
XX СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЮВЕЛІРНА ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 

 

 

 

KIMBERLI  м. Вінниця №20 

Ювелірний дім. На ринку з 2002 року. Більше 10 років спеціалізується на виробництві ювелірних 

прикрас з діамантами. 

 

PALAMARCHUK JEWELLERY м. Київ №38 

Ексклюзивні авторські українські прикраси ручної роботи з діамантами. 

 

TANGO м. Костянтинівка №14 

Ювелірна компанія. Виробник ювелірних прикрас преміум класу авторського дизайну з 

діамантами. 

 

UKRAINIAN DIAMOND CENTER м. Київ №5 

На ринку з 2005 року. Ювелірні вироби з діамантами. 

 

VALERIY GROMOV м. Київ №19 

Лімітована колекція авторських прикрас та аксесуарів з білого, жовтого, рожевого, чорного 

золота та з діамантами. 

 

ZARINA м. Київ №28 

Ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. Прикраси із білого золота з чорними та шоколадними 

діамантами. Мережа налічує 45 магазинів по всій Україні.    

 

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю м. Київ №5 

Ювелірна компанія. На ринку – з 2005 року. Основні види діяльності: огранування алмазної 

сировини, гуртова та роздрібна торгівля діамантами власного виробництва. Ексклюзивні 

ювелірні вироби з діамантами. 

 

АМЕТРИН м. Кременчук № 15 

Ювелірна компанія з мережею по всій Україні. Діамантова група товарів: сережки, каблучки, 

підвіски та кольє. 

 

АРІСТА м. Запоріжжя №27 

Ювелірна фабрика. Колекції обручок з білими та чорними діамантами. Каблучки та запонки з 

діамантами для чоловіків. Гарнітури та браслети. 

 

ЕДЕМ м. Дніпро №2 

Ювелірна фабрика. На ринку з 1999 року. Виробник ювелірних виробів із золота 585 проби з 

діамантами. Великий асортимент обручок із використанням технології  алмазної огранки. 

 

КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД м. Київ №1 

Заснований у 1936 році. КЮЗ випускає широкий асортимент (більше 10 000 найменувань) 

ювелірних виробів класичного та сучасного європейського дизайну: каблучки, сережки, 

браслети, кольє, срібний посуд та декоративні прикраси з діамантами. 

 

КРИСТАЛ м. Вінниця №26 

Державний завод. Одне з найбільших у світі підприємств з переробки ювелірних алмазів у 

діаманти різних якісно-кольорових та вагових характеристик; круглих, фантазійних та 

ступінчастих форм. Підприємство обробляє як власну, так і давальницьку сировину. Класичні 

ювелірні вироби з діамантами. Колекція з понад 2500 прикрас. 
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Ювелірна майстерня. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та індивідуальне 

виготовлення прикрас під замовлення. 

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ З ДІАМАНТАМИ 

http://www.kimberli.com.ua/
https://www.facebook.com/pg/palamarchukjewelry
http://tangogold.com.ua/
https://www.facebook.com/pg/udcdiamonds/
https://valeriy-gromov.com/
http://www.zarina.ua/
http://www.almaz-diamond.com.ua/
http://ametrin.org/
https://www.aristadiamonds.com/
http://www.edemgold.dp.ua/
http://www.kuz.ua/
http://www.kristalldiamond.com/

