
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 з вставками з ексклюзивного каміння. Повний 

цикл виробництва від ескізу до моделі. 

 

BRIOLET м. Львів № 34 

Авторські прикраси з натурального каміння: намисто, браслети. Сережки зі срібла з 

напівкоштовним камінням. 

 

EKATERINE ABESADZE   м. Тбілісі, Грузія №45

Художниця. Понад 20 років на ринку. Ювелірні прикраси в техніці мінанкарі (грузинська 

перетинчаста емаль) зі срібла 999 проби. Деякі вироби –з дорогоцінним каміння. 

 

FAMILY GOLD MASTERS м. Львів №31 

Ювелірна компанія. Широкий асортимент ювелірних виробів із дорогоцінним камінням та 

індивідуальне виготовлення ексклюзивних прикрас ручної роботи під замовлення. 

 

GOLD LUXURY м. Харків №39 

Вишукані ювелірні вироби з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням від провідних 

вітчизняних виробників. 

 

KIMBERLI  м. Вінниця №20 

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

камінням у поєднанні сучасного дизайну та класичного стилю.   

 

PALAMARCHUK JEWELLERY м. Київ №38 

Ексклюзивні авторські українські прикраси ручної роботи з коштовним та напівкоштовним 

камінням. 

 

ROSESILVER м. Буча №14 

Жіночі прикраси зі срібла з напівкоштовним камінням. 

 

SHERL м. Одеса №3 

Вишукані прикраси сучасного дизайну, які поєднують високу якість та оригінальні ідеї. 

Прикраси з магічним гранатом, сяючим топазом, таємничий смарагдом, чудовий димчастим 

кварцом, променистим цитрином, чаруючим сапфіром і чарівними турмалинами. 

 

TANGO м. Костянтинівка №14 

Ювелірна компанія. Виробник ювелірних прикрас преміум класу авторського дизайну із 

дорогоцінним камінням, які поєднують в собі розкішну класику, нестандартний авангард і 

новинки модерну. 

 

UKRAINIAN DIAMOND CENTER м. Київ №5 

На ринку з 2005 року. Ювелірні прикраси з діамантами. 

 

VALERIY GROMOV м. Київ №19 

Лімітована колекція авторських прикрас та аксесуарів з дорогоцінним камінням. 

 

ВИРОБИ З ДОРОГОЦІННИМ КАМІННЯМ 

http://beryl.com.ua/
https://www.facebook.com/pg/brioletdesign
https://www.facebook.com/eka.abesadze.54
http://fgm.lviv.ua/
http://www.kimberli.com.ua/
https://www.facebook.com/pg/palamarchukjewelry
http://rosesilver.com.ua/
http://sherljewellery.com/
http://tangogold.com.ua/
https://www.facebook.com/pg/udcdiamonds/
https://valeriy-gromov.com/


VINGOLD м. Вінниця №9 

ФОП Филипчук.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. Мережа налічує 45 магазинів у по всій Україні.   

Прикраси з чорними та шоколадними діамантами, коштовним та напівкоштовним камінням. 

 

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю м. Київ №5 

Ювелірна компанія. На ринку – з 2005 року. Виробник ексклюзивних ювелірних прикрас із 

золота з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. 

 

АМЕТРІН м. Кременчук № 15 

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

дорогоцінним і напівдорогоцінним камінням. 

 

АНАЦЬКИЙ м. Харків №29 

Ювелірна компанія. На ринку з 2008 р. Виробник прикрас зі срібла з дорогоцінним камінням. 

 

АРІСТА м. Запоріжжя №27 

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

діамантами для чоловіків. Гарнітури та браслети з дорогоцінним камінням. 

 

ГЕОМАРКЕТ м. Київ № 47 

Фірма «ГЕОмаркет» відома своїм великим асортиментом продукції з каменів-самоцвітів. 

Широкий вибір колекційних взірців мінералів та кристалів, а також кулі, дерева щастя, фігурки 

тварин та інші сувеніри з натурального каміння (аметист, агат, гірський кришталь, нефрит, 

рожевий кварц, пірит, турмалін, яшма та ін.), камені та вироби для фен-шуй, езотерики, 

літотерапії, самоцвітна «галька» для акваріумів, взірці для інтер’єру та ландшафту.Окремим 

напрямком діяльності є срібні ювелірні вироби із вставками коштовних та напівкоштовних 

каменів провідних виробників з Азії та Європи.  

 

ДРУЖКА м. Одеса № 42 

Мультибрендова мережа ювелірних крамниць, яка спеціалізується на обручках та кільцях з 

діамантами. 

 

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.  

 

ЕДЕМ м. Дніпро №2 

Виробник ювелірних виробів із золота з Stones з використанням фіанітів Swarovski Zirconia. 

Сучасний дизайн виробів, доповнений кубічними цирконами  Swarovski з неординарним 

огранюванням стали гідною альтернативою діамантам, не уступаючи їх властивостям та 

характеристикам. Кожен ювелірний виріб серії прикрас EDEM Royal Stones з фіанітом Swarovski, 

як підтвердження справжності та гарантії якості - дві унікальні бірки. Перша - бірка  “ZIRCONIA 

from SWAROVSKI” з голограмою та QR-кодом, що підтверджує справжність  кубічного 

цирконію Swarovski. 

 

КАСТ м. Вінниця №40 

Торгова марка. Асортимент виробів включає в себе витончені персні, каблучки, сережки, 

підвіски, браслети, розкішні кольє та вишукані гарнітури з дорогоцінним камінням. 

 

 

http://www.zarina.ua/
http://www.almaz-diamond.com.ua/
https://www.facebook.com/ametrin.org/
http://925serebro.com.ua/
https://www.aristadiamonds.com/
http://www.geomarket.com.ua/
https://www.facebook.com/druzhka.odessa
http://www.edemgold.dp.ua/


КАРАТ-ТРІО м. Біла Церква №37 

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

 

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 з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. 

 

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.  

 

МАЙСТЕРНЯ МАНЬКО м. Київ №38 

Виготовлення ексклюзивних авторських прикрас з дорогоцінним камінням. 

 

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 ювелірних прикрас із золота, оздоблених 

кристалами Swarovski, діамантами та іншим дорогоцінним камінням.  

 

СОФІЯ м. Умань №37 

Ювелірна компанія. Ювелірні прикраси з коштовним та напівкоштовним камінням. 

 

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. 
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Ювелірна майстерня. Широкий асортимент ювелірних виробів із золота та індивідуальне 

виготовлення прикрас під замовлення. 

https://www.facebook.com/groups/110425419570471
http://www.kuz.ua/
http://kotliar.kharkov.ua/
http://www.kristalldiamond.com/
http://www.magiya-roskoshi.com/shop/ru/
https://www.maysternyamanko.com/
http://www.petrikgold.com.ua/
http://piramida.etov.com.ua/
http://www.scherbakvv.com.ua/

