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XXІІІ СпЕцІаЛІзована ювЕЛІрна виСтавка-продаж

AMBER TRIP UAВ м. Вільнюс, Литва № 27  
www.ethnicshop.lt
Балтійські аксесуари

AVE GEMS м. Одеса № 19
www.sherljewellery.com
ювелірні вироби зі срібла, сучасного дизайну з 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням.

BERYL м. Львів № 13
http://beryl.com.ua
ювелірна фабрика. виробник ювелірних 
виробів із золота з вставками з ексклюзивного 
каміння. повний цикл виробництва від ескізу 
до моделі.

BRIOLET м. Львів № 29
www.facebook.com/brioletdesign
авторські прикраси з натурального каміння: 
намисто, браслети. Сережки зі срібла з 
напівкоштовним камінням.

DE ORO ТМ м. Харків № 20
компанія що спеціалізується на виробах зі 
срібла.

ELIOS м.Львів № 24
ювелірні вироби та прикраси зі срібла та золота 
у Львові.  виготовлення, ремонт, реставрація, 
гравіювання, мийка, чистка, полірування.

EUROGOLD м. Дніпро № 1
www.eurogold.ua
Мережа ювелірних магазинів. Сертифікований 
партнер ювелірної фабрики «Едем». Має 
ексклюзивне право продавати вироби фабрики 
за цінами виробника. ювелірні прикраси з 
діамантами.

GERDAN м. Львів № 34
https://gerdangold.com.ua
ювелірний бренд. на ринку з 2015 року. в 
асортименті прикраси з золота з штучним, 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням 
різних форм та видів огранування. оригінальні 
браслети, сережки, підвіски та ланцюжки.

GLOSS М.КиїВ №42
Браслети з натурального каміння класу LUX, 
виготовлені з медицинської сталі та покриті 
родієм, гіпоалергенні, інкрустовані  фіанітами 
та церконами.

GOLDEn CLUB № 14
https://goldenclub.ua
Магазини та  Інтернет-магазин ювелірних 
прикрас Golden Club в києві, одесі та Харкові 
пропонують купити недорого з доставкою 
прикрас по Україні.

СпиСок УчаСникІв
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IMPERIAL JEWELRY COMPANY  
м. Київ № 33 
ювелірна компанія. прикраси з діамантами.

INDIRA м.Одеса № 9
Біжутерія з Індії.

KIMBERLI м. Вінниця № 31
https://kimberli.ua
ювелірний дім. з 2007 року на ринку. 
Спеціалізується на виробництві ювелірних 
прикрас із діамантами. завдяки техніці 
невидимого кріплення діаманта, прикраси 
здаються більш сяючими та невагомими.

МInAnKARI м.Київ № 30
Грузинська емаль,    ювелірні вироби виготовлені 
за спеціальною грузинською  технікою в стилі 
етно,  модерн,  мінімалізм.

PETRIK м. Біла Церква № 3
www.petrikgold.com.ua
ювелірний завод. виробництво ювелірних 
виробів із золота 585 проби, вироби з 
природніми каміннями (топаз,  гранатаметист,  
цитрин,  хризоліт,  рубін),  та синтетичним  
(гідротермальний смарагд олександрит) 
камінням.

PION м.Одеса № 7 
ювелірний салон м.одеса ,  що спеціалізується 
на обручках на любий смак . Біле , жовте, червоне 
золото з різноманітними вставками.

ROSE SILVER № 2
www/rosesilver.com.ua
жіночі прикраси зі срібла та фурнітура для 
виробів hand-made.

SILVER ICONS м. Коломия № 28
Ікони зі срібла.

STOnE PLAnET  М.КиїВ
ювелірний магазин. вироби з натурального 
каміння.

TOP SILVER м. Київ № 11
дизайнерські прикраси зі срібла.

UKRAINIAN DIAMOND CENTER 
м. Київ № 21
https://udcdiamonds.com.ua
Інтернет-магазин ювелірних виробів на ринку 
з 2005 року. ювелірні прикраси із білого та 
жовтого золота з діамантами.

YOUR FUSION JEWELRY м. Одеса № 17
https://instagram.com/your_fusion_jewelry
ювелірний бренд. дизайнерські прикраси 
зі срібла та натурального каміння і перлин. 
всі прикраси зроблені вручну в єдиному 
екземплярі.
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АЛАТиР м. Рівне № 8
www.alatyr.rv.ua
ювелірна компанія. на ринку з 2015 року. 
ювелірні прикраси зі срібла з бурштином.

АЛіРу № 25  
https://aliru.prom.ua
компанія що спеціалізується на сріблих 
виробах.

АЛМАЗ-ДіАМАНТ Ю м. Київ № 21
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 № 6
www.aristadiamonds.com
ювелірна фабрика. колекції обручок з білими 
та чорними діамантами. каблучки та запонки 
з діамантами для чоловіків. Гарнітури та 
браслети.

ГЕОМАРКЕТ м.Київ № 35
натуральне каміння. вироби з натурального 
каміння.

ДЕРЖАВНиЙ ГЕМОЛОГіЧНиЙ  
ЦЕНТР уКРАїНи м. Київ 
www.gems.org.ua/ua/nauka.php

ДіСі КРіСТАЛС № 32
вставки діаманти.

ДРуЖКА м. Одеса № 7  
ювелірний салон м.одеса ,  що спеціалізується 
на обручках на любий смак: біле , жовте, червоне 
золото з різноманітними вставками.

ЕДЕМ м. Дніпро № 1
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.

КАРМі м.Київ № 26
Біжутерія.

КАСТ м. Вінниця  № 4
торгова марка. асортимент виробів включає 
у себе витончені перстні, каблучки, сережки, 
підвіски, браслети, розкішні кольє та вишукані 
гарнітури, які відрізняються новизною і 
оригінальністтю, виконанні як у класичному , 
так і сучасному стилі.
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КОТЛЯР м. Харків № 22
http://kotliar.kharkov.ua
вінницький завод. з 1973 року на ринку. 
виробництво ювелірних прикрас зі срібла 
з коштовним та напівкоштовним камінням. 
чоловічі каблучки, ланцюжки та браслети зі 
срібла.

КРиСТАЛ м. Вінниця № 40
https://vinnitsakristall.com
вінницький завод. з 1973 року на ринку. 
підприємством з переробки ювелірних алмазів 
у діаманти різних якіснокольорових та вагових 
характеристик круглих, фантазійних та 
ступінчастих форм. виробництво ювелірних 
прикрас з діамантами та іншим коштовним 
і кольоровим камінням. понад 6000 видів 
прикрас.

МОДНі ШТуЧКи м. Львів № 37
https://modnishtychki.032.ua
Біжутерія ручної роботи та ексклюзивні 
аксесуари для волосся.

ПЄРШиН В.М. ФОП м. Харків № 10
виробник срібних ланцюжків та браслетів 
ручної роботи. також, в асортименті є срібні 
підвіски, ладанки та хрестики.

СВіТЛАНА ТМ м. Київ № 38
ювелірні прикраси зі срібла.

СПіРіТ СТОуН м. Київ № 36
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.

СРіБНА іСТОРіЯ м.Львів № 39
Ексклюзивні вироби  зі срібла з натуральними 
каміннями.

ТРЕЙД м. Київ № 5
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.

ХАРКіВ ЦЕПЬ М. ХАРКіВ № 20
hTTP://DEORO585.COM
творче об’єднання. виготовлення широкого 
асортименту ювелірних виробів із золота 585 
проби із 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.
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ЩЕРБАК М. БіЛА ЦЕРКВА № 12
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  
(3 поверх, 2-й зал)
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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