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HL Hutterer & Lechner 
Обладнання для 

каналізаційних систем 
Австрія 

Solbet Stalowa Wola S.A. Будівельна хімія та блоки  Польща 

HENSFORT Sp z o.o. 
Виробник дверей, вікон 

та фасадів 
Польща 

UAB IT Sistemos 
IT системи для 

будівельної галузі 
Литва 

Аллбаутех Україна 

 
Виробник басейнів Закарпатська обл. 

Дитячі та спортивні 

майданчики 

 

Виробництво спортивних 

товарів 
м.Київ 

Колор 

 

Виробник водно-

дисперсійних фарб для 

внутрішніх і зовнішніх 

робіт 

 

м. Чернівці 

 

"ФАЙДАЛЬ УКРАЇНА" 
Виробник лакофарбових 

матеріалів 
м. Київ 

АЛПІНЕС ГРУП 
Встановлення очисних 

споруд 
м.Львів, 

 

Терміт 

 

Клеї, будівельні суміші, 

фарби, штукатурки, с-ми 

утеплення 

м. Львів 

 

Комфортний світ 
Кондиціонування та 

опалення, тепла підлога 
м. Львів 

Розумний дім  
Кондиціонування та 

опалення, тепла підлога 
м.Львів 

Торговий дім Імператив Виробництво і торгівля в м. Харків 



 
 сфері композитних 

матеріалів на основі 

скловолокна 

Служба порятунку бетону 

плюс 

Сучасні системи 

гідроізоляції «Пенетрон»   
Львівська обл. 

Аерок 

Лідер ринку виробів з 

ніздрюватого бетону 

автоклавного твердіння 
Київська обл. 

Кабель технік сервіс груп  Електромонтажні роботи м. Київ 

Будіндустрія Асоціація будівельників м. Львів 

ЄВРОБУД ТД 

Виробник пінопласту, 

металочерепиці та 

профнастилу 

 

м. Львів 

Хімпласт 

Виробництво 

покрівельної ПВХ-

мембрани та лінолеуму 
м.Київ 

ART Ринва 

Комплексні послуги в 

галузі покрівельних 

матеріалів 

м. Львів 

 

МЕХБУД 

 

Навісні вентильовані 

фасади, металеві паркани, 

підвісні металеві стелі 
м.Київ 

Котлозавод Ліка 

Виробництво 

твердопаливних котлів та 

супутнього обладнання 

м. Житомир 

А/О Євробетон 

Обладнання для 

виробництва продукції з 

залізобетону 
Донецька обл. 

Геометрія Скляні конструкції м.Львів 



 

Гіпо Груп 
Будівельні матеріали та 

фарби 
м.Львів 

Укртеплокомфорт 3D стінові панелі Чернігівська обл. 

ВБК БУД ІНТЕРНЕШНЛ Інжинірингові послуги м.Львів 

ПРАНА ПЛАТІНУМ Вентиляція, рекуператори м. Львів 

НТМА 

Виготовленням та 

обслуговуванням станків 

для плазмової різки, 

продажем 

комплектуючих для 

станків з ЧПУ 

м. Івано-Франківськ 

Вікно Плюс 

Вікна, двері, розсувні 

системи, алюмінієві 

конструкції 
м. Львів 

Валтак Солар Україна 
Сонячне обладнання для 

дому і бізнесу 
м.Київ 

Luxpeel  
Виробляє інноваційні 

захисні покриття 
Львівська обл. 

Системи автономної 

каналізації 

Системи автономної 

каналізації ТМ «ZELENA 

SKELIA» 
м. Черкаси 

Гіпсфабрік Груп 
Виробництво гіпсових 

сумішей 
Івано-Франківська 

обл. 

«ЕБС ЛІВІНГ» ТОВ Системи водовідведення м.Київ 

https://ntma.com.ua/stanky-dlja-plazmovoji-rizky/stanok-dlja-plazmovoji-rizky-1500x3000-mm.html


 

Дизайн будівництва  Студія дизайну м.Львів 

Полісан 
Виробник лакофарбових 

матеріалів 
м. Суми 

Пром-Електро 

Виробник готових 

панелей з вініловим 

покриттям, на основі 

гіпсокартону та 

декоративні профілі 

м.Кам’янське 

Торговий дім «Сервус» Каркасне будівництво м. Дрогобич 

СРБК "Портал" 

Ліфтове обладнання, 

ескалатори, підйомно-

транспортне устаткування 
м.Івано-Франківськ 

"ТОРГОВИЙ ДІМ 

ЛЬВІВСЬКОГО 

ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО 

ЗАВОДУ "ІСКРА" ТОВ 

Національний виробник 

світлотехнічної продукції 

для дому та бізнесу 
м.Львів 

Унсерв 

Альтернативне тепло і 

енергопостачання, 

твердопаливні котли та 

комплектуючі котелень, 

поставка, монтаж і 

обслуговування 

м.Київ 

ІКА  Димохідні системи м.Львів 

ЕФЕКТБУД 

Системи кріплення 

наземних СЕС. Гвинтові 

фундаменти «Геошуруп». 

Металоконструкції 

м.Львів 

Polymer Door Виробник дверей та вікон 
м. Кам’янець-

Подільський 



 

Кузьминецька 

Будівельна Кераміка   

Виробництво керамічних 

блоків 
м.Київ 

 


