 plasma	and	CnC	 laser	 technology	 for	 processing	
metal,	boilers,	we	create	of	the	European	level.	Elements	
of	the	boiler	and	its	corps	constructed	with	the	use	of	
design	 technologies	CAD-CAM.	this	provides	greater	
repeatability	of	constructive	elements	that	affect	quality	
and	aesthetics	of	boilers.

WARmhAUS

вул. Міцкевича 14, оф. 116, 
м. Рівне, 33028, Україна
Тел.: +38 098 5257454;
 +38 050 9992500;
 +38 067 1145130
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua

WArMHAUS	–	сучасний	український	виробничий	
комплекс, 	 який	 дозволяє	 випускати	 як існ і	
твердопаливні	 котли.	Широкий	 модельний	 ряд	
твердопаливних	котлів	дозволяє	підібрати	котли	для	
опалення	практично	під	любі	вимоги	і	для	будь-яких	
споруд.	ми	 пропонуємо	 зокрема	 котли	 на	 такому	
твердому	паливі	як:	деревина,	торфобрикет	а	також	
усі	інші	види	твердого	палива.	Під	час	виготовлення	
нашої	 продукції	 ми	 використовуємо	 виключно	
атестовані	матеріали.	завдяки	своїй	безвідмовності,	
функціональності	та	естетичності,	котли	вже	мають	
широке	визнання	серед	клієнтів.

	 Фірма	WArMHAUS	 націлена	 на	 інтенсивний	
технологічний	розвиток.	Пріоритетними	напрямками	
є	 створення	 сучасного	 машинного	 парку,	 який	
необхідний	 для	 обробки	матеріалів,	 а	 також	 для	
виробництва	котлів	власними	силами.

Використовуючи	порошкове	фарбування,	сучасні	
інверторні	 зварювальні	 напівавтомати,	 точне	
листозгинальне	обладнання,	а	також	плазму	і	лазер	
технології	CnC	для	обробки	металу,	ми	створюємо	
котли	європейського	рівня.

елементи	 котла	 і	 його	 корпусу	 конструюються	
із	 застосуванням	 конструкторських	 технологій	
CAD-CAM.	це	 забезпечує	 більшу	 повторюваність	
конструктивних	 елементів,	що	 впливає	 на	 високу	
якість	і	естетику	котлів.

WARmhAUS

Of. 116, 14, Mitskevycha Str., 
33028, Rivne, Ukraine
Phone: +38 098 5257454;
 +38 050 9992500; 
 +38 067 1145130
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua
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компанія 	 – 	 виробник	 деревообробного	
обладнання:	горизонтальні	та	вертикальні	стрічкові	
пилорами,	 багатопильні	 верстати,корувальні	
верстати,	 верстати	для	підготовки	ріжучих	 стрічок.	
Продукція	 поставляється	 в	 54	 країни	 світу,	 в	 тому	
числі		і	на	Україну.

WRAvOR D.O.O.

27a, Stranice, 
SI-3206, Slovensko (Slovenia)
Тел.: +386 3 7571911(10)
Факс: +386 3 7571920(11)
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si

компанія	 «A3PlusEnErGY»	 є	 представником		
Шведської	 компанії	 СТС,	 виробника	 теплових	
насосів	 і	 займається	 продажем	 та	 встановленням	
енергозберігаючого	обладнання.	

Також	 компанія	 займається	 проектуванням	
«пасивних»	 будинків,	 за	 допомогою,	 власного	
проектного	відділу.	

Проводить	 енергоаудит	 будівель,	 і	 розрахунок	
ефективності	систем	опалення.

A3ПЛЮ� ЕнЕрДжі A3 GROUP 
TM

вул. Руська 4, 5 пов, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: +38 067 7292749;
 +38 097 5008450;
 +38 066 4467413
e-mail: a3plusnrj@gmail.com
www.a3plusNRJ.com.ua
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LLC	«Aeroc»	–	the	leader	of	the	market	of	cellular	
concrete	autoclaved	in	Ukraine	and	is	the	biggest	supplier	
of	aerated	concrete	under	the	brand	name	AErOC	in	all	
regions	of	the	country.	Products	are	manufactured	in	two	
plants	located	in	the	city	of	Berezan	and	Obukhov	Kyiv	
region	and	its	quality	meets	the	highest	requirements	of	
Ukrainian	and	European	standards

аЕрОК
ТзоВ

вул. Промислова 6, 
м. Обухів , Київська обл., 08700, Україна
Тел.: +38 044 3913090
 +38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

ТоВ	 «аерок»	 є	 лідером	 ринку	 виробів	 з	
ніздрюватого	 бетону	 автоклавного	 твердіння	 в	
Україні	 і	 найбільшим	 постачальником	 виробів	 з	
автоклавного	 газобетону	під	 торговельною	маркою	
AErOC	у	всі	регіони	країни.	Продукція	AErOC,	а	саме	
стінові	 та	 перегородні	 блоки,	U-блоки,	 перемички,	
клейові	суміші,	штукатурка	та	фасадна	штукатурка	
випускаються	 двома	 заводами,	 розташованими	 в	
м.	Березань	і	м.	обухів	київської	області	і	за	своєю	
якістю	відповідають	найвищим	вимогам	Українських	
та	європейських	стандартів.

AeroC LLC

6, Promyslova St.,
08700, Obuhiv, Kyiv region, Ukraine
Phone: +38 044 3913090
 +38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua
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Aclima	company	represents	in	the	Ukrainian	market	
ventilation,	air	 conditioning	and	heating	systems	 from	
leading	manufacturers.	We	 cooperate	with	 17	 global	
brands	that	offer		the	latest	achievements	of	Europe,	Asia	
and	the	USA	in	the	field	of	climate	management.

аКЛіМа
ТзоВ

Пр-т Бандери, 28-а (літера Б), 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: +38 044 5000059
e-mail: info@aclima.com.ua
www.aclima.ua

компанія	 акліма	 (Aclima)	 представляє	 на	
українському	ринку	системи	вентиляції,	кондиціювання	
та	опалення	від	провідних	виробників.	ми	працюємо	
з	 17	 світовими	 брендами,	 які	 пропонують	 останні	
досягнення	європи,	азії	та	СШа	в	сфері	управління	
кліматом.

ACLiMA
LIMITED LIABILITY COMPANY

28a (B) Bandery Av., 
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 5000059
e-mail: info@aclima.com.ua
www.aclima.ua
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«Alex	 CO»	 is	 the	 official	 dealer	 of	 Volksvagen	
commercial	 vehicles	 in	 Lviv	 region,	 which	 offers	 to	
customers	 a	 new	 level	 of	 service	 that	meets	world	
standards	of	car	sale	and		maintenance.	We	offer	the	
whole	lineup	of	Volkswagen	commercial	vehicles	from	
stock	and	special	order.	Our	vendors	will	 help	you	 to	
choose	a	car	and	equipment.	Lviv,	st.	Gorodotska,	306

аЛЕК� �О
ДиЛеРСький	 
ценТР	VW

вул. Городоцька, 306, 
м. Львів, 79039, Україна
Тел.:  +38 032 2323510
Факс: +38 032 2323519
e-mail: Reception@alexco.lviv.ua
www.alexco.lviv.ua/

компанія	 «алекс	 СO»	 є	 офіційним	 дилером	
комерційних	 автомобілів	 Volksvagen	 у	 Львівській	
області,	 яка	 пропонує	 клієнтам	 новий	 рівень	
обслуговування,	що	відповідає	світовим	стандартам	
автопродажів,	та	обслуговування.

ми	пропонуємо	весь	модельний	ряд	комерційних	
автомобілів	Volkswagen	зі	складу	і	під	замовлення,	
а	менеджери	 з	 продажу	допоможуть	Вам	 зробити	
правильний	вибір	автомобіля	 і	комплектації.	Львів,	
вул.	городоцька,	306

AlEX cO
LIMITED LIABILITY COMPANY

306, Horodocka Str.,
79039, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2323510
Fax: +38 032 2323519
e-mail: Reception@alexco.lviv.ua
www.alexco.lviv.ua/
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аЛПін-захіД
ТзоВ

вул. Лукіяновича, 11, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +38 067 9802231
Тел./Факс: +38 032 2444431
e-mail: alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com

компанія-виробник	«алпін-захід»	є	одним	з	вітчизняних	
лідерів	у	сфері	виробництва	та	встановлення	очисних	
споруд	тм	«AlpineSS».	Багато	років	наше	підприємство	
займається	створенням	якіСного,	СеРТиФікоВаного	
обладнання	для	очищення	забруднених	побутових	стоків	
еко-біологічним	методом.	очисні	споруди	проектуються	
і	виготовляються	кваліфікованими	працівниками,	згідно	
новітніх	технологій,	із	використанням	якісних	матеріалів	
вищого	ґатунку.	це	дозволяє	гарантувати	довготривалу	
та	бездоганну	службу	нашого	устаткування.

Сьогодні	 очисні	 установки	 компанії	 «алпін-захід»	
справно	функціонують	на	сотнях	побутових	і	промислових	
об’єктах.	 Системи	 проектуються	 індивідуально	 для	
кожного	об’єкта,	відповідно	до	показників	забрудненості	
стічних	 вод.	 Такий	 підхід	 до	 розробки	 технологій	
очищення	стічних	вод	та	підбору	очисного	устаткування	
дозволяє	 нам	 досягати	 оптимальних	 результатів	 за	
співвідношенням	ціна-ефективність-довговічність.

Принципи	роботи	очисної	споруди	біологічної	дії	тм	
«AlpineSS»:

Робота	 очисних	 споруд	 базується	 по	 принципі	
функціонування	міських	очисних	споруд	провідних	країн	
світу	 (процес	 аерації	 стисненим	 повітрям).	 аерація-
це	 процес,	 який	 пітримує	життєдіяльність	біологічних	
організмів,	що	проводять	біологічну	деструкцію,	тобто	
«з’їдають»	та	переокислюють	мертву	органіку,	внаслідок	
чого	 на	 виході	 з	 очисної	 споруди	отримуємо	 технічну	
воду	 (95-98%	очистки),	 а	 органіка	 перетворюється	на	
активний	мул,	 який	 також	 приймає	 активну	 участь	 у	
процесі	очистки.

Утилізація	очищених	стоків:
Технічну	 воду	 очисних	 споруд	 тм	 «AlpineSS»	

дозволяється	 скидати	 у	 відкриті	 водойми,	 поверхню	
грунту,	 канави	 та	 дренажні	 системи.	Високий	 ступінь	
очистки	дає	можливість	її	вторинного	використання	на	
різні	 побутові	 та	 господарські	 потреби	 (полив	 газонів,	
миття	тротуарів,	машин	та	ін.,	або	повертати	на	зливні	
бачки).

збереження	довкілля-відповідальність	кожного!

аЛЮмТРейД	 –	 це	 компанія,	 яка	 займається	
виготовленням,	 транспортуванням,	 установкою	 і	
обслуговуванням	 захисних	пристроїв	 і	 конструкцій,	
а	 саме:	 ролетних	 систем,	 автоматичних	приводів	 і	
шлагбаумів,	різних	металевих	конструкцій	і	виробів,	
що	забезпечують	пожежну	безпеку.

аЛЮМтрЕЙД

вул. Резнічна,9 оф. 60, 
м. Дніпро, 49021, Україна
Тел.: +38 096 6508908;
 +38 0667 201934
e-mail: info@alumtrade.net;  
            marketing@alumtrade.net
https://alumtrade.net
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У	вересні	2013р.	 	на	засадах	 	німецької	 	якості	
та	 найвищих	 	 вимогах	 	 була	 заснована	 фірма															
ТзоВ	 «аРієС-УкРаЇна».	 	 Тісна	 співпраця	 	 ТзоВ	
«аРієС-УкРаЇна»	 з	 своїми	 	 партнерами-фірмою							
«ArJES	GmbH»,		(німеччина)	та	ТзоВ	«ХеммеЛь-
Україна»	(Україна)	допомогли	зарекомендувати	себе	
як		надійного		та	висококваліфікованого	продавця	на	
ринку	виробництва	машин	для	подрібнення.	

Фірма	 ТзоВ	 «аРієС-УкРаЇна»	 пропонує	
обладнання		для	переробки	первинної	та	вторинної	
сировини	з	наступним	введенням		їх	в	експлуатацію	
та	 навчанням	 обслуговуючого	 персоналу	 а	 також	
гарантійне	 та	 після	 гарантійне	 обслуговування	 з	
постачанням	комплектуючих	та	запасних	частин.

Для	 своїх	 клієнтів	фірма	 пропонує	 найкращі	
умови	 по	 цінах	 	 та	 сервісному	 обслуговуванні,	 які	
забезпечуються		протягом	усього	терміну	експлуатації	
устаткування.	особлива	увага		приділяється	технічній	
(сервісній)	 стороні	 питання,	 проводячи	 заміни	
вузлів,	монтаж/демонтаж	та	діагностику	машин,	ми		
вирішуємо	питання	щодо	збільшення	надійності	 та	
строків	експлуатації	обладнання.	

	 ТзоВ	 «аРієС-УкРаЇна»	 активно	 працює	
над	 збереженням	 традиційних	 ринків	 збуту	 та	
ефективних	пошуках	нових,		пропонує	взаємовигідне	
співробітництво.

	Співпрацюючи	з	нами,	Ви	отримуєте	компетентного	
і	професійного	партнера,	який	вирішує	проблеми	для	
впровадження	ваших	цілей	у	життя.

аріЄ�-УКраЇна
ТзоВ

вул. Промислова, 1, 
с.Ожидів, Буський район, Львівська обл., 
80530, Україна
Тел./Факс: +380 3264 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.arjes.com.ua
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Arsenal-Center,	Ukraine	is	a	major	producer	of	wide	range	
of	construction	products	as	metal	roofing,	trapezoid	wall	and	roof	
panels,	three	layer	insulated	panels,	facade	systems,	galvanized	
profiles,	rain	gutter	systems	and	various	range	of	accessories.	
Founded	in	2000,	we	use	our	extensive	product	knowledge	and	
industry	expertise	to	bring	value	to	every	project.	Manufacturing	
capacities	consist	of	eleven	factories	with	total	floor	space	more	
than	70	000	m2	strategically	allocated	all	over	Ukraine	to	ensure	
swift	standard	order	delivery	within	48	hours.

Factories	are	equipped	with	more	than	hundreds	of	pieces	
of	 high-end	 automatic	machineries	 produced	 by	 leading	
companies	 from	 italy,	Finland	and	Poland.	this	allows	us	 to	
manufacture	products	with	different	specifications	and	precise	
geometry	complying	with	European	standard	of	quality.	

range	of	our	products:
-	Metal	roofing	with	4	different	shapes	to	meet	challenge	

for	any	type	of	building	design
-	Standing	seam	metal	roofing
-	Eleven	 types	of	wall	and	 roofing	 trapezoid	panels	with	

rib	 heights	 ranging	 from	8mm	 to	 commercial	 scale	 (grade)	
–	100mm.

-	Fire	 proofed	 3-layer	 insulated	 roofing	 and	wall	 panels	
for	swift,	durable	and	energy	efficient	construction	(6	different	
designs)

-	Metal	façde	systems	for	private	and	commercial	use
-	High	quality	rain	gutter	system	with	limited	warranty	for	

50	years
-	range	 of	 galvanized	 profiles	 for	 building	 construction	

and	interior	use
-	And	more	than	1000	different	accessories	
We	diligently	 choose	 our	 partners	 to	 supply	 customers	

with	 the	 best	 goods	 in	 other	 categories	 as	 insulation,	 sky	
windows,	hydro	&	vapor	barrier	film,	ventilations,	sealant	and	
many	more.	

Arsenal-Center	works	 directly	with	 local	 and	 reign	mills	
to	 control	 quality	 of	 each	 coil	 of	 steel	 supplied	 to	 ensure	
that	 customers	 get	 final	 product	 with	 the	 exact	 ordered	
characteristics.	We	source	our	steel	ranging	from	top	factories	
as	SSAB,	Sweden	and	Arcelor	Mittal,	Germany	to	more	price-
conscious	steel	producers	from	China.	

Arsenal-Center.	Quality.	range.	reliability!

ар�ЕнаЛ-ЦЕнтр
ТзоВ

провулок Чугуївський, 21, 
м. Київ, 03067, Україна
Тел.: +38 044 4544747,
 +38 068 7772170;
 +38 067 5076072
Факс: +38 044 4567751
e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua; 
adm.lvov@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua

Промислова	група	«арсенал-центр»	 є	лідером	
на	 будівельному	 ринку	 України	 з	 виробництва	
покрівельних	і	фасадних	матеріалів	з	тонколистової	
рулонної	 оцинкованої	 сталі	 і	 оцинкованої	 сталі	
з	 полімерним	 покриттям,	 а	 також	 вогнестійких	
тришарових	сендвіч-панелей.

на	даний	момент	всі	11	заводів	групи	оснащені	
якісним	імпортним	обладнанням	виробництва	італії	
та	Фінляндії,	 загальна	 площа	 критих	 виробничих	
приміщень	 більше	 70	 000	м.кв.	 Високошвидкісне	
імпортне	обладнання	дозволяє	в	мінімальні	терміни	
випускати	якісну	продукцію,	що	відповідає	високим	
європейським	стандартам.

Великий	парк	технологічного	обладнання	включає	
в	 себе	 більше	 100	 виробничих	 ліній	 і	 верстатів,	
що	 дозволяє	 випускати	 широку	 номенклатуру	
продукції.

-	Вогнестійкі	мінераловатні	сендвіч-панелі:	стінові	
та	покрівельні

-	металочерепиця	тип	«арсенал»,	«Барселона»,	
«марсель»,	«мюнхен»

-	Профнастил	покрівельний,	стіновий,	що	несе
-	Фальцева	металева	покрівля
-	металевий	сайдинг
-	еврофасад
-	Прогони	ЛСТк
При	 виробництві	 готової	 продукції	 на	 всіх	

підприємствах	Промислової	групи	«арсенал-центр»	
використовується	тільки	високоякісна	рулонний	сталь	
з	різними	видами	покриття.	Сировина	закуповується	
безпосередньо	 у	 провідних	 світових	 виробників	
сталі.

Промислова	 група	 «арсенал-центр»	 –	якість!	
асортимент!	надійність!

ARSENAl-cENTER lTD.

6, Garmatnaya St., 
03067, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 4544747,
 +38 068 7772170;
 +38 067 5076072
Fax: +38 044 4567751
e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua; 
adm.lvov@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua
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БіЛЮкС,	 компанія	 є	 виробником	 стельових	
довгохвильових	і	середньохвильових	інфрачервоних	
обігрівачів,	які	не	тільки	економічні,	але	і	якісні.	якщо	
порівнювати	 з	 газовими	 котлами,	 то	 інфрачервоне	
опалення	 в	 три	 рази	дешевше,	 а,	 значить,	 воно	 є	
найекономнішим	опаленням	заміського	будинку.

вул. Володимира Великого, 2, оф. 121, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: +38 095 0251423,
 +38 097 1481314
e-mail: meridian-lviv@ukr.net
teplo-lviv.bilux.ua

БіЛЮК� тМ 
СТУДія	інФРачеРВоного	
оПаЛення

Біокаміни, 	 компан ія , 	 що 	 займається	
виготовленням	біокамінів	різної	конфігурації,	з	різним	
оздобленням	та	коефіцієнтом	корисної	дії.

м. Львів, Україна
Тел.: +38 066 8055242;
 +38 068 7558331

БіОКаМіни
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BLUESUn	UKrAinE	is	an	official	importer	of	modern	
energy-efficient	equipment	on	 the	 territory	of	Ukraine.	
«BLUESUn»	deals	with	solar	systems	based	on	solar	
panels	of	large	capacities	(280	W	to	350	W),	heliosystems	
and	heat	pumps,	as	well	as	with	the	full	range	of	technical	
supervision,	 installation	 and	 commissioning	works,	
warranty	 and	 post-warranty	maintenance,	 equipment	
monitoring	 in	 real	 time	using	«HOME	tECHnOLOGY	
GrOUP»	technologies.	introduction	of	the	«Economical	
House»	product	from	BLUESUn	UKrAinE	is	a	unique	
opportunity	 for	 the	end	user	 to	optimize	energy	costs	
and	earn	revenue	in	accordance	with	Green	tariff	state	
program.

БЛУ�ан �ОЛар ЕнЕрДжі тЕх 
УКраЇна
ТзоВ

Проспект Перемоги, 104, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: +380 44 2000227 
 +380 95 5110077, 
 +380 68 5110077
e-mail: info@bluesun.com.ua
solar.bluesun.com.ua

компанія	 «BLUESUn	UKrAinE»	 –	 офіційний	
імпортер	 на	 територію	 України	 сучасного	
енергоефективного	 обладнання.	 «BLUESUn»	
-	 це	 сонячні	 електростанції	 на	 основі	 сонячних	
панелей	 великих	 потужностей	 (від	 280	Вт	 до	 350	
Вт),	 геліосистеми	 та	 теплові	 насоси,	 а	 також	 весь	
спектр	 послуг	 з	 технічного	 нагляду,	 монтажних	
та	 пусконалагоджувальних	 робіт,	 гарантійного	 та	
післягарантійного	обслуговування,	моніторинг	роботи	
обладнання	 в	 реальному	 часі	 з	 використанням	
технологій	 «HOME	 tECHnOLOGY	 GrOUP».	
Впровадження	 продукту	 «економний	 дім»	 від	
«BLUESUn	UKrAinE»	 –	 це	 унікальна	можливість	
для	 кінцевого	 споживача	 оптимізувати	 витрати	 на	
енергозабезпечення	 та	 отримати	 дохід	 в	 рамках	
державної	програми	«зелений	тариф».

blUESUN SOlAR ENERGY 
TEch UKRAiNE
LIMITED LIABILITY COMPANY

St. Prospect Peremogy, 104, 
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2000227
 +380 95 5110077, 
 +380 68 5110077
e-mail: info@bluesun.com.ua
solar.bluesun.com.ua
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«асоціація	 будівельників	 «Будіндустрія»	 веде	
активну	системну	роботу	в	наступних	напрямках:

-	 Розвиток	 та	 розширення	 горизонтальних	
зв’язків	 з	 громадськими	 організаціями	 та	 бізнес	
структурами;

-	 Робота	 з	 Територіальними	 громадами	 та	
оСББ;

-	Пропаганда	боротьби	з	корупційними	схемами;
-	Участь	в	конференціях,	семінарах	та	виступах;
-	залучення	незалежних	експертів;
-	 Сприяння	 у	 створені	 умов	 для	 залучення	

інвестицій;
-	Розвиток	 сучасної	 теоретичной	 та	 практичної	

бази	будівельної	галузі.

БУДінДУ�трія
аСоціація	БУДіВеЛьникіВ

вул. Володимира Великого, 16, офіс 511, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: +38 096 4498893
e-mail: voronrost@ukr.net
www.budindustria.lviv.ua
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the	 company	 «Velych	 Kameniu»	 is	 engaged	 in	
selling	wares	of	natural	granite	and	marble.

We	produce	window	sills,	stages,	kitchen	countertops	
in	a	range	of	colours	and	sizes.	We	also	have	a	huge	
assortment	 of	 other	 features,	 including	 details	 to	 the	
fireplaces.

All	our	products	are	made	of		high	quality	materials	
from	Ukraine,	turkey,	Brazil,	india	and	italy.

the	 company	guarantees	a	personal	 approach	 to	
each	customer	and	optimal	terms	of		implementation.

ВЕЛиЧ КаМЕнЮ
ТзоВ

вул. Угорська, 22 , 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: +38 098 1855060
e-mail: velych.kamenu@gmail.com
velych-kamenu.lviv.ua

компан ія 	 «Велич	 каменю»	 займається	
виготовленням	 виробів	 з	 натурального	 граніту	 та	
мармуру,	 а	 саме:	 підвіконників,	 сходів,	 стільниць,	
деталей	до	камінів	та	інших	виробів	з	каменю.	Вашій	
увазі	пропонуємо	широкий	вибір	граніту	та	мармуру	
як	з	України,	так	і	з	різних	куточків	світу:	Туреччина,	
Бразилія,	індія,	італія.

ми	враховуємо	індивідуальні	побажання	кожного	
замовника,	консультуємо,	надаємо	спеціалістів	для	
проведення	професійних	замірів	та	розрахунків.

гарантуємо	високу	якість	та		оптимальні	терміни	
виконання.

vElYch KAmENiU
LIMITED LIABILITY COMPANY

Ugorska Str. 22 , 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +38 098 1855060
e-mail: velych.kamenu@gmail.com
velych-kamenu.lviv.ua
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ми	 працюємо	 над	 кожним	 замовленням	
індивідуально,	 ознайомлюємось	 з	 ситуацією	 на	
вашому	об’єкті	та	знаходимо	для	вас	персональне	
рішення	 -	 яке	 враховує	 всі	 ваші	 побажання	 і	
є	 максимально	 практичним	 та	 ефективним	 та	
оптимальним	за	ціною!

наші	послуги:
-	 Встановлення	 та	 обслуговування	 якісних,	

енергоефективних	вікон	німецької	компанії	rehau
-	Ролокасет	
-	Ролорешіток
-	гаражних	воріт
чому	до	нас	варто	звертатись:
-	кредитування	та	сприяння	отримання	компенсації	

по	програмі	iQ	Energy	
-	Безкоштовне	гарантійне	обслуговування	наших	

замовників	7-12років
-	 обслуговування	 своїх	 об’єктів	 без	 надання	

договору
-	Ремонт	вікон	встановлених	іншими	компаніями
-	Повний	цикл	робіт
- 	 консультац ія 	 та 	 розрахунок 	 вартост і	

замовлення
-	 Демонтаж	 та	 вивіз	 старих	 конструкцій,	

будівельного	сміття	
-	 якісний	монтаж	 сучасних	 енергозберігаючих	

вікон	з	профілю	rEHAU(євромонтаж)
-	Виконуємо	складні	монтажні	роботи
-	 Виконання	 оздоблюваних	 робіт	 –	 монтаж	

підвіконня	та	зливів	відновлення	відкосів
-	Прибирання

ВіКнаПрО

вул Цехова11А/1, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: +38 067 2302943
Тел./Факс: +38 032 2455994
www.viknpro.com
www.provikna.com.ua

газДа,	 нВо	 займається	 виробництвом	
електродних	електричних	котлів,	реле-регуляторів.

ВіКОнна КОМПанія газДа
ТзоВ

вул. Городоцька 8,оф.22, 
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: +38 032 2445624
Факс: +38 032 2445627
e-mail: info@gazda.ua
www.gazda.ua
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Віта КЛіМат
ПРиВаТне	 
ПіДПРиємСТВо

вул. Стрийська, 202, офіс 301, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: +380 32 2475332, 
 +380 96 6178660
e-mail: vita-klimat@ukr.net
www.vita-klimat.com.ua, 
www.vita-klimat-lviv.prom.ua

the	 company	 «Vita	 Klimat»	 offers	 ready-made	
solutions:

-	alternative	energy	from	«AtMOSPHErE»	-	solar	
power	 plants,	 connection	 of	 «Green	 tariff”,	 hot	water	
supply.	Solar	systems

-	Solid	fuel	boiler	«Vita	Klimat»	is	intended	for	heating	
of	domestic	and	industrial	premises.	As	fuel,	you	can	use:	
firewood,	sawdust,	and	peat	briquettes,	chips,	firewood	
in	combination	with	sawdust	(the	content	of	sawdust	up	
to	40%),	pellets.	the	burning	 time,	depending	on	 the	
quality	of	the	firewood	and	the	thermal	characteristics	
of	the	house	can	range	from	12	hours	to	several	days.	
thanks	to	the	principle	of	operation	of	the	boiler,	mainly	
in	the	mode	of	decay,	the	coefficient	of	efficiency	of	the	
boiler	(efficiency)	can	reach	93.5%.

компанія	«Віта	клімат»	пропонує	готові	рішення:
-	альтернативна	енергетика	від	«аТмоСФеРи»	

–	 сонячні	 електростанції,	 підключення	 «зеленого	
тарифу»,	гаряче	водопостачання.	геліосистеми.

-	твердопаливний	котел	«Віта	клімат»	призначений	
для	обігріву	побутових	та	промислових	приміщень.	
В	 якості	 палива	 можна	 використовувати:	 дрова,	
тирсові,	та	торфяні	брикети,	щепу,	дрова	в	поєднанні	
з	тирсою	(вміст	тирси	до	40%),	пелетами.	час	горіння	
в	 залежності	 від	 якості	 дров	 та	 теплотехнічних	
характеристик	 будинку	може	 сягати	 від	 12	 годин	
до	 декількох	 діб.	 завдяки	 принципу	 роботи	 котла	
переважно	в	режимі	 тління-коефіціент	 корисної	 дії	
котла	(ккД)	може	сягати	93,5%.

viTA KlimAT
PriVAtE	EntErPriSE

Zelena Str. 149 B , 
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2475332,
 +38 096 6178660
e-mail: vita-klimat@ukr.net
www.vita-klimat.com.ua,
www.vita-klimat-lviv.prom.ua
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PE	Contactor	ltd	is	a	professional	supplier	of	electrical	
products	and	energy-saving	technologies	with	25	years	
of	 experience.	PE	Contactor	 is	 a	 dynamic	 constantly	
developing	company	which	keeps	up	to	date.

Our	company	has	successfully	implemented	many	
projects	on	a	heating	system	based	on	storage	heaters,	
which	use	electricity	at	a	cheap	night	rate.Such	heating	
system	has	significant	advantages	in	comparison	with	
other	 known	 technologies,	 and	 the	most	 economical	
one.

the	manufacturer	of	these	equipment	and	our	official	
partner	is	Elnur	company	which	based	in	Spain.

We	 pay	 special	 attention	 to	 the	 quality	 of	 the	
provided	products	and	services.the	long-term	contracts	
and	 partnerships	with	 the	world’s	 leading	 and	 local	
manufacturers	of	electrical	and	energy-saving	equipment	
allow	us	to	provide	our	customers	with	the	most	profitable	
conditions.

ВО КОнтаКтОр
ТзоВ

вул. Колекторна, 44, 
м. Київ, 02121, Україна
Тел./Факс: +38 044 5760161;
 +38 044 5760690
e-mail: post@kontaktor.com.ua
http://kontaktor.com.ua

компанія	 Во	 контактор	 це	 професійний	
постачальник	 електротехнічної	 продукції	 та	
енергозберігаючих	технологій	з	25	річним	досвідом.	
Во	контактор	–	динамічна	 компанія,	 яка	 весь	 час	
розвивається	та	крокує	в	ногу	з	часом.	

нашим	підприємством	була	успішно	реалізована	
велика	 кількість	 проектів	 по	 системі	 опалення	 на	
базі	 теплових	 акумуляторів,	 які	 використовують	
електроенергію	 дешевого	 нічного	 тарифу.	 Така	
система	опалення	має	істотні	переваги	в	порівнянні	
з	іншими	відомими	технологіями,	а	також	є	найбільш	
економною.

Виробник	 такого	 обладнання,	 наш	 офіційний	
партнер-	іспанська	компанія	Elnur.

ми	приділяємо	особливу	увагу	якості	продукції,	
що	 поставляється	 і	 послуг,	 що	 надаються,	 а	
довгострокові	контракти	та	партнерські	відносини	з	
провідними	світовими	та	вітчизняними	виробниками	
електротехнічного	та	енергозберігаючого	обладнання	
дозволяють	надавати	нашим	клієнтам	найвигідніші	
умови.

PE cONTAcTOR lTD.

44, Kollektorna Str.,
02121, Kiev, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5760161;
 +38 044 5760690
e-mail: post@kontaktor.com.ua
http://kontaktor.com.ua
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ВОЛин�-КаЛ�Ві�
ТзоВ

вул. Грушевського, 110 А, 
м. Ковель, Волинська обл., 45008, Україна
Тел.: +38 095 2609147
Тел./Факс: +38 03352 52198; 50231
e-mail: v-kalvis@kv.it.ukrtel.net
www.volyn-kalvis.com.ua

vOlYN-KAlviS lTD.

110A, Grushevsky St., 
45008, Kovel, Volyn region, Ukraine
Phone: +38 095 2609147
Phone/Fax: +38 03352 52198; 50231
e-mail: v-kalvis@kv.it.ukrtel.net
www.volyn-kalvis.com.ua

«ВоЛинь-каЛьВіС»	–	це	товариство	з	обмеженою	
відповідальністю,	 яке	 займається	 виробництвом	
твердопаливних	 котлів	 потужністю	 від	 6	 кВт	 до	
10000	кВт.	котли-плити	центрального	та	повітряного	
опалення,	 піролізні	 котли	центрального	 опалення,	
автоматизовані	котли	центрального	опалення,	банні	
печі,	каміни,	промислові	котли.

«VOLYn-KALViS»	 –	 it	 is	 production	 of	 solid-fuel	
caldrons	by	power	from	6	kW	to	10000	kW.	Caldrons-	
plates	of	the	central	and	air	heating,	pyrolysis	caldrons	
of	the	central	heating,	automatic	caldrons	of	the	central	
heating,	 bath-house	 stoves,	 fire-places,	 industrial	
caldrons.
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газони	УкРаЇни,	 компанія	один	з	найбільших	
виробників	рулонних	 газонів	 на	 території	України	 (	
Тм	«Greenland»).	за	цей	час	фахівці	підприємства	
озеленили	 багаточисельні	 об’єкти:	 центральні	
стадіони,	 аеропорти,	 суспільні	 об’єкти	 і	 приватні	
володіння.	Відкриті	філії	 компанії	 у	 великих	містах	
України.

газОни УКраЇни
ТзоВ

вул.  Нижньодніпровська, буд. 1, 
м. Ювілейне, Дніпропетровська обл., 
52005, Україна
Тел.: +38 050 3422619
Тел./Факс: +38 0562 321297
e-mail: info@greenland.com.ua
www.greenland.com.ua

гаЛич-моТоРС,	компанія	є	офіційним	дилером	
renault.	 Вже	 понад	 століття	renault	 є	 компанією,	
яка	творить	історію	автомобілебудування.	117	років	
ми	твердо	впевнені	в	тому,	що	кращим	у	своєму	часі	
є	 автомобіль,	 який	 втілює	 інноваційний	 прогрес,	
високий	 рівень	 соціальної	 відповідальності	 та	 є	
джерелом	натхнення	й	мобільності	для	кожного.

гаЛиЧ-МОтОр�
ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо

вул. Зелена, 407, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел./Факс: +38 032 2703066
e-mail: sales@lviv-renault.com.ua
https://lviv-renault.com.ua
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ДніПрОПЕтрОВ��КиЙ 
заВОД ПрОДМаШ
ТзоВ

вул. Миколи Руденка, 53, 
м. Дніпро, 49101, Україна
Тел.: +38 093 4045151,
 +38 098 4872554,
 +38 063 8116692-Антон
e-mail: zavod@prodmashdnepr.com;  
            marketing@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com

Виробництво	 та	 продаж	 сит	 для	 зерноочисних	
машин,	обладнання	для	підготовки	зерна	до	помолу.	
Послуги	 по	 згинанню	 та	 різці	 металу,	 порошкової	
покраски,	 токарної	 обробки	 деталей,	 плазмової	
різки.



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

EXhibiTORS

��

ДОМаШніЙ ОКЕан
ТзоВ

вул. Глибочицька, 33-37, оф. 606,  
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: +38 050 7273347
Тел./Факс:  +38 044 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua

основними	 напрямками	 діяльності	 компанії	 є	
проектування	та	будівництво	плавальних	басейнів,	
розсувних	павільйонів	для	басейнів,	установка	басейнів	
зі	скловолокна,	продаж	обладнання	та	аксесуарів	для	
басейнів,	 а	 також	продаж	 гідромасажних	басейнів	
СПа.	 компанія	 «Домашній	 океан»	 представляє	
на	 українському	 ринку	 технологічне	 обладнання	
високої	якості	для	басейнів	від	найбільших	світових	
виробників:	Pentair,	inc.	(СШа),	Acu-trol,	inc.	(СШа),	
Delair	 Group	 LLC	 (СШа),	 Blue-White	 ind.	 (СШа),	
ClearWater	 tech	 LLC	 (СШа),	 ClearWater	 Enviro	
technologies,	 inc.	 (СШа),	 Prozone	Water	 Products	
intl.	(СШа),	Hayward	Pool	Products,	inc.	(СШа),	Bieri	
AlphaCovers	AG	 (німеччина),	 rollo-Solar	Melichar	
GmbH	(німеччина).	Все	обладнання	сертифіковане	
в	Україні.	ми	пропонуємо	високу	європейську	якість	
та	сучасний	дизайн	за	помірними	цінами.

the	main	activities	are	the	design	and	construction	
of	swimming	pools,	sliding	pavilions	for	swimming	pool	
installation	fiberglass,	sale	of	equipment	and	accessories	
for	swimming	pools,	as	well	as	sales	of	swimming	pools	
Spa.	the	 company	«Ocean	Home»	on	 the	Ukrainian	
market	of	high	quality	technological	equipment	for	pools	
from	major	world	producers:	Pentair,	 inc.	(USA),	Acu-
trol,	 inc.	(USA),	Delair	Group	LLC	(USA),	Blue-White	
ind.	 (USA),	ClearWater	tech	LLC	 (USA),	ClearWater	
Enviro	 technologies,	 inc.	 (USA),	 Prozone	Water	
Products	intl.	(USA),	Hayward	Pool	Products,	inc.	(USA),	
Bieri	AlphaCovers	AG	(Germany),	rollo-Solar	Melichar	
GmbH	(Germany).	All	equipment	is	certified	in	Ukraine.	
We	offer	high	European	quality	and	modern	design	at	
moderate	prices.

hOmE OcEAN
LIMITED LIABILITY COMPANY

606, 33-37, Glybochycka St.,  
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 0507273347
Phone/Fax: +38 044 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua
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Air	Stream	is	a	supplier	to	the	Ukrainian	market	of	
ventilation	equipment,	 such	as:	Air	 curtains	Airtecnics	
(Spain)	Heat	recovery	ventilation	units	UtEK	(italy)	Heat	
pumps	air-to-water	templari	(italy),	fan-coil	innova	(italy).	
We	help	our	clients	realize	their	projects!

ЕЙр �тріМ
ТзоВ

вул. В.Жуковського, буд. 20, оф. 132, 
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +38 056 7359979
e-mail: info@air-stream.com.ua
air-stream.com.ua

компанія	ейр	Стрім,	є	постачальником	на	ринок	
України	 вентиляційного	 обладнання,	 такого	 як:	
повітряні	 завіси	Airtecnics	 (виробництво	 іспанія)	
припливно-витяжні	установки	з	рекуперацією	тепла	
UtEK	(виробництво	італія)	теплові	насоси	повітря-
вода	templari	 (виробництво	 італія)	 та	фанкойли	
innova	(виробництво	італія.	ми	допомагаємо	нашим	
клієнтам	реалізовувати	свої	проекти!

AiR STREAm lTD.

of.132, 20, V.Gukovskogo Str.,
49000, Dnipro, Ukraine
Phone: +38 056 7359979
e-mail: info@air-stream.com.ua
air-stream.com.ua
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вул. Городоцька, 174,  
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: +38 097 4097722
Тел./Факс: +38 032 2536771; 2455883
Факс: +38 032 2324261
e-mail: office@climat.lviv.ua;
           eco.st.lv@gmail.com
www.ecost.lviv.ua

ЕКО-�т
ПРиВаТне	 
ПіДПРиємСТВо

енергоефективні	технології,	сонячні	батареї,	вітрогенератори,	
теплові	помпи,	джерела	безперебійного	живлення,	генератори,	
інвертори	(перетворювачі	напруги).

компанія	ПП	«еко-СТ»	працює	на	ринку	альтернативної	
енергетики	з	2001	року.	за	цей	період	роботи	зарекомендувала	
себе,	 як	 надійний	 постачальник	 обладнання	 та	 сервісно-
технічного	обслуговування.

одним	 із	 напрямків	 діяльності	 компанії	 залишається	
забезпечення	об’єктів	альтернативними	видами	енергії,	а	також	
постачання	 готових	рішень	для	 корпоративного	 ринку,	 тобто	
повний	цикл	енергетичних	рішень	для	ведення	сучасного	бізнесу,	
дистрибуція	комплектуючих	та	готових	рішень	в	Україні.

на	протязі	останніх	років	стали	доступні	для	пересічного	
споживача	 теплові	 помпи	 типу	 	 «Повітря-Вода”.	 компанія	
прикладає	всі	зусилля	для	активного	впровадження	сучасних	
доступних	технологій	в	наше	повсякденне	життя.

наша	компанія	проводить	роботу	з	об’єктами	від	проекту	
до	 здачі	 під	 ключ.	 забезпечує	 гарантійне	 і	 післягарантійне	
обслуговування.

Дбаючи	 про	 інтереси	 наших	 клієнтів,	 ми	 пропонуємо	
величезну	 кількість	 товарів	 найвищої	 якості	 від	 провідних	
світових	 брендів	 та	 власного	 виробництва.	 Усі	 товари	
сертифіковані	та	забезпечуються	гарантійним	обслуговуванням	
спеціалізованих	сервісних	центрів.

крім	цього,	достатньо	широкий	асортимент	високоякісного	
енергетичного	 устаткування	 і	 програмного	 забезпечення,	
що	 його	 пропонує	 компанія,	 зумовлений	 потребами	бізнесу	
партнерів	ПП	«еко-СТ»	і	орієнтований	на	задоволення	широкого	
спектру	вимог	кінцевих	користувачів.

за	 роки	 успішної	 роботи	 на	 ринку	України	ми	 заробили	
репутацію	надійного	бізнес-партнера	та	довіру	багатьох	клієнтів,	
які	стали	нашими	добрими	друзями.

за	 час	 існування	 компанії	 був	 зібраний	 сервісний	центр	
з	 висококваліфікованими	 робітниками.	Проводимо	 ремонти	
обладнання	широкого	спектру.

У	нашої	компанії:
-	 завжди	 доступний	 на	 складі	 широкий	 асортимент	

продукції;
-	швидка	доставка	замовлених	товарів	до	клієнта;
-	підвищення	професійного	рівня	співробітників	компанії;
-	 якісне	 сервісне	 обслуговування	 устаткування,	 що	

постачається;
-	персональний	підхід	в	роботі	з	партнерами.
Дякуємо	Вам	за	довіру	нашій	компанії	і	бажаємо	подальшого	

процвітання.	Сподіваємось,	що	і	Ви	зможете	оцінити	всі	переваги	
роботи	з	серйозною	та	надійною	компанією.

Company	 «ECO-St»	 in	 the	market	 of	 alternative	
energy	since	2001.	One	of	the	activities	of	the	company	
is	provision	of	alternative	energy	forms.	the	company	
provides	 turnkey	 solutions	 for	 the	 corporate	market.	
it	 ensures	 full	 cycle	 of	 energy	 solutions	 for	modern	
business,	 distribution	 of	 components	 and	 turnkey	
solutions	in	Ukraine.

Since	2004	company	is	the	official	dealer	in	Ukraine	
more	 than	 10	 companies	 producing	 air	 conditioning	
systems,	 ventilation.	 it	 is	 a	 major	 supplier	 of	 air	
conditioning	 in	Ukraine.	the	 company	 has	 obtained	
authorization	for	service	of	equipment	for	most	parts	of	
conditioning	brands	in	Ukraine.	the	certified	installation	
crews	provide	quality	assurance.	the	company	has	a	
service	 center,	which	 significantly	 improves	 customer	
service.

EcO-ST
COMPANY

а/с 795, 79022, Lviv, Ukraine
Phone: +38 097 4097722
Phone/Fax: +38 032 2536771; 2455883
Fax: +38 032 2324261
e-mail: office@climat.lviv.ua; 
           eco.st.lv@gmail.com
www.ecost.lviv.ua
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компанія	 «еЛекТРо»	 –	 молода,	 але	 досвідчена	
команда,	працює	на	ринку	України	з	2010	року.

	ми	 займаємося	 продажем	 ,монтажем	 ,	 прокатом	 і	
розробками	різного	електронного	обладнання.

Перелік	товарів	та	послуг:
-	 Розробка	 електронної	 техніки	 під	 замовленням	

клієнта,	 альтернативні	 джерела	 енергії	 (сонячні	 панелі,	
електростанції,	 вітро-генератори,	 та	 інші),	 акумуляторні	
батареї	(свинцево-кислотні,	Li-ion,	LiFePO4	тощо),	системи	
безперебійного	живлення	та	інвертори	напруги,	інфрачервоні	
обігрівачі,	електротранспорт	та	комплектуючі,	трансляційні	
системи	оповіщення,	 дисточене	обладнання,	 звук	 світло	
для	 заходів	 та	 сцен,	 системи	безпровідного	 оповіщення	
персоналу	та	іншого	виду	електронне	обладнання.

ми	 співпрацюємо	 з	 різними	 компаніями	 України,	
у	 тому	 числі	 з	 країн	 СнД	 і	 зарубіжжя.	 за	 цей	 час	 ми	
зарекомендували	 себе	 як	 надійного	 постачальника	
електрообладнання	 по	 всій	 території	 України.	 нашими	
клієнтами	є	як	звичайні	громадяни,	так	і	монтажники	різного	
електричного	обладнання,	магазини,	клуби,	кафе	ресторани,	
комерційні	організації.

наші	переваги:
-	ми	 співпрацюємо	 з	 перевіреними	постачальниками	

(тільки	легальна	продукція);
-	 Безкоштовна	доставка	майже	на	 всю	продукцію	 по	

Україні!
-	Товар	відправляється	протягом	двох	днів	від	прийому	

заявки;
-	наші	спеціалісти	намагаються	максимально	привітливо	

та	 інформативно	проконсультувати	вас	 і	 оформляти	ваш	
замовлення;

У	нас	можливі	різні	способи	оплати	(готівка,	безготівка.,	
карти	ViSA,	MAStErCArD,	MAEStrO,	Union	Pay);

Способи	 доставки	 по	 Україні	 по	 предоплаті	 або	
накладному	 платежі:	 нова	 Пошта,	 Укрпочта,	 інтайм,	
Делівері,	 гюнсел,	 мистЭкспресс,	 ночной	 експресс,	
автолюкс	та	ін.

Способи	доставки	в	інші	країни	по	100%	передоплаті	:	
DHL,	FEDEX,	EMS,	USP,	Поштові	служби	інших	країн.

ЕЛЕКтрО

вул. Олени Степанівни 35 Б (2-пов.), 
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: +38 032 2444108,
 +38 050 3707809, 
 +38 099 3372444,
 +38 068 9990699,
 +38 0631242444
e-mail: info@elob.com.ua
www.elob.com.ua
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ЕЛЕКтрОінжинірінг
ТзоВ

пр.Косіора, буд. 91,
м. Харків, 61125, Україна
Тел.: +38 057 7328664
e-mail: Karnakova@eleng.com.ua
www.eco-system.com.ua; 
www.eleng.com.ua

ТоВ	«еЛекТРоінЖініРінг»	 засноване	 в	 2007	
році.	компанія	займає	гідне	місце	на	ринку	України,	
як	 комплексний	 постачальник	 обладнання	 для	
побудови	систем	електропостачання	та	автоматизації	
технологічних	процесів.

компанія	є	офіційним	дистриб’ютором	«Schneider	
Electric»,	 «Eaton»,	 «LSiS»,	 «Apator»,	 а	 також	
партнером	«ABB»,	«Siemens»,	«Eti»,	«Erico»,	«Frer»,	
«Electronicon»,	«technoelectric»,	«tesar»,	«новатек-
електро»,	«EAE»,	«BMr»,	«Gave»	і	т.д.

інженерний	 підрозділ	 компанії	 прагне	 надати	
максимально	ефективні	рішення	в	області	розподілу	
електроенергії,	 автоматизації	 та	 управління	
технологічних	 процесів	 і 	 енергозберігаючих	
технологій.

LLC	 «Electroengineering»	was	 founded	 in	 2007.	
the	company	occupies	a	worthy	place	in	the	Ukrainian	
market	as	an	integrated	supplier	of	equipment	for	building	
power	supply	systems	and	automation	of	technological	
processes.

the	company	is	the	official	distributor	of	«Schneider	
Electric»,	 «Eaton»,	 «LSiS»,	 «Apator»,	 as	well	 as	 the	
partner	 «ABB»,	 «Siemens»,	 «Eti»,	 «Erico»,	 «Frer»,	
«Electronicon»,	«technoelectric»,	«tesar»,	«novatek-
Electro»,	«EAE»,	«BMr»,	«Gave»,	etc.

the	engineering	department	of	the	company	strives	
to	provide	the	most	effective	solutions	in	the	field	of	power	
distribution,	automation	and	management	of	technological	
processes	and	energy-saving	technologies.

ElEcTROENGiNERiNG lTD

Gymnasium str. 16/502, 
61125, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 057 7328664
e-mail: Karnakova@eleng.com.ua
www.eco-system.com.ua; 
www.eleng.com.ua
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життя та ЕКОЛОгіЇ
наУкоВо-ДоСЛіДний	 
інСТиТУТ

Вул. Ген. Петрова 9\2,  оф.44, 
м. Одеса, 65065, Україна
Тел.: +38 067 4153381
Тел./Fax: +38 048 7650219, 7969449,
e-mail: vlastopulo@te.net.ua; 
           vlastopulo0722@gmail.com
vvl-innovation.com.ua; 
www.uniqupaints.com.ua

науково-дослідний	 інститут	Життя	 та	екології,	
інноваційні	будівельні	фарби	Вогню	немає,	Підводні	
обрастателі,	 конденсату	немає,	 історичний	фасад,	
Утеплення	 ангарів	 стільниковими	 покриттями,	
Пірамідальне	 покриття	 звуку	 немає,	 Діагностика	
бойлерів	 і	 кондиціонерів	 по	блютуз	по	мобільному	
телефону	Android	and	ios.

research	 institute	 of	 Life	 and	Ecology,	 innovative	
building	 paints	 no	 fire,	 Underwater	 fouling,	 no	
condensation,	 Historic	 facade,	Warming	 of	 hangars	
with	honeycomb	coverings,	Pyramidal	cover	no	sound,	
Diagnosis	of	boilers	and	conditioners	by	bluetooth	on	a	
mobile	phone	Android	and	ios.

RESEARch iNSTiTUTE liFE 
AND EcOlOGY

app.44, 9\2, Gen.Petrova St.,
65065, Odesa, Ukraine
Phone: +38 067 4153381
Phone/Fax: +38 048 7650219, 7969449,
e-mail: vlastopulo@te.net.ua; 
           vlastopulo0722@gmail.com
vvl-innovation.com.ua;  
www.uniqupaints.com.ua
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We	are	experts	with	multi-year	experience	in	the	next	
packaging	processes:

1.	Strapping	freights	on	pallets	with	all	types	of	straps,	
films	and	strapping	tools.

2.	Strapping	freights	with	all	types	of	steel	and	plastic	
straps:

-	PP,	PEt,	COrD	strapping
-	all	types	of	hand-operated	and	stationary	tools
-	various	metal	seals	and	buckles
3.	Stretch	film	packaging:
-	all	kinds	of	stretch	film
-	hand-operated	tools
-	semi-automatic	machines
4.	Shrink	film	packaging:
5.	Bags	sealing	with	hand-operated	and	stationary	

conveyer	sealers.
6.	Vacuum	packing	of	food	products:
7.	Weight	measuring	equipment.
8.	Spare	parts	for	packaging	equipment	of	appropriate	

range	
service	 and	 equipment	maintenance	 in	 our	 own	

service	center.
9.	Service	and	repair	works	for	all	equipment	in	our	

own	service	centre	
Our	 holding	 can	 offer	 you	 diverse	 range	 of	 own	

manufactured	 packaging	 equipment	 and	 accessories	
and	about	6	thousand	tons	packaging	stuff	per	month.

Cooperating	with	us,	you	can	be	completely	sure	in	
stability	of	your	supplier.

іВК тЕхніКа
ТоВ

пров. Райрадівський, 1, 
м. Харків, 61004, Україна
Тел./Факс: +38 057 7330983, 7331187
e-mail: info@teknika-ua.com.ua
www.upakovka.com.ua

ми	–	фахівці	з	багаторічним	досвідом	в	наступних	
пакувальних	процесах:

1.	Пакетування	вантажів	на	піддонах	усіма	видами	
пакувальних	стрічок,	плівок	і	інструментів.

2.	обв’язка	усіма	видами	сталевих	і	пластикових	
стрічок:

-	поліпропіленові,	поліестрові,	кордові	стрічки;
-	всі	види	ручних	та	стаціонарних	інструментів;
-	пакувальні	скоби	і	пряжки;
3.	Упаковка	в	палетну	стретч-плівку:
-	всі	види	плівок	стретчу;
-	ручний	інструмент;
-	напівавтоматичне	обладнання.
4.	Упаковка	в	термозбіжну	плівку:
5.	запаювання	пакетів	ручними	і	стаціонарними	

конвеєрними	зварювачами.
6.	Вакуумна	упаковка	продуктів	харчування:
7.	Ваговимірювальне	обладнання.
8.	запасні	частини	для	пакувального	обладнання	

свого	асортиментного	ряду.
9.	 Сервіс	 та	 ремонт	 обладнання	 у	 власному	

сервісному	центрі.
наш	 холдинг	 виробляє	 різне	 пакувальне	

обладнання	 та	 аксесуари,	 а	 також	 близько	 6	 тис.
тонн	пакувальних	матеріалів	на	місяць.

Працюючи	 з	 нами,	Ви	можете	 бути	 впевнені	 в	
стабільності	свого	постачальника.

EPК тЕKNіКа lTD.

1, Rayradivsky Line, 
61004, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 057 7330983, 7331187
e-mail: info@teknika-ua.com.ua
www.upakovka.com.ua
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нВП	«інститут	тепла	без	газу»	є	інсталятором,	та	

постачальником	шведської	компанії	«niBE»	–	лідера	з	
виробництва	та	реалізації	теплових	насосів	у	європі,	
яка	має	досвід	роботи	на	ринку	енергозберігаючих	
технологій	вже	понад	60	років.	

Все	обладнання	–	преміум	класу,	має	відповідні	
сертифікати	і	завозиться	інститутом	безпосередньо	
від	компанії	«niBE».

Спеціалісти	«інститут	тепла	без	газу»	тривалий	
час	займаються	встановленням	систем	опалення	та	
підігріву	води,	які	використовують	принцип	теплової	
помпи	з	використанням	технічних	засобів	шведської	
фірми	«niBE».		крім	теплових	помп,	при	необхідності,	
для	 забезпечення	 опалення	 та	 підігріву	 води	
використовуються	сонячні	колектори	цієї	ж	компанії,	
а	також	фотовольтанічні	системи.	Для	відбору	тепла	
з	джерел	постачання	тепла	застосовуються	два	типи	
теплових	помп:	1-ша	–	для	відбору	тепла	з	ґрунту,	
озер,	каналів,	водогонів,	тощо.	2-га	–	з	атмосферного	
повітря.	 Разом	 з	 тепловими	 помпами	 в	 системах	
опалення	 і	 підігріву	 води	 використовуються	 якісні	
буферні	ємності	для	збереження	нагрітої	води.

за	 час	 своєї	 роботи,	 наші	фахівці	 обладнали	
тепловим	насосами	багато	десятків	будівель	різного	
типу	по	всій	території	 	України.	Серед	них	є	готелі,	
офіси,	 дитячі	 садки,	 багатоквартирні	 споруди	 та	
окремі	житлові	будинки.	Також	встановлено	опалення	
на	декілька	відомих	відпочинкових	комплексів.	При	
цьому	 використовувались	 наступні	 	 типи	 	 джерел	
постачання	тепла:		

-	відбір	тепла	з	ґрунту	з	застосуванням	свердловин	
(вертикальних	зондів);

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунту	 з	 застосуванням	
горизонтальних	колекторів	неглибокого	залягання;

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунтових	вод	 з	 застосуванням	
вертикальних	колодязів	;

-	відбір	тепла	з	поверхневих	водойм;
-	відбір	тепла	з		атмосферного	повітря.

ін�титУт тЕПЛа БЕз газУ
нВП

вул. Кн. Ольги,5В, 
м. Львів, 79044, Україна
Тел./Факс: +38 032 2425159
e-mail: geoterm.pro@gmail.com
teploeco.com.ua

каРмеЛь,	приватне	підприємство	вже	протягом	
двадцяти	років	займається	виготовленням,	ремонтом	
та	налагодженням	роботи	будівельного	обладнання.	
компанія	пропонує	вам:	бетонозмішувальні	установки,	
устаткування	для	виготовлення	сипучих	матеріалів,	
виготовлення	 транспортерів,	 дозаторів,	 вібро-
майданчиків,	 систем	 автоматичного	 управління	
заводами,	 установками	 ліній	 з	 виробництва	
будівельних	матеріалів.

КарМЕЛ�
ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо

м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: +38 096 8514199
https://karmel-90.uaprom.net
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LLC	«Carpoint	Electric»	was	created	on	02.06.2016.	
Carpoint	Electric	 	 is	a	 joint	venture	company	with	 the	
norwegian	company	Carpoint	norge	AS,	which	in	its	turn	
is	the	main	strategic	supplier	of	electric	vehicles.	Carpoint	
Electric	is	a	krainian-norwegian	company	that	provides	
a	wide	range	of	new	and	used	European	or	USA	electric	
cars	and	electric	bikes	in	Ukraine	and	contributes	to	the	
development	of	electric	transport	in	Ukraine.	We	are	the	
exclusive	importer	of	such	brands	as	Detroit	Electric	and	
Zero.	We	unite	people	who	want	to	make	Ukraine	green	
and	energy-	independent.	We	are	working	to	make	the	
world	of	green	technologies	real.	

We	 are	 looking	 forward	 to	 seeing	 you	 at	 306,	
Gorodotskа	St.,	Lviv.

КарПОінт ЕЛЕКтріК
ТзоВ

вул. Городоцька, 306, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: +38 068 2423573
Тел./Факс: +38 032 2423575
e-mail: office@carpoint-e.com.ua
www.carpoint-e.com.ua

ТоВ	 «карпоінт	 електрік»	 була	 створена	
02.06.2016	році.	ТоВ	«карпоінт	електрік»	є	спільним	
підприємством	 з	норвезькою	 компанією	 карпоінт	
норге	аС,	яка	в	свою	чергу	є	основним	стратегічним	
постачальником	електромобілів.

компанія	 карпоінт	 електрік	 –	 це	 українсько-
норвезька	компанія,	що	надає	широкий	вибір	нових	
та	 користованих	 європейських	 чи	 американських	
електромобілів	 та	 електробайків	 в	Україні,	 сприяє	
розвитку	 електротранспорту	 в	 Україні.	 ми	 є	
ексклюзивним	 імпортером	таких	брендів,	як	Detroit	
Electric	та	Zero.	

ми	 об’єднуємо	 людей,	 які	 бажають	 зробити	
Україну	зеленою	та	енергонезалежною.

ми	працюємо,	щоб	зробити	світ	зелених	технологій	
реальним	та	чекаємо	на	вас	у	Львові	за	адресою	вул.	
городоцька	306.

cARPOiNT ElEcTRic llc

Gorodotska str.306, 
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +38 068 2423573
Phone/Fax: +38 032 2423575
e-mail: office@carpoint-e.com.ua
www.carpoint-e.com.ua
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«Kvinfort»	LLC	is	a	supplier	of	equipment	for	central	
vacuum	cleaners	and	ventilation	systems	on	Ukrainian	
market.	the	company	sells	such	trademarks	as	Vacuflo	
(USA),	VacuMaid	(USA),	AEG	(USA),	System	Air	(italy),	
Ostberg	 (Sweden).	 the	 company	 involved	 both	 in	
wholesale	and	retail	trade.	the	company	also	provides	
engineering	services	for	ventilation	systems	and	built-
in	vacuum	cleaner	systems.	the	company	has	service	
and	maintenance	division	for	ventilation	equipment	and	
built-in	vacuum	cleaner	systems	in	Ukraine.

КВінФОрт
ТзоВ

вул.Сахарова 82, офіс 10, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: +38 068 9644040 
 +38 066 0484045
e-mail: info@vacumaid.com.ua
www.vacumaid.com.ua

компанія	 ТоВ	 «квінфорт»	 є	 постачальником	
обладнання	для	побутових	та	промислових	систем	
вбудованого	 пилососа	 та	 систем	 вентиляції	 на	
територію	України.	 компанія	 реалізує	 обладнання	
таких	брендів,	як	 	Vacuflo	 (СШа),	VacuMaid	 (СШа),	
AEG	 (СШа),	 System	Air	 (італія),	Ostberg	 (Швеція)	
оптом	 та	 в	 роздріб.	 компанія	 також	 займається	
проектуванням	 інженерних	 систем	 вентиляції	 та	
вбудованого	пилососа	та	сервісним	обслуговуванням	
обладнання.

KviNFORT
LIMITED LIABILITY COMPANY

82, Saharova Str., office 10,
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +38 068 9644040
 +38 066 0484045
e-mail: info@vacumaid.com.ua
www.vacumaid.com.ua
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електричні	 кабельні	 системи	 обігріву	Arnold	
rak®,	німеччина:	 електроопалення,	 тепла	підлога,	
антикригові	системи,	сервісне	обслуговування.

Виробник	 електротехнічних	 шаф,панельних	
систем	опалення.

Дистриб”ютор	«Hager	by	Berker».

КЕнМаЛ
ТоВ

вул. Навроцького, 1А, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: +38 067 4430771
Тел./Факс: +38 044 5010408; 
 +38 032 2453746;
 +38 044 2099674

Вас	 вітає	 клімат	 Ленд	 –	 Перший	 в	 Україні	
комерційний	 проект	 національного	формату	 групи	
Виробників	 кліматичного	 обладнання	 Electrolux,	
Zanussi,	 Ballu,	 аСе,	royal	termo.	на	 сайті,	 як	 і	 в	
наших	 фірмових	 спеціалізованих	 однойменних	
салонах	в	Житомирі,	Херсоні,	мелітополі,	чернівцях,	
Ви	 завжди	отримаєте	 неймовірний	рівень	 сервісу!	
Для	Вас	завжди	десятки	кліматичних	груп	товарів	за	
кращими	цінами,	з	розширеною	гарантією	і	монтажем	
від	офіційного	Сервісного	центру	Виробника.

це	 надійна,	 багатофункціональна	 і	 легка	 в	
управлінні	 техніка,	 яка	 придумана	 спеціально	для	
того,	щоб	допомогти	Вам	звільнитися	від	більшості	
повсякденних	 турбот,	 підтримуючи	 оптимальну	
атмосферу	незалежно	від	сезону.

наша	 техніка	 допоможе	 Вам	 легко	 змінити	
мікроклімат	 у	 Вашому	 домі	 і	 створить	 в	 ньому	
максимально	комфортний	затишок.

кліматленд	виконає	для	Вас	весь	комплекс	послуг:	
проектування,	 доставка,	 монтаж,	 налагодження	
систем,	 введення	 в	 експлуатацію,	 гарантійне	
обслуговування	і	ремонт	після	закінчення	гарантійного	
терміну.	 наші	 співробітники	 -	 досвідчені	фахівці	
в	 сфері	 кліматичної	 техніки,	 які	 нададуть	 Вам	
всю	 необхідну	 інформацію	 і	 допоможуть	 зробити	
оптимальний	вибір.

чому	ми?	Тому	що,	купуючи	у	нас	кліматичну	техніку,	
Ви	отримуєте	високу	ступінь	нашої	відповідальності,	
сертифікований	 товар,	 офіційний	 сервіс	 і	 гарантію	
від	Виробника.	наша	команда	економить	ваш	час	і	
піклуватися	про	Вас.

ми	РоБимо	кЛімаТ	комФоРТним!

КЛіМат ЛЕнД

вул. Стрийська, 45А, 
м. Львів, 79011, Україна
Тел.: +38 066 4236669;
 +38 096 7547005
e-mail: info@klimatlend.ua
Klimatlend.ua
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Komfortnyi	svit	LLC	provides	a	wide	range	of	services	
and	products	 in	 the	 field	 of	 climate	 systems	nexans,	
Profi	therm,	GrEE,	Mitsubishi.	We	work	in	the	Ukrainian	
market	 since	 2007.	 During	 this	 time,	 the	 company	
achieved	impressive	results	in	terms	of	supply,	design	
and	installation	of	systems:

-	Warm	floor
-	Anti	icing	roof	system
-	Snow	Melting
-	industrial	heating
-	Systems	against	water	leakage
-	Lightning	protection	and	grounding	systems
-	Air	conditioning	and	ventilation
Specialists	of	our	representative	office	will	not	only	

offer	you	quality	certified	products,	but	will	also	provide	
professional	advice	on	choosing	the	most	optimal	heating	
and	air	conditioning	system	in	your	individual	case.	in	
addition,	we	will	recommend	the	necessary	components	
and	 consumables	 -	 fasteners,	 thermoregulators,	
protection	systems

КОМФОртниЙ �Віт
ТзоВ

пр-т Червоної Калини, 109, 
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: +38 097 2688477
Тел./Факс: +38 032 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.k-s.lviv.ua

ТзоВ«комфортний	Світ»	надає	широкий	сектор	
послуг	 і	 товарів	 в	 області	 систем	 мікроклімату	
«nexans»,	 «Profi	 therm»,	 «GrEE»,	 «Mitsubishi».	
Працюємо	 на	 ринку	 України	 з	 2007	 року.	 за	 цей	
час	компанія	досягла	вражаючих	результатів	щодо	
постачання,	проектування	та	монтажу	систем:

-	Тепла	підлога
-	антикригові	системи	даху	
-	Сніготанення
-	Промислового	обігріву
-	Систем	проти	протікання	води
-	Систем	блискавкозахисту	та	заземлення
-	кондиціювання	та	вентиляції
Профільні	фахівці	 нашого	 представництва	 не	

тільки	 запропонують	 вам	 якісну	 сертифіковану	
продукцію,	 але	 і	 дадуть	 професійні	 поради	щодо	
вибору	 самої	 оптимальної	 системи	 підігріву	 та	
кондиціювання	 в	 вашому	 окремому	 випадку.	 крім	
цього,	ми	порекомендуємо	необхідні	 комплектуючі	
і	 витратні	матеріали	 -	 кріплення,	 терморегулятори,	
системи	захисту.

KOmFORTNYJ SviT llc

109, Ch. Kalyny Avenue, 
79049, Lviv, Ukraine
Phone: +38 097 2688477
Phone/Fax: +38 032 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.k-s.lviv.ua
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ТоВ	«кзнВ»	(торгівельна	марка	«кзно»)-	одне	
з	 ведучих	 в	 Україні	 підприємств	 по	 виробництву	
неформованих	 вогнетривких	 виробів	 та	 сумішей.	
інноваційний	 підхід	 та	 новаторські	 розробки,	
дозволили	підприємству	займати	лідируючі	позиції	в	
виробництві	нових	видів	вогнетривкої	продукції	для	
теплової	енергетики,	металургії	та	інших	галузей.	

До	окремої	групи	належать	товари	для	населення,	
які	використовуються	у	заміському	будівництві,	такі,	
як:

-	жаростійкі	суміші	для	кладки	печей	та	камінів;	
-	штукатурні	суміші	для	груб	та	димоходів,
-жаростійкий	 клей	для	 облицювання	 камінів	 та	

інше.

КО�тянтиніВ��КиЙ 
заВОД нЕФОрМОВаних 
ВОгнЕтриВіВ
ТоВ

пл. Перемоги, 21/16, 
м. Костянтинівка, Донецька обл., 85110, 
Україна
Тел.: +38 095 3520234
Факс: +38 062 7223278;
 +38 06272 61767
e-mail: kzno.sbut@gmail.com
www.kzno.dn.ua; 
www.ooo-kzno.com.ua

ЛьВ іВСький 	 екСПеРименТаЛьний	
меХанічний	заВоД,	відкрите	акціонерне	товариство,	
яке	надає	послуги	в	наступних	галузях:	оброблення	та	
нанесення	покриттів	на	метали,	виготовлення	інших	
готових	металевих	виробів,	виробництво	підіймально-
транспортного	 устаткування,	 виробництво	машин	
та	 устаткування	 спеціального	 призначення,	 а	
також	 виробництво	 машин	 для	 інших	 галузей	
промисловості.

Л�ВіВ��КиЙ 
ЕК�ПЕриМЕнтаЛ�ниЙ 
МЕханіЧниЙ заВОД
ТзДВ

вул. Жасминова, 5, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +38 050 4307740,
 +38 032 2705530
Тел./Факс: +38 032 2705513
e-mail: lvivlemz@gmail.com
www.lemz.lviv.ua
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компанія	 «майстер+клімат»	 працює	 на	 ринку	
вентиляції	 та	 кондиціювання	 вже	 понад	 10	 років,	
виконує	роботи	з	підбору,	розрахунку,	монтажу,	а	також	
пусконалагодження	 та	 сервісного	 обслуговування	
систем	вентиляції,	 кондиціонування	 та	повітряного	
опалення	 не	 залежно	 від	 ступеня	 складності.	 з	
квітня	2018	року	компанія	“майстер+клімат»	стала	
офіційним	 партнером	 ТД	 “аерас”,	 ексклюзивного	
постачальника	кондиціонерів	CHiGO	Air-Conditioning	
в	Україні.

крім	того	компанія	надає	такі	послуги	як:
-	 консультації	 щодо	 правильного	 підбору	

обладнання;
-	монтаж	обладнання	 та	 пусконалагоджувальні	

роботи;
-складання,	 монтаж	 та	 налагодження	 щитів	

автоматики;
-	сервісне	обслуговування	обладнання	та	системи	

в	цілому;
-	 роздрібна	 та	 оптова	 торгівля	 кліматичним	

обладнанням.
ми	 працюємо	 з	 відомими	 європейськими	 та	

вітчизняними	 брендами,	що	 допомагає	 якісно	 та	
своєчасно	виконувати	монтажні	роботи,	а	також	дає	
змогу	 запропонувати	декілька	 варіантів	 виконання	
поставленого	завдання,	вибір	завжди	залишається	
за	Вами.

МаЙ�тЕр+КЛіМат
ТзоВ

вул. Зелена, 147, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +38 068 7336361
Факс: +38 032 2404408
e-mail: masterklimat@ukr.net
http://masterklimat.lvivmarket.net

ТзоВ	 «металіст»	 являється	 українським	
виробником,	 яке	 існує	 зі	 своїми	 енергетичними	
установками	 та	 твердопаливними,	 водогрійними	
котлами	на	ринку	України	з	1999	року.

ТзоВ	«металіст»	виготовляє	та	пропонує:
1)	Установки	енергетичні	для	спалювання	відходів	

деревини	 (тирса,	 тріска),	 паливних	 гранул,	 лузги	
соняшника	та	іншої	подрібненої	біомаси	УеаС	100-
2000	кВт	(теплоносій	—	вода);

2)	 котли	 водогрійні	 кВ	 40-2000	 кВт	 на	 дрова,	
брикет,	вугілля	(теплоносій	—	вода);

3)	 Пальники	 на	 паливні	 гранули	 (пелети)	
потужністю	20-1000	кВт	

4)	Установки	 теплоутилізаторні	УТ	100-150	 кВт	
(теплоносій	—	повітря);

5)	Системи	автоматичного	спалювання	відходів	
деревини,	 паливних	 гранул	 і	 ін.	СаС	100-3000	 кВт	
(використовуються	як	теплогенератори	для	котлів	та	
сушильних	комплексів	різного	типу);

6)	Теплогенератори	СПД	500-1500	кВт	(на	дрова,	
брикет).	Використовуються	як	теплогенератори	для	
котлів	та	сушильних	комплексів	різного	типу);

7)	Пневмозагрузки	палива	для	СаС;
8)	Транспортери	шнекові	та	скребкові;
9)	циклони;
10)	Сушильні	комплекси	аеродинамічні.

МЕтаЛі�т
ТзоВ

вул. Б. Хмельницького, 9, 
м. Пустомити, Львівська обл., 81100, 
Україна
Тел.: +38 067 6791207; 6754897
Тел./Факс: +38 03230 42401
Факс: +38 03230 41507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua
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Decorative	wall	 plaster	 (gel	 putty)	 on	 the	basis	 of	
textiles	JEL	ALCi,	liquid	wallpaper	on	the	basis	of	textiles	
CAnLi	SiVA,	folding	containers	and	all	types	of	repair	
and	construction	works.

М�р
ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо

вул. Південне шосе, буд. 8, оф. 42, 
м. Запоріжжя, 69032, Україна
Тел.: +38 066 0498206;
 +38 098 3979866
e-mail: wcrholding@gmail.com
www.wcrholding.com

Декоративна	 настінна	 штукатурка	 (гелева	
шпаклівка)	 	 на	 основі	 текстилю	 JEL	ALCi,	 рідкі	
шпалери	 на	 основі	 текстилю	CAnLi	SiVA,	 складні	
контейнери	та	всі	види	ремонтно-будівельних	робіт.

WCr
PriVAtE	EntErPriSE

8, Pivdenne shose Str., office 42,
69032, Zaporizhzha, Ukraine
Phone: +38 066 0498206;
 +38 098 3979866
e-mail: wcrholding@gmail.com
www.wcrholding.com



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��0

УЧа�ниКи Ви�таВКи

�0

ТзоВ	«ніБе	Україна»	є	офіційним	представником	
в	 Україні	 шведської	 компанії	 «niBE»	 -	 лідера	 з	
виробництва	та	реалізації	теплових	помп	у	європі,	
яка	має	досвід	роботи	на	ринку	енергозберігаючих	
технологій	вже	понад	60	років.	

Спеціалісти	 ТзоВ	 «ніБе	 Україна»	 тривалий	
час	 займаються	 встановленням	 систем	 опалення	
та	 підігріву	 води,	 які	 використовують	 принцип	
теплової	помпи	з	використанням	технічних	засобів	
шведської	фірми	«niBE».	 крім	 теплових	 помп,при	
необхідності,	для	забезпечення	опалення	та	підігріву	
води	 використовуються	 сонячні	 колектори	 цієї	 ж	
компанії.	 Для	 відбору	 тепла	 з	 джерел	 постачання	
тепла	застосовуються	два	типи	теплових	помп:	для	
відбору	тепла	з	ґрунту,	в	т.	ч.	–	з	грунтових	вод,	і	з	
атмосферного	повітря.	Разом	з	тепловими	помпами	в	
системах	опалення	і	підігріву	води	використовуються	
буферні	ємності	для	збереження	нагрітої	води.

за	 час	 своєї	 роботи,	 наші	фахівці	 обладнали	
тепловим	помпами	десятки	будівель	різного	типу	по	
всій	території	України.	Серед	них	є,	як	окремі	житлові	
будинки,	так	і	будівлі	відпочинкових	комплексів.	При	
цьому	 використовувались	 наступні	 	 типи	 джерел	
постачання	тепла:		

-	відбір	тепла	з	ґрунту	з	застосуванням	свердловин	
(вертикальних	зондів);

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунту	 з	 застосуванням	
горизонтальних	колекторів	неглибокого	залягання;

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунтових	вод	 з	 застосуванням	
вертикальних	колодязів	;

-	відбір	тепла	з	поверхневих	водойм;
-	відбір	тепла	з		атмосферного	повітря

ніБЕ-УКраЇна
ТзоВ

вул. Кн.Ольги, 5 в, к. 306, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +38 067 7194159 (директор) 
 +38 067 6711227
Тел./Факс: +38 032 2425159
e-mail: uanibe@gmail.com
www.nibe.com.ua

ноВий	Дім	(ФоП	СоБко	В.В.),	сфера	діяльності	
компанії:	металопластикові,	 дерев’яні,	 алюмінієві	
віконні	конструкції	преміум	та	еліт	класу.

нОВиЙ ДіМ 
комПанія	 
ФоП	СоБко	В.В.

вул. Сихівська, 4, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: +38 096 222994;
 +38 067 7828271
Тел./Факс: +38 032 2217150
e-mail: lvivvikonkom@ukr.net; 
           w_sobko@ukr.net
www.viknadim.com.ua
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наша	 компанія	 представляє	 на	 ринку	 західної	
України	 	 інноваційну	 унікальну	 електричну	 підлогу	
AHt,	 виготовлену	 за	швейцарською	 технологією	 на	
європейських	заводах-виробниках.	В	основі	технології	
анТ-	 нагрівальні	 елементи	 з	 надтонкої	 (20	 мікрон)	
металевої	 стрічки	 з	 амоРФного	металу.	Ширина	
стрічки	до25	мм,	що	практично	усуває	ефект	«теплової	
зебри»,	притаманний	дротовим	теплим	підлогам.	мала	
товщина	 та	монтаж	Без	СТяЖки	під	любе	покриття	
дозволяє	 не	 збільшуючи	 товщину	 підлоги	 швидко	
встановлювати	її	як	в	окремих	кімнатах,	так	і	в	окремих	
зонах	комфорту	.	завдяки	малій	товщині	нагрівального	
елемента	та	особливому	складу	металу	наша	підлога	на	
40-70%	економніша	від	усіх	існуючих	видів	електричних	
підлог.	Відсутність	 електромагнітного	 випромінювання	
–	 унікальна	 особливість,	 що	 робить	 нашу	 підлогу	
безпечною	для	здоров’я	людини.	а	головне-	це	перша	
електрична	 підлога,	 що	 не	 боїться	 заставляння	
меблями!

Також	ми	є	офіційними	представниками	виробників	
електродних	котлів	:	«Hot	Pot»,	«галан»,	«газда»,«іон»		
в	західному	регіоні	України.	електродні	котли	–	це	котли	
без	 нагрівальних	 елементів.	 Теплоносій	 нагрівається	
внаслідок	хаотичного	руху	іонів	від	анода	до	катода	при	
проходженні	струму	через	теплоносій.	ці	котли	на	40%		
економічніші	від	тенових		котлів	завдяки	тому,	що	вони	
самі	регулюють	потужність	споживання	електроенергії.	
Вони	абсолютно	безпечні:	не	бояться	перепадів	напруги	
та	витоку	теплоносія,	малогабаритні:	15*33	см.,	підходять	
для	обігріву	приміщень	площею	до	1200	кв.м.,	не	дорогі	
та	не	потребують	дозволу	на	встановлення.

наша 	 компан ія 	 займається 	 реал і зац і єю	
котлів,	 розрахунком,	 проектуванням,	 монтажем	 та	
пусконаладкою	систем	опалення	з	теплими	підлогами	
та	електродними	котлами.

ПаВЛіВ Л.М.
ФоП

Вул. Княгині Ольги 112,  
Магазин «Електроопалення», 

Ринок «Південний»,  Будмаркет, магазин 
№ 23, м. Львів, 79053, Україна
Тел.: +38 067 6701585,
 +38 098 6729993,
 +38 093 0976555
Тел./Факс: +38 032 2955267
e-mail: soncedim@gmail.com,  
            teplodim7@gmail.com
tepla-pidloga.com, vashkotel.com.ua
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the	enterprise	is	engaged	in	the	production	of	gloves	
made	of	PVC	coated	and	 is	 a	 direct	manufacturer.	 it	
is	 possible	 to	manufacture	working	 gloves	with	 the	
customer’s	logo.

Fully	Ukrainian	production!
Affordable	 prices,	 excellent	 quality,	 customer	

orientation.

ПаЛ�ЧатКи
ТоВ

вул. Дружби, 2 Д , 
с. Смодна, Косівський р-он, 
Івано-Франківська обл., 78607, Україна
Тел.: +38 097 9006990
e-mail: tzov_palchatki@ukr.net
www.palchatki.com.ua

Підприємство	займається	виготовленням	робочих	
рукавиць	 із	 ПВХ	 покриттям	 та	 є	 безпосереднім	
виробником.	 можливе	 виготовлення	 робочих	
рукавиць	із	логотипом	замовника.	Повністю	українське	
виробництво!

Доступні	 ціни,	 відмінна	 якість,	 орієнтацію	 на	
побажання	клієнтів.

PAlchATKi

2 D, Drugby Str.,
v.Smodna, Kosivsky region,
78607, Ivano-Frankivskiy District, Ukraine
Phone: +38 097 9006990
e-mail: tzov_palchatki@ukr.net
www.palchatki.com.ua
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Виробництво	 систем	вентиляції	 з	 рекуперацією	
тепла	 	 PrAnA	 і	 теплошумоізоляційних	 панелей	
ECOtEMP.

Система	 вентиляції	 (рекуператор)	 PrAnA	
-	 це	 децентралізована	 прямоточна	 	 припливно-
витяжна	 система	 вентиляції	 призначена	 для	
енергозберiгаючої	 вентиляції	 житлових,	 офісних,	
громадських,	спортивних,	розважальних,	виробничих	
та	сільськогосподарських	приміщень.	

Перевага	 у	 застосуванні	 інноваційної	 системи	
рекуперації	тепла	повітря	–	мідного	теплообмінника	
на	 зустрічних	 повітряних	 потоках.	 Вентиляційна	
установка	PrAnA	використовує	 тепло	повітря,	що	
видаляється	з	приміщення,	для	нагрівання	свіжого	
повітря,	що	доставляється	 системою	вентиляції	 в	
приміщення	з	вулиці.	

модельний	ряд	рекуператорів	PrAnA	(побутової,	
побутово-промислової	 та	 промислової	 серії)	 дає	
змогу	забезпечити	енергоефективне	вентилювання	
приміщень	 і	 комфортний	 мікроклімат	 у	 будинку,	
квартирі,	 офісі,	 басейні,	 спортзалі,	школі,	 церкві,	
оранжереї,	на	фермі,	виробництві,	автомийці	тощо.

компанія	Прана	пропонує	комплексний	підхід	в	
облаштуванні	здорового	комфортного	мікроклімату.	
Системи	 утеплення	 ECOtEMP,	 розроблені	 і	
впровадженні	 інженерами	 компанії,	 забезпечують	
природне	регулювання	мікроклімату,	чудову	термо-	та	
звукоізоляцію	у	приміщенні.

компанія	 Прана	 –	 енергоефективні	 рішення	
комфорту!

Розширюємо	дилерську	мережу	в	Україні	 та	 за	
кордоном.

Прана Л�ВіВ
комПанія

вул. Кульпарківська, 93а, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: +38 067 1539931,
 +38 050 5388292,
 +38 063 9917177
Тел./Факс: +38 032 2325339
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua
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рЕхаУ
ТзоВ

вул. Машинобудівників, 1, 
смт. Чабани, Київська обл., 08162, 
Україна
Тел.: +38 0800 308888
Тел./Факс: +38 044 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua

заснована	 у	 1948	 році,	 компанія	 rEHAU	 є	
беззаперечним	лідером	на	світовому	ринку	полімерів.	
компанія	 пропонує	 понад	40	 тисяч	 виробів,	 серед	
яких	 комплектуючі	 до	літаків	Aerobus,	 автомобілів	
BMW,	Mercedes,	VW,	а	також	–	системи	профілів	для	
вікон,	дверей,	фасадів,	зимових	садів.

У	 науково-дослідницькому	 інституті	 rEHAU,	
постійно	удосконалюючи	рецептуру	ПВХ,	працюють	
найкращі	світові	спеціалісти,	а	в	Україну	оригінальний	
віконний	 профіль	rEHAU	 імпортується	 лише	 з	 2	
заводів,	що	розташовані	в	німеччині	та	Польщі.	Саме	
тому	 продукція	rEHAU	 є	 синонімом	 інноваційних	
технологій,	 надійності	 та	 справжньої	 європейської	
якості.

Вікна	 з	 профілю	rEHAU	–	це	 висока	 тепло-	 та	
звукоізоляція,	 якість,	 елегантність	 і	 комфорт.	нам	
довіряють	мільйони	–	це	доводять	числені	незалежні	
опитування	та	дослідження.

Для	 професійної	 консультації	 щодо	 вибору	
правильного	вікна	і	надійного	партнера	для	успішної	
співпраці	 звертайтесь	 до	 інформаційної	 служби	
rEHAU	 за	 телефоном	0	 800	 30	 8888	або	 на	 сайт	
компанії	rehau.ua.

Founded	 in	 1948	 today	rEHAU	 is	 one	of	 the	 top	
providers	 in	 the	world	 polymer	market.	 Company’s	
product	range	includes	more	than	40	000	of	products,	
among	them	components	for	aircraft	Aerobus,	bumper	
systems	for	cars	and	profile	systems	for	windows,	doors,	
fasades,	winter	gardens.	

the	 best	 world	 specialists	 constantly	 work	 on	
elaboration	 of	 PVC	 recipe	 and	 characteristics.	 the	
original	rEHAU	window	profile	 systems	are	 imported	
to	Ukraine	from	only	two	plants	–	Wittmund	(Germany)	
and	 Srem	 (Poland).	 that	 is	 why	 rEHAU	 products	
are	 synonym	of	 innovations,	 reliability	 and	 very	 high	
quality.

rEHAU	 windows	 means	 high	 insulation	 and	
soundproofing,	quality	and	comfort.	Several	independent	
surveys	and	researches	confirm	–	millions	of	customers	
choose	rEHAU.	

For	 professional	 consulting	 and	 successful	
cooperation	contact	infoline	rEHAU	0	800	30	8888	or	
find	us	in	the	web:	rehau.ua.

REhAU llc

1, Mashynobubiwelnykiv St., 
Chabany, 08162, , Ukraine
Phone: +38 0800 308888
Phone/Fax: +38 044 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua
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rOOF	company	is	engaged	in	the	execution	of	all	
types	of	roofing	works,	in	particular,	the	insulation	with	
light	concrete.	Using	of	modern	development	directions	
of	 construction	 and	work	 of	 qualified	 personal	 gives	
opportunity	to	realize	any	customer’s	wishes	with	cost	
optimization	in	reality.	thanks	this,	we	have	gained	an	
excellent	reputation	and	huge	experience	in	the	Western	
Ukraine	market	during	three	years.

рУУФ
ТзоВ

вул. Кульпарківська, 230/200а, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +38 067 9493034
e-mail: serv.roof@gmail.com

компанія	 «РУУФ»	 займається	 виконанням	 усіх	
видів	 покрівельних	 робіт,	 зокрема,	 утепленням	
легкими	бетонами.	Використання	сучасних	напрямків	
розвитку	 будівництва	 та	 роботи	 кваліфікованого	
персоналу	дають	можливість	 втілити	 в	 реальність	
будь-які	бажання	замовника	з	оптимізацією	витрат.	
Саме	завдяки	цьому	ми	здобули	відмінну	репутацію	
та	великий	досвід	на	ринку	західної	України	протягом	
трьох	років.

rooF LLC

Str. Kulparkivska, 230/200a, 
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +38 067 9493034
e-mail: serv.roof@gmail.com
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�ЕрВУ� ДіМ
ТзоВ

вул. Пилипа Орлика, 24, 
м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, Україна
Тел./Факс: +38 03244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com

Сервус	–	провідна	будівельна	компанія	України,яка	
спеціалізується	на	каркасному	будівництві.компанія	
«Сервус»	займається	малоповерховим	будівництвом		
будь	якої	складності	по	канадській	технології,	в	основі	
якої	є	використання	конструкційних	теплоізоляційних	
сендвіч-панелей	(SiP-панелі).

Construction	company	«Servus»	has	been	started	in	
2005	and	is	specializing	in	building	and	reconstructing	
business	industrial	constructions,	as	well	as	individual	
houses	performed	after	frame-shield	building	technology	
(SiP).

SERvUS Dim lTD

24, Pylypa Orlyka St., , 
82100, Drogobych, Ukraine
Phone/Fax: +38 03244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com
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�и�тЕМи аВтОнОМнОЇ 
КанаЛізаЦіЇ
ТзоВ

вул. Молоткова, 85, 
м. Черкаси, 1805, Україна
Тел.: +380 63 3706133,
 +380 67 4724207
Тел./Факс: +380 472 311988
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua

Системи	 автономної	 каналізації	 Тм	 «ZELEnA	
SKELiA»	 очищають	 стічні	 води	 від	 будь-яких	
будівель,	що	 знаходяться	 «поза	 зоною	 доступу»	
центральної	 каналізації:	 котеджі,	приватні	будинки,	
дачі,	бази	відпочинку,	санаторії,	готелі,	офіси,	склади,	
виробництва.

Systems	 of	 the	 autonomous	 sewerage	 ZELEnA	
SKELIA®	can	treat	waste	water	from	any	buildings	which	
are	 out	 of	 the	 central	 sewerage	 systems:	 cottages,	
private	houses,	villas.

SYSTEmS OF AUTONOmOUS 
seWerAge
LIMITED LIABILITY COMPANY

St. Molotkova, 85, 
1805, Cherkassy, Ukraine
Phone: +380 63 3706133,
 +380 67 4724207
Phone/Fax: +380 472 311988
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua
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офіційний	представник	заводу	виробника	труб	та	
фітінгів	з	поліпропілену	(Польща).

�ігМаЛі-УКраЇна
ТзоВ

вул. Стуса, 9 , 
м. Трускавець, Львівська обл.,  
82200, Україна
Тел.: +38 097 9890566;
 +38 050 3714163
e-mail: Sigma-li@ukr.net
www.sigmali.pl
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the	first	universal	cutting	glass	and	mirrors
Cutting	and	processing	of	glass	and	mirrors.
Window	glass:	3,	4,	5,	6,	8,	10,	12	mm.
Door	glass,	showcase,	painted,	tinted,	matte	satin,	

for	 pictures	 -	 ordinary	 and	 anti-glare	 2	mm.,	 Ultra-
transparent,	 laminated	 triplex,	 reinforced,	 -	more	 than	
100	species

Mirrors	 are	 silver	 and	 in	 color,	 4	 and	 6	mm	 in	
thickness.

Mirror	tile	of	your	size
All	 kinds	 of	 processing:	 grinding,	 polishing,	 facet,	

drilling,	internal	cuts
Climbing	the	glass
Sand	blasting
removing	 sizes,	 installation,	 delivery	 in	 Lviv	 and	

Ukraine
Monolithic	mounting	of	mirrors	on	the	whole	wall	in	

shops,	fitness	halls,	private	residences.

�КЛОнарізКа

вул. Луганська, 6А 
(за маг-ном «Рукавичка»), м. Львів, 
79034, Україна
Тел.: +38 067 6700781; 
 +38 093 1543250
Тел./Факс: +38 032 2438004;  2438005
Факс: +38 032 2453701
e-mail: sklonarizka.1@gmail.com
www.sklonarizka.com

Перша	Універсальна	Склонарізка	
нарізка	і	обробка	скла	та	дзеркал.
Скло	віконне:	3,	4,	5,	6,	8,	10,	12	мм.
Скло	 дверне,	 вітринне,	фарбоване,	 тоноване,	

матове	сатин,	для	картин	-	звичайне	та	антиблікове	2	
мм.,	ультрапрозоре,	ламіноване	триплекс,	армоване,	
–	усього	більше	100	видів.

Дзеркала	 срібні	 та	 у	 кольорі,	 товщиною	4	 та	 6	
мм.

Дзеркальна	плитка	за	Вашими	розмірами
Усі	 види	 обробки:	 шліфування,	 полірування,	

фацет,	свердління	отворів,	внутрішні	вирізи		
гартування	скла
Піскоструменева	обробка
зняття	розмірів,	монтаж,	доставка	по	Львову	та	

Україні.		
монолітний	 монтаж	 дзеркал	 на	 цілу	 стіну	 у	

магазинах,	фітнес-залах,	приватних	помешканнях.

cUTTiNG GlASS AND 
Mirrors

6A, Luganska Str.,
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +38 067 6700781;
 +38 093 1543250
Phone/Fax: +38 032 2438004; 2438005
Fax: +38 032 2453701
e-mail: sklonarizka.1@gmail.com
www.sklonarizka.com
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�ЛУжБа ПОрятУнКУ БЕтОнУ 
ПЛЮ�
ТзоВ

вул. Навроцького, 10-б, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: +380 32 2421545, 
 +380 67 3517002, 3517022
Факс: (032) 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua

ТзоВ	 «Служба	 порятунку	 бетону	 Плюс»	
представляє	сучасні	системи	гідроізоляції	«Пенерон»		
збірних	 і	 монолітних	 бетонних	 і	 залізобетонних	
конструкцій	 марки	 не	 нижче	м100	 і	штукатурних	
шарів,	виконаних	з	цементно-піщаного	розчину	марки	
м150	і	вище.

	 Підвищення	 показників	 водонепроникності,	
міцності,	 морозостійкості,	 антикорозійний	 захист	
та	хімзахист	бетону.	захист	 конструкцій	від	впливу	
агресивних	середовищ:	кислот,	лугів,	аміаку,	стічних	
та	 грунтових	 вод,	 морської	 води.	 	 Проникаюча	
гідроізоляція	 «Пенетрон»	 	 є	 унікальною	 системою	
захисту	бетону	від	води	та	агресивних	середовищ.	
гідроізоляція	активно	застосовується	в	житловому,	
промисловому	будівництві.	

У	 лінійку	матеріалів	 гідроізоляції	 входять	 сухі	
будівельні	 суміші	 Пенетрон,	 Пенекрит,	 Пенеплаг,	
Ватерплаг	 	 для	 ремонту	 існуючого	 будівництва	
та	Пенетрон	адмікс	 і	 полімер-бентонітовий	шнур	
Пенебар	для	нового	будівництва.	Ремонтна	 суміш	
Скрепа-	для	відновлення	зруйнованого	бетону.

Продаж,	виконання	робіт	та	надання	гарантій.

Ltd.	«concrete	rescue	Service	Plus»	 is	a	modern	
waterproofing	 systems	 «Peneron»	 prefabricated	 and	
monolithic	concrete	and	reinforced	concrete	grade	not	
lower	than	M100	and	plaster	layers,	made	of	cement-
sand	mortar	M150	grade	or	higher.

	 	 increased	watertightness	 performance,	 strength	
and	frost	resistance,	corrosion	protection	and	chemical	
protection	of	concrete.	Protection	of	structures	against	
corrosion:	 acids,	 alkalis,	 ammonia,	 wastewater	 and	
groundwater,	 seawater.	 Penetrating	 waterproofing	
«Penetron»	is	a	unique	system	protecting	concrete	from	
water	and	corrosive	environments.	Hydro	is	actively	used	
in	residential,	industrial	construction.

in	the	line	of	waterproofing	materials	are	dry	mixes	
Penetron,	Penekryt,	Peneplah,	Vaterplah	to	repair	the	
existing	 building	 and	Penetron	Admiks	 and	 polymer-
Bentonite	 cord	Penebar	 for	 new	 construction.	repair	
blend	of	scrapie-to	restore	the	damaged	concrete.

Sales	performance	and	guarantee.

CoNCreTe resCUe serViCe 
PlUS lTD

10-b, Navroсkoho St., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2421545, 
 +380 673517002, 3517022
Fax: +380 32 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua
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Contemporary	wood	frame	buildings	are	short	terms	
build,	without	wall	drying	and	geometry	changes,	any	
architectural	style,	heating	economy.

Since	2003	Solidbud	tM	builds	wood	framing	hotels,	
restaurants,	cottages.	We	have	our	own	project	office,	
stock	of	building	materials,	modern	production	machines,	
experienced	builders	and	we	guarantee	rapid	and	quality	
construction.

Solidbud	tM	also	produce:	terrace,	wooden	stairs,	
doors,	wood	furniture	for	restaurants	and	hotels,	interiors	
and	exteriors	design	elements	in	pine,	larch	and	oak.	We	
paint	in	any	design.

We	realize	all	your	projects!

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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�ОЛіДБУД тМ
ПП	УФа	ноВа

вул. Короленка, 61, 
м. Дубно, Рівненська обл., 35600, Україна
Тел.: +38 050 5814442
Тел./Факс:  +38 03656 45897
e-mail: info@solidbud.com 
www.solidbud.com

Сучасні	 дерев’яні	 каркасні	 будівлі:	швидко,	 без	
«усушки	 і	 усадки»,	 будь-який	архітектурний	 стиль,	
економні	в	опаленні.

з	 2003	 року	 Тм	 «Солідбуд»	 будує	 дерев’яні	
каркасні	готелі,	бази	відпочинку,	ресторани,	зали	для	
урочистих	 подій,	 котеджі.	 Власна	 проектна	 група,	
постійні	запаси	будматеріалів,	сучасне	виробництво	
і	досвідчені	будівельні	бригади	гарантують	швидке	і	
якісне	будівництво	об’єктів	будь-якої	складності.	

Тм	 «Солідбуд»	 виготовляє:	 тераси,	 сходи,	
двері,	меблі	 і	елементи	зовнішнього	 і	внутрішнього	
декору	з	масиву	сосни,	модрини	чи	дуба.	Покриття	
лакофарбовими	матеріалами	під	різні	дизайнерські	
рішення,	штучне	зістарення	деревини.	

ми	реалізуємо	будь-які	проекти!

SOliDbUD Tm
PP	UFA	nOVA

Korolenko str., 61, 
35600, Dubno, Ukraine
Phone: +38 050 5814442
Phone/Fax: +38 03656 45897
e-mail: info@solidbud.com
www.solidbud.com
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«Sunprom»	Company	 is	 engaged	 in	 the	 sale	 and	
installation	of	solar	power	plants	for	private	individuals	
for	legal	entities	from	2017.	Over	40	solar	power	plants	
in	Western	Ukraine	were	installed.	the	staff	consists	of	
8	highly	skilled	workers.	«Sunprom»	LLC	is	the	official	
dealer	of	the	«Atmosphere»	and	«Altek»	companies.

�ОнЦЕПрОМ
ТоВ

вул Садова, 18а, 
с. Сокільники, Пустомитівський р-н, 
м. Львів, 81130, Україна
Тел.: +38 068 9918410; 582 14 87
e-mail: sonceprom@gmail.com
www.sunprom.biz

компанія	 «Сонцепром»	 займається	 продажем	
та	 встановленням	 сонячних	 електростанцій	 для	
приватних	на	юридичних	осіб	з	2017	року.	Встановлено	
понад	40	сонячних	електростанцій	в	західній	Україні.	
Штат	 налічує	 8	 висококваліфікованих	 працівників.	
ТзоВ	«Сонцепром»	є	 офіційним	дилером	 компанії	
«атмосфера»	та	«альтек».

SUNPROm  llc

18a, Sadova Str., 
p. Sokolniki, Pustomyty district,  
81130, Lviv, Ukraine
Phone: +38 068 9918410;
 +38 068 5821487
e-mail: sonceprom@gmail.com
www.sunprom.biz
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ccK Tm
ТзоВ

вул. Городоцька, 174, 
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: +38 067 6250400
Факс: +38 032 2471032
e-mail: lviv@ccktm.com
www.ccktm.com

Виробник	 промислового	 і	 напівпромислового	
вентиляційного	обладнання,	систем	автоматичного	
управління	 вентиляцією	 та	 комплектуючих	 систем	
вентиляції.	

номенклатурний	ряд	вентиляційного	обладнання	
компанії	«ССк	Тм»	включає:

-	системи	кондиціонування:	центральні	каркасно-
панельні	 кондиціонери,	 автономні	 кондиціонери,	
настінні	 кондиціонери;	 вентиляційні	 установки	для	
басейнів;

-	припливно-витяжні	установки;
-	обладнання	для	систем	витяжної	та	припливної	

протидимної	 вентиляції:	 вентилятори	 осьові	
димовидалення,	 вентилятори	 дахові	 радіальні,	
огнезатримуючі	клапани;

-	 обладнання	 для	 систем	 загальнообмінної	
вентиляції:	канальні	вентилятори	для	прямокутних,	
круглих	 та	 квадратних	 каналів,	 здвоєні	 осьові	
вентилятори,	повітроохолоджувачі	та	повітронагрівачі,	
радіальні	та	дахові	вентилятори,	повітряні	клапани,	
решітки	вентиляційні;

-	 теплообмінне	обладнання:	 повітряні	 завіси	 та	
повітряно-опалювальні	агрегати;

-	дахові	елементи	вентиляції;
- 	 системи	 автоматики 	 для 	 управл іння	

вентиляцією.

Producer	and	supplier	of	ventilation	equipment	and	
component	 parts	 of	 ventilation	 systems	 automation,	
пeneral-purpose	 fans	 and	 smoke	 extract	 fan,	
subcommercial	 and	 industrial	 air-conditioners,	 duct	
systems,	heat	exchangers,	air	distribution	equipment,	
valves.

ccK Tm
LIMITED LIABILITY COMPANY

174, Gorodotska Str.,
79018, Lviv, Ukraine
Phone: +38 067 6250400
Fax: +38 032 2471032
e-mail: lviv@ccktm.com
www.ccktm.com
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�таЛа ЕнЕргія
ТзоВ

вул. Дорошенка, 3,
с. Зимна Вода, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81110, Україна
Тел.: +38 032 2957700, 
 +38 096 7775677, 
e-mail: sale.se@ukr.net
www.stala-energia.com.ua

Реалізуємо	теплові	помпи	вітчизняних	та	іноземних	
виробників;	є	офіційними	і	єдиними	представниками	в	
Україні	американських	теплових	помп	Water	Furnace;	
Проектуємо	 та	 встановлюємо	 системи	 опалення,	
кондиціонування	 та	 гарячого	 водопостачання	 на	
основі	теплових	помп	«під	ключ»;	Володіємо	власним	
буровим	устаткуванням;	здійснюємо	усі	види	бурових	
робіт

Will	realize	the	thermal	pumps	of	home	and	foreign	
producers;	Are	official	and	only	representatives	in	Ukraine	
of	the	American	thermal	pumps	of	Water	Furnace;	Design	
and	install	the	systems	of	heating,	conditioning	and	hot	
water	supply	on	the	basis	of	thermal	pumps	«turn-key»;	
Own	an	 own	boring	 equipment;	Conduct	 all	 types	 of	
boring	works

cONSTANT ENERGY lTD

3, Doroshenka, St., 
Zymna Voda, 81110, Lviv region, Ukraine
Phone: +38 032 2957700, 
 +38 096 7775677,
e-mail: sale.se@ukr.net
www.stala-energia.com.ua



��� ���Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧа�ниКи Ви�таВКи

119

EXhibiTORS

119

teplyk	–	is	a	company	which	is	manufacturing	and	
selling	electric	heated	carpets.	Our	product	can	be	used	
for	 heating	 people,	 buildings,	 to	 dry	wet	 shoes.	 it	 is	
environmental	friendly.

the	products	manufactured	by	teplyk	can
-	warm	your	feet
-	warm	bed	
-	use	like	heated	mouse	mat
-	warm	plants
-	dry	shoues.

тЕПЛиК
комПанія

пл. Ринок, 42, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +38 097 7492684;
 +38 050 3714674
e-mail: teplyk.lviv@gmail.com
www.teplyk.com

компанія	«Теплик»	виробляє	та	продає	електричні	
інфрачервоні	термокилимки.

Термокилимок	 електричний	 призначений	 для	
інфрачервоного	обігріву	людей	та	приміщень,	а	також	
для	сушіння	взуття.	килимок	є	екологічно	безпечним	
приладом,	при	його	роботі	не	виділяються	шкідливі	
речовини	 та	 не	 відбувається	 випалювання	 кисню	
в	 приміщенні,	 оскільки	 нагрівання	 відбувається	
т ільки	 за	 рахунок	 м’якого	 інфрачервоного	
(теплового)	випромінювання.	не	утворює	шкідливого	
електромагнітного	випромінювання.

Використання:	
- 	 п ід 	 но ги 	 для 	 з і гр і вання 	 у 	 холодних	

приміщеннях;
-	під	ковдру	на	короткий	термін	для	нагріву;
-	на	стілець	і	сідати	на	нього	або	спиратися;
-	розміщувати	на	столі	під	«мишкою”;
-	ставити	на	підвіконня	для	підігріву	розсади	
-	сушити	взуття	та	інші	речі.
У	 нас	 ви	 отримаєте	 якісний	 сервіс	 та	 надійний	

продукт!

TEPlYK
COMPANY

Rynok sq., 42, 
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +38 097 7492684;
 +38 050 3714674
e-mail: teplyk.lviv@gmail.com
www.teplyk.com
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тЕрМіт
ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо

вул. Щирецька, 7а , 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: +380 32 2474770, 
 +380 50 4304917
Факс: +380 32 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,  
www.penetron.lviv.ua

Приватне	підприємство	 	«Терміт»	–	центр	анти	
корозії	 та	 ізоляції.	 Представляє	 матеріали	 для	
захисту	конструкцій	будь	якого	типу	(бетону,	металу,		
деревини,	цегли,	каменю	та	інші).

матеріали	 для	 г ідроізоляції 	 , 	 холодного	
оцинкування,	 будівельні	 герметики,	 	 добавки	 до	
бетону,	 	 гідрофобізатори,	 очищувачі	 фасадів,	
антисептики,	теплоізоляцію,	а	також	виконує	роботи	
з	використанням		даних	матеріалів.

ми	захищаємо	ваші	інвестиції	!

Private	 enterprise	 	 «thermit»	 is	 Center	 anti	 of	
corrosion	and	isolation.	Presents	materials	for	defence	
of	constructions	be	which	to	the	type	(concrete,	metal,		
wood,	 brick,	 to	 the	 stone	 and	 insh.).	 Materials	 for	
gidroizolyacii,	cold	zincing,	build	germetiki,	 	additions,	
to	 the	 concrete,	 	 gidrofobizatori,	 purifiers	 of	 facades,	
antiseptiki,	heat-insulation,	and	also	executes	works	with	
the	use	of		these	materials.

We	protect	your	investments	!

TerMiT
A	PriVAtE	EntErPriSE

7a,  Schirecka  St., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2474770, 
 +380 50 4304917
Fax: +380 32 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,  
www.penetron.lviv.ua
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«tHErMOFLOOr»	–	 the	 quick-mounted	 heating	
system	 of	 a	 house,	 apartment	 or	 office	 premises,	
which	we	 have	 developed,	 allows	 us	 to	 save	 up	 to	
30%	on	heating	daily.	Our	warm	 floor	 belongs	 to	 the	
advanced	type	of	heating,	which	is	gaining	popularity	in	
the	European	countries	and	the	US	due	to	its	obvious	
structural	 and	 energy-saving	 advantages	 over	 other	
systems.	We	are	confident	in	the	reliability	and	efficiency	
of	our	warm	water	floors	for	more	than	50	years!

тЕрМО ПОЛ

вул. Набережно-Лугова, 2В, 
м. Київ, , Україна
Тел.: +38 067 4055951
Тел./Факс: +38 044 4288717
Факс: +38 044 4288717
e-mail: info@thermofloor.com.ua
https://thermofloor.com.ua

«Термо	 Пол»	 –	 розроблена	 нами	 швидко	
вмонтовується	система	опалення	будинку,	квартири	
або	офісного	приміщення,	дозволяє	економити	щодня	
до	30%	на	обігріві.	наш	тепла	підлога	відноситься	до	
передового	виду	опалення,	який	набуває	все	більшої	
популярності	в	європейських	країнах	і	СШа	за	рахунок	
своїх	 явних	 конструкційних	 і	 енергозберігаючих	
переваг	 перед	 іншими	 системами.	ми	 впевнені	 в	
надійності	і	ефективності,	встановлених	нами	теплих	
водяних	підлог	терміном	понад	50	років!

ThERmOFlOOR

2V, Naberezhno Lugovaya, 
Kiyv , Ukraine
Phone: +38 067 4055951
Phone/Fax: +38 044 4288717
Fax: +38 044 4288717
e-mail: info@thermofloor.com.ua
https://thermofloor.com.ua
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компанія	«ТеРмоБУД»	займається	виготовленням	
та	продажем	пінополістирольних	плит	 (пінопласту)	
для	утеплення	стелі,	фасаду,	фундаменту,	підлоги.	
цьогоріч	 запустили	ще	 дві	 лінії	 з	 виготовлення	
термоплит	для	монтування	підігріву	 підлоги,	 терки	
для	штукатурних	робіт.	Також	вирізаємо	з	пінполасту	
упаковки,	 фігури	 за	 розмірами	 і	 кресленнями	
замовника.	

замовлення	виконуємо	якісно	і	в	стислі	терміни.		
запрошуємо	 до	 співпраці	 на	 вигідних	 умовах	 і	 з	
гнучкою	ціновою	політикою.

ТеХно-СімС,	компанія	є	офіційним	представником	
компанії	«Hormann»	(німеччина)	у	Львові	та	львівській	
області.	є	лідером	у	західному	регіоні	з	постачання	та	
встановлення	автоматичних	гаражних	та	промислових	
воріт,	різних	типів	в’їзних	воріт,	шлагбаумів.	основна	
спеціалізація	–	надійні	і	практичні	німецькі	ворота	та	
автоматика,	ролети,	шлагбауми,	маркізи	–	найширший	
вибір	моделей.

тЕхнО-�іМ�
ПРиВаТне	ПіДПРиємСТВо

вул. Героїв УПА, 77,
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: +38 032 2948558,  2452505,  
       2452588, 
 +38 098 1003388 
e-mail: office.sims@gmail.com
www.vorota.lviv.ua

тЕрМОБУД
СПіЛьне	ТзоВ

Новий Яр, Яворівський район,  
Львівська обл., 81503, Україна
Тел.: +38 067 6763066
Факс: +38 03256 40397
e-mail: termobud@ua.fm
www.termobud-lviv.com
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компанія	 Торгпромконтракт	 робить	 інноваційні	
композитні	 будівельні	 матеріали,які	 отримали	
визнання	 в	 розвинених	 країнах	 і	 країнах	 СнД.	
компанія	 активно	 розвиває	 дилерську	 мережу	
приділяючи	 особливу	 увагу	 підтримці	 партнерів	 і	
маркетингу.

Під	 торговою	 маркою	ArVit	 випускається	
композиційна	 полімерна	будівельна	арматура,	 яка	
покликана	служити	заміною	сталевій	арматурі,	з	метою	
збільшити	надійність	бетонних	конструкцій,	поліпшити	
екологічність	будівель,	підвищити	ефективність	робіт	
із	спорудження	залізобетонних	конструкцій.

тОргПрОМКОнтраКт
ТзоВ

вул. Ливарна, 2-б, 
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: +38 067 6408844;
 +38 050 4608844
Тел./Факс: +38 056 3767172
e-mail: info@arvit.com.ua
www.arvit.com.ua

«Укрхозімпекс»	пропонує	професійне	обладнання	
для	вирішення	проблем	робіт	на	висоті,	враховуючи	
специфіку	 кожного	 клієнта,	 з	 максимальним	
забезпеченням	безпеки	 та	 комфорту.	 	Сьогодні	 це	
обладнання	представлено	на	ринку	під	торгівельною	
маркою	«ПіонеР».		

наш	асортимент	 включає	 більше	 500	 виробів,	
охоплюючий:

-	риштування	будівельні	всіх	видів;
-	подмостки,	мобильні	вишки	(тури);	
-	всі	види	драбин,	стрем’янок;
-	підіймачі	вантажів:	лебідки,	будівельні	щоглові	

ліфи,	міні-крани	«Піонер»,	кран	у	вікно	та	інше;	
-	підіймачі	людей;	
-	опалубка	стінова	та	перекриття,	
а	також	великий	асортимент	супроводжувальних	

товарів:	хомути,	домкрати,	анкери,	сітка,	плівка,	труби	
для	 скидання	будівельного	 сміття,	 блоки,	 консолі,	
настили	і	т.п.

	 «Укрхозімпекс»	 пропонує	 послуги	 оренди,	
монтажу	і	обслуговування	обладнання.

Покоримо	висоти	разом!

УКрхОзіМПЕК�
СП	У	ФоРмі	ТзоВ

вул. Анрі Барбюса 40, оф.8, 
м. Київ, 03050, Україна
Тел.: +38 067 2365825
Тел./Факс: +38 044 2575024/25/26
e-mail: info@pioner.ua
www.pioner.ua
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CLL”Unibruk»	 –	 the	manufacturer	 of	 high-quality	
paving	 blocks.	the	 latest	 technological	 equipment	 of	
our	plant,	purchased	from	the	leading	German	company	
HESS	GrOUP,	 allows	us	 to	 produce	more	 than	600	
thousand	square	meters	per	year.	We	offer	high	quality,	
wide	assortment,	individuality	of	our	products.

УніБрУК
ТзоВ

вул. Д. Галицького, 34, 
м. Вигода, Долинський р-н, 
Івано-Франківська обл., 77552, Україна
Тел.: +38 097 7761122;
 +38 068 0333373
Тел./Факс: +38 03477 61122
e-mail: Zbut.unibruk@gmail.com
www.unibruk.com.ua

компанія	ТоВ	«Унібрук»	–	виробник	високоякісної	
бруківки.	новітнє		технологічне	обладнання	нашого	
заводу,	що		придбане	у	провідної	німецької	компанії	
«HESS	GrOUP»,	дозволяє	виробляти	понад	більше	
600	тис.	кв.м	бруківки	в	рік.	ми	пропонуємо	високу	
якість,	широкий	асортимент,	індивідуальність	наших	
виробів.

UNibRUK llc

34 D.Galyckogo Str., 
77552, Wygoda, Dolyna distr.,  
Ivano-Frankivskiy region, Ukraine
Phone: +38 097 7761122;
 +38 068 0333373
Phone/Fax: +38 03477 61122
e-mail: Zbut.unibruk@gmail.com
www.unibruk.com.ua
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Ф-тЕх
ТзоВ

вул. Довбуша, 7, 
с. Новиця, Калуський р-н, І
вано-Франківська обл., 77360, Україна
Тел.: +380 50 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua

компанія	 «Ф-ТеХ»	 –	 провідний	 виробник	
павільйонів	для	басейнів.		

ТоВ	«Ф-ТеХ»	виготовляє	павільйони	для	басейнів	
за	індивідуальними	параметрами	замовлення.	

Високотехнологічне	 	 обладнання	підприємства,	
дозволяє	 	 	 спеціалістам	 компанії	 	 проводить	
проектування,	виготовлення	та	монтаж	нестандартних	
павільонів	для	басейнів.

з	нами	літо	триває	довше!

the	Company	«F-tECH»	is	the	leading	manufacturer	
pavilions	for	pools	.

LtD	«F-tECH»	manufactures	pavilions	for	pools	to	
individual	order	parameters.

the	high-tech	equipments	of	LtD	«F-tECH»	allows	
the	 company’s	 professionals	 to	 provide	 a	 design,	
fabrication	and	 installation	of	 the	non-typical	pavilions	
for	pools.

With	our	summer	lasts	longer	!

F-TEch
LIMITED LIABILITY COMPANY

7, Dovbusha St., 
Novytsia v., Kalush district, 
Ivano-Frankivsk region, 77360, , Ukraine
Phone: +380 50 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua
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Feron	 company	working	at	 the	market	 of	Ukraine	
since	 2004	 and	 now	 it’s	 one	 of	 the	 biggest	 supplier	
of	 lighting	products.	the	main	activity	of	company	 it’s	
distribution	of	 lighting	products	Тм	Feron®.	the	wide	
actual	 assortment,	 high	quality	 of	 products,	 attractive	
prices,	 the	 constant	 flow	 of	 new	products,	 individual	
approach	for	each	client	–	all	these	makes	cooperation	
with	 Feron	 company	 very	 attractive.	 today	 Feron	
company	it’s	a	professional	team	that	creating	modern	
and	high	quality	solutions	for	business	development	of	
our	partners	and	lighting	market	development.

ФЕрОн (FERON)

вул. Космонавта Комарова, 10, кв. 509, 
м. Одеса, 65101, Україна
Тел./Факс: +38 048 7375636
e-mail: office@feron.ua
www.feron.ua

компанія	 «Feron»	 працює	 на	 ринку	 України	 з	
2004	року	та	є	одним	з	найбільших	постачальників	
світлотехнічної	продукції.	Сфера	діяльності	компанії	–	
дистриб’юція	продукції	світлотехнічного	направлення	
під	 власною	 Тм	 Feron®.	 Широкий	 актуальний	
асортимент,	 висока	 якість	 продукції,	 приваблива	
цінова	 політика,	 постійне	 надходження	 новинок,	
індивідуальний	 підхід	 до	 кожного	 клієнта	 –	 все	це	
гарантувало	взаємовигідні	та	довготривалі	відносини	з	
тими	партнерами,	що	зв’язали	свій	бізнес	з	компанією	
«Feron”.	Feron	сьогодні	–	це	команда	професіоналів,	
націлених	на	створення	сучасних	та	якісних	рішень	
у	сфері	світлотехніки,	що	сприяють	розвитку	бізнесу	
партнерів	та	забезпечують	впровадження	сучасних	
технологій	на	ринок	в	цілому.

FeroN

509, 10, Cosmonafta Komarova Str.,
65101, Odessa, Ukraine
Phone/Fax: +38 048 7375636
e-mail: office@feron.ua
www.feron.ua
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ПП	«Хімічна	торгівельна	мережа»	є	виробником	
широкого	 спектру	 професійних	 хімічних	 товарів.	
Працюючи	на	ринку	України	 з	 2009	року,	 компанія	
зарекомендувала	 себе	 як	 надійний	 постачальник	
якісної	 продукції	 для	 будівництва,	 ремонту,	
агропромислового	 комплексу	 та	 побутового	
застосування.	 компанія	 є	 постійним	 учасником	
спеціалізованих	виставок.	Продукція	 представлена	
в	багатьох	регіонах	України,	 користується	високим	
попитом	і	великою	популярністю	серед	професіоналів.	
основним	критерієм	наших	товарів	є	показник	ціна-
якість.	 модернізація	 виробничих	 потужностей	 з	
кожним	роком	залучає	все	більше	клієнтів	до	нашої	
компанії.	 У	 виробництві	 товарів	 використовується	
тільки	якісна,	перевірена	сировина	провідних	світових	
постачальників.	 готова	 продукція	фасується	 на	
сучасному	обладнанні.	

напрямки	компанії:
-	Хімія	для	будівництва	та	ремонту;
-	Пігменти	для	бетону	і	тротуарної	плитки;
-	Пігменти	для	гуми,	полімерів,	ПВХ;
-	Пігментні	пасти	безводні;
-	Пластифікатори	для	бетону	і	гуми;
-	Фіброволокно;
-	агрохімія;
-	засоби	захисту	деревини;
-	Побутова	хімія;
-	Виробництво	професійних	миючих	засобів	серії	

HoreCa;
-	Виробництво	під	замовлення	клієнта;
клієнт	нашої	компанії	отримує	якісний	продукт	і	

високу	якість	обслуговування.

хіМіЧна тОрігВЕЛ�на 
МЕрЕжа
ПП

вул. Хімічна, 1, 
м. Одеса, 65031, Україна
Тел.: +38 068 5805830;
 +38 050 4156299
e-mail: xtc.office@gmail.com
www.xtc.com.ua
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the	Company	«West-info»	offers:
1.	 Presentation	 of	 the	 company	 on	 the	 internet	

resources:
industrial	and	Construction	Directory	– 

http:	//www.west-info.	com.ua/
Catalog	of	Ukrainian	enterprises	and	goods	– 

http://west-info.biz/
-	Unique	presentation	of	texts
-	increase	traffic	and	commodity	turnover
-	Extending	the	target	audience
-	Unique	design
-	individual	selection	of	advertising	complex
-	Wide	discount	corridor
2.	Development	and	SEO-optimization	of	sites	http://

portfolio.west-info.biz/	

ВЕ�т-інФО WEST-iNFO

УЧа�ниКи Ви�таВКи EXhibiTORS

вул. Стрийська, 75 
79031, м. Львів, Україна
Тел.: +38 066 4786292, 
 +38 093 8000198, 
 +38 096 7917941

e-mail: west-info@i.ua,  
            bill@west-info.biz
https://west-info.biz/,  
www.west-info.com.ua/

75, Stryiskaya Str.,   
79031, Lviv, Ukraine
Phone: +38 066 4786292, 
 +38 093 8000198, 
 +38 096 7917941

e-mail: west-info@i.ua,  
            bill@west-info.biz
https://west-info.biz/,  

компанія	«West-info»	пропонує:
1.	Презентацію	фірми	на	інтернет	ресурсах:
Промислово-будівельний	каталог	–	 

http://www.west-info.	com.ua/
каталог	підприємств	і	товарів	України	–	 

http://west-info.biz/
-	Унікальність	подачі	текстів
-	збільшення	трафіку,	товарообігу
-	Розширення	цільової	аудиторії
-	неповторність	дизайну
-	індивідуальний	підбір	рекламного	комплексу
-	Широкий	коридор	знижок
2.	 Розробку	 та	 SEO-оптимізацію	 сайтів	 http://

portfolio.west-info.biz/
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Publishing	 of	 KOMPASS	UKrAinE	 e-directory,	
listing	345	000	Ukrainian	companies.	Free	demo	-	http://
database.kompass.ua		

Search	for	potential	business	partners	and	suppliers	
in	60	countries	worldwide.

Business	e-timeline	-	www.board.kompass.ua	
Ukrainian	 business	 e-newsline	 –	 www.news.

kompass.ua	

КОМПа�� УКраЇна
ПРаТ

а/c 3122, м.Харків, 61072   
Телю/факс: +38 057 7587830  
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

До	 Вашої	 уваги	 –	 Бази	 даних,	 що	 дійсно	
працюють:	

-	15	фільтрів	пошуку	і	відбору;	
-	Ваші	критерії	для	виводу	у	файл	Excel.
Серед	 наших	 замовників:	 Ск	 інго,	 ПУмБ,	

ДеРЖзоВніШінФоРм,	 ТПП	 України,	 концерн	
ХЛіБПРом,	Посольства	греції,	Туреччини,	Польщі,	
індії.

Все , 	 що 	 потр ібне 	 задля 	 ефективного	
телемаркетингу,	 email-розсилань,	 телепродажів	
і	 онлайн-маркетингу!	 не	 сховище	 стандартних	
даних	 про	 контрагентів,	 а	 «жива»	 маркетингова	
інформація,	яку	ми	самостійно	і	незалежно	збіраємо	
і	оновлюємо!

1.	Україна:	345	000	підприємств.	
Безкоштовна	демо-версія:	www.demo.kompass.

ua	
2.	країни	СнД:	2	500	000	компаній	
Детальн іше: 	 h t tps : / /ua .kompass .com/m/

easybusiness			
3.	Весь	світ	(60	країн):	12	млн.	компаній	
Детальніше:	https://ua.kompass.com/buy-company-

list/	ексклюзив!		
експортери	 і 	 імпортери	 України:	 13	 000	

компаній.	
Безкоштовна	демо-версія:	www.demo.kompass.

ua	
а	також:
Email-розсилання	в	Україні	й	за	кордон.
міжнародна	 дошка	 оголошень	 –	 www.board.

kompass.ua	
Українська	 стрічка	 новин	 бізнесу	 –	www.news.

kompass.ua

KOmPASS UKRAiNE PRivJSc

P.O.Box  3122, Kharkiv, 61072, UKRAINE
Phone/Fax: +38 057 7587830  
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA
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«DESiGnEr»	 is	 a	 leading	 international	 online	
resource	created	by	 the	designers	 to	 their	colleagues	
and	technical	specialists:	

Monthly	online	resource	“DESiGnEr”	is	visited	by	
approximately	525	000	of	users	who	make	more	than	
840	000	page	 views.	Daily	 attendance	of	 the	 project	
amounts	to	more	than	18,000	unique	users.	

www.proektant.org	 -	 	 forums	 for	 designers	 from	
Belarus,	russia,	Ukraine,	Kazakhstan	(14	international	
forums	in	different	areas	of	design)	

www.proektant.by	 –	 website	 of	 designers	 of	
Belarus.	

www.proektant.ru	-	website	of	designers	of	russia.	
www.proektant.kz	 –	 website	 of	 designers	 of	

Kazakhstan.	
www.proektant.ua	 –	 website	 of	 designers	 of	

Ukraine.	

ПрОЕКтант
инТеРнеТ-РеСУРС

«ПРоекТанТ»	 –	 ведущий	 международный	
интернет-ресурс	 создан	 проектировщиками	 для	
своих	коллег	и	технических	специалистов:

ежемесячно	 интернет-ресурс	 «ПРоекТанТ»	
посещает	 около	 525	 000	 пользователей,	 которые	
совершают	 более	 840	 000	 просмотров	 страниц.	
ежедневная	 посещаемость	 проекта	 составляет	
более	18	000	уникальных	пользователей.

www.proektant.org	-	форумы	для	проектировщиков	
Беларуси,	 России,	 Украины,	 казахстана	 (14	
международных	форумов	по	разным	направлениям	
проектирования)

www.proektant.by	 –	 сайт	 проектировщиков	
Беларуси.

www.proektant.ru	 –	 сайт	 проектировщиков	
России.

www.proektant.kz	 –	 сайт	 проектировщиков	
казахстана.

www.proektant.ua	 –	 сайт	 проектировщиков	
Украины.

e-mail: marketing@proektant.by,  
            marketing@proektant.ru,  
            marketing@proektant.kz,  
            marketing@proektant.ua,  
            biz@proektant.org

e-mail: marketing@proektant.by,  
            marketing@proektant.ru,  
            marketing@proektant.kz,  
            marketing@proektant.ua,  
           biz@proektant.org.

DESiGNER
ONLINE RESOURCE
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рЕКЛаМна КаМПанія рЕКЛаМна КаМПанія

В �ПЕЦіаЛізОВаніЙ ПрЕ�і�
-	 журнал	«ProfBuild»	...................... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«аква-Терм»	................... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«аспекти	Будівництва» (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Будівельний	журнал»	... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«Бізнес	і	безпека»	......... .(м.	київ,	Україна)	
-	 журнал	«Дім	ідей»	..................... (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«оборудывание	и	инструмент» 
 	...................................................... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«Будексперт»	.... ………(м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«кераміка»	...................... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал		«Ліфт	експерт»	................(м.	київ,	Дніпро)
-	 журнал		«Домовой	і	к»	............ (м.	Харків,	Україна)
-	 журнал		«Промышленость	в	фокусе»	..................... 
 	.................................................. (м.	Харків,	Україна)	

а таКОж В на�тУПних ВиДаннях�
-	 газета	«афіша	Прикарпаття»
 	.................................(м.	івано-Франківськ,	Україна)
-	 газета	«Від	і	до»	.................. .(м.	чернівці,	Україна)
-	 газета	«газета	в	дорогу»	.......... (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«газета	Реклама»	......................................... 
 	.................................(м.	івано-Франківськ,	Україна)
-	 газета	«закарпатські	оголошення» 
 	............................................... (м.	Ужгород,	Україна)
-	 газета	«Львівська	пошта»	......... (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«неділя»	.................... (м.	Ужгород,	Україна)
-	 Бюлетень	«Перевізник»	.............. (м.	київ,	Україна)
-	 газета	«ПРеСС	БиРЖа»	......................................... 
 	................................. (м.	Дніпропетровськ,	Україна)
-	 журнал	«Бізнес	пропозиція»	..... (м.	Львів,	Україна)

рЕКЛаМа на раДіО�
-	 Радіо	«Львівська	хвиля»
-	 Радіо	Фм	галичина

тЕЛЕВізіЙна рЕКЛаМа�
-	 «5-ий	канал»

ПіДтриМКа В МЕрЕжі iNTERNET�
-	 http://board.kompass.ua/	
-	 https://afisha.vash.ua/
-	 http://www.032.ua/
-	 http://lviv.travel/
-	 https://moemisto.ua/lviv
-	 https://afisha.lviv.ua/
-	 http://list.in.ua
-	 http://lviv.carpediem.cd/
-	 http://priceua.com/
-	 http://www.internet-dovidka.com/
-	 https://ukraine.webprorab.com/
-	 http://www.archeton.com.ua/
-	 http://budport.com.ua/
-	 http://kapstroy.kiev.ua
-	 http://dom.ukrbio.com/ua/
-	 http://stroiportal-dnepr.com/
-	 http://aspp.com.ua/
-	 http://dom.esco.agency/
-	 https://mybud.com.ua/
-	 http://www.budportal.com.ua/
-	 http://budportal.lviv.ua/
-	 https://west-info.biz/
-	 https://zabudovnyk.com.ua/uk
-	 http://dom.ukrbio.com/
-	 http://www.bau.ua/
-	 http://www.truba.ua/
-	 http://ukrbuild.dp.ua/
-	 https://budprom.com/promo
-	 http://zuap.org/
-	 http://waternet.ua/
-	 https://vertaki.com.ua/
-	 https://expo.all.biz/
-	 https://worldexpo.pro/
-	 http://www.prostocomfort.com.ua/
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�ПЕЦіаЛ�ні ПОДяКи

	 Дирекція	Осіннього Будівельного Форуму 
висловлює	щиру	подяку	за	підтримку	та	допомогу	в	
організації	та	проведенні	форуму	і	програми	супутніх	
заходів	установам,	організаціям,	підприємствам:
 Львівській обласній державній адміністрації 
 Львівській обласній раді
 Львівській міській раді 
	 офіційному	Партнеру	rehau
	 Спеціальному	Партнеру ЕЛЕКтрО
 Конфедерації будівельників України
 Всеукраїнській спілці виробників будівельних  
 матеріалів
 �пілка архітекторів України
	 го	«Ліга ділових кіл паливно-енергетичного  
 комплексу»
	 Вц	«Піівденний-ЕК�ПО»
	 ТзоВ	«галекспосервіс»
	 ТзоВ	 «агентство Економічної Безпеки  
 «ЕФОрт»
	 ПраТ	«�віт друку»
	 Фірмі	«Керамет»
та	учасникам	форуму	за	проведення	презентацій.

рЕКЛаМна КаМПанія

-	 http://zhytlonews.com/
-	 http://www.budpalata.com.ua/
-	 https://www.proektant.ua
-	 http://budex.org.ua/
-	 http://ukrbuild.dp.ua/
-	 https://domstroy.com.ua/
-	 http://royaldesign.ua/
-	 http://renewable.com.ua/
-	 www.biowatt.com.ua
-	 https://www.ecotown.com.ua/
-	 http://elektrovesti.net/
-	 http://altern-energy.com.ua/
-	 http://www.e-help.com.ua/
-	 http://promelektro.com.ua/
-	 http://aesd.org.ua/?p=1370
-	 http://uabio.org/index.php
-	 https://bio.ukrbio.com/
-	 http://energy.esco.agency/

цей	каталог	протягом	року	буде	доступним	
на	web-сторінці	ПраТ«гал-екСПо»®

в	мережі	іnternet



Всі авторські права належать 
Прат «гал-ЕК�ПО»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

	 ПраТ	 «гал-екСПо»®	 надає	 послуги	 з	
розміщення	реклами	в	усіх	змі,	прорекламованих	
в	цьому	каталозі.	з		приводу	замовлення	реклами	
звертатися	до	відділу	реклами	ПраТ	«гал-екСПо»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	 інформації	в	
каталозі	несуть	фірми-експоненти.

	 Будь-які	 вимоги	до	ПраТ	«гал-екСПо»®	 та	
видавця	 щодо	 відповідальності	 та	 покриття	
моральних	чи	матеріальних	 збитків,	 завданих	 в	
результаті	 помилково,	 невірно	 чи	 з	 недогляду	
внесених	даних,	відсутності	перекладу	спеціальних	
термінів	 у	 випадку	 ненадання	 оригіналу	 текстів	
англійською	мовою,	виключаються.

компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПраТ	«гал-екСПо»®
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