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ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ: 
ПрaТ «гал-ЕКСПО»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30

Тел.: (032) 2970628, 2970627
Факс: (032) 2971756

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ:
Львівський Палац мистецтв,

вул. Коперника,17

ОРГАНІЗАТОР ВИСТАВКИ:  
ПрАТ «гал-ЕКСПО»® 

(Україна, м. Львів)

ЗА ПІДТРИМКИ:  
асоціації ювелірів України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР: 
Ювелірний Дім  «КімбЕрлі»

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР: 
Вінницький завод «КрИСтал»

ДІАМАНТОВИЙ ПАРТНЕР: 
«алмаз діамант ю»

СРІБНИЙ ПАРТНЕР: 
Ювелірний бренд «СтЕрлінг9»

ОХОРОНУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 
«тИтан»  

Спеціальна рота   
Управління Державної служби охорони  

при ГУ МВС України у Львівській області 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТЕЛЕПАРТНЕР:

ФОТО-ПАРТНЕР:

eXhIbItIon manaGement:
«Gal-ЕXPО»® JSC
30 Vynnychenko st., lviv, UKraIne, 79008

phone: +380 (32) 2970628, 2970627
Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua

eXhIbItIon VenUe:
Lviv Palace of Arts, 
17, Kopernik St.

eXhIbItIon orGanIzer: 
«Gal-EXPO»® JSC 
(Ukraine, Lviv)

wIth sUport oF: 
Ukrainian Jewellery Trade Association 

General partner: 
«Kimberly» Jewelry house

oFFIcIal partner: 
«KRISTALL» diamond factory

dIamond partner: 
«ALmAz DIAmOnD U»

sIlVer partner: 
«STERLInG9» Jewelery brand

secUrIty Is proVIded by: 
«TYTAn»  
special Unit  
of state security service department  
of md mIa of Ukraine in lviv region 

General tV-partner:

Foto-partner:
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«alteGra» рада запропонувати Вам широкий асортимент огранених вставок з 
дорогоцінних і напівкоштовних каменів. За плечима компанії –11 років успішної роботи на 
ювелірному ринку.

1. Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
2. Доставка по Україні протягом 24 годин. Великий асортимент товару, до 5000 

найменувань каменів різних розмірів, форм і огранювання.
3. Всі камені проходять експертизу в Державному Гемологічному центрі,  кожному 

клієнту видається сертифікат якості згідно ТУ.
4. Камені перед продажом проходять 3 етапу відбору: за кольором, з калібрування і 

за якістю ограновування, що полегшує роботу виробників і економить час при прийомі на 
склад.

Всі камені поліровані, сировина – високої якості.
5. Кожен камінь упакований в окрему захисну упаковку, що дає максимальний захист 

від сколів.
Наші камені здатні задовольнити запити навіть найвимогливіших ювелірів, додадуть 

вишуканість і неповторність Ваших ювелірним виробам.
Наш стиль – висока якість, великий асортимент, доступні ціни!
Раді співпраці з новими партнерами!
alteGra – Серце Вашої прикраси!

��

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

ALTEGRA

вул. Мельникова, 2/10
Україна, 04050, м. Київ 
Тел: (050) 46285 64
 (067) 4475025
 (098) 5938155
e-mail: altegra_gems@mail.ru
www.altegra.com.ua
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УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

CARAT 
ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА

вул. Пушкінська, 40,
м. Харків, 61057, Україна
Тел.: (057) 7060262
e-mail: karat-kharkov@ukr.net

Відділи:
вул. Суздальські ряди, 9, 
вул. Ак. Павлова, 144-Б,  «Екватор»
Московський пр., 286-Б, ТЦ «Сітка»
ТЦ «Космос», Харківська обл. м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г

Ювелірна мережа «carat» – це ваш провідник в світ дивовижних прикрас. Ми прагнемо 
зробити наших жінок ще спокусливішими!

Неперевершені вироби з діамантами, величезний асортимент золотих каблучок, 
сережок,  ланцюгів та годинників вітчизняного виробництва, індивідуальний підхід до наших 
постійних клієнтів відрізняє нас від багатьох ювелірних компаній.

Ми будемо раді задовольнити Ваші витончені смаки і запрошуємо завітати до нашого 
виставкового стенду.
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EXHIBITORS

the jewelry network «carat» – this is your guide to the world of amazing jewelry. we know 
how to make our women more charming!

Unique work and individual approach to our loyal customers, various promotions, a huge 
range of goods, storage discount cards and modern web site distinguishes the shop «carat» 
from a variety of jewelry companies.

we invite you to visit our booth!

CARAT
Jewelry networK

40, Pushkinska St.,
61057, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7060262 
e-mail: karat-kharkov@ukr.net

Departments: 
9, Suzdalski Riady St., 9, 
144-B, Ak. Pavlova St., TC «Equator»
Moskovsky ave., 286-B, TC «Grid»
Mall «Space» Kharkiv Region, Dergachi, 163-G, Petrovsk St.
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Ювелірний завод «dІАМАНТ 13», заснований в 1995р., випускає (володіє правами) продукцію під брендом 
caVa.cool© і dІАМАНТ 13©

брЕнд CAVA.COOL
- Срібний прикраси, аксесуари
- Заснований 2015 р.
- Асортимент: 1000 виробів
- Магазини https://cava.cool/stores
Україна -111 (22 області)
Німеччина – 10
Польща – 2
ФілОСОФіЯ CAVA.COOL
Кожній дівчині в будь-якому населеному пункті України надати можливість придбати за мінімальною ціною 9 

красивих, якісних прикрас, що радують погляд; на кожен день, на кожен випадок! 
Цінність нашого бренду
Унісекс срібні браслети і підвіски повсякденний аксесуар як годинник і мобільний телефон говорить за тебе 

хто ти!
Опис виробничого ланцюжка нашої продукції.
Малюнок – 3d моделювання та прототипування (виробництво моделі у воску на 3d принтері) або скульпторська 

участь – створення майстер моделі – воскування – лиття – груба обробка – монтування (збірка виробів) – закріпка 
каміння – накладення емалей – гравірування – родіруванням – чистове полірування – відділ технічної якості 
- пробірування - біркування.

Обсяг виробництва продукції – більше 15000 виробів.
Наша ідея - не конкурувати з такими форматами. Ми запропонували новий продукт, який відрізняється від 

представлених на українському ринку, виділяється на їх фоні і доступний широкому загалу споживачів.
юВЕлірнИЙ заВОд «діамант 13» інВЕСтУЄ 0,9-2,8 млн грн У рОзВИтОК мЕрЕЖі CAVA.
Вісім місяців тому Ювелірний Завод «Діамант 13» вивів на ринок Ювелірний Бренд CAVA. Компанія 

запропонувала ринку новий продукт, який продається в 100 магазинах - власних і партнерських. Директор 
заводу «Діамант 13» Олена Биковська розповіла про розвиток бренду CAVA.

- У чому особливість бренду CAVA? Як вам вдалося менше ніж за рік побудувати мережу з 100 
точок продажів?

- Якщо проаналізувати асортимент срібних виробів українських продавців, то, як правило, в середньому 
ціновому діапазоні 300-700 грн. позиції подібні або повторюються у більшості ритейлерів. Це вироби з срібла з 
штучними каменями і перлами українських або азіатських фабрик, за якими неможливо чітко визначити потребу 
аудиторії.

Наша ідея – не конкурувати з такими форматами. Ми запропонували новий продукт, який відрізняється від 
представлених на українському ринку, виділяється на їх фоні і доступний широкому загалу споживачів.

Концепція – це вироби з срібла в форматі unisex, які максимально зациклені на темі природи і міні-скульптури. 
Основу колекцій складають голови тварин, скульптури божеств, листя, абстракції. Наші вироби можна не тільки 
колекціонувати: вони як би розповідають про власника. Це як візитна картка людини, і навколишні вже можуть 
сприймати його в дещо іншому світлі. Ми виробляємо 370 моделей зі срібла.

Основна увага приділяється опрацюванні деталей виробів - елементам скульптури, а не просування бренду. 
Такий підхід зацікавив не тільки споживачів, але і торгову мережу срібних прикрас «925». Завдяки партнерам, за 
вісім місяців існування бренду ми змогли бути представлені в 80 торгових точках мережі.

CAVA.COOL
ЮВЕЛИРНЫЙ БРЕНД  
Вул. Межигорська, 82а 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (067) 2323723, 
 (044) 2322525, 
е-mаil: b2b@cava.cool 
www.cava.cool
facebook.com/cavacooljewelry 
vk.com/cava.cool 
instagram.com/cava.cool

��

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ
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УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

DEmO STYLE

вул. Ювілейна, 70а, 
м. Краматорськ, Донецька обл., 84300, Україна
Тел.: (067) 1000707,
 (093) 6540707,
 (095) 2750707,
 (066) 9964380
e-mail: info@demostyle.com.ua
http://demostyle.com.ua

Торгово-виробнича компанія «Демо Стиль» є провідний виробником  ювелірного 
демообладнання і упаковки на ринку України. Ми пропонуємо Вашій увазі широкий 
модельний ряд демонстраційного обладнання  власного виробництва, за допомогою якого 
Ви зможете максимально красиво і сучасно  оформити вітрини для ювелірних виробів та 
біжутерії. 

Завдяки багаторічному досвіду роботи в ювелірній галузі ми маємо можливість 
виготовляти  продукцію високої якості і виконувати навіть найскладніші замовлення. 
Нині наша компанія здатна запропонувати ринку щонайширший спектр виставкового 
демообладнання в самих різних цінових категоріях, від бюджетних - призначених для 
експонування виробів масового попиту  до елітних, виконаних за індивідуальним  ескізом 
замовника.  Ми не боїмося експериментувати і ніколи не стоїмо на місці!

Наші конкурентні переваги:
- власне виробництво;
- швидкі терміни виготовлення;
- ціни без посередників;
- висока якість продукції;
- індивідуальний підхід до побажань кожного Замовника по конструкції, функціональності 

та підбору матеріалів.
Ми додаємо максимум зусиль, щоб кожен покупець став Нашим Постійним Клієнтом!
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trading & production company «demo style» is a leading manufacturer of jewelry demo 
equipment and packaging at the Ukrainian market. we offer a wide range of demonstration 
equipment of our own production, with the help of which you can make the most spectacular 
showcases for jewelry and bijouterie.

due to many years of experience in the jewelry industry we are capable to produce high 
quality products and to perform even the most difficult orders. nowadays our company is able 
to suggest a wide range of demo equipment for exhibition at the market. we can offer as budget 
prices (products designed for exhibiting at mass market) so as luxury (made according to an 
individual design of the customer). we are not afraid to experiment and we are always eager 
to develop our experience and knowledge!

our competitive advantages:
- own production;
- fast production time;
- prices without intermediary increase;
- high-quality products;
- individual approach to each customer as to design, functionality and materials selection.
we make maximum efforts so every buyer will become our regular customer!

DEmO STYLE

70a, Yuvileina St., 
84300, Kramatorsk, Ukraine
Phone: +380 67 1000707,
 +380 93 6540707,
 +380 95 2750707,
 +380 66 9964380
e-mail: info@demostyle.com.ua
http://demostyle.com.ua
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Одеська ювелірна компанія Golden club була заснована в 1998 році. Кращі одеські 
ювеліри працюють на високоякісному і сучасному обладнанні, створюють ексклюзивні 
вироби, які приносять радість і задоволення нашим покупцям. З кожним роком ми 
вдосконалюємо виробництво ювелірних виробів з високоякісного вітчизняного золота, що 
задовольняє різноманітний смак українських, а також зарубіжних споживачів. Необмежена 
фантазія, підкріплена багаторічним досвідом, дозволяє нашим художникам-модельєрам 
створити унікальний і багатий асортимент ювелірних виробів. Вишукані й неповторні 
колекції з дорогоцінних каменів таких як діаманти, смарагди, сапфіри, топази, перли 
підкреслять неповторність, індивідуальність, стиль кожної жінки. Великі ланцюги, браслети 
від класичних моделей, до моделей світових брендів висловлять багатий смак і внутрішню 
силу кожного чоловіка. 

 Унікальна робота і індивідуальний підхід до наших постійних клієнтів, різні акції, 
величезний вибір обмінного фонду, накопичувальні дисконтні картки та сучасний інтернет-
сайт з інтернет-магазином виділяють Golden club з безлічі ювелірних компаній. 

 Зробити нашого клієнта щасливим володарем високоякісного і неповторного ювелірного 
виробу є основним принципом нашої роботи.

GOLDEn CLUB 
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Пушкінська, 72, 
м. Одеса, 65065, Україна 
Тел.: (094) 9313569 
e-mail: goldenclub@ukr.net 
www.goldenclub.ua
Одеса: 
маг. «Golden Club» ТЦ «Середньофонтанський», 2 поверх,  
пров. Семафорний, 4,
маг. «Golden Club» 1 поверх ЦУМ, вул. Пушкінська, 72,
маг. «Золото» пр. Шевченко, 6/3,
маг. «Golden Club» ТЦ «Сіті Центр», вул. Маршала Жукова, 2. 
відділ «Golden Club» (маг. Укрзолото) 
Київ: 
маг. «Golden Club» ТЦ Метроград, пл. Бесарабська, 1,
маг. «Golden Club» ТЦ «Ocean Plaza», вул. Горького, 176,
маг. «Golden Club» ТЦ «Глобус», Майдан Незалежності, 1.
Харків:
маг. «Golden Club» ТЦ «Французький Бульвар»,  
вул. Академіка Павлова, 44-Б.
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IRIDA-V
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Калініна, 3, 
м. Харків, 61020, Україна
Тел.: (057) 7779738,
 (067) 3975693,
 (050) 6385461
e-mail: irida-v@mail.ru
http://irida-v.com

Ювелірну компанію «IrIda-V»  було створено у 2003 році молодими і досвідченими 
фахівцями, які своїми руками створити шедевр із срібла 925 проби.

Витончені ювелірні прикраси з дорогоцінних каменів і металів є справжніми творами 
мистецтва. Однак головне призначення виробів «IrIda-V»  полягає в тому, щоб привертати 
увагу до жіночої краси.

Говорячи про переваги срібла перед іншими дорогоцінними металами, слід сказати, 
що воно менш алергенне, так як його сплави містять найменшу кількість неблагородних 
металів.

Компанія «IrIda-V» пропонує Вашій увазі  широкий вибір срібних прикрас. Всі наші 
прикраси зі срібла вирізняються унікальним дизайном і технікою виконання.

Ювелірні вироби нашої компанії виготовлені справжніми майстрами, які вкладають в 
свою творчість, всю душу і наділяють кожну прикраса індивідуальністю. Ми гарантуємо, 
що в наших срібних виробах Ви будете виглядати неперевершено та стильно.

Фахівці «IrIda-V» дбають про те, щоб Ви завжди змогли знайти прикраси на Ваш смак 
і відповідно до потреб, а також виглядали завжди на всі сто відсотків.
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the jewellery company «IrIda-V» was founded in 2003 by the young and experienced 
specialists. the main direction of the company is the production sterling silver jewelry.

Fine jewelry made of precious stones and metals are the true work of art. but their primary 
function is to draw the attention to women’s beauty.

talking about the advantages of silver among other precious metals we should state that it is 
less allergic. Its allegations contain fewer base metals than gold allegations. It is less expensive, 
but it does not mean, that it is less beautiful.

«IrIda-V» offers their customer a wide choice of silver jewelry. all silver jewelry which is 
shown in our catalogue has unique design and technique of production.

that is why we guarantee that with our jewelry you will look outstanding and stylish. our 
jewelry is made by true masters, who put the heart in their creations and provide each piece 
of jewelry with individuality.

the company offers products at retail, works on competitive prices basis, providing the great 
choice of jewelry and using different customer-friendly schemes of work.

specialists of «IrIda-V» care for their clients. they help the clients to find the products 
according to their taste and needs.

IRIDA-V
Jewellery company

3, Kalinina St., 
61020, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7779738,
 +380 67 3975693,
 +380 50 6385461
e-mail: irida-v@mail.ru
http://irida-v.com
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Наша компанія займається продажем та виготовленням авторських прикрас більше 
десяти років. Торгівельна марка «Jonardano» була заснована в 2009 році у м. Львові. 

Компанія є ексклюзивним та єдиним представником унікальних прикрас найвищої якості, 
які не мають аналогів на ринку України. Jonardano пропонує лінію ювелірної біжутерії з 
високоякісного сплаву «eloxal». 

Сьогодні прикраси з eloKsal є надзвичайно популярними у Європі  За короткий час, ми 
створили представництва в п’ятнадцяти містах України і надалі займаємось формуванням 
збутової мережі і пропонуємо наше партнерство та гуртові поставки унікального товару.

JOnARDAnO

вул. Водогінна, 2, офіс 123, 
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (032) 2416773
e-mail: jonardano@gmail.com
www.jonardano.com
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Ви чули коли-небудь про Мінанкарі .... Якщо ні, то ми будемо намагатися якомога 
реалістичніше передати суть цього гарного і хитромудрого слова.

Всі ми чули про гірську країну Грузію. Споконвіку Грузія славиться не тільки смачним 
вином і гарними грузинськими піснями. Є в цій незвичайній країні чудо дивне і називається 
воно მინანქარი, що в перекладі з грузинської мови означає емаль і звучить це слово 
мінанкарі. А якщо точніше, друзі, то в Грузії є умілі майстри, які виготовляють ці прекрасні 
прикраси ручної роботи на сріблі, золоті, латуні. Але не просто ювелірні вироби зі срібла, 
а пишуть витонченими срібними нитками справжні витвори мистецтва. І звичайно ж 
нам захотілося передати вам частинку цієї краси. На нашому сайті розміщений каталог 
з вишуканими прикрасами з перегородчастої емалі - мінанкарі. Прикраси створені на 
будь-який смак, колір і гаманець. Ми бажаємо, щоб ви були чарівні в будь-який час доби, 
і будемо намагатися допомогти в цьому.

Будьте завжди на висоті!

74
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mInAnQARI  
ГРУЗИНСЬКА ЕМАЛЬ
ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ РУЧНОї РОБОТИ

вул. Євгена Сверстюка, 19,
м. Київ, 02100, Україна
Тел.: (050) 2100844,
 (063) 6041250,
 (068) 9310169 
Skype: minanqari.ua
e-mail:info@minanqari.com.ua
www.minanqari.com.ua
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ТМ salto Gioielli (Сальто Джоеллі) – новий український бренд, заснований у Харковi 
весною 2014 року Юлією Луковніковою та Веронікою Мошурою. 

До створення salto Юлія представляла в Україні  провідні європейські бренди прикрас, 
Вероніка займалась ювелірним виробництвом. salto (сальто) – в перекладі з італійської 
– стрибок, переворот. Gioielli (джоєллі) – в перекладі з італійської – ювелірні вироби.

До створення нових колекцій нас надихали ювелірні вироби самих відомих світових 
ювелірних майданів. Ми відвідали не одну виставку ювелірної моди Франції, Італії та 
Америки. 

Основною ідеєю при створенні бренда salto Gioielli – здійснити переворот в сприйнятті 
виробів ювелірного світу, запобігти всього звичного та ординарного, відобразити світові 
тенденції ювелірної моди та захопити ними наших співвітчизників!

В листопаді  2014 р. на Міжнародній ювелірній виставці  «КиївЭкспоПлаза» були 
вперше   представлені три колекції ТМ salto Gioielli: «Калейдоскоп», «Кандинський», 
«Манхеттен».

29
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SALTO GIOIELLI тм

м. Харків, Україна
Тел.: (097) 6090000 Вероніка
 (066) 8231114 Юлія 
e-mail: yulia.lukovnikova@gmail.com
ninika@meta.ua
www.salto-gioielli.com
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Магічний гранат, сяючий топаз, таємничий смарагд, чудовий димчастий кварц, 
променистий цитрин, чаруючий сапфір і неповторна багатобарвність чарівних турмалинів 
в наших прикрасах вас приємно здивують, в них втілюються вишуканість і неповторний 
стиль. 

«шерл» – це поєднання високої якості і оригінальних ідей, витончена розкіш яких 
підкреслить Вашу індивідуальність та бездоганний смак.

SHERL

ТРЦ «Гагарин плаза», 2 поверх, магазин «SHERL»
м. Одеса, 65009, Україна
Тел.:  (066) 9308282, 5030597
 (097) 5357588,
 (097) 0774800
e-mail: shop@sherljewerlly.com; 
            sherl.dn@yandex.ru
http://sherljewellery.com
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silver-eldorado заснований в 2014 р.
Основними видами діяльності є виробництво ювелірних виробів, оптова та роздрібна 

торгівля ювелірними виробами власного виробництва.
Своя виробнича база, штат професійних фахівців дозволили компанії за ці роки отримати 

ім’я та привернути увагу цінителів ексклюзивних виробів з дорогоцінних металів.
silver-eldorado постійно бере участь в міжнародних виставках в Києві, Харкові та інших 

містах України.
Фірма співпрацює з усіма регіонами України, а також здійснює доставку своїх виробів в 

Білорусію, Молдову, Казахстан. Фірма гарантує якість своїх виробів і повну конфіденційність 
замовлень. Максимум уваги кожного клієнта.

З повагою, Стоян Олег Олексеевич!

SILVER-ELDORADO

вул. Леванєвського, 87А
м. Біла Церква, Київська обл.
09100, Україна
Тел.: (096) 75340 69
 (098) 4439540
e-mail: stojan.0986@ukr.net
Silver-eldorado.com (Інтернет-магазин)
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Ювелірний дім SOVA заснований у 2000 році. Наш досвід в ювелірній справі, власна 
арт-команда художників та дизайнерів і висока якість виробів забезпечує ювелірному дому 
SOVA першість серед виробників ювелірних прикрас.

SOVA  jewelry house – це ювелірний бренд, який не тільки відповідає світовим тенденціям, 
але і створює їх, будучи тренд-сетером на українському ринку. Ідея формування ювелірного 
гардероба для сучасних дівчат виступає лейтмотивом у всіх колекціях ювелірного дому.

SOVA – якісні та стильні коштовності, які можна обновляти кожен сезон, доповнюючи 
свої образи. Переосмислення класичних форм, свіжий погляд на тенденції, актуальність 
та стиль.

Ювелірний дім SOVA запрошуємо до співпраці, ми відкриті до ваших пропозицій! 

25
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SOVA
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

вул. Олеся Гончара, 35, 
м. Київ, 01034, Україна
Тел.: (067) 3016611
info@sovajewels.com
www.sovajewels.com.ua
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35, Honchar St.,  
01034, Kiev, Ukraine
Phone: +380 67 3016611
info@sovajewels.com
www.sovajewels.com.ua

SOVA
JEWELLERY HOUSE

Jewellery House SOVA was founded in 2000. Leading of SOVA among manufacturers of 
jewelry is provided with huge experience in business, own team of of artists and designers and 
high quality jewerly products. Brand SOVA is a trend-setter in the Ukrainian market, it doesn’t 
only meet international trends, SOVA makes their own ones. Forming A jewerly wardrobe for 
mordern girls is the mail idea for all collections. SOVA is high quality and stylish jewerly which 
produces new series each season. The brand is rethinking of classical forms, relevance and 
style. SOVA welcomes cooperation, we are open to your suggestions!

exhibitOrS

25
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STYLE AVEnUE
FashIon Jewellery  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ
МИХАЙЛОВА І.В. – ПРЕДСТАВНИК В УКРАїНІ

вул. Горького, 176,
м. Київ, 03169, Україна
Тел./Факс: (044) 5280427
e-mail: style_avenue@mail.ru
http://style-avenue.cz/ua/

style avenue – це європейський бренд, що пропонує ювелірні прикраси жінкам, вірним 
собі, але готових змінюватися і експериментувати. Весь спектр ювелірних матеріалів 
- золото, срібло, ювелірні сплави, емаль, дорогоцінні, напівкоштовні і натуральні камені 
- використовується для створення декількох десятків колекцій різних стилів. 

Від класики до авангарду, від диско до техно, від бароко до графіки: найвимогливіша 
шанувальниця прикрас знайде серед прикрас style avenue своє. І обов’язково зможе собі 
це дозволити придбати, адже наше завдання - зробити красу, унікальність, високу якість 
і різноманітність доступними. Це прикраси, які створюють настрій, неповторний стиль та 
імідж.
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style avenue is a european jewellery house with a long-standing history. the company 
specializes in jewellery production and has been established in prague over fifteen years ago. 
today, style avenue is a well-known cosmopolitan brand with its own boutiques in many of the 
world’s capitals. In the fifteen years it has been operating, the style avenue brand has learned to 
treat jewellery accessories as important garments in their own right, which help the contemporary 
woman to create the latest fashion look every day. when creating jewellery accessories, style 
avenue’s craftsmen synthesize the latest international trends in jewellery fashion whilst at the 
same time reflecting the individuality and uniqueness of every woman. the brand therefore 
enables women to develop their own unique style.

the basic principles of the brand, which the company follows in creating jewellery collections, 
are diversity and individuality.  style avenue jewellery is designed to meet the highest demands 
of the fairer sex. exclusive products and designers’ extravagant collections encompass the 
entire spectrum of jewellery materials: gold, silver, jewellery alloys, hot and cold enamel, and 
precious, semi-precious and natural gems.

STYLE AVEnUE
FashIon Jewellery 
eUropean Jewellry hoUse
mIKhaIloVa I.V. – representatIVe In UKraIne

176, Gorkogo St.,
03169, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 04 45280427 
e-mail: style_avenue@mail.ru
http://style-avenue.cz/ua/
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Компанія tndc jewelry house яка на ринку України є представником Вінницьких 
виробництв з виготовлення ювелірних прикрас. У наше обєднання входять такі компанії, 
як «Лорен», «ВКВ», «Аста», «ЩМС», «eJ», «Горинь» і ПП Тиндик Н.Д. Ці виробництва 
виготовляють прикраси з золота і срібла.У нашому каталозі ви зможете знайти асортимент 
оригінальних прикрас (кільця, обручки, сережки, ланцюжки та браслети, підвіски, кольє), 
прикраси з дорогоцінними, напівкоштовними вставками, фіанітами, вироби з емаллю, 
swarovski і багато іншого.Компанія розширює асортимент, слідуючи за змінами попиту. 
Також ми стежимо, щоб якість ювелірних виробів, які ми пропонуємо, відповідала вимогам 
ринку. Завдяки цьому в нашій компанії представлений асортимент, орієнтований на широкі 
верстви населення. Ми націлені на підтримку необхідного спектру додаткових  послуг. 
Компанія уважно ставиться до думки кожного клієнта. 

49

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

TnDC
Jewelry hoUse

вул. 600-річчя, 17
м. Вінниця, 21000, Україна
Тел.: (050) 4611750
 (096) 2002377
e-mail: tunduk_natasha@ukr.net
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TnDC
Jewelry hoUse

49
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tndc jewelry house is representative of vinnytsia juwelry production companies in Ukrainian 
market. the association includes - loren, VKV, asta, ЩМС, ej, goryn and tunduk. these 
companies produce jewelry made of gold and silver. In our catalog you can find a large range of 
juwelry products like rings, engagement rings, earrings, chains, bracelets, pendants, necklaces, 
jewelry with precious stones, semiprecious stones, jewelry with enamel and many others. we 
are constantly expanding the range of our products according to the latest demand and pay 
much attention to quality control. we appreciate your feedback and will be glad to see you 
among our customers.

17, 600-richchya St,
2100, Vinnytsya, Ukraine
Phone: +380 50 4611750
 +380 96 2002377
e-mail: tunduk_natasha@ukr.net
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Компанія VolVaK займає особливу нішу на ювелірному ринку України. 
Вироби компанії отримали визнання та нагороди на найкращих ювелірних виставках 

України, неодноразово відзначені різноманітними нагородами та дипломами. 
Вироби ТМ „VolVaK» користуються попитом не лише у всіх регіонах України, але і за 

кордоном. Підприємство є лауреатом рейтингу „Найкращі підприємства України» і входить 
до Асоціації ювелірів України. 

Краса і неповторність каміння надихають на розвиток власного стилю в ювелірному 
мистецтві. Компанії VolVaK спеціалізується  на виробах ручної роботи.

Деяке каміння є неповторним і вимагає індивідуального підходу при створенні ювелірних 
прикрас. Талановиті майстри, враховуючи тенденції сучасної моди проявляють творчість 
і  працюють за власними ескізами. 

Ювелірна компанія VolVaK прагне вивести на ринок України ювелірні вироби з 
нестандартним, ексклюзивним камінням різних цінових категорій.

Мета компанії - дати можливість людям, закоханим в напівдорогоцінне каміння, зробити 
прикраси невід’ємною частиною  щоденного гардеробу.

Компанія має власну роздрібну торгівельну мережу. Неповторність і елегантність виробів 
роблять їх престижними і бажаними.

Більшість колекції виробів з бурштином, коралом, бірюзою, перлами – це  прикраси, 
котрі завойовують любов і увагу покупців. 

Ювелірна майстерня компанії VolVaK допоможе Вам розробити та втілити у реальність 
ексклюзивні вироби, які підкреслять Вашу індивідуальність.

VOLVAK
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

а/с 33, м. Київ, 02105, Україна
Тел.: (044) 5021287
 (067) 5064664
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Компанія woodboX.lVIV спеціалізується на виготовленні дерев’яної упаковки для 
ювелірних виробів та інших аксесуарів.

Наша компанія одна з небагатьох, яка займається розробкою та виробництвом дерев’яних 
футлярів під ювелірні вироби. Це команда, яка складається з молодих спеціалістів, які ідуть 
в ногу з сучасними тенденціями і не бояться втілювати сміливі ідеї та приймати креативні 
рішення. Ми почали свою діяльність відносно недавно ,але вже встигли завоювати довіру 
наших клієнтів. Працюючи з нами ви завжди будете впевнені в якості наших виробів!

22

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

WOODBOX.LVIV
КОМПАНІЯ

Україна, Львів
Тел: (063) 5957888,
 (093) 5055729
e-mail: woodbox.lviv@gmail.com
http://woodbox.lviv.ua/
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Lviv, Ukraine 
Phone: +380 63 5957888
 +380 93 5055729
e-mail: woodbox.lviv@gmail.com 
http://woodbox.lviv.ua/

WOODBOX.LVIV
Company speCializes on the produCtion  
of wooden paCkaging for jewelry and other 
aCCessories.

our company is one of the few which engage in working and production of wooden cases 
for jewelry. it is team which consists of young specialists who keep up with modern trends and 
not afraid of implementing bold ideas and making creative decisions. we begin our activity 
relatively recently but have already conquered the trust of our clients. working with us you will 
always be sure in quality of our products.

eXhIBItOrs

22



28 Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

ТОВ «АВ ПОЛІСТАР» – це компанія, яка динамічно розвивається, на українському 
ринку обладнання, інструментів та витратних матеріалів для ювелірної промисловості. 
Утворена в 2005 році, компанія, з самого початку діяльності, своєю головною метою 
поставила забезпечення клієнтів всією необхідною продукцією для виробництва ювелірних 
виробів. Одним з головних напрямків нашої діяльності є реалізація кубічного цирконію, 
ювелірного скла, культивованих перлів, кабошонів та кристалів. На сьогоднішній день, 
асортимент нашої продукції складає декілька тисяч найменувань. Постійно зростаючий 
вибір і збільшення нововведень, спрямованих на поліпшення якості продукції, зміцнює 
наші позиції на українському ринку збуту.

��
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аВ ПОліСтар
ТОВ

вул. 23 Серпня, буд. 4, поверх 1
м. Харків, 61072, Харківська обл., Україна
Тел.: (057) 7553558
Факс: (057) 3401127
e-mail: info@polystar.com.ua
www.polystar.ua
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AV POLYSTAR LTD

4, «23rd of August» St. Floor 1, 
61072 Kharkov, Ukraine
Phone: +380 57 7553558
Fax: +380 57 3401127
e-mail: info@polystar.com.ua
www.polystar.ua

aV polystar is a leading trading company that develops dynamically and distributes the 
world-known machinery, tools and consumables for jewelry manufacturing in the Ukrainian 
market. the company was set up in 2005 in Kharkiv and our mission has always been to provide 
customers with all the necessary products for jewelry manufacturing. one of the main divisions 
of our company is the distribution of such products like cubic zirconia, jewelry glass, pearls, 
crystals and cabochons.

today our product range makes several thousand items. constant increase in demand and 
innovations tend to improve quality of our products and strengthen our position in the Ukrainian 
market.
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Фірма «АВРОРА» являє собою підприємство повного циклу і вже понад 10 років є одним 
із лідерів серед виробників ювелірної продукції. Ми використовуємо сучасне обладнання і 
передові технологічні процеси, завдяки чому наші ювелірні вироби відрізняються високою 
якістю і точністю виконання. Над створенням моделей працюють професійні художники-
модел’єри, 3d-дизайнери і ювеліри. Всі ступені виробництва піддаються найсуворішому 
контролю якості, завдяки чому ми отримуємо завершений виріб, який прикрасить Вас своїм 
сліпучим блиском і досконалою формою, а також підкреслить Ваш неповторний стиль. 

Сподіваємося, що витонченість і майстерність виконання наших виробів торкнеться 
найпотаємніших струн Вашої души і стане невід’ємною частиною Вашої особистої 
колекції. 

7
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аВрОра
ФІРМА

вул. Катерининська, 46, 
м. Харків, 61125, Україна
Тел.: (050) 4003393
Факс: (057) 7331846 
e-mail: aurora.kharkov@yandex.ua
www.aurorajewellery.com.ua
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the company «aurora», which is a complete cycle enterprise, is one of the leading  
manufacturers  of  jewelry  for  more  than 10 years . we use modern  equipment and advanced 
technologies, that allows our jewels to differs  by  high quality and accuracy implementation. 
the team of professional artists,  3d designers and jewelers work in creation of our models. 
all steps of production are subjected to strict quality control, thanks to what we get a finished 
product, which will adorn you with its dazzling brilliance and perfect form, and emphasize your  
unique  style. 

we hope that the elegancy and  art of execution of our products can touch the deepest strings 
of your soul and become an integral part of your personal collection. 

AURORA
FIrm

46, Catherine street, 
61125, Kharkiv, Ukraine 
Phone: +380 50 4003393
Fax: + 380 57 7331846
E-mail: aurora.kharkov@yandex.ua
www.aurorajewellery.com.ua
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Наша команда складається з професійних  геологів та літотерапевтів. З людей, що 
закохані в мінерали, з котрими пов’язали свою професійну діяльність, творчість та дозвілля. 
Ми їздимо у експедиції, де власноруч знаходимо скарби. Ми заснували творчу майстерню, 
де самі виготовляємо прикраси та обереги. А також надаємо консультації з правильного 
підбору мінералів, як для краси, так і для здоров’я.

Прикраси дозволяють розкрити характер жінки і у нас можна підібрати, як класичні 
прикраси з натуральних каменів, перлин та коралу, так і стильні дизайнерські аксесуари 
від українських майстрів, виготовлених з кераміки, дерева, скла, металу та мінералів. А 
також у нас Ви знайдете етнічні прикраси з різних країн світу.

Для колекціонерів представлений широкий вибір, як популярних, так і рідкісних зразків 
мінералів з усього світу, і з України зокрема. Для нас справа честі познайомити всіх охочих з 
красою рідної землі, багатої унікальними мінералами, яких ніде більше немає у світі. У нас 
є і свої мисливці за натуральними каменями, і майстри, що виготовляють з них прикраси 
та колекційну атрибутику.

Ми залюбки консультуємо та допомагаємо клієнтам підібрати мінерали, як для себе, 
так і для близьких, індивідуально підходячи до потреб кожного. 

Ми спілкуємось та співпрацюємо з геологами, літотерапевтами та майстрами з 
різних країн, ділимось враженнями та досвідом, налагоджуємо співпрацю і постійно 
вдосконалюємось. Ми відкриті до спілкування. Кожен клієнт для нас важливий.

агата
ПРИКРАСИ ТА МІНЕРАЛИ

вул. Краківська, 4, 
м. Львів, 79008, Україна (щодня з 10 до 21 год.)
Тел.: (067) 2844983 
 (063) 4897707
 (093) 4864321
www.facebook.com/agatagemstore
www.instagram.com/agatagemstore
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ТОВ «ЮД Ажур» засноване в 2005 році, успішно розвивається і приймає участь в різних 
виставках.

Продовжуючи традиції ювелірних шкіл, ТОВ «Ажур» виробляє широкий асортимент 
виробів з натуральними і штучними вставками, коралами, перлами та перламутром. 

Індивідуальний підхід до кожного клієнта, якість і відмінні ціни – це те, що  робить «Ажур» 
одним із лідерів ювелірної промисловості Поділля.

Торгова марка «Ажур» – це ваш найкращий вибір.

��
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аЖУр юВЕлірнИЙ дім
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Келецька, 51
м. Вінниця, 21027, Україна
Тел./факс: (0432) 507976
 (0432) 507975
e-mail: ajurgold@gmail.com
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Виробництво і оптовий продаж ювелірних виробів зі срібла з фіанітамі і синтетичними 
вставками.

Представляємо широкий асортимент:
- легковагові каблучки, сережки, підвіски, пусети, шпильки, сувеніри;
- гарнітури з синтетичними вставками (бірюза, малахіт, улексит, онікс, авантюрин, 

корал)
- обручки європейського та американського типу з фіанітами і б/к;
- декоративні браслети і кольє;
- ланцюги, браслети ручної роботи;
- натільні хрести та ладанки.
Вироби виконуються з нанесенням родієвого покриття (також всі вироби можуть 

випускатися з нанесенням позолоти)
Максимально зручні і вигідні умови, низькі ціни!
Запрошуємо до співпраці оптових покупців і підприємства роздрібної торгівлі!

27
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азУрИт гранд
ТОВ НВП

вул. Гагаріна, 24, 
м. М.Данилівка, Харківська обл., 62341, Україна
Тел.: (096) 1713748
e-mail: azurite-grand@yandex.ru
www.azuritgrand.com.ua
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алмаз-діамант ю
ТОВ

вул. Якутська, 8К,  
м. Київ, 03680, Україна  
Тел.: (044) 3557001, 3557002  
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua   
www.almaz-diamond.com.ua

Магазини: 
м. Київ, Україна 
ТРЦ «ОКЕАН ПЛАЗА», вул. Антоновича 176, 1 поверх  
Тел.:  (097) 1956776  
 (093) 6452317

ТЦ «ГОРОДОК»,  пр-т Московський 23-А, 1 поверх  
Тел.  (067) 8365098  
 (063) 3413127

ТОВ «Ексклюзив», вул. Сім’ї Сосніних, 9-А,  
Тел.: (044) 3531802, 3531803, 4021310

м. Харків, Україна 
ТРЦ «ДАФІ»  вул. Героїв Праці, 9, 1 поверх   
Тел.:  (098) 4094735  
 (097) 1498303  
 (063) 1410299

ТОВ «Алмаз-Діамант Ю» заснована в 2005 році.
Основними видами діяльності є ограновування алмазної сировини, оптова та роздрібна 

торгівля діамантами власного виробництва та ексклюзивними ювелірними виробами.
Своя виробнича база, штат професійних фахівців ограновування і оцінки алмазної 

сировини і діамантів, дозволили компанії останні 10 років отримати ім’я та привернути 
увагу найбільших виробників ювелірних виробів діамантової групи в Україні.

ТОВ «Алмаз-Діамант Ю» входить до Асоціації ювелірів України, постійно бере участь 
у міжнародних виставках у Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших містах України.

Фірма співпрацює з усіма регіонами України, як з найбільшими виробниками ювелірної 
галузі, так і з невеликими підприємствами, елітними дизайнерськими майстернями, 
виробниками ексклюзивних ювелірних виробів. Здійснює доставку і гарантує повну 
конфіденційність замовлень. Максимум уваги кожному клієнту.

З повагою, компанія «Алмаз-Діамант Ю».
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llc «almaz-diamond U» was founded in 2005.
the main activities are polishing diamonds, wholesale and retail trade in diamonds own 

production and exclusive jewelry.
llc «almaz-diamond U» is a member of the association of Jewelers of Ukraine and takes 

part in international exhibitions in Kiev, Kharkov, odessa, lviv and other cities of Ukraine.
the company cooperates with all regions of Ukraine, both major producers jewelry industry 

and with small businesses, luxury designer shops, exclusive jewelry manufacturers. llc 
«almaz-diamond U» provides delivery and guarantees complete confidentiality orders. the 
company pays maximum attention to each client.

sincerely, company «almaz-diamond U».

ALmAz-DIAmOnD U LTD.

8К, Yakuts`ka St., 
03680, Kyiv, Ukraine  
Phone: +380 44 3557001, 3557002  
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua  
www.almaz-diamond.com.ua
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амЕтрін
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Леніна, 30,
м. Кременчук 
вул.60 років Жовтня, 18

вул. Леніна, 6
м. Світловодськ 
Тел.: (097) 220 35 45
http://ametrin.org

Ювелірна компанія Аметрін, на сьогоднішній день, це ювелірна мережа України, яка 
активно розвивається,  атмосфера доброзичливості, привітне і уважне ставлення до 
покупців давно стали візитною карткою ювелірних салонів аметрин.

Наші салони задовольняють попит будь-якого покупця. аметрін пропонує придбати 
і недорогі прикраси, і вироби з напівдорогоцінним камінням, і діамантову групу. тут 
представлені прикраси бездоганної якості, що знаходяться на піку моди.

Політика компанії – це постійне оновлення асортименту і мінімальні націнки на наші 
вироби. безперервний пошук нових виробників, які намагаються йти в ногу з часом 
дозволяють нам радувати наших клієнтів новими моделями ювелірних прикрас із золота 
і срібла.

Більш детальну інформацію ви можете отримати на спеціалізованих розділах сайту.
Ми раді зустрічі з вами!
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Дорогі друзі ми раді вітати Вас!
ПП «Анацький» – ювелірна компанія, яка динамічно розвивається  і її метою  є висока якість 

за доступними цінами. Наша компанія пропонує великий вибір виробів зі срібла, виготовлених 
найкращими ювелірами міста Харкова. Ми індивідуально підходимо до кожного клієнта, і завжди 
готові проконсультувати Вас по будь-яких питаннях, пов’язаних з нашою продукцією. Наші 
постійні клієнти отримують певну систему знижок. З нами Ви завжди будете в курсі найновіших 
тенденцій в ювелірному світі.    

І щоб не бути голослівними, ми проведемо для Вас екскурс по сторінках історії нашого 
підприємства.

Ювелірна компанія ПП «Анацький О. А.» (Ліцензія АВ №418516 від 11.09.2008г.) Почала свою 
діяльність в далекому вересні 2008 року, і менш ніж через рік їй вже вдалося зайняти свою нішу 
на ринку виробів з білого металу. Такий стрімкий розвиток дозволило підприємству в короткі 
терміни не тільки завоювати довіру покупців і партнерів Київської та Західних областей України, 
але значно розширити асортимент запропонованого товару. Однією з найбільш значимих подій 
в історії компанії ПП «Анацький О. А.» є членство в Асоціації ювелірів України (з 2009 року), 
яке, по суті, і було головною сходинкою у становленні підприємства.

На сьогоднішній день, в базі нашої компанії значиться більше 100 найменувань ювелірних 
виробів, серед яких ланцюжки та браслети всіляких плетінь, хрести і підвіси найрізноманітніших 
видів. Ми завжди знаходимося на гребені хвилі і готові запропонувати своїм клієнтам і партнерам 
найширший асортимент товарів ручної роботи, який постійно знаходиться в стадії оновлення.

У своїй роботі ми використовуємо тільки срібло 925 проби, яке обов’язково затверджується 
Східним казенним підприємством пробірного контролю в місті Харкові. 

Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому, і наполегливо продовжуємо вдосконалювати свою 
майстерність, що підтверджується постійними грамотами, дипломами та нагородами, а також 
участь у всеукраїнських та міжнародних виставках ювелірних виробів.

Своєю безперечною перевагою перед конкурентами ми вважаємо висококласну майстерність 
наших ювелірів, молодий дружній колектив і прийнятні ціни на вироби - ось, мабуть, найважливіші 
три фактори, які на протязі вже більше 9 років є основними пріоритетами в повсякденній 
роботі нашої компанії. Це дозволяє нам не тільки постійно збільшувати кількість продукції, що 
випускається, а й найголовніше - гарантувати високу якість будь-яких ювелірних прикрас своїм 
клієнтам.

Компанія ПП «Анацький О. А» – ювелірні прикраси, зроблені з любов’ю!

9
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анаЦЬКИЙ
ПП

вул. Плеханівська, 108
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7373242,
 (066) 0000822,
 (096) 0000822
e-mail: super.serebro925@mail.ru
http://925serebro.com.ua
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арніКа
ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД

вул. Гарматна, 2, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 4560438
Факс: (044) 4561561
e-mail: arnikakiev@ukr.net
http://arnika.kiev.ua/

Ювелірний завод  «Арніка» було засновано в 1993 році. Він є підприємством зі замкненим 
циклом виробництва: від створення ескізів виробів до їх освоєння, випуску та реалізації.

Завод «Арніка» пропонує широкий асортимент ювелірних виробів з дорогоцінних металів 
із використанням дорогоцінного, напівдорогоцінного та штучного каміння.

Колекція виробів постійно поповнюється і налічує понад 2600 найменувань: персні, 
сережки, підвіски, хрестики, браслети, кольє, тощо. 

Ювелірна мода стала більш сміливою. її характерна ознака-парадоксальні поєднання 
кольорів. У сучасній колекції «Арніки» представлено серію ювелірних виробів із вставками 
зеленого, синього, бузкового та фіолетового кольорів. Проте хіт нинішнього сезону-перли. 
Сьогодні в моді перли найрізноманітніших кольорів: чорні, сірі, й особливо-жовті та рожеві. 
Майстри заводу «Арніка» підготували колекцію вишуканих виробів із перлами різних 
кольорів, які підкреслять вроду та індивідуальність кожної жінки.

Постійний творчий пошук, оновлення моделей допомагають активізувати ювелірів фірми, 
а  також залучати до співпраці найкваліфікованіших спеціалістів.

Завод «Арніка» гарантує високу якість і оригінальний дизайн виробів, доступні ціни та 
компетентне обслуговування клієнтів.
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ARnIKA
Jewelry Factory

Garmatna St.2,  
03680, Kiev, Ukraine
Phone: +380 044 456 04 38
Fax: + 380 044 456 15 61
e-mail: arnikakiev@ukr.net
http://arnika.kiev.ua/

«arnika» Jewelry Factory was established in 1993. the Factory operates a closed production 
cycle starting from the development of round drawings and sketches of the articles up to the 
implementation and manufacture and sale of jewelry.

«arnika» Factory offers a wide range jewelry made of precious metals and precious, 
semiprecious and artificial stones.

we renew and update the collection of our products on a regular basis. today, our collection 
includes about 2600 articles: rings, earrings, drops, pendants and other.

the jewelry fashion has turned more spirited now. Its main sing now is a paradoxical color 
scheme. our collection presents a set of jewelry with green, blue, lilac and purple insets. pearl 
is the main hit of the season. pearl of various colours-black, grey and, in particular, yellow 
and pink-are fashionable today. the craftsmen of our Factory have prepared a collection of 
distinguished articles with pearls of various colours that can emphasize the beauty and personality 
of woman. 

a permanent search for new trends and renewal of our models help to promote the jewelers 
working at our Factory and enroll more skilled craftsmen.

«arnika» Factory guarantees high quality, original design, competitive prices and competent 
service to the satisfaction.
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Асоціація ювелірів України – суспільна організація, створена в 2000 році, об’єднує більш, 
ніж 370 підприємств виробництва і торгівлі ювелірними виробами в Україні.

Основними напрямками роботи Асоціації є створення найбільш сприятливих умов для 
діяльності підприємств – її членів. Ефективного представлення їх інтересів в державних 
органах влади та управління.

аСОЦіаЦіЯ юВЕліріВ УКраЇнИ

вул. Пушкінська, 31а, оф.29, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (050) 3109899,
 (067) 4424031
Тел./Факс: (044) 2345604
e-mail: n_vandysheva@ukr.net
www.aju.com.ua
e-mail: n_vandysheva@ukr.net
            gmazharovskiy@mail.ru
www.aju.com.ua
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Представляємо недорогі, проте  дуже красиві та вишукані ювелірні вироби зі срібла, з 
камінням і без каміння, з українським орнаментом у традиційному стилі, церковну тематику, 
прикраси для молоді, сучасні та класичні прикраси. Запрошуємо до співпраці власників 
магазинів, індивідуальних покупців, всіх небайдужих до прикрас зі срібла. У нас кожен може 
знайти для себе саме те, що підкреслить його індивідуальність і власний стиль. 

Чекаємо на Вас!

39
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бЕрЕгИнЯ
ФОП БРОВКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

вул. Червонофлотська,14, 
м. Харків, 61098, Україна
Тел.: (067) 2990953
e-mail: serebromarket@ukr.net
http://silver-age.org
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Ювелірний дім «БІГСАН» –  лідер на ринку України з виробництва ювелірних виробів 
із срібла, комбінованого з золотом. Представляє собою підприємство з повним циклом 
виробництва, від задуму та ескізу художника до реалізації виробів. Для гарантування 
найвищої якості, наша компанія користується новітніми технологіями та впроваджує сучасні 
тенденції ювелірної моди.

Ювелірний дім «БІГСАН» має на меті надавати краще своїм клієнтам.
Маємо честь з гордістю представити Вам свою  колекцію!

��
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бігСан
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

провулок Будівельників, 1,
м. Біла Церква, 09100,Україна
Тел./Факс: (045) 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua
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BIGSUn
Jewellery company

1, Budivelnikiv Alley,
09100, Bila Tserkva, Ukraine
Phone/Fax: +380 45 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua

From the first day Jewellery company «bIGsUn» has earned the trust of our customers in 
Ukraine and worldwide. 

today our company is the leader and pioneer in the segment of bonded sterling silver 
jewelry with 14K gold. we are the company that comprised the full manufacturing cycle, from 
the design to manufacturing. In order to guarantee the highest quality, our company uses up-
to-date technologies and introduces modern tendencies of jewelry fashion. 

Jewellery company “bIGsUn” is aimed to give only the best to our customers. 
It is an honor to present our collection to you!
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«Бурштинове сяйво» є одним з найкращих представників бурштинових виробів. Ми 
пропонуємо широкий асортимент намист, сувенірів, картин та індивідуальних робіт на 
замовлення. Ми єдині в кого є в продажі бурштинова плитка та вставки до ювелірних 
прикрас. 

Наші бурштинові прикраси є нашим обличчям, тому користуються попитом не тільки в 
Україні, але і за кордоном.

Бурштин це не лише крапля смоли, а й шлях до серця людини

24
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бУрШтИнОВЕ СЯЙВО

вул. Щирецька, 36, (друга торгівельна лінія) 
м. Львів,  Україна
Тел.: (098) 381 32 31
е-mail: yulia.amber@mail.ru
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«amber lights» is one of the best representatives of amber products. we offer a wide range 
of beads, gifts, paintings and works on individual orders. we are united in who is selling amber 
tile and inserts for jewelry. 

our amber jewelry is our face; therefore demand not only in Ukraine, but also abroad.
amber is not only a drop of resin, but also the way to the heart of man.

AmBER LIGHTS

36, Schiretskaya St., (Second trading line)
 Lviv, Ukraine
Phone: +380 98 3813231
е-mail: yulia.amber@mail.ru
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гЕліОС

вул. Сім’ї Сосніних, 11, 
м. Київ, 03067, Україна
Тел.: (067) 9072578,
 (050) 1931700
e-mail: gelios_m@ukr.net

Ювелірна компанія «Геліос» є вітчизняним виробником прикрас з 1991 року.
Компанія спеціалізується на виготовленні індивідуальних замовлень, дрібносерійних та 

ексклюзивних  ювелірних виробів з червоного, жовтого та білого золота 585 та 750 проб.
У виробництві вишуканих, елегантних та стильних виробів використовують дорогоцінне 

каміння найвищої якості та характеристик.
Ювелірна фабрика «Геліос» пропонує широкий асортимент виробів на будь-який смак: 

вироби з діамантами, перлинами, емаллю та напівдорогоцінним камінням. Приділяється 
велика увага гарнітурам для жінок: каблучки, сережки, кулони та браслети.

Компанія є членом Асоціації Ювелірів України, бере участь в ювелірних виставках як 
по Україні, так і за кордоном.
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Jewelry Factory «Gelios» offers a wide range of products for every taste.

GELIOS

03067, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 9072578, 
 +380 50 1931700
e-mail: gelios_m@ukr.net
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дЕрЖаВнИЙ гЕмОлОгіЧнИЙ ЦЕнтр УКраЇнИ

м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 7063647
e-mail: galyna.zubar@gmail.com

Державний гемологічний центр України (ДГЦУ) проводить експертизу дорогоцінного, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння на замовлення юридичних і фізичних осіб. 

Основна мета експертизи – надання незалежної і об’єктивної інформації про Ваше 
каміння: 

- інструментальна діагностика каміння, у тому числі визначення його походження 
(природне або штучне); 

- розпізнавання імітацій і підробок; 
- визначення якісних характеристик каміння; 
- прогнозування вартості каміння в ювелірних та інших виробах, сировині, колекційних 

і музейних експонатах тощо; 
- оцінка прогнозної вартості торгових партій каміння та цінностей. 
Експертиза виконується досвідченими фахівцями, які мають вищу освіту і спеціальну 

кваліфікацію, здобуту в провідних гемологічних центрах Західної Європи, та щоденну 
практику експертних робіт. 

Експертиза виконується із застосуванням інструментальних методів і за допомогою 
сучасного гемологічного обладнання та приладів. 

 За результатами експертизи видається Експертний висновок на захищеному бланку 
суворої звітності за формою, затвердженою Міністерством фінансів.

Акредитований експерт-гемолог – Зубар Галина Володимирівна. 
З питань придбання періодики та освітніх питань звертатися у головний офіс за адресою:   

м. Київ, вул. Дегтяpівська, 38-44, 10-й поверх: т/ф. (044) 492-93-19
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state Gemmological centre of Ukraine provides the examination of precious, semi-precious 
and decorative stones that can be ordered by physical and juridical persons. 

 the main purpose of the examination is to provide independent and objective information 
about your stones: 

- instrumental diagnostics of stones, including determination of their origin (natural or 
synthetic); 

- identification of imitations and simulants; 
- determination of quality characteristics of stones; 
- forecasting of the cost of stones as being jewellery and other items, raw material, collection 

and museum exhibits, etc; 
- evaluation of the forecasting cost of stones and valuables. 
the examination is conducted by the experienced professionals with special qualification 

graduated from the leading gemmological centres of western europe who have everyday’s 
practice of examination. 

the examination is conducted with the help of instrumental methods and modern gemmological 
equipment.  by results of the examination a certificate is issued on special protected forms of 
strict accounting approved by the ministry of Finance. 

Gemmological laboratory provides examination services every day. 
accreditated expert-gemmologist – Galyna zubar.

STATE GEmOLOGICAL CEnTER Of UKRAInE

79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 7063647
e-mail: galyna.zubar@gmail.com
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У ювелірній мережі Дружка представлений величезний вибір обручок для молодят.
Найкращі Українські виробники зібрані в одному місці.
У ювелірній мережі Дружка обручки вражають своєю різноманітністю форм і 

забарвлень.
Унікальні вироби можуть бути виконані по вашому ескізу і зразку. Дизайн може бути 

взятий з модельного ряду мережі Дружка, ідея може бути запозичена у відомих ювелірних 
майстрів.

Сучасне високоякісне виробництво і талановиті майстри-ювеліри, втілять в реальність 
будь-яку Вашу задумку.

Найкраща обручальна пара, тільки в ювелірній мережі Дружка!

дрУЖКа
ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА

м. Одеса: 
вул.Єкатерининська, 27/1, 
ТЦ Кадор, Ювелірний салон Дружка
вул. Грецька, 52, 
Супермаркет Укрзолото, відділ Дружка
вул. Пантелеймонівська, 25, 
ТЦ Новий Прівоз, відділ Дружка
пр-т Маршала Жукова, 2, 
ТРЦ Сіті Центр, Супермаркет Укрзолото, відділ Дружка 
Тел.: (048) 7250800 
e-mail: Druzhka.od@gmail.com 
Instagram.com/druzhka.od 
Facebook.com/druzhka.odessa 
Vk.com/druzhka_od

��

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ
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дюК-2010
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр-т Калініна, 73,
м. Дніпропетровськ, 49064, Україна
Тел./факс: (0562) 318417
e-mail: edem@mail.ru

ТОВ «ДЮК-2010» виготовляє широкий асортимент ювелірних виробів із золота 585 
проби із синтетичними, напівкоштовними вставками. Підприємство виготовляє ювелірні 
вироби із золота з діамантами.

Модельний ряд і цінова політика розраховані на широке коло споживачів із середнім 
рівнем статку. При виготовленні ювелірних виробів підприємство використовує 
сучасні технології виробництва. Особлива увага приділяється асортименту обручок 
із використанням технології  алмазної огранки. Завдяки зусиллям наших дизайнерів і 
модельєрів асортимент виробів постійно збільшується. Сьогодні колекція ювелірних 
виробів підприємства нараховує більше 10000 моделей ювелірних прикрас, які можуть 
задовольнити найвибагливіший смак покупців.

Ми завжди раді співпраці з постійними та новими клієнтами.
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llc “dUK-2010» produces wide range of jewelries from gold of the 585th purity with the 
synthetic, semiprecious inserts. the company manufactures gold with diamonds jewellery. styles 
and price policy are aimed on wide range of consumers with average income. the company uses 
modern production technology for producing jewelries. special attention is given to the range of 
wedding rings with the use of technology of diamond cut. thanks to the efforts of our designers 
the range of products is growing all the time. today the collection of jewelries includes more 
than 10000 styles of jewelries that can satisfy the most demanding tastes of the customers.

we are always glad to cooperation with regular and new clients.

DUK-2010 LTD

73, Kalinin Av.,
49064, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +38 0562 318417
e-mail: edem@mail.ru
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Ювелірні прикраси відомі вже не одну сотню років і люди домоглися великих успіхів в 
досягненні майстерності ювелірної справи.

Сьогодні ювелірні прикраси це символ витонченості і елегантності.
Вишукані вироби ніколи НЕ втратять свою актуальність і завжди підкреслять будь-який 

модний образ. Ювелірна прикраса стане відмінним подарунком для дорогих і близьких 
людей.

Ювелірна компанія elis має величезний досвід у виготовленні різних ювелірних прикрас. 
Ювеліри elis – це висококваліфіковані фахівці, які закохані в ювелірне мистецтво.

Майстри працюють з сріблом, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням і безліччю 
інших матеріалів. Кожен виріб проходить повну обробку від ескізу до його виробництва, а 
також ретельний контроль якості.

Компанія elis виробляє прикраси високої якості і сучасного дизайну.

17

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

ЕліС-С.юа
ТОВ

проспект Леніна, буд. № 52
м. Харків, 61072, Україна
Тел./Факс: (057) 7573808 
e-mail: elis.com.ua@gmail.com
www.elis.com.ua
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Західне казенне підприємство пробірного контролю створене відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.04.2000р. №732 «Про утворення Державної пробірної 
служби та казенних підприємств пробірного контролю», наказу Міністерства фінансів України 
від 18.05.2000р. №106 “Про утворення казенних підприємств пробірного контролю».

Предмет діяльності підприємства:
- перевірка якості дорогоцінних металів та виробів з них;
- проведення випробувань, контрольних (арбітражних) аналізів матеріалів та виробів, 

що містять дорогоцінні метали;
- обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, 

виготовлених в Україні та ввезених на територію України з метою їх реалізації;
- клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів, 

за заявками юридичних та фізичних осіб;
- виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів.

заХіднЕ КазЕннЕ ПідПрИЄмСтВО  
ПрОбірнОгО КОнтрОлю
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ

вул. Варшавська,70,
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (0322) 445118
Факс: (0322) 445118
e-mail: zkppk@mail.lviv.ua

Відділення підприємства:
вул. Вінницька, 61,
м. Хмельницький, Україна
Тел./Факс: (0382) 612993 (94)
e-mail: assay@hm.ukrtel.net

Графік роботи підприємства:
понеділок-четвер: з 8-00 до 16-45
п’ятниця:   з 8-00 до 15-30
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зЕВС

вул. Бугаївська, 21/41, 
м. Одеса, 65005, Україна
Тел.: (048) 7182155
Тел./Факс: (048) 7182161
e-mail: zevs.jewelry@gmail.com

Ювелірний дім «Зевс» – це світ чарівних скарбів, створених для Вас. Пріоритет компанії - 
втілення бажань клієнта. Наш найкращий стимул до досконалості - Ваша посмішка і палаючі 
очі. Двері ювелірного дому «Зевс» відкриває для вас завісу у світ краси та натхнення.

  Наші ювеліри вкладають душу в кожний виріб. Ми запрошуємо Вас здійснити променад 
по безкрайніх дорогах наших можливостей і ваших побажань ...
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Gold jewelry. wedding jewelry. Jewelry for men. precious, semiprecious stones. synthetic 
stones and mountings

zEVS

21/41, Bugayivska St., 
65005, Odesa, Ukraine
Phone: +380 48 7182155
Phone/Fax: +380 48 7182161
e-mail: zevs.jewelry@gmail.com
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зОлОтИЙ СОВЕрЕн тОргОВИЙ дім
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Л. Руденко, 6 оф.1, 
м. Київ, 04112, Україна
Тел.: (066) 0887297
Тел./Факс: (044) 2235047(48), 2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com

ТОВ «ТД «Золотий Соверен»« є прямим імпортером срібла зі стразами swarovski, 
фіанітами, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням з наступною реалізацією цієї 
продукції роздрібними підприємствами за оптовими цінами.

Асортимент продукції дуже широкий і різноманітний:
- swarowski: комплекти, а також окремо каблучки, підвіски, сережки, браслети. Кольори: 

білий, чорний, чорно-білий, сірий, а також літня колекція: червоний, малиновий, синій, 
блакитний, зелений, золотистий, диско.

-  Фіаніти (копії виробів з білого золота з діамантами).
- Дорогоцінні й напівкоштовні камені: смарагди, рубіни, сапфіри, топази, аквамарини, 

гранати, перламутр, перли, аметист і багато іншого. Асортимент представлений 
комплектами.

Усі моделі відповідають останнім тенденціям моди, асортимент оновлюється 
щомісяця.

Вага виробів від 2 гр. і вище, є також ексклюзивні моделі по 35-50 гр.
Ми пропонуємо гнучкі умови оплати і знижки, надаємо всі необхідні документи, 

гарантуємо високу якість.
Також можливий обмін товару 5% від завантаження.
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dear buyers, «th «Gold sovereign»« is the direct importer of silver with swarovski’ crystals, 
zircons, by precious and semiprecious stone with subsequent realization of this products by a 
retail enterprises on wholesale prices.  

the assortment is very wide and various:  
- swarowski: complete sets, separately rings, pendants, ear-rings, bangles. colors: white, 

black, white&black, grey, and also summer collection: red, raspberry, dark blue, blue, green, 
goldish, disko.  

- zircons (copies of wares from white gold with diamonds).  
- precious and semiprecious stones: emeralds, rubies, sapphires, topazes, aquamarines, 

grenades, mother of pearl, pearls, amethyst and other great deal. the assortment is presented 
with complete sets.   all models correspond the last tendencies of fashion, an assortment brushes 
up monthly.  weight of wares from 2 grams and higher, there are also exclusive models for 35-50 
grams.  we offer the flexible terms of payment and discounts, give all necessary documents, 
and guarantee high quality. 

the exchange of commodity is also possible 5 % from shipping.

GOLD SOVEREIGn TRADE HOUSE LTD.

6, L. Rudenko St., off. 1, 
04112, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 66 0887297
Phone/Fax: +380 44 2235047(48, 2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com
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ТМ «Каст» достатньо відома на ювелірному ринку. України завдяки різноманітній 
гамі ювелірних виробів найвищої якості. Асортимент виробів включає в себе витончені 
персні, каблучки, сережки, підвіски, браслети, розкішні кольє та вишукані гарнітури, 
які вирізняються новизною і оригінальністю, виконані як у класичному, так і сучасному 
стилях. Колектив талановитих художників-модельєрів знаходиться у постійному творчому 
пошуку нових дизайнерських рішень, в наслідок чого модельний парк ювелірних виробів 
поповнюється, розширюється і удосконалюється, народжуються нові неординарні вироби, 
які задовольняють найвибагливіші уподобання споживачів.

КаСт
ТОРГОВА МАРКА

1-й Київський провулок, 64, 
м. Вінниця, 21032, Україна
Тел./Факс: (0432) 616844
e-mail: us-kast@rambler.ru
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КімбЕрлі
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

вул.  Порика 7, 
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел./Факс: (0432) 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua

Ювелірний Дім Кімберлі – працює на ювелірному ринку України з 2002 року, 
спеціалізується на виготовленні виробів з дорогоцінним камінням. Завдяки високій якості 
і оригінальному дизайну, прикраси ювелірного дому Кімберлі користуються попитом на 
території України.

Керівництво приділяє велику увагу питанням подальшого розвитку підприємства. Усі 
вироби відповідають сучасним вимогам і стандартам якості. Висококваліфіковані майстри 
ювелірної справи впроваджують нові технології виробництва коштовностей.

Дизайнери майстерно і відповідально підходять до розробки нових моделей. Поєднання 
сучасного дизайну та класичного стилю надає виробам елегантності та неповторності.

Ювелірний дім Кімберлі постійно приймає участь у регіональних і міжнародних 
виставках.

Вишуканість і елегантність, висока якість прикрас, доступні ціни, повага до партнера і 
покупця – це стиль роботи ювелірного дому Кімберлі.

 Ювелірний дім творить для Вас. Запрошуємо до співпраці!
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the Jewelry house «Kimberly» has been working at jewellery market of Ukraine since 2004. 
It specializes on manufacturing products with jewels. wares of the Jewellry house “Kimberly» 
are of popular demand on the territory of Ukraine thanks to its high quality and original design. 
refinement and elegance, high quality product, available prices and respect to partner and 
buyer - this is the way the jewellery house “Kimberly» works. 

we are looking forward to our successful cooperation!

Kimberly
Jewellry hoUse

7, Poryka St., 
21021, Vinnitsya, Ukraine
Phone/Fax: +380 432 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua
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Компанія «КОЛІБРІ джемс» пропонує широкий асортимент високоякісних ювелірних 
вставок різних форм, розмірів та кольорів, здатний забезпечити будь-які потреби 
замовника. 

широкий асортимент та доступні ціни - наша головна, але далеко не єдина перевага. 
Ми дуже піклуємося про свою репутацією відповідального і надійного партнера, тому 

пропонуємо своїм клієнтам найвищі стандарти обслуговування.
Запрошуємо до співпраці!

��
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КОлібрі дЖЕмС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул.Свободи, 14/26, 
м. Бахмут, 84500, Донецка обл.
Тел.: (050) 6340348, 
 (098) 3633363
 (0627) 446172
e-mail: kolibrij@ukr.net
www.kolibrigems.com.ua



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

�

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

Наша компанія представлена на ринку ювелірних прикрас з 2008 року і за цей час 
придбала статус надійного продавця і партнера.

Компанія пропонує виключно якісні  прикраси оригінального дизайну виготовлені зі 
срібла та золота. Блискучий вибір виробів  дозволяє покупцям вибрати собі ланцюжки, 
браслети, сережки, каблучки  або інші вироби, що відповідають їх смаку і рівнем доходу. 
Усім нашим срібним та золотим прикрасам відповідає заявлена та підтверджена в Пробірній 
Палаті України  проба.

Маємо честь з гордістю представити Вам свою колекцію.

КОтлЯр ю.В.  
ФОП

вул. Дизельна, 30-а,
м. Харків, 61036, Україна
Тел.: (096) 5718086
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КрИСтал
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД

вул. 600-річчя, 21, 
м. Вінниця, 21100, Україна
Тел.: (0432) 553390
Факс: (0432) 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristaldiamond.com

Вінницький завод «КРИСТАЛ» є підприємством з переробки ювелірних алмазів у діаманти 
різних якіснокольорових та вагових характеристик круглих, фантазійних та ступінчастих 
форм. Підприємство обробляє як власну, так і давальницьку сировину.

Діаманти Вінницького заводу «КРИСТАЛ» відповідають усім вимогам діамантового ринку 
і мають славнозвісний якісний імідж, відомий в усьому світі як «Русская огранка». 

На ювелірному виробництві Вінницького заводу «КРИСТАЛ» виготовляються ювелірні 
прикраси з діамантами та іншим коштовним і кольоровим камінням.

Сьогодні колекція ювелірних виробів підприємства нараховує понад 3000 видів 
ювелірних прикрас, які задовольнять найвибагливіший смак. Ювелірні прикраси заводу з 
торговельною маркою «Вінниця Кристал» мають своє неповторне обличчя і користуються 
широким попитом не тільки в Україні, а й за кордоном.
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KrIstall diamond Factory in Vinnitsya is specializing in polishing of rough diamonds of 
various qualitative-color and weight character¬istics into round of fancy shapes. the factory 
processes its own rough diamonds, and the goods delivered for subcontracting.

diamonds of KrIstall diamond Factory meet all international standards and their own 
celebrat¬ed image known as the russian cut.

Jewelry department of KrIstall diamond Factory manufactures jewellery, which satisfy 
the most exacting taste. the jewellery with the trade mark KrIstall diamond have their own 
inimi¬table visage and enjoy a well-deserved popularity with consumers in Ukraine and far 
beyond its borders.

KRISTALL
dIamond Factory

21, 600-richchya St., 
21100, Vinnytsya, Ukraine
Phone: +380 432 553390
Fax: +380 432 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristaldiamond.com
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Ювелірна компанія МАГІЯ РОЗКОшІ на ринку з 2008 року. Спеціалізується на продажу 
ексклюзивних прикрас із золота і срібла з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. 
В асортименті кільця, сережки, браслети і годинники. Індивідуальний підхід до кожного 
клієнта.

��

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ

магіЯ рОзКОШі

м. Кривий Ріг, 50055, 
Дніпропетровська обл., Україна
Тел.: (097) 3312905
e-mail: alla0973312@gmail.com
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maGIya rosKoshI Jewelry company on the market since 2008. It specializes in the sale of 
exclusive jewelry made from gold and silver with precious and semiprecious stones. the range 
of rings, earrings, bracelets and watches. Individual approach to each client.

mAGIYA ROSKOSHI

50055, Kryvyi Rih city, 
Dnipropetrovsk region., Ukraine
Phone: +380 97 3312905
e-mail: alla0973312@gmail.com
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Приватне підприємство «Оксамит» було створене у 2008 році. Основним напрямком 
діяльності фірми є гуртова торгівля і виробництво ювелірних виробів. «Оксамит забезпечена 
тільки сучасним обладнанням і має повний цикл виробництва і лиття  до кінцевого продукту. 
В виробництві використовуються тільки передові технології.

«Оксамит» є постійним учасником спеціалізованих виставок у Львові, Києві, Одесі 
та Харкові, де неодноразово, були нагороджені дипломами та відзнаками за краще 
представлення експонованої продукції та за індивідуальний стиль і нестандартні творчі 
рішення представлення продукції. 

Ми забезпечуємо поставки широкого асортименту срібних виробів: ланцюжки машинної 
та ручної роботи , браслети,ладанки, хрестики, підвіски ,жіночі та дитячі сережки. Продукція 
фірми користується великим попитом на ринку ювелірних виробів. «Оксамит» гарантує 
високу якість продукції та доступні ціни.

ОКСамИт тм

вул. Веста, 4Б/1,
м. Броди, Львівська обл., 80600, Україна
Тел.: (067)3703044,
 (097) 1830563
e-mail: oksamut.lviv@mail.ru
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Орінго – оригінальні срібні прикраси які мають особливий сенс. У кожну прикрасу 
вкладена душа майстра і бажання зробити цей світ кращим та добрішим. Власноруч 
зроблені вироби, справжнє срібло без шкідливих домішок, довічна гарантія та власний 
унікальний дизайн. Орінго втілює Ваші срібні мрії!

62
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ОрінгО 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

пр. Гагаріна, 1, 
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7178882
 (067) 2545880
 (099) 4299890
e-mail: oringo@i.ua 
www.oringo.com.ua
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oringo – true silver jewelry. designed and handcrafted with love in Kharkiv, Ukraine. oringo 
makes your silver dreams come true!

ORInGO 
store

1, Gagarina Av., 
61001, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 2545880 
e-mail: oringo@i.ua 
www.oringo.com.ua
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ПЕтрИК ОлЕКСандр іВанОВИЧ 
ФОП

вул. Глиняна, 47 А,
м. Біла Церква, 09112, Україна
Тел.:  (067) 7119614,
 (096) 3849988
 (044) 2210784 (Гурт)
e-mail: petrikgold@yandex.ru, 
           petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua

Виробництво ювелірних виробів із золота з природними (топаз, гранат, аметисти, 
цитрин, хризоліт, рубін)  та синтетичним (гідротермальний смарагд, олександрит) камінням. 
Чималий розмір каміння  та якість гранування – візитна картка нашого модельного ряду.

Виробництво ювелірних виробів з срібла 925 проби з золотими  накладками та 
вставками із натурального та синтетичного каміння. Асортимент налічує більш ніж 1000 
найменувань.

Наші ювелірні вироби мають стійкий попит не тільки на українському ринку, але і на 
ринках Росії, Білорусії, Казахстану.
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production of jewelry made of gold with natural (topaz, garnet, amethyst, citrine, beryl, ruby) 
and synthetic (hydrothermal emerald, alexandrite) stones. considerable size of stones and 
cutting quality is the card of our lineup.

production of jewelry made of 925 purity silver with gold plates and inserts made of natural 
and synthetic stones. offer over 1000 titles.

our jewelry has steady demand not only in the Ukrainian market, but also in russia, belarus 
and Kazakhstan.
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PETRYK OLEKSAnDR 
prIVate enterpreneUr

47 А ,Glyniana St., 
09112, Bila Tserkva, Ukraine 
Phone: +380 67 7119614,
 +380 96 3849988
 +380 44 2410784 (Wholesale)
e-mail:  petrikgold@ yandex.ru
             petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua
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Ювелірна фірма «Піраміда» розпочала свою діяльність з 1995 року. Наше підприємство 
займається виготовленням та реалізацією ювелірних виробів із золота та срібла, оптовою та 
роздрібною торгівлею каблучок, сережок, ланцюгів, браслетів, підвісок, підвісок з лазерним 
гравіюванням на релігійну тематику. Пропонуємо широкий асортимент дитячих прикрас 
із срібла (cережки, каблучки, шпильки), оздоблені кристалами swarovski та з нанесенням 
позолоти.

Ми спеціалізуємось на виготовленні ексклюзивних обручок з різних кольорів металу 
585 і 750 проби з нанесенням лазерного гравіювання пам’ятних дат. Також пропонуємо 
найбільш бажані коштовності для будь-якої дівчини і жінки – прикраси з діамантами та 
різним дорогоцінним камінням.

Фірма – є одним з найкращих виробників Західного регіону. Доказом цього є щорічна 
участь у міжнародних виставках ювелірних прикрас та нагородження дипломами за 
найкраще представлення продукції.

Наші вироби є стильними, оригінальними та легковаговими, з доступною ціною. 
«Піраміда» – це довіра, перевірена часом.

Піраміда 
ЮВЕЛІРНА ФІРМА

вул. Курчатова, 8,
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: (0382) 783978 
 (067) 9261202 
e-mail: zavod.piramida@gmail.com
www.piramida.etov.com.ua

40
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Наша компанія займається виготовленням та продажем срібних ювелірних прикрас 
більше десяти років у м. Харкові. 

Кожен ювелірний виріб, який виробляється та продається під нашою маркою  проходить 
повний технологічний цикл: від створення ескізу до його виробництва та реалізації в 
роздрібній торгівлі кінцевому споживачу. 

Колекція постійно поповнюється і вже нараховує більш ніж 1000 найменувань. 
Зручна система доставки товару у кожний регіоні України до клієнта забезпечить 

стабільну та приємну роботу. Ми і надалі займаємось формуванням збутової мережі і 
пропонуємо наше партнерство та гуртові поставки нашого товару. 

Ми очікуємо на Вас, шановні клієнти!

рЕдюК ОлЕКСандр ВаСИлЬОВИЧ
ФОП

вул. Зеленодільська, 40/83, 
м. Харків, 61020, Україна
Тел.: (067) 7166993,
 (093) 1423771,
 (057) 7647457
e-mail: alexandrreduk@gmail.com
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СВітОзар лтд
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Глиняна, 51а, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (0456) 346972,
 (068) 1985363,
 (067) 7157561
Тел./Факс: (0456) 346972
e-mail: info@svitozar.com.ua
www.svitozar.com.ua

Український виробник ювелірних прикрас зі срібла та золота. Має в своєму арсеналі 
сучасні технології моделювання та обробки металу. Використання унікального методу 
зварювання золота зі срібною основою надає особливу вишуканість виробам компанії.
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the Ukrainian producer of silver and gold wares of jewelers. It has modern technologies of 
design and treatment of metal. the use of unique method of welding of gold with silver basis 
gives the special refinement to the wares of the company.

SVITOzAR LTD

51а, Glynana St., 
09100, Bila Tserkva, Ukraine
Phone: +380 456 346972,
 +380 68 1985363,
 +380 67 7157561
Phone/Fax: +380 456 346972
e-mail: info@svitozar.com.ua
www.svitozar.com.ua
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«Спіріт Стоун» є одним з найбільших на Україні постачальників природних коштовних 
каменів ручного європейського ограновування. 

Власне виробництво дозволяє виготовляти каміння будь-якої огранки, форми та розмірів 
виконуємо індивідуальні замовлення . 

Велика різноманітність дизайнів, доступна ціна, а також гнучка система знижок.
Робота компанії – це прагнення до досконалості, втілене  в ограновані  камені.
Запрошуємо до  співпраці.

СПіріт СтОУн
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Василя Степанченка, 3, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4248774
e-mail: spiritstone@rambler.ru
www.spiritstone.kiev.ua
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СтЕрлінг9
ЮВЕЛІРНИЙ БРЕНД

вул. Клочківська,115, оф.114, 
м. Харків, 61145, Україна
Тел.: (050) 4004010, 
 (067) 5773018
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sterling9.com.ua

Ювелірний Бренд «СТЕРЛІНГ9» є вітчизняним виробником ювелірних прикрас. З 
початку ХХІ століття Бренд «СТЕРЛІНГ9» зарекомендував себе як виробник якісних 
прикрас зі стерлінгового срібла 925 проби. Виробництво здійснюється з використанням 
сучасного обладнання та технологій. Кожний технологічний етап виготовлення срібних 
виробів підлягає постійному контролю якості, що дозволяє впевнено конкурувати на ринку 
ювелірних прикрас. 

На сьогоднішній день Бренд «СТЕРЛІНГ9» пропонує та продає стильні та модні вироби 
зі срібла під власною однойменною торговою маркою. У нас Ви знайдете вишукані срібні 
прикраси - персні, каблучки, кульчики, підвіски, браслети та ланцюжки, які допоможуть 
доповнити та поставити потрібні акценти в Ваш образ, підкресливши індивідуальність або 
стануть ідеальним подарунком для Вашої родини. На нашому сайті www.sriblo.sterling9.com.
ua Ви маєте можливість ознайомитись з величезним асортиментом та придбати вишукані 
ювелірні прикраси за доступною ціною, не виходячи з дому.

Торгова марка «СТЕРЛІНГ9» пропонує увазі клієнтів доповнену ексклюзивну колекцію 
байкарських прикрас під гаслом «memento Моri». Ця колекція вже була відзначена 
почесними дипломами на міжнародних і регіональних виставках. Унікальна у своєму 
роді колекція «memento Моri» - це особливі байкерські ланцюги та браслети зі срібла 
ручної роботи, вироблені в єдиному екземплярі, приголомшливі чоловічі персні, тематичні 
обереги, хрести та срібні кулони для байкерів, які цінують красу, життя, ризик та швидкість. 
Ознайомитись з колекцією Ви можете відвідавши спеціальний сайт для байкерів www.
sterling9.com.
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Jewelry brand «sterling9» is a domestic manufacturer of jewelry. since the XXI century 
company «sterling9» has established itself as a manufacturer of high quality jewelry sterling silver 
925. production is carried out with the latest equipment and technology. every process stage 
production of silver jewelry is subject to continuous quality control, allowing you to confidently 
compete the jewelery market.

today the brand «sterling9» offers and sells stylish and fashionable silverware under his own 
eponymous brand. here you will find exquisite silver jewelry - rings, earring, pendants, bracelets 
and chains, that help complete or put the necessary emphasis on your image, emphasize 
individuality or will be a perfect gift for your family. on our site www.sterling9.com.ua you can 
get acquainted with the range and buy beautiful and high-quality silver jewelry at an affordable 
price, without leaving home.

Jewelry brand «sterling9» draws attention customers to the new collection jewelry for bikers 
called «memento mori.» this collection has been awarded an honorary diploma in international 
and regional exhibitions. Unique in its kind collection «memento mori» - these are exclusive 
silver chains for bikers, handmade bracelets for bikers, stunning men’s silver rings for bikers, 
crosses and silver pendants for bikers who appreciate the beauty of life, who like hazard and 
speed. look the collection you can visit our website www.sterling9.com.

STERLInG9
Jewelery brand

115, Klochkivska St., off. 114, 
61145, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 50 4004010,
 +380 67 5773018
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sterling9.com.ua
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СтОлИЧна
ЮВЕЛІРНА ФАБРИКА

пр-т Московський, 23г 
м. Київ, 04655, Україна 
Тел./факс: (044) 5010322
 0 800 300 585 (Номер телефону гарячої лінії)
    (безкоштовно в межах України)
e-mail: cjf@zolotograd.com
http://cjf.prom.ua
www.facebook.com/stolychna
www.stolychna.com.ua

СТОЛИЧНА Ювелірна Фабрика – відомий київський виробник ювелірних прикрас із 
власною мережею фірмових магазинів. Компанія працює на ринку України вже більше 20 
років, а кількість фірмових магазинів в країні постійно зростає. Сьогодні відкрито більше 
100 магазинів ювелірних прикрас СТОЛИЧНОї Ювелірної Фабрики.

СТОЛИЧНА Ювелірна Фабрика – єдина ювелірна компанія в Україні, яка надає 
безстрокову гарантію на всі прикраси власного виробництва. Серед додаткових послуг, 
які пропонують у фірмових магазинах виробника, безкоштовне чищення та полірування 
виробів, замовлення виробу свого розміру чи з додатковими модифікаціями, послуга 
обміну ювелірних прикрас.

В магазині представлені ювелірні прикраси в усіх цінових категоріях: від класичних 
прикрас із червоного золота до ексклюзивних колекцій і прикрас з дорогоцінним камінням 
(діаманти, смарагди, сапфіри).

Також СТОЛИЧНА Ювелірна Фабрика є ексклюзивним офіційним представником 
італійської торгової марки ювелірних прикрас FrancellI – це оригінальні прикраси з 
найбільших ювелірних заводів Італії. Справжні італійські ювелірні прикраси можна купити 
в мережі магазинів СТОЛИЧНОї Ювелірної Фабрики.
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STOLICHnA JEWELLTRY fACTORY

23-g, Moskovskiy Ave., 
04655, Kyiv, Ukraine
Phone/fax: +380 44 5010322
e-mail: cjf@zolotograd.com
http://cjf.prom.ua
www.facebook.com/stolychna
www.stolychna.com.ua

the stolIchna Jewelltry Factory – well known Kyiv jewelry production company with its 
own network of shops. the company is in the market of Ukraine more than 20 years, and the 
number of branded stores in the country are growing. today there are more than 100 shops by 
stolIchna Jewellery Factory

the stolIchna Jewellery Factory - the only jewelry company in Ukraine that provides 
unlimited guarantee on all jewelry. additional services that offered in brand stores are 

professional free cleaning and polishing jewelry, ordered the suitable size or additional 
modifications, exchange jewelry.

there are all price categories jewelry in store. From classical ornaments with red gold to 
exclusive collections of jewelry with precious stones (diamonds, emeralds, sapphires).

stolIchna Jewellery Factory is the exclusive official representative of the Italian brand 
jewelry FrancellI. this is the original jewellery of the best jewelry factories in Italy. you can 
buy real Italian jewelry in the shops stolIchna Jewellery Factory in Ukraine.
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СтУдіЯ 111
ФОТОшКОЛА

вул. Шота Руставелі, 7, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 3417035
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua

Фотошкола «Студія 111» має за мету ознайомити охочих з фотомистецтвом і його 
сучасними тенденціями. Тому основною діяльністю Фотошколи «Студія 111» є :

- фотокурси різних рівнів складності і різних жанрів,
- заняття з цифрової обробки зображень різного рівня складності,
- тематичні зустрічі, лекції та практичні заняття з фотомистецтва.
Другим напрямком діяльності «Студії 111» є надання широкого спектру фотопослуг: 

студійного портрету, художньої фотосесії, зйомки урочистих подій, портфоліо, 
корпоративного репортажу тощо.
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photoschool «studio 111» has an aim to familiarize all interested people with photography 
and its modern trends. therefore, the main activities of photoschool «studio 111» is:

- photo courses of different difficulty levels and genres;
- digital image processing classes at various levels of complexity;
- thematic meetings, lectures and workshops on photography.
the second area of «studio 111» activity is to provide a wide range of photo services: 

studio portrait, artistic photo shoot, different events shooting, portfolios, corporate reporting 
and more.

STUDIO 111
photoschool

7, Shota Rustaveli St., 
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3417035
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua
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тИтан
СПЕЦІАЛЬНА РОТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОї  
СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Липинського, 44, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 523208
Тел./Факс: (032) 523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua

Державна служба охорони є централізованою системою професійних підрозділів 
створених на базі МВС з метою здійснення охоронних послуг. 

ДСО – єдина в Україні структура, яка надає повний комплекс охоронних послуг, озброєна 
вогнепальною зброєю та спеціальними засобами і має законодавчо визначені права та 
повноваження її працівників на здійснення владних функцій щодо правопорушників.

Спеціальна рота «Титан» знаходиться в структурі ДСО та на договірних засадах виконує 
охоронні заходи підвищеної складності, здійснює супровід цінних вантажів, забезпечує 
захист фізичних осіб.

Особовий склад підрозділу «Титан» комплектується з числа найбільш професійно 
підготовлених працівників міліції, які мають необхідний рівень бойової підготовки.

Для забезпечення особистої безпеки та захисту фізичних осіб призначаються працівники, 
які пройшли відповідний курс навчання за програмою підготовки щодо забезпечення захисту 
особи.

Крім того Державна служба охорони пропонує широкий спектр інших, пов’язаних з 
безпекою особи та бізнесу, послуг: 

- Фізична охорона об’єктів
- Супровід та охорона грошових коштів та вантажів 
- Централізована охорона об’єктів та квартир
- Екстрений виклик міліції
- Обладнання технічними засобами охорони, системами відео-нагляду та контролю 

доступу 
- Обслуговування технічних засобів охорони
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state protection service is a centralized system of professional divisions, established on the 
basis of the ministry of Internal affairs with the aim of protection services provision.

sps is the only structure in Ukraine providing a full complex of protection services; is 
armed with firearms and special warfare, possesses legally established rights and powers of 
its employees to carry out authoritative functions over the offenders.

special unit «tytan» is an element of sps structure and on the contractual basis realizes 
highly complicated protection measures, carries out valuable cargos escort, provides protection 
services for natural persons.

personnel of “tytan” division are composed of professionally trained police workers having 
the necessary level of combat training.

only those employees are appointed to provide personal safety and protection of natural 
persons, who took a correspondent training course according to the personal protection training 
program.

apart from that, state protection service offers a wide range of other services, connected 
with the personal and business security, namely: 

- physical site protection; 
- escort and protection of money and money consignments;  
- centralized site and apartment protection; 
- emergency police call; 
- equipment with technical protection devices, video monitoring systems and access control 

systems;  
- technical protection devices maintenance.

TYTAn
specIal UnIt oF the state secUrIty serVIce 
department at the maIn board oF Internal aFFaIrs oF 
UKraIne In lVIV reGIon

44, Lypynskoho St.,
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 523208
Phone/Fax: +380 32 523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua
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Підприємство «ТРЕЙД» існує на ювелірному ринку України декілька років, 
спеціалізується на постачаннях огранованих вставок з натуральних коштовних каменів 1 
групи і напівдорогоцінних 2 і 3 групи.

 Повна відповідність ціни і якості. Калібровані і фантазійні форми огранки. Ознайомитись  
з асортиментом і придбати його можна безпосередньо в нашому офісі.

Постачання товару в будь-яку точку України.
Особливу увагу ми приділяємо виготовленню огранованих  ексклюзивних вставок з 

врахуванням Ваших побажань або по наших ескізах.
Загальнонаціональний конкурс «ВИЩА ПРОБА» відзначив МПП «Трейд» золотою 

медаллю за виготовлення високоякісних конкурентноздатних  ювелірних вставок з 
коштовного каміння. А у 2013 році МПП «Трейд» визнано «Імпортером року».

Сподіваємося на співпрацю.
З повагою керівництво компанії.

трЕЙд  мПП

вул. Деміївська , 45, кв.118, 
м.Київ, 03040, Україна  
(для кореспонденції)
вул. Стельмаха 10-а, оф.227,
м.Київ, Україна
Тел.: (044) 2575752
 (050) 3529483
 (096) 2961910
 (050) 3579939
e-mail: oootrade@mail.ru

УЧаСнИКИ ВИСтаВКИ
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трілліант
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ

вул. Карла Маркса, 33, 
м. Володарськ-Волинський, Житомирська обл., 12101, Україна
Тел.: (04145) 31722
e-mail: triliant@yandex.ru
www.trilliant.com.ua

Асоціація підприємців «Трілліант» була створена в 2003 році. Підприємці мають ліцензії 
на обробку дорогоцінного каміння I - IV порядку. «Трілліант» має свою виробничу базу і 
штат професійних фахівців. Це дозволило компанії за короткий термін придбати своє ім’я 
й привернути увагу найбільших виробників ювелірів України. Компанія «Трілліант» також 
успішно працює за індивідуальними замовленнями ювелірних майстерень і дизайнерських 
студій. Асоціація співпрацює з усіма регіонами України, здійснює доставку і гарантує повну 
конфіденційність замовлень.
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the association of private entrepreneurs «trіllіant» was founded in 2003. the entrepreneurs 
have the licenses on cutting and polishing gemstones of I - IV order. the association has its own 
manufacturing base and professional staff. this permitted the company to become famous in a 
short term and attract the attention of major manufacturers of jewelry in  Ukraine. the company 
«trіllіant» also works successfully on individual orders of jewelry workshops and design studios. It 
co-operates with all regions of Ukraine, delivers and ensures complete confidentiality orders.

TRILLIAnT
assocIatIon oF prIVate entrepreneUrs

33, Karl Marks St., 
12101, Volodarsk-Volynskyi, Ukraine
Phone: +380 4145 31722
e-mail: triliant@yandex.ru
www.trilliant.com.ua
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Основним видом діяльності є виробництво ювелірних виробів з золота з дорогоцінним  та 
синтетичним камінням. Асортимент постійно розширюється та оновлюється. Виготовляємо 
за індивідуальними замовленнями.

Основною відмінністю від інших виробників цієї галузі є новий напрямок в дизайні та 
формах прикрас з золота, які значно виділяються з загальної маси інших виробів, чим і 
привертають увагу широкого загалу покупців і нових партнерів.

Молода команда професійних дизайнерів на прикладі власних виробів доводить, що 
в нашій країні не перевелися фахівці,  винахідливість та якість робіт яких не залишають 
байдужими та в майбутньому будуть підкорювати покупців не тільки в нашій країні, а і за 
її межами.

ФИлИПЧУК ВіКтОр бОрИСОВИЧ 
ФОП

вул. Ватутіна, 38
м. Вінниця, 21011, Україна
Тел.: (067) 9938335
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Підприємство Щербак почало своє існування з 1989 року. На сьогоднішній день є одним із 
лідерів на ювелірному ринку України. Особливість виробництва полягає в комбінації срібла 
та золота, яка доповнюється великим різновидом каміння. Новітні тенденції та сучасний 
модельний ряд дозволяє задовольнити найвибагливішого клієнта. Не знайдеться ні однієї 
байдужої жінки чи дівчини до виробів нашого підприємства.

ЩЕрбаК  
ВалЕріЙ ВОлОдИмИрОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

пров. Штабний, 3, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (0456) 332048
Тел./Факс: (0456) 393930
e-mail: scherbakvv@ukr.net
www.scherbakvv.com.ua
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юр’ЇВ
ТОВАРІСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Таращанська, 197,
м. Біла Церква, 09106, Україна
Тел.: (067) 4641415
e-mail: info@yuriv.com.ua
www.yuriv.com.ua

ТОВ «ЮР`їВ» було засновано у 2013 році в м. Біла Церква. 
Прикраси ювелірної компанії «Юр`їв» – це комбіновані вироби зі срібла та золота, які 

доповнюються великим асортиментом напівкоштовного каміння. Наші дизайнери завжди 
стежать за тенденціями моди, а також прислуховуються до побажань клієнтів.

Саме для вас, дорогі клієнти, найкращі ювеліри країни створюють вишукані прикраси, 
які ви можете придбати за досить демократичними цінами.

Ми займаємося як оптовою, так і роздрібною торгівлею. Наша молода і перспективна 
фірма заявила про себе на ринку як надійний та якісний виробник ювелірних прикрас. 

ТОВ «Юр`їв» співпрацює зі всіма регіонами України, здійснює доставку та гарантує 
якість кожного виробу! Будьте неповторними у прикрасах від ювелірної компанії «Юр`їв»!
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yuriv llc has been founded in 2013 in bila tserkva.
our company offers jewelry made of silver combined with gold decorated with a wide range 

of semiprecious stones. our designers always follow jewelry fashion trends and tune into 
customer preferences.

the best jewelers of our country create their refined pieces especially for you at rather 
democratic prices.

we deal with both wholesale and retail distribution. our young promising company has 
announced itself as a reliable high-quality manufacturer at the jewelry market.

yuriv llc delivers its jewelry to all regions of Ukraine and guarantees high quality of each 
piece!

be irresistible with jewelry from yuriv!

YURIV
lImIted lIabIlIty company

197, Tarashchanska St.,
09106, Bila Tserkva, Ukraine
Phone: +38 067 4641415
e-mail: info@yuriv.com.ua
www.yuriv.com.ua
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юСтаЙл
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ
ГУРТОВИЙ ПРОДАЖ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ  
ЗІ СРІБЛА

вул. Полтавський шлях, 56,
м. Харків, 61052, Україна
Тел.: (067) 5775370
Тел./Факс: (057) 7125415
e-mail: ustyle.factory@gmail.com

Директор Фокіна Марина Анатоліївна
Тел.:  (067) 5733376

Наше підприємство займається гуртовими продажами з 1995 року. Головна ідея нашої 
роботи: в одному місці - найкращий вибір, до того ж за дуже хорошою ціною! Зібрати 
найкращий асортимент було нашим головним завданням.

 Три роки тому ми почали власне виробництво. За цей час накопичилося багато ідей, 
які тепер втілюються в наших виробах. При створенні модельного ряду ми враховуємо 
всі зауваження і побажання, як наших оптових клієнтів, так і роздрібних покупців. Багато 
хто з Вас з нами вже довгі роки, деякі приєдналися зовсім недавно. Ми дуже Вас цінуємо 
і завжди раді співпраці!

Зараз основною нашою діяльністю є оптова торгівля. Частина асортименту 
представлена власним виробництвом - це різноманітні жіночі прикраси і ланцюжки ручної 
роботи. Інша частина асортименту представлена різними вітчизняними виробниками, що 
зарекомендували себе на ювелірному ринку. Це в основному підприємства Харкова та 
Білої Церкви.

Головному нашому принципу ми слідуємо і зараз: в одному місці Ви можете знайти 
найкращий вибір найпопулярніших виробів, до того ж за найнижчою ціною! Ми постійно 
намагаємося моніторити ювелірний ринок, щоб зробити найкращу пропозицію.

23
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our company was founded in 1995 and our main activity is wholesale trade in 925 sterling 
silver. our purpose has been to collect in the store the best choice of jewellery by the best 
price!

three years ago we started our own production. by the time a lot of ideas had been 
accumulated and now they are being embodied in our products. we take into consideration all 
wishes of our customers’ when we create new models. 

the part of the assortment, represented by our own factory, consists of handwork chains 
and women’s jewellery. we also have in the store a lot of different products made by the best 
manufacturers of Ukraine.

our company has had experience in export trading. we will deliver your purchase easily 
and quickly.

we look forward to co-operating!

USTYLE

23

EXHIBITORS

56, Poltava Path, 
61052, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 5775370
Phone/Fax: +380 57 7125415
e-mail: ustyle.factory@gmail.com

Director –  Fokina Maryna
Phone:  +380 067 5733376
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ПЕрЕліК УЧаСнИКіВ 
за тЕматИЧнИмИ рОзділамИ

№стендA №сторінки

юВЕлірні ВИрОбИ
CARAT ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА ................................................................................ 30 ........9
CAVA.COOl ЮВЕЛИРНЫЙ БРЕНД   ................................................................... 64 ...... 11
GOLDEn CLUb ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .............................................................. 20 ......14
IRIDA-V ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ........................................................................... 47 ......15
mInAnQARI  ГРУЗИНСЬКА ЕМАЛЬ ..................................................................... 74 ......18
SALTO GIOIELLI тм ............................................................................................... 29 ......19
SILVER-ELDORADO ................................................................................................. 5 ......21
STYLE AVEnUe ....................................................................................................... 73 ......22
TnDC Jewelry hoUse ........................................................................................ 49 ......24
VOLVAK ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .......................................................................... 58 ......26
аВрОра ФІРМА ......................................................................................................... 7 ......30
аЖУр ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ТЗОВ .............................................................................. 15 ......33
азУрИт гранд ТОВ НВП...................................................................................... 27 ......34
алмаз-діамант ю ТОВ ...................................................................................... 56 ......35
амЕтрін ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ......................................................................... 18 ......37
анаЦЬКИЙ ПП .......................................................................................................... 9 ......38
арніКа ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД ................................................................................ 45 ......39
бЕрЕгИнЯ ФОП БРОВКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА .......................................... 39 ......42
бігСан ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ...................................................................................... 16 ......43
гЕліОС ...................................................................................................................... 36 ......47
дрУЖКа ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА ............................................................................. 35 ......51
дюК-2010 ТЗОВ ........................................................................................................ 1 ......52
ЕліС-С.юа ТОВ ....................................................................................................... 17 ......54
зЕВС ......................................................................................................................... 14 ......56
зОлОтИЙ СОВЕрЕн ТОРГОВИЙ ДІМ ТЗОВ ..................................................... 10 ......58
КаСт ТОРГОВА МАРКА ......................................................................................... 53 ......60
КімбЕрлі ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ .................................................................................. 31 ......61
КОтлЯр ю.В.  ФОП .................................................................................................. 8 ......64
КрИСтал ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ........................................................................... 37 ......65
магіЯ рОзКОШі ..................................................................................................... 43 ......67
ОКСамИт тм ............................................................................................................ 3 ......69
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ПЕрЕліК УЧаСнИКіВ 
за тЕматИЧнИмИ рОзділамИ

№стендA №сторінки

ОрінгО ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ............................................................................... 62 ......70
ПЕтрИК ОлЕКСандр іВанОВИЧ ФОП ............................................................. 46 ......72
Піраміда ЮВЕЛІРНА ФІРМА ............................................................................... 40 ......74
рЕдюК ОлЕКСандр ВаСИлЬОВИЧ ФОП .......................................................... 2 ......75
СВітОзар лтд ТЗОВ ............................................................................................. 63 ......76
СтЕрлінг9 ЮВЕЛІРНИЙ БРЕНД ......................................................................... 44 ......79
СтОлИЧна ЮВЕЛІРНА ФАБРИКА ...................................................................... 61 ......81
ФИлИПЧУК ВіКтОр бОрИСОВИЧ ФОП .............................................................. 4 ......90
ЩЕрбаК ВалЕріЙ ВОлОдИмИрОВИЧ ФОП ................................................... 32 ......91
юр’ЇВ ТЗОВ ............................................................................................................. 55 ......92
юСтаЙл ТВП ТОВ .................................................................................................. 23 ......94

ВСтаВКИ длЯ юВЕлірнИХ ВИрОбіВ
ALTEGRA.................................................................................................................. 65 ........8
аВ ПОліСтар ТОВ ................................................................................................. 13 ......28
КОлібрі дЖЕмС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО................................................. 66 ......63
СПіріт СтОУн ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ..................................................... 48 ......78
трЕЙд МПП ............................................................................................................. 34 ......87
трілліант АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ .............................................................. 42 ......88

КОШтОВнЕ та наПіВКОШтОВнЕ КаміннЯ
JOnARDAnO ........................................................................................................... 26 ......17
VOLVAK ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .......................................................................... 58 ......26
агата ПРИКРАСИ ТА МІНЕРАЛИ ........................................................................ 52 ......32
трілліант АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ .............................................................. 42 ......88

гОдИннИКИ
CARAT ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА ................................................................................ 30 ........9

біЖУтЕріЯ та дОрОгі аКСЕСУарИ
JOnARDAnO ........................................................................................................... 26 ......17
SHERL ....................................................................................................................... 41 ......20
бУрШтИнОВЕ СЯЙВО .......................................................................................... 24 ......45
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ПЕрЕліК УЧаСнИКіВ 
за тЕматИЧнИмИ рОзділамИ

№стендA №сторінки

Елітні СУВЕнірИ та ПОдарУнКИ
бУрШтИнОВЕ СЯЙВО .......................................................................................... 24 ......45
зОлОтИЙ СОВЕрЕн ТОРГОВИЙ ДІМ ТЗОВ ..................................................... 10 ......58

УПаКОВКа длЯ юВЕлірнОЇ галУзі
DEmO STYLE ........................................................................................................... 51 ......12
WOODBOX.LVIV КОМПАНІЯ ................................................................................. 22 ......27

дЕрЖаВні УСтанОВИ
дЕрЖаВнИЙ гЕмОлОгіЧнИЙ ЦЕнтр УКраЇнИ ............................................. 83 ......49
заХіднЕ КазЕннЕ ПідПрИЄмСтВО ПрОбірнОгО КОнтрОлю 
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ .............................................................. 84 ......55

СПЕЦіалізОВані та інШі змі
СтУдіЯ 11� ФОТОшКОЛА ...................................................................................... 85 ......83

інШЕ
тИтан СПЕЦІАЛЬНА РОТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОї СЛУЖБИ  
 ОХОРОНИ ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ....................... 86 ......85
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BRAnCH LIST Of EXHIBITORS

BOOTH PAge

JEWELRY ADORnmEnTS
CARAT Jewelry networK ................................................................................ 30 ......10
IRIDA-V Jewellery company .......................................................................... 47 ......16
STYLE AVEnUe  ...................................................................................................... 73 ......23
TnDC Jewelry hoUse ........................................................................................ 49 ......25
AURORA FIrm ........................................................................................................... 7 ......31
ALmAz-DIAmOnD U LTD. ...................................................................................... 56 ......36
ARnIKA Jewelry Factory ............................................................................... 45 ......40
BIGSUn Jewellery company .......................................................................... 16 ......44
GELIOS ..................................................................................................................... 36 ......48
DUK-2010 LTD. ........................................................................................................... 1 ......53
zEVS .......................................................................................................................... 14 ......57
GOLD SOVEREIGn TRADE HOUSE LTD............................................................. 10 ......59
Kimberly Jewellry hoUse ............................................................................. 31 ......62
KRISTALl dIamond Factory ........................................................................... 37 ......66
mAGIYA ROSKOSHI ................................................................................................ 43 ......68
ORInGO  store ..................................................................................................... 62 ......71
PETRYK OLEKSAnDR  prIVate enterpreneUr ......................................... 46 ......73
SVITOzAR LTD. ....................................................................................................... 63 ......77
STERLInG9 Jewelery brand ........................................................................... 44 ......80
STOLICHnA Jewelltry Factory .................................................................... 61 ......82
yUriV lImIted lIabIlIty company .................................................................. 55 ......93
USTYLE ..................................................................................................................... 23 ....954

InSERTIOnS fOR JEWELRY
AV POLYSTAR LTD. ................................................................................................ 13 ......29
TRILLIAnT assocIatIon oF prIVate entrepreneUrs ........................... 42 ......89



100 Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

BRAnCH LIST Of EXHIBITORS

BOOTH PAge

PRECIOUS AnD SEmI-PRECIOUS STOnES
TRILLIAnT assocIatIon oF prIVate entrepreneUrs ........................... 42 ......89

WATCHES
CARAT Jewelry networK ................................................................................ 30 ......10

BIJOUTERIE AnD COSTLY ACCESSORIES
AmBER LIGHTS ....................................................................................................... 24 ......46

ELITE SOUVEnIRS AnD PRESEnTS
AmBER LIGHTS ....................................................................................................... 24 ......46
GOLD SOVEREIGn TRADE HOUSE LTD............................................................. 10 ......59

PACKAGInG fOR THE JEWELER InDUSTRY
DEmO STYLE ........................................................................................................... 51 ......13

STATE InSTITUTIOnS
STATE GEmOLOGICAL CEnTER Of UKRAInE ................................................. 83 ......50

SPECIALIzED AnD OTHER mASS mEDIA
STUDIO 11� photoschool ................................................................................ 85 ......84

OTHER
TYTAn specIal UnIt oF the state secUrIty serVIce department  
 at the maIn board oF Internal aFFaIrs oF UKraIne In lVIV  
 reGIon ................................................................................................................ 86 ......86
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рЕКламна КамПаніЯ

В наСтУПнИХ ВИданнЯХ:
- Видання про події міста «ОТ-ОТ» .................................................................(м. Львів, Україна)
- 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 по-львівськи  ........................................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» .....................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «Неділя» ..........................................................................................(м. Ужгород, Україна)

рЕКлама ПО радіО:
- Радіо «Люкс ФМ»
- Радіо «Львівська Хвиля»
- Радіо «Радіо Енерджі»
- Радіо «Авторадіо»
- Радіо «Наше Радіо»
- Радіо «Ретро ФМ»
- Радіо «П’ятниця»
- Внутрішня мережа супермаркетів «Арсен» – 3 магазини

тЕлЕВізіЙна рЕКлама:
- «5-ий канал»
- «24-ий канал»

ПідтрИмКа В InTERnETI:
http://www.ot-ot.lviv.ua
https://www.ria.com
http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky/gal-ekspo
http://www.032.ua/afisha
http://www.0342.ua/
http://news.kompass.ua/news/elitekspo_bude_prokhoditi_z_23_po_26_ljutogo_2017_v_m_ 
 lviv/2016-12-16-41220
http://my-marriage.com.ua/
http://www.prostoledi.com.ua/
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рЕКламна КамПаніЯ

http://www.prostomen.com.ua/
http://www.yanevesta.com/
https://paramoloda.ua/elitekspo-2017-vystavka-uvelirnykh-prykras
http://vesillya.kiev.ua/vistavka_yuvelirnih_prikras_elitekspo2017
https://te.org.ua/blog/2017-01-12-934
http://www.zhinka-online.com.ua/
http://jewelerclub.info/
http://maxwoman.ua/lvov/
https://worldexpo.pro/exhibition/elitekspo-2017
http://mydim.ua/events/exhibition/?id=18227
http://lviv-online.com/ua/events/other/spetsializovana-yuvelirna-vystavka-prodazh-elitekspo-2017/
http://www.nevesta.ua/home.html
http://www.citylife.net.ua/media-group-city-life/yuvelirna-vistavka-yarmarok-elitekspo-lviv/

зОВніШнЯ рЕКлама:
- рекламні установки в центральній частині міста Львова (8 шт)
- зовнішня реклама у м. Львові (7 шт)

заПрОШЕнО:
- 30 000 керівників установ і організацій Західної України, спеціалістів підприємств 
 ювелірної галузі України
- 80 000 мешканців Львова та області
- вручено понад 500 vip запрошень для керівників вищої ланки у м.Львові

Цей каталог протягом року буде доступним 
на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»® 

в мережі Іnternet
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СПЕЦіалЬні ПОдЯКИ

 Дирекція XVI Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО– 2017» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 асоціації ювелірів України
 державній пробірній службі
 західному казенному підприємству пробірного контролю
 державному гемологічному центру України
 Управлінню Державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області  
 спеціальній роті «тИтан»
  Управлінню державтоінспекції м. львова
 львівському Палацу мистецтв
 ТзОВ «галЕКСПОСЕрВіС»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «агентство Економічної безпеки «ЕФОрт»
 ТзОВ «Формат-захід»
 Фотошколі «СтУдіЯ 111»
 ПП «новий світ»
 ПП «Кушта г. і.»
та учасникам виставки за проведення презентацій



Компоновка і верстка каталогу — ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

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

 Всі авторські права належать 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) 2949114

 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.
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