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СпиСок учаСникІв
BERYL, м. Львівм. Львів
BRIOLET, м. Львів
CARAT, м. Харків
DEMO STYLE, м. Краматорськ
ELIOS, м. Львів
IMPERIAL JEWELRY COMPANY м. Київ
GERDAN, м. Львів
KAZKA JEWELRY, м.Київ
ROSESILVER, м. Буча
SEDSLA JEWELRY,  м.Київ
SILVER ICONS, м. Коломия
TOP SILVER, м. Київ
VOLVAK м. Київ
АЛАТИР, м. Рівне
АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю, м. Київ
АРІСТА, м. Запоріжжя
ДОМІНАНТА, м. Київ
ЕДЕМ, м. Дніпро
КАСТ, м. Вінниця
ПЕТРИК, м. Біла Церква
ПЄРШИН В.М. ФОП, м. Харків
ПІРАМІДА, м. Хмельницький
СВІТЛАНА ТМ, м. Київ
СПІРІТ СТОУН, м. Київ
ТРЕЙД, м. Київ
ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків
ЩЕРБАК М., Біла Церква
САЛОН HAND MADE ПРИКРАС, АКСЕСУАРІВ,  
БІЖУТЕРІЇ ТА ВИРОБІВ З НАТУРАЛЬНОГО КАМІННЯ 
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BERYL, м. Львів 
http://beryl.com.ua
ювелірна фабрика. виробник ювелірних виробів 
із золота та срібла з вставками з ексклюзивного 
каміння. повний цикл виробництва від ескізу 
до моделі.

BRIOLET, м. Львів
https://www.facebook.com/brioletdesign
авторські прикраси з натурального каміння. 
намисто та браслети з бурштину.

CARAT, м. Харків
ювелірна мережа. великий асортимент золотих 
прикрас з діамантами.

DEMO STYLE, м. Краматорськ 
http://demostyle.com.ua
торгово-виробнича компанія. виробник 
ювелірного демообладнання і упаковки 
(демонстраційні викладки, дисплеї, подіуми, 
лотки, палети, планшети, підставки, бюсти, 
футляри та подарункова упаковка).

ELIOS, м. Львів
http://gold-silver.lviv.ua
дизайн-студія. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас, дизайн яких моделюється 
відповідно до побажань замовника. унікальні 

художні прикраси ручної роботи в одиничних 
екземплярах з золота та натурального каміння. 
послуги професійного алмазного гравіювання 
за допомогою 3D технологій. 

IMPERIAL JEWELRY COMPANY м. Київ
ювелірна компанія. прикраси з діамантами.

GERDAN, м. Львів
https://gerdangold.com.ua
ювелірний бренд. на ринку з 2015 року. під 
брендом Gerdan об’єднано традиції львівської 
майстерності, творчу філософію та сучасний 
підхід до ведення ювелірного бізнесу. в 
асортименті прикраси з золота з штучним, 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням 
різних форм та видів огранування. оригінальні 
браслети, сережки, підвіски та ланцюжки.

KAZKA JEWELRY, м.Київ
https://kazka.ua
Широкий асортимент  дизайнерських прикрас 
із золота та срібла, а також прикрас з сапфірами 
та діамантами.

ROSESILVER, м. Буча
http://rosesilver.com.ua
жіночі прикраси зі срібла та фурнітура для 
виробів hand-made.

учаСники виСтавки
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SEDSLA JEWELRY,  м.Київ
https://sedsla.com/
ювелірна компанія. на ринку з 2007року.
виробник оригінальних ювелірних прикрас 
із золота, срібла, колекція з дорогоцінним та 
напівдорогоцінним  камінням.

SILVER ICONS, м. Коломия
Ікони зі срібла.

TOP SILVER, м. Київ
дизайнерські прикраси зі срібла.

VOLVAK м. Київ
ювелірна компанія. колекції виробів з 
бурштином.

АЛАТИР, м. Рівне 
www.alatyr.rv.ua
ювелірна компанія. на ринку з 2015 року. 
ювелірні прикраси з бурштину.

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю, м. Київ
www.almaz-diamond.com.ua
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.

АРІСТА, м. Запоріжжя
www.aristadiamonds.com
ювелірна фабрика. колекції обручок з білими 
та чорними діамантами. каблучки та запонки 
з діамантами для чоловіків. Гарнітури та 
браслети.

ДОМІНАНТА, м. Київ
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
http://edemgold.dp.ua
дніпропетровська ювелірна фабрика «Едем» 
на ринку з 1995 року. виготовляє широкий 
асортимент ювелірних виробів із золота 
585 проби з діамантами. Модельний ряд і 
цінова політика розраховані на широке коло 
споживачів із середнім рівнем статку. особлива 
увага приділяється асортименту обручок із 
використанням технології  алмазної огранки.

КАСТ, м. Вінниця
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. 



� Львів • Галицькі Експозиції® • 2019

XXІV СпЕцІаЛІзована ювЕЛІрна виСтавка-продаж

КОТЛЯР, м. Київ 
http://kotliar.kharkov.ua
компанія на ринку з 2008 року. виробник 
ювелірних прикрас оригінального дизайну 
зі срібла та золота. великий асортимент 
ланцюжків, браслетів, сережок, каблучок та 
інших прикрас на різний смак і рівень доходу. 
дитячі колекції.

КРИСТАЛ, м. Вінниця
https://vinnitsakristall.com
вінницький державний завод. ювелірні прикраси 
з коштовним і кольоровим камінням. понад 2500 
видів прикрас.

ПЕТРИК, м. Біла Церква
www.petrikgold.com.ua
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.

ПЄРШИН В.М. ФОП, м. Харків
виробник срібних ланцюжків та браслетів 
ручної роботи. також в асортименті є срібні 
підвіски, ладанки та хрестики.

ПІРАМІДА, м. Хмельницький
http://piramida.etov.com.ua
ювелірний завод. на ринку з 1995 року. 
ювелірні прикраси зі срібла з натуральним та 
синтетичним камінням, а також з кристалами 
Swarovski. Широкий асортимент дитячих 
прикрас, чоловічих печаток, підвісок з лазерним 
гравіюванням, хрестиків та релігійних 
підвісок. 

СВІТЛАНА ТМ, м. Київ
ювелірна компанія. виробник ювелірних 
прикрас зі срібла.

СПІРІТ СТОУН, м. Київ 
https://46891-ua.all.biz
один з найбільших в україні постачальників 
природного коштовного каміння ручного 
європейського ограновування.  власне 
виробництво дозволяє виготовляти каміння 
будь-якої огранки, форми та розмірів, 
виконувати індивідуальні замовлення. велика 
різноманітність дизайнів, доступна ціна, а також 
гнучка система знижок.

ТРЕЙД, м. Київ 
www.facebook.com/pg/tradegemsukraine
Мале приватне підприємство. понад 20 років 
на ринку. виробник та імпортер огранованих 
вставок з натуральних коштовних каменів 
1 групи і напівдорогоцінних 2 і 3 групи. 
калібровані і фантазійні форми огранки.



� Львів • Галицькі Експозиції® • 2019

XXІV СпЕцІаЛІзована ювЕЛІрна виСтавка-продаж

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків
http://deoro585.com
творче об’єднання. виготовлення широкого 
асортименту ювелірних виробів із золота 585 
проби з вставками кубічного цирконію. особлива 
увага приділяється асортименту ланцюгів 
та браслетів ручного плетіння.  Харків цепь 
– це моделі сучасного дизайну, неперевершеної 
якості по мінімальним цінам. Сьогодні колекція 
ювелірних виробів підприємства нараховує 
більше 5000 моделей.

ЩЕРБАК М., Біла Церква
www.scherbakvv.com.ua
ювелірна компанія. на ринку з 1989 року. 
особливість виробництва полягає в комбінації 
срібла та золота, яка доповнюється великим 
різновидом каміння.

САЛОН HAND MADE ПРИКРАС, 
АКСЕСУАРІВ, БІЖУТЕРІЇ ТА ВИРОБІВ 
З НАТУРАЛЬНОГО КАМІННЯ  
Beejulka Санкіна Лілія, м. Львів
задорожна ореста м. Львів

закревська тетяна, м. запоріжжя

заремба олена, м. Львів

Мещерякова Людмила, м. запоріжжя

Міненко ольга, м. Львів

Схаб Богдан Фоп, м. Львів

олеся Львівська (олена Філіпович), м. Львів

чад Галина, м. Львів

чарівні Бубоньки Голубкова ольга, м. Львів

Школич Марія м.Львів

Мінералія Микола м.київ

Лазерева алла м.київ

наталія Гуралевич

юлія Stone Planet
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ЧОЛОВІЧІ КОЛЕКЦІЇ

ELIOS, м. Львів 
http://gold-silver.lviv.ua 
каблучки, браслети, медальйони, хрестики та 
запонки для чоловіків.

GERDAN, м. Львів 
https://gerdangold.com.ua
Широкий асортимент чоловічих браслетів, 
ланцюжків та печаток.

KAZKA JEWELRY, м.Київ 
https://kazka.ua
Широкий асортимент  дизайнерських прикрас 
із золота та срібла, а також прикрас з сапфірами 
та діамантами.

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю, м. Київ 
www.almaz-diamond.com.ua
чоловічі запонки з діамантами та затискачі для 
краваток.

АРІСТА, м. Запоріжжя 
www.aristadiamonds.com
каблучки та запонки з діамантами для чоловіків. 
Гарнітури та браслети.

БЕРИЛ, м. Львів 
http://beryl.com.ua
ювелірна фабрика. виробник чоловічих 
каблучок, браслетів та прикрас на індивідуальне 
замовлення.

ЕДЕМ, м. Дніпро
http://edemgold.dp.ua

КАСТ, м. Вінниця
чоловічі ланцюжки та браслети.

КРИСТАЛ, м. Вінниця
https://vinnitsakristall.com
виробник чоловічих перснів та каблучок, запонок 
з діамантами та затискачів для краваток.

ПЕТРИК, м. Біла Церква
www.petrikgold.com.ua

ПІРАМІДА, м. Хмельницький
https://piramida.prom.ua
Широкий асортимент чоловічих печаток, 
підвісок з лазерним гравіюванням, хрестиків та 
релігійних підвісок.

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків
http://deoro585.com

ЩЕРБАК, м. Біла Церква
www.scherbakvv.com.ua
Широкий асортимент чоловічих браслетів, 
ланцюжків, печаток, хрестиків та релігійних 
підвісок.
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ДИТЯЧІ КОЛЕКЦІЇ
ELIOS, м. Львів
http://gold-silver.lviv.ua
дитячі сережки, підвіски, хрестики, ланцюжки, 
браслети з каталогу та на індивідуальне 
замовлення.

KAZKA JEWELRY, м.Київ
https://kazka.ua
Широкий асортимент  дизайнерських прикрас 
із золота та срібла, а також прикрас з сапфірами 
та діамантами.

КОТЛЯР, м. Київ 
http://kotliar.kharkov.ua
компанія на ринку з 2008 року. виробник 
ювелірних прикрас оригінального дизайну 
зі срібла та золота. великий асортимент 
ланцюжків, браслетів, сережкок, каблучок та 
інших прикраси на різний смак і рівень доходу. 
дитячі колекції.

КРИСТАЛ, м. Вінниця
https://vinnitsakristall.com
дитячі сережки та підвіски.

ПЄРШИН В.М. ФОП, м. Харків
виробник срібних дитячих ланцюжків, підвісок, 
сережок та шармів.

ПІРАМІДА, м. Хмельницький
https://piramida.prom.ua
дитячі сережки, підвіски, хрестики, ланцюжки, 
браслети, шарми. також, в асортименті є 
браслети-обереги з червоною ниткою.

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків
http://deoro585.com
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