
XX СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЮВЕЛІРНА ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 

 

 

 

AVANGARD м. Дніпро №33 

Салон ексклюзивних виробів. Створено у 2005 році. Колекція виробів Avangard із золота з 

регулярної лінії постійно поповнюється. Більшість виробів створено в єдиному екземплярі. 

 

BERYL м. Львів №32 

Ювелірна фабрика. Виробник ювелірних виробів із золота з вставками з ексклюзивного каміння. 

Повний цикл виробництва від ескізу до моделі. 

 

FAMILY GOLD MASTERS м. Львів №31 

Ювелірна компанія. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та індивідуальне 

виготовлення ексклюзивних прикрас ручної роботи під замовлення. 

 

GERDAN м. Львів №24 

Ювелірна компанія. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та виготовлення 

ексклюзивних прикрас під замовлення. 

 

GOLD LUXURY м. Харків №39 

Вишукані ювелірні вироби із золота з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням від 

провідних вітчизняних виробників. 
 

KIMBERLI  м. Вінниця №20 

Ювелірний дім. На ринку з 2002 року. Виробник ексклюзивних прикрас із золота з дорогоцінним 

камінням у поєднанні сучасного дизайну та класичного стилю.   

 

PALAMARCHUK JEWELLERY м. Київ №38 

Ексклюзивні авторські українські прикраси ручної роботи із золота з коштовним та 

напівкоштовним камінням та емаллю. Хрестики та релігійні кулони. 

 

TANGO м. Костянтинівка №14 

Ювелірна компанія. Виробник ювелірних прикрас преміум класу авторського дизайну із золота, 

які поєднують в собі розкішну класику, нестандартний авангард і новинки модерну. 

 

VALERIY GROMOV м. Київ №19 

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

золота. Жіночі, чоловічі та дитячі колекції. Виготовлення ексклюзивних прикрас ручної роботи 

під замовлення. 

 

VERTIGO м. Одеса №11 

Дизайнерські прикраси ручної роботи із золота з дорогоцінним камінням. Оригінальний стиль та 

сучасні сміливі форми виробів. 

 

VINGOLD м. Вінниця №9 

ФОП Филипчук В.Б. Виробник ювелірних виробів із золота з дорогоцінним та синтетичним 

камінням. Новий напрямок в дизайні та формах прикрас від молодої команди дизайнерів. 

 

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. Виробник ексклюзивних ювелірних прикрас із 

золота з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. 

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ІЗ ЗОЛОТА  

http://beryl.com.ua/
http://fgm.lviv.ua/
http://gerdangold.com.ua/
http://www.kimberli.com.ua/
https://www.facebook.com/pg/palamarchukjewelry
http://tangogold.com.ua/
https://valeriy-gromov.com/
https://www.facebook.com/pg/unikjewellery
http://www.zarina.ua/
http://www.almaz-diamond.com.ua/


 

АМЕТРІН м. Кременчук № 15 

Ювелірна компанія з мережею по всій Україні. Виробник оригінальних ювелірних прикрас із 

золота та з дорогоцінним і напівдорогоцінним камінням. 
 

АРІСТА м. Запоріжжя №27 
Ювелірна фабрика. Колекції обручок з білими та чорними діамантами. Каблучки та запонки з 

діамантами для чоловіків. Гарнітури та браслети. 
 

ДРУЖКА м. Одеса № 42 

Мультибрендова мережа ювелірних крамниць, яка спеціалізується на золотих обручках та 

кільцях на заручини. 

 

ЕДЕМ м. Дніпро №2 

Виробник ювелірних виробів із золота 585 проби з синтетичними, напівкоштовними вставками. 

Великий асортимент обручок. Більше 10000 моделей прикрас. Нова серія ювелірних виробів із 

золота EDEM Royal Stones з використанням фіанітів Swarovski Zirconia – це ексклюзивні моделі 

сучасного дизайну, доповнені кубічними цирконами  Swarovski з неординарним огранюванням 

як гідна альтернатива діамантам. 
 

КАСТ м. Вінниця №40 

Торгова марка. 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.  

 

КАРАТ-ТРІО м. Біла Церква №37 

Ювелірне ательє. Ексклюзивні ювелірні прикраси із золота з натуральним камінням. 

 

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, прикраси  з дорогоцінним та напівдорогоцінним  камінням. Завод є офіційним 

представником компанії «Quarts Samocveti», що веде геологорозвідувальну діяльність на 

Волинському родовищі, де видобуваються унікальні природні кристали поліхромного, 

блакитного, винного топазу та берилу. З березня 2016 року ексклюзивні прикраси, з 

використанням виключно українських самоцвітів, Київський Ювелірний Завод відокремлює в 

окрему лінію та дає назву - «КЮЗ. Українські Самоцвіти». Також, трохи раніше, з 2013 року, 

випуск срібних виробів КЮЗ розпочав під торговою маркою «MORION».  
 

КРИСТАЛ м. Вінниця №26 

Вінницький державний завод. Ювелірні прикраси з коштовним і кольоровим камінням. Понад 

2500 видів прикрас. 
 

МАГІЯ РОЗКОШІ м. Кривий Ріг №12 
Ювелірна компанія. На ринку з 2008 року. Спеціалізується на продажі ексклюзивних прикрас із 

золота з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. В асортименті кільця, сережки, браслети 

і годинники. Обручки, чоловіча колекція, дитяча колекція, вироби на релігійну тематику. 

 

МАЙСТЕРНЯ МАНЬКО м. Київ №38 

Виготовлення ексклюзивних авторських прикрас із золота. 

 

ПЕТРИК м. Біла Церква  

Ювелірний завод. На ринку з 1998 року. Виробник  ювелірних прикрас із золота 585 проби з 

природним (топаз, гранат, аметисти, цитрин, хризоліт, рубін)  та синтетичним (гідротермальний 

смарагд, олександрит) камінням. 
 

 

 

 Львів•   Галицькі Експозиції®•   2018  

 

Ювелірна майстерня. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та індивідуальне 

виготовлення прикрас під замовлення. 

https://www.facebook.com/ametrin.org/
https://www.aristadiamonds.com/
https://www.facebook.com/druzhka.odessa
http://www.edemgold.dp.ua/
https://www.facebook.com/groups/110425419570471
http://www.kuz.ua/
http://www.kristalldiamond.com/
http://www.magiya-roskoshi.com/shop/ru/
https://www.maysternyamanko.com/
http://www.petrikgold.com.ua/


ПІРАМІДА м. Хмельницький № 18 

Ювелірний завод. На ринку з 1995 року. Виробник ювелірних прикрас із золота, оздоблених 

кристалами Swarovski, діамантами та іншим дорогоцінним камінням. Широкий асортимент 

дитячих прикрас, чоловічих печаток, підвісок з лазерним гравіюванням, хрестиків та релігійних 

підвісок. 
 

СОФІЯ м. Умань №37 

Ювелірна компанія. Ювелірні прикраси із золота з коштовним та напівкоштовним камінням 

 

 

 

 

 

AVANGARD м. Дніпро №33 
Салон ексклюзивних виробів. Створено у 2005 році. Колекція виробів Avangard зі срібла 

регулярної лінії та ексклюзивні вироби в єдиному екземплярі. 

 

BERYL м. Львів  

Ювелірна фабрика з мережею по всій Україні. Каблучки, сережки, кулони зі срібла з вставками з 

натурального та синтетичного каміння. 

Виробник ювелірних виробів із золота з вставками з ексклюзивного каміння. Повний цикл 

виробництва від ескізу до моделі. 

 

FAMILY GOLD MASTERS м. Львів  

Ювелірна компанія. Широкий асортимент ювелірних виробів зі срібла та індивідуальне 

виготовлення ексклюзивних прикрас ручної роботи на замовлення. 

 

GERDAN м. Львів №24 

Ювелірна компанія. Широкий асортимент каблучок, сережок, підвісок, браслетів та ланцюжків зі 

срібла. Виготовлення прикрас на замовлення. 

 

ROSESILVER м. Буча №14 

Жіночі прикраси зі срібла та фурнітура для виробів hand-made. 

 

SHERL м. Одеса №3 

Ювелірні вироби зі срібла сучасного дизайну з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. 

Ексклюзивно для виставки «ЕлітЕКСПО.Літо-2018» презентуватиметься нова колекція з 

натуральними  перлами бароко в сріблі  «Romantiche». 

   

TANGO м. Костянтинівка №14 

Ювелірна компанія. Виробник ювелірних прикрас преміум класу авторського дизайну зі срібла з 

вставками з коштовного та напівкоштовного каміння. 

 

THOMAS SABO м. Київ №24 

Бренд ювелірних виробів та чоловічих і жіночих годинників. Група товару - срібло, браслети 

шкіряні та з різноманітними камінням, годинники, сережки, підвіски.  

 

VALERIY GROMOV м. Київ №19 

Лімітована колекція авторських прикрас та аксесуарів зі срібла. Жіночі, чоловічі та дитячі 

колекції. Виготовлення ексклюзивних прикрас ручної роботи під замовлення. 

 

VERTIGO м. Одеса №11 

Дизайнерські прикраси ручної роботи зі срібла та з поєднанням із золотом з дорогоцінним 

камінням. Оригінальний стиль та сучасні сміливі форми виробів. 

 

ZARINA м. Київ №28 

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗІ СРІБЛА 

http://piramida.etov.com.ua/
http://beryl.com.ua/
http://fgm.lviv.ua/
http://gerdangold.com.ua/
http://rosesilver.com.ua/
http://sherljewellery.com/
http://tangogold.com.ua/
http://thomassabo.com.ua/
https://valeriy-gromov.com/
https://www.facebook.com/pg/unikjewellery
http://www.zarina.ua/


Ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. Виробник прикрас зі срібла з вставками з натурального 

каміння та з кристалами Swarovski. Чоловічі та дитячі колекції. 

 

АЛЕКСАНДРІЯ м. Харків № 13 

Ювелірне підприємство. Створено у 2013 році. Виробник стильних прикрас зі срібла 925 проби 

на різні події: від шовкових шнурків зі срібними замочками і класичних ланцюгів до чарівних 

кілець і яскравих сережок. Прикраси з мерехтливим кристалами Swarovski. Дитячі колекції, 

яскраві шнурки і розмаїття шармів у вигляді милих сердечок та привабливих звіряток.  Чоловічі 

колекції: "кільця Соломона", вишукане плетіння "Круглий Бісмарк" або неочікувані сувенірів на 

удачу. Хрестики, мощевики та ладанки.  

 

АМЕТРІН м. Кременчук №15 

Ювелірна компанія з мережею по всій Україні. Виробник оригінальних каблучок, сережок, 

кулонів зі срібла з вставками з натурального та синтетичного каміння. 

 

АНАЦЬКИЙ м. Харків №29 

Ювелірна компанія. На ринку з 2008 р. Виробник прикрас зі срібла 925 проби. Більше 100 

найменувань ювелірних виробів, серед яких ланцюжки та браслети всіляких плетінь, хрести і 

підвіски. 

 

ДОМІНАНТА м. Київ №10 

Ювелірні прикраси з родованого срібла 925 проби виробництва Італії. Великий асортимент 

виробів з коштовним та напівкоштовним камінням, цирконієм, перлами, каучуком. Оригінальний 

сучасний дизайн, виконання високого рівня. Гуртова торгівля.  

 

КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД м. Київ №1 

Ювелірне підприємство. На ринку – з 1936 року. Ювелірні вироби класичного та сучасного 

європейського дизайну, ексклюзивні прикраси з діамантами, коштовним та напівкоштовним 

камінням. 

 

КОТЛЯР м. Київ №10 

Компанія на ринку з 2008 року. Виробник ювелірних прикрас оригінального дизайну зі срібла та 

золота. Дитячі колекції. 

 

МАЙСТЕР КЛІО м. Київ  

Гуртовий продаж ювелірних виробів зі срібла 925 проби. Вироби з вставками з циркону, 

перлами, перламутру, бірюзи, корал та напівкоштовного каміння. Ланцюжки виробництва Італії. 

 

МАЙСТЕРНЯ МАНЬКО м. Київ №38 

Виготовлення ексклюзивних авторських прикрас зі срібла. 

 

МАГІЯ РОЗКОШІ м. Кривий Ріг №12 
Ювелірна компанія. На ринку з 2008 року. Спеціалізується на продажі ексклюзивних прикрас із 

золота з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. В асортименті кільця, сережки, браслети 

і годинники.  

 

ПЕТРИК м. Біла Церква  

Ювелірний завод. На ринку з 1998 року. Виробник  ювелірних прикрас із золота 585 проби з 

природним (топаз, гранат, аметисти, цитрин, хризоліт, рубін)  та синтетичним (гідротермальний 

смарагд, олександрит) камінням. 

 

ПІРАМІДА м. Хмельницький №18 

Ювелірний завод. На ринку з 1995 року. Виробник прикрас із золота, оздоблених кристалами 

Swarovski, діамантами та іншим дорогоцінним камінням. Широкий асортимент дитячих прикрас, 

чоловічих печаток, підвісок з лазерним гравіюванням, хрестиків та релігійних підвісок. 

 
Львів•   Галицькі Експозиції®•   2018  

 

Ювелірна майстерня. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та індивідуальне 

https://silver4me.com/
https://www.facebook.com/ametrin.org/
http://925serebro.com.ua/
http://www.kuz.ua/
http://kotliar.kharkov.ua/
https://www.maysternyamanko.com/
http://www.magiya-roskoshi.com/shop/ru/
http://www.petrikgold.com.ua/
http://piramida.etov.com.ua/


СОФІЯ м. Умань №37 

Ювелірна компанія. Ювелірні прикраси зі срібла: ланцюжки, підвіски, сережки, кільця. Дитячі 

колекції. 

 

ЩЕРБАК м. Біла Церква №6 

Ювелірна компанія. На ринку з 1989 року. Особливість виробництва полягає в комбінації срібла 

та золота, яка доповнюється великим різновидом каміння. 

 

 

 

THOMAS SABO м. Київ №24 

Бренд чоловічих і жіночих годинників. Експресивний дизайн годинників, як чоловічих, так і 

жіночих, ідеально підійде на всі випадки життя. Хронограф або механізм без ускладнень, 

кераміка або сталь в дизайні корпусу, помірна класика або багатий розсип каменів на циферблаті, 

елегантний шкіряний ремінець або металевий браслет – вибір на будь-який смак. 

 

МАГІЯ РОЗКОШІ м. Кривий Ріг №12 

Ювелірна компанія. На ринку з 2008 року. Продаж годинників від українських виробників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИННИКИ 

Львів•   Галицькі Експозиції®•   2018  

 

Ювелірна майстерня. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та індивідуальне 

виготовлення прикрас під замовлення. 

http://www.scherbakvv.com.ua/
http://thomassabo.com.ua/
http://www.magiya-roskoshi.com/shop/ru/

