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ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ: 
ПрaТ «гал-ЕКСПО»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30

Тел.: (032) 2970628, 2970627
Факс: (032) 2971756

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ:
Львівський Палац мистецтв,

вул. Коперника,17

ОРГАНІЗАТОР ВИСТАВКИ:  
ПрАТ «гал-ЕКСПО»® 

(Україна, м. Львів)

ЗА ПІДТРИМКИ: 
асоціації ювелірів України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР: 
Ювелірний завод  «ЗОлОтий віК»

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР: 
Вінницький завод «КРиСтал»

ОХОРОНУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 
«титаН»  

Спеціальна рота Управління Державної 
служби охорони при ГУ МВС України  

у Львівській області 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

ФОТО-ПАРТНЕР:

ВИСТАВКА-ПАРТНЕР: 
«lviv wedding show»

ВЕСІЛЬНИЙ ПАРТНЕР:

eXhibition manaGement:
«Gal-ЕXPО»® JSC
30 Vynnychenko st., lviv, UKraine, 79008

phone: +38 (032) 2970628, 2970627
Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua

eXhibition VenUe:
Lviv Palace of Arts, 
17, Kopernik St.

eXhibition organizer: 
«Gal-EXPO»® JSC 
(Ukraine, Lviv)

with sUport oF: 
Ukrainian Jewellery Trade Association 

General partner: 
«ZOLOTOY VEK» Jewelry factory

oFFicial partner: 
«KRISTALL» diamond factory

secUrity is proVided by: 
«TYTAN»  
special unit of the state security service 
department of md mia of Ukraine  
in lviv region

inFormation partners:

Foto-partner:

eXhibition-partner: 
«lviv wedding show»

weddinG partner:
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ПРОгРаМа РОБОти

X СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 
«ЕлітЕКСПО – 2014»

26 лютОгО, СЕРЕда
12.00 – 20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставки, поселення в готелі,  
   оформлення виставкових стендів

27 лютОгО, чЕтвЕР
11.00 –  11.50 Прес-конференція з нагоди відкриття виставки

Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв
12.00   Урочисте відкриття  Х Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку  
   «ЕлітЕКСПО-2014»
12.30 – 18.00 Експертиза дорогоцінних каменів

Організатор: Державний гемологічний центр України
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України

18.00   Закінчення роботи виставки
20.00   Офіційний прийом з нагоди відкриття виставки за окремими  
   запрошеннями

28 лютОгО, П’ятНиця
10.00   Початок роботи виставки
10.00 – 19.00 Експертиза дорогоцінних каменів

Організатор: Державний гемологічний центр України
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України  

19.00   Закінчення роботи виставки

1 БЕРЕЗНя, СУБОта
10.00   Початок роботи виставки
10.00 – 19.00 Експертиза дорогоцінних каменів

Організатор: Державний гемологічний центр України
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України  

14.00 – 15.00 Підведення підсумків Конкурсу на краще представлення торгової  
   марки. Нагородження переможців 

Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Місце проведення: Третій поверх Палацу мистецтв 
19.00   Закінчення роботи виставки 
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ПРОгРаМа РОБОти

2 БЕРЕЗНя, НЕділя
10.00   Початок роботи виставки
10.00 – 18.00 Експертиза дорогоцінних каменів

Організатор: Державний гемологічний центр України
Місце проведення: Стенд Державного гемологічного центру України  

 14.00   Розіграш цінних подарунків від ювелірного заводу «Золотий вік»  
   серед сфотографованих на привітальному фоні з нагоди свята  
   весни

Організатор: Ювелірний завод «Золотий Вік» та  
 Фотошкола «Студія 111»
Місце проведення: Третій поверх Палацу мистецтв

15.00   Розіграш стильного ексклюзивного механічного годинника СКЕлЕтОН  
   серед покупців продукції «Exclusive shop» (Екслюзивні годинники) 

Організатор:  Компанія «Ексклюзивні годинники»
Місце проведення: Стенд компанії «Ексклюзивні годинники»,  
 третій поверх Палацу мистецтв

16.00   Розіграш цінних подарунків серед покупців продукції дніпропетровської  
   ювелірної фабрики «Едем»

Організатор: Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ»
Місце проведення: Стенд дніпропетровської ювелірної фабрики «ЕДЕМ»,  
 перший поверх Палацу мистецтв

18.00   Закінчення роботи виставки
18.00 – 20.00 демонтаж виставкових експозицій та вивіз експонатів
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WORK PROGRAm

X specialized Jewellery Fair-eXhibition 
«ElitEXPO – 2014»

FEbRUARY 26, WEdNESdAY
12.00 – 20.00 Arrival and registration of the exhibition participants, accommodation,  
   construction of the exhibition booths

FEbRUARY 27 , ThURSdAY
11.00 – 11.50 Press conference on the occasion of opening an exhibition

Venue: Conference-Hall (Lviv Palace of Arts)
12.00   Opening ceremony of the 10th specialized jewellery fair-exhibition  
   «ElitEXPO-2014»
12.30  – 18.00 Examination of precious stones

Organizer: State Gemmological Centre of Ukraine
Venue: Booth of the State Gemmological Centre of Ukraine

18.00   End of the exhibition’s working day
20.00   Official reception on occasion of opening an exhibition (by special  
   invitations)

FEbRUARY 28, FRIdAY
10.00   beginning of the exhibition work
10.00 –19.00 Examination of precious stones

Organizer: State Gemmological Centre of Ukraine
Venue: Booth of the State Gemmological Centre of Ukraine  

19.00   End of the exhibition’s working day

mARCh 1, SATURdAY
10.00   beginning of the exhibition work
10.00 – 19.00 Examination of precious stones

Organizer: State Gemmological Centre of Ukraine
Venue: Booth of the State Gemmological Centre of Ukraine  

14.00 – 15.00 Summing up the results of the contest for the best presentation of the 
   trade mark. Award ceremony

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC
Venue: Hall of Lviv Palace of Arts

19.00   End of the exhibition’s working day
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WORK PROGRAm

mARCh 2, SUNdAY
10.00   beginning of the exhibition work
10.00 –18.00 Examination of precious stones

Organizer: State Gemmological Centre of Ukraine
Venue: Booth of the State Gemmological Centre of Ukraine  

14.00   Raffle with valuable prizes of «Golden Age» Jewellery Factory among  
   visitors who were photographed on a greeting background on the  
   occasion of holiday of spring

Organizer: «Golden Age» Jewellery Factory
Venue: Lviv Palace of Arts (3rd floor)

15.00   Raffle of stylish exclusive mechanical watch Skeleton among buyers  
   of «Exclusive shop» products (exclusive watches)

Organizer:  Company «Exclusive shop»
Venue: Booth of the company «Exclusive shop» (3rd floor of Lviv Palace of Arts)

16.00   Raffle with valuable prizes among customers of dnipropetrovsk Jewellery  
   Factory «Edem»

Organizer: Dnipropetrovsk Jewellery Factory «Edem»
Venue: Booth of the Dnipropetrovsk Jewellery Factory «Edem»  
 (1st  floor of Lviv Palace of Arts)

18.00   End of the exhibition’s working day
18.00 – 20.00 dismantling of the expositions and departure



22
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БігСаН ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ............................................................................................ 22 .......44
БУРШтиНОва Хата тМ ............................................................................................. 10 .......46
вЕлЕС™ ПП САПФІР ................................................................................................... 16 .......47
гЕліОС .......................................................................................................................... 53 .......48
далМалі ....................................................................................................................... 38 .......50
дацЕНКО ПП ................................................................................................................ 14 .......51
дЕНЬги ПлюС  ВСЕУКРАїНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ГАЗЕТА ......... 57 .......52
дЕРЖавНа ПРОБіРНа СлУЖБа МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ ................ 50 .......54
дЕПаРтаМЕНт дЕРЖавНОЇ ПОлітиКи У СФЕРі ПРОБіРНОгО НаглядУ  
 дОКУМЕНтів СУвОРОЇ ЗвітНОСті та лОтЕРЕйНОЇ діялЬНОСті  
 ЗаХідНЕ КаЗЕННЕ ПідПРиєМСтвО ПРОБіРНОгО КОНтРОлю 
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ ..................................................................... 50 .......55
дЕРЖавНий гЕМОлОгічНий цЕНтР УКРаЇНи ..................................................... 49 .......56
діаМаНтОва МРія ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................................................... 21 .......58
діаМО дайМОНд віННиця ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ........................................... 67 .......59
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УчаСНиКи виСтавКи

Авторитетний та стильний глянцевий журнал anturazh про події міста та країни.
Кількість сторінок -  76 ст.
Аудиторія: 25-55 років, різного соціального статусу
Вихід 1 раз на місяць
Тираж  10 000 примірників
Розповсюдження: 70% - безкоштовно, 30% - в торгівельних мережах
Висвітлюють:
 - новини політики, економіки, соціуму
 - новини шоу-бізнесу, світське життя 
 - мода і тенденції
 - спорт, автосвіт
Рубрики:
 - news-online
 - Актуально
 - Соціум
 - Експеримент
 - Стиль життя
 - Віч-на-віч
 - Обличчя з обкладинки
 - Особистість
 - Приватне життя
 - Він і вона
 - Психологія
 - Fashion world
 - Тренди
 - Гурман (кулінарія)
 - Спецпроект  Vip kids 
 - Автосвіт
 - music life
 - cпорт
 - Подорожі
Фотостудія від anturazh:
 - послуги професійних фотографів
Модельне агентство, школа моделей (дитяча та доросла) 
Організація заходів (event-послуги)

ANTURAZh COmPANY 
ЖУРНАЛ ТА РЕКЛАМНІ ПОСЛУГИ

вул. Хімічна, 4, 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (098) 0993391,
 (063) 5652273
e-mail: anturazhmagazine@mail.ru
www.anturazh.com.ua
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УчаСНиКи виСтавКи

AS SAmAd 
associates company (pVt) ltd.

Office:  
57, Anuradhapura Road, 
61300, Puttalam, Sri Lanka

Factory: 
13, Kuruuegala Road,
61300, Puttalam, Sri Lanka

Phone: +94 32 2267299
 +94 72 6287654
 +94 78 9959550
 +94 75 7466266
 +94 71 5149775
 +94 77 3152779
Fax: +94 32 2266397
e-mail: katishiqsamad@hotmail.com 
            samadacpl@hotmail.com.
            kmashaahamed@gmail.com

as samad Jewels є професійним виробником, імпортером срібних ювелірних виробів, а 
також займається гуртовим продажем чистого срібла, дорогоцінного каміння та ювелірних 
виробів. Наша фірма має свій власний завод, сучасне виробниче обладнання, групу 
професійних дизайнерів та кваліфікований персонал з сервісного обслуговування.

Щоб адаптуватися до розвитку ринку, ми підготували широкий асортимент продукції  
відокремивши чисте срібло і радій срібла після процесу анти окислення. Наша продукція 
вирізняється відмінною якістю, вишуканою технікою сучасним дизайном. Ізюминкою 
колекцій є золото вищого класу, яке ми імпортуємо з Китаю та Туреччини. Наше дорогоцінне 
каміння і імітація каменів роблять кольори більш багатими і диверсифікованими.

Наша продукція може бути оформлена за рахунок покриття золотом, платиною, 
рожевим золотом; ми пропонуємо широкий асортимент ювелірних виробів різних стилів з 
конкурентоспроможною ціною та новий дизайн представлений кожен місяць.

Ми завжди гарантуємо бездоганне обслуговування після покупки і дотримуємося політики 
підвищення якості продукції у поєднанні з розробкою нових продуктів. 

Ми щиро сподіваємося потиснути руки новим та постійним клієнтам у Європі, щоб 
налагодити майбутню співпрацю, та прагнемо задовольнити потреби найвибагливіших 
покупців! Ми приймаємо вітчизняні та зарубіжні замовлення в найближчі роки , також вітаємо 
отримання від вас фотографій та зразків, щоб удосконалити продукцію.
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as samad Jewels is a professional manufacturer, importer of silver jewellery and wholesaler of 
pure silver, gems, and studded jewelries. our company has its own factory, advanced production 
equipment, a group of professional creative designers, and aftersales service staff.

to adapt to the development of market, we produced a wide range of products by separating 
the pure silver and radium silver after the process of anti-oxidation. our products boast excellent 
quality with exquisite technology and novel style. the most striking point is its avanti Grade gold 
which we import from china and turkey. our precious stones and imitation stones make the 
colors richer and more diversified.

our products can be customized via plated Gold, platinum, rose Gold, we offer   wide range 
of jewellery styles with competitive price, and new design presented every month.

we always guarantee the faultless after- sales service and adhere to the policy of improving 
products quality combined with development new products. we offer professional purchasing 
island wide. our rigorous management and operation system contribute to success.

we sincerely hope to join hands with the new and regular customers in europe to create the 
future, and strive to be better and best! we undertake domestic and foreign orders in the years 
to come, also welcome sending us pictures and samples to make customized product.

AS SAmAd 
associates company (pVt) ltd.

Office:  
57, Anuradhapura Road, 
61300, Puttalam, Sri Lanka

Factory: 
13, Kuruuegala Road,
61300, Puttalam, Sri Lanka

Phone: +94 32 2267299
 +94 72 6287654
 +94 78 9959550
 +94 75 7466266
 +94 71 5149775
 +94 77 3152779
Fax: +94 32 2266397
e-mail: katishiqsamad@hotmail.com
           samadacpl@hotmail.com.
           kmashaahamed@gmail.com
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Ювелірна мережа «carat» – це ваш провідник в світ дивовижних прикрас. Ми прагнемо 
зробити наших жінок ще спокусливішими, а чоловіків більш елегантними.

Неперевершені вироби з діамантами, величезний асортимент золотих каблучок, 
сережок,  ланцюгів та годинників вітчизняного виробництва, індивідуальний підхід до наших 
постійних клієнтів відрізняє нас від багатьох ювелірних компаній.

Ми будемо раді задовольнити Ваші витончені смаки і запрошуємо завітати до нашого 
виставкого стенду.

вул. Пушкінська, 40,
м. Харків, 61057, Україна
Тел.: (057) 7060262

Відділи в м. Харків:  ТЦ «Будинок торгівлі», 
вул. Суздальські ряди, 9, ТЦ «Космос», 
вул. Ак. Павлова, 144-Б, ТЦ «Екватор»
пр. Московський, 286-Б,  ТЦ «Сетко» 
Харківська обл. м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г

CARAT 
ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА
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Ювелірний Дім «de oro» спеціалізується на виробництві  та оптовій торгівлі ювелірними 
виробами з золота та срібла. Ми є партнерами та офіційними представниками багатьох 
виробників України, що дає нам право реалізовувати продукцію по цінам заводів-виробників. 
Пропонуємо багатий вибір годинників, ланцюжків, браслетів, каблучок, сережок та багато 
іншого. 

Маючи багаторічний досвід та кваліфікованих менеджерів, пропонуємо свої послуги 
виробничим підприємствам по просуванню та реалізації Вашої продукції на території 
України.

Запрошуємо Вас до взаємовигідного співробітництва!

2
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dE ORO 
ЮВЕЛІРНИЙ  ДІМ

вул. Плеханівська, 20,
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (050) 2753006
 (068) 4207745
 (063) 1674550
e-mail: deoro2011@mail.ru
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Одеська ювелірна компанія Golden club була заснована в 1998 році. Кращі одеські 
ювеліри працюють на високоякісному і сучасному обладнанні, створюють ексклюзивні 
вироби, які приносять радість і задоволення нашим покупцям. З кожним роком ми 
вдосконалюємо виробництво ювелірних виробів з високоякісного вітчизняного золота, що 
задовольняє різноманітний смак українських, а також зарубіжних споживачів. Необмежена 
фантазія, підкріплена багаторічним досвідом, дозволяє нашим художникам-модельєрам 
створити унікальний і багатий асортимент ювелірних виробів. Вишукані й неповторні 
колекції з дорогоцінних каменів таких як діаманти, смарагди, сапфіри, топази, перли 
підкреслять неповторність, індивідуальність, стиль кожної жінки. Великі ланцюги, браслети 
від класичних моделей, до моделей світових брендів висловлять багатий смак і внутрішню 
силу кожного чоловіка. 

 Унікальна робота і індивідуальний підхід до наших постійних клієнтів, різні акції, 
величезний вибір обмінного фонду, накопичувальні дисконтні картки та сучасний інтернет 
сайт з інтернет магазином виділяють Golden club з безлічі ювелірних компаній. 

 Зробити нашого клієнта щасливим володарем високоякісного і неповторного ювелірного 
виробу є основним принципом нашої роботи.

GOLdEN CLUb 
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Пушкінська, 72, ЦУМ
м. Одеса, 65065, Україна
Тел.: (0482) 345350
e-mail: goldenclub@ukr.net
www.goldenclub.ua

Одеса:
маг. «Golden Club» ТЦ «Середньофонтанський»  
пров. Семафорний, 4
маг. «Golden Club» 1 поверх ЦУМ, вул. Пушкінська, 72
маг. «Золото» пр. Шевченко, 6/3
маг. «Golden Club» ТЦ «Сіті Центр», вул. Маршала Жукова, 2

Київ:
маг. «Golden Club» ТЦ Метроград, пл. Бесарабська, 1
маг. «Golden Club» ТЦ «Ocean Plaza», вул. Горького, 176

Харків:
маг. «Golden Club» ТЦ «Французький Бульвар»,  
вул. Академіка Павлова, 44-Б
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JEWELER dEmO

вул. Ювілейна, 70а,
м. Краматорськ, 84300, Україна
Тел.: (067) 1000707,
 (066) 9964380
e- mail: info@jewelrydemo.com.ua
www. jewelrydemo.com.ua

Торгово-виробнича компанія «Jeweler demo» є лідером серед виробників ювелірного 
демообладнання і упаковки на ринку України. Ми пропонуємо Вашій увазі широкий 
модельний ряд демонстраційного обладнання власного виробництва, за допомогою якого 
Ви зможете максимально красиво і сучасно  оформити вітрини для ювелірних виробів і 
біжутерії. 

Завдяки багаторічному досвіду роботи в ювелірній галузі ми маємо можливість 
виготовляти  продукцію високої якості і виконувати навіть найскладніші замовлення. 
Нині наша компанія здатна запропонувати ринку щонайширший спектр виставкового 
демообладнання в самих різних цінових категоріях, від бюджетних - призначених для 
експонування виробів масового попиту  до елітних, виконаних по індивідуальному  ескізу 
замовника.  Ми не боїмося експериментувати і ніколи не стоїмо на місці!

Наші конкурентні переваги:
- власне виробництво;
- швидкі терміни виготовлення;
- ціни без посередників;
-  висока якість продукції;
- індивідуальний підхід до побажань кожного Замовника по конструкції, функціональності 

та підбору матеріалів.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожен покупець став  Нашим Постійним 

Клієнтом!
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trading & production company «Jeweler demo» is a leading manufacturer of jewelry demo 
equipment and packaging at the Ukrainian market. we offer a wide range of demonstration 
equipment of our own production, with the help of which you can make the most spectacular 
showcases for jewelry and bijouterie.

due to many years of experience in the jewelry industry we are capable to produce high 
quality products and to perform even the most difficult orders. nowadays our company is able 
to suggest a wide range of demo equipment for exhibition at the market. we can offer as budget 
prices (products designed for exhibiting at mass market) so as luxury (made according to an 
individual design of the customer). we are not afraid to experiment and we are always eager 
to develop our experience and knowledge!

our competitive advantages:
- own production;
- fast production time;
- prices without intermediary increase;
- high-quality products;
- individual approach to each customer as to design, functionality and materials selection.
we do our best to make every buyer our regular customer!

JEWELER dEmO

70a, Yuvileina St.,
84300, Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine 
Phone: +380 67 1000707,
 +380 66 9964380
e-mail: info@jewelrydemo.com.ua
www. jewelrydemo.com.ua
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Наша компанія займається продажем та виготовленням авторських прикрас більше 
десяти років. Торгівельна марка «Jonardano» була заснована в 2009 році у м. Львові. 

Компанія є ексклюзивним та єдиним представником унікальних прикрас найвищої якості, 
які не мають аналогів на ринку України. Jonardano пропонує лінію ювелірної біжутерії з 
високоякісного сплаву « eloxal». 

Сьогодні прикраси з eloKsal є надзвичайно популярними у Європі. За короткий час, ми 
створили представництва в п’ятнадцяти містах України і надалі займаємось формуванням 
збутової мережі і пропонуємо наше партнерство та гуртові поставки унікального товару.

9
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JONARdANO

вул. Водогінна, 2, офіс 123
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (032) 2416773 
e-mail: jonardano@gmail.com 
www.jonardano.com
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la storia – молода компанія, яка динамічно розвивається на ринку України, надає 
широкий асортимент ювелірних виробів зі срібла вищої проби, виробництва Італії і 
Таїланду. Прикраси декоровані натуральним камінням, покриті родієм або золотом, що 
дозволяє їм довго зберігати свій первозданний вигляд. Ювелірні вироби витончені і зовні 
не відрізняються від золота.

Унікальність колекцій полягає у майстерності дизайнерів реагувати на зміни в тенденціях 
моди і вміло поєднувати срібло та каміння. Ювелірні вироби, які представляє компанія la 
storia, створені спеціально для сучасних жінок з індивідуальним характером і почуттям 
стилю, які крокують у ногу з часом, стежать за модою і цінують якість у кожній деталі. Будь-
який виріб la storia – це жіночність, сучасність, унікальність і бездоганний смак.

Прикраси із срібла, які пропонує Вам la storia, виглядають розкішно і мають доступну 
ціну, що дозволяє бути шикарною як в особливі моменти Вашого життя, так і кожен 
день.

LA STORIA
ВИшУКАНЕ ІТАЛІЙСЬКЕ СРІБЛО

вул. Гетьмана, 6,
м. Київ, 03057, Україна 
Тел.: (095)1012000
 (044) 4666866
e-mail: o.poluektov@la-storia.com.ua
http://la-storia.com.ua
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Магічний гранат, сяючий топаз, таємничий смарагд, чудовий димчастий кварц, 
променистий цитрин, зачаровує сапфір і неповторна багатобарвність чарівного турмалінів 
в наших прикрасах вас приємно здивують, в них втілюються вишуканість і неповторний 
стиль. 

«шерл» – це поєднання високої якості і оригінальних ідей, витончена розкіш яких 
підкреслить Вашу індивідуальність і бездоганний смак.

ShERL

вул. Артема, 119, магазин «SHERL»
м. Донецьк,  83001, Україна
Тел.: (066) 9308282, 5030597
e-mail: shop@sherljewerlly.com
            sherl.dn@yandex.ru
http://sherljewellery.com
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soVa – це Ваш ювелірний гардероб – стильний та сучасний. Золото чи срібло? Вишукано 
чи демократично? Класика чи щось екстравагантніше? soVa знає, що пасує до Вашого 
настрою сьогодні!

soVa – це ювелірний підхід до Вашого стилю. soVa, jewelry house - не лише якісні 
й модні ювелірні прикраси, а й турбота про Вашу красу. Консультанти soVa – водночас 
Ваші особисті стилісти. Стиль – це завжди довгостроковий проект. Ми дбаємо про Вас 
починаючи від найпершої каблучки! І заздалегідь оновлюємо колекції до всіх наступних 
візитів. Ви неодмінно знайдете у нас необхідну «родзинку» до щоденного іміджу. soVa 
– це невичерпне джерело ювелірних новинок і гарного настрою, гарантія яскравого 
індивідуального образу!

soVa – це ювелірна надійність і впевненість. Вам потрібен оригінальний подарунок для 
близької людини – подруги, мами, коханої? А може сьогодні саме час порадувати себе 
новими прикрасами? soVa, jewelry house – Ваш справжній ювелірний гардероб!

Щиро, soVa

SOVA
Jewelry hoUse

м. Київ
Тел.: (044) 3619037
 (093) 5232925 (з питань співробітництва)
e-mail: info@sovajewels.com
www.sovajewels.com
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Ювелірна компанія «ТanGo» – новинка сезону 2013. Творці і натхненники компанії під 
емоційною назвою «ТanGo» об’єднали традиції майстрів, творчу філософію і сучасний 
підхід до ювелірного бізнесу.

«ТanGo» – це ювелірні прикраси преміум класу, оригінального авторського дизайну 
від українського виробника.

«ТanGo» – це вираження душі, особливий настрій, передане майстрами компанії 
в неповторних авторських колекціях. Кожен виріб пофарбовано емоційним ритмом, 
чуттєвим, елегантним, вишуканим і чудовим, і цей ритм звучить у кожній прикрасі набагато 
переконливіше, ніж тисячі красивих слів.

«ТanGo» – ЦЕ МИСТЕЦТВО КРАСИ, ІМПРОВІЗАЦІї, ВІРТУОЗНЕ ВИКОНАННЯ.
«ТanGo» – ЦЕ ЖИТТЯ, ЦЕ ЛЮБОВ, ЦЕ ЩАСТЯ !
Прикраси «ТanGo» володіють чудовою властивістю виглядати завжди вишукано 

і шикарно. Ставши власником цих прикрас ви зустрінетеся з розкішною класикою, 
нестандартним авангардом і новинками модерну. У прикрасах від ювелірної компанії 
«ТanGo» Ви завжди елегантні, неповторно красиві і з бездоганним шармом Вашого 
власного стилю.

28
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тANGO
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

Тел.: (067) 1910707,
 (050) 8310606
е-mail: tangogold@ukr.net 
           tangogold@mail.ru
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«Vikki» – це новий бренд, який створений спеціально для витончених цінителів моди, 
елегантних і стильних покупців. Він – символ вільних жінок, впевнених у своїй привабливості 
і унікальних у своїй красі.

Найчистіші кристали «swarovski» та ексклюзивність серій, які виходять, роблять ці 
прикраси рідкісними витворами мистецтва. Всі прикраси випускаються  в обмеженій 
кількості і прекрасної якості.

VIKKI

Тел.: (095) 251486
e-mail: belous1_1978@mail.ru
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Компанія VolVaK займає особливу нішу на ювелірному ринку України. 
Вироби компанії отримали визнання та нагороди на найкращих ювелірних виставках 

України, неодноразово відзначені різноманітними нагородами та дипломами. 
Вироби ТМ «VolVaK» користуються попитом не лише у всіх регіонах України, але і за 

кордоном. Підприємство є лауреатом рейтингу «Найкращі підприємства України» і входить 
до Асоціації ювелірів України. 

Краса і неповторність каміння надихають на розвиток власного стилю в ювелірному 
мистецтві. Компанії VolVaK спеціалізується  на виробах ручної роботи.

Деяке каміння є неповторним і вимагає індивідуального підходу при створенні ювелірних 
прикрас. Талановиті майстри, враховуючи тенденції сучасної моди проявляють творчість 
і  працюють за власними ескізами. 

Ювелірна компанія VolVaK прагне вивести на ринок України ювелірні вироби з 
нестандартним, ексклюзивним камінням різних цінових категорій.

Мета компанії - дати можливість людям, закоханим в напівдорогоцінне каміння, зробити 
прикраси невід’ємною частиною  щоденного гардеробу.

Компанія має власну роздрібну торгівельну мережу. Неповторність і елегантність виробів 
роблять їх престижними і бажаними.

Більшість колекції виробів з бурштином, коралом, бірюзою, перлами – це  прикраси, 
котрі завойовують любов і увагу покупців. 

Ювелірна майстерня компанії VolVaK допоможе Вам розробити та втілити у реальність 
ексклюзивні вироби, які підкреслять Вашу індивідуальність.
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VOLVAK
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

а/с 33, м. Київ, 02105, Україна
Тел.: (044) 5021287
 (067) 5064664
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ТОВ «ЮД Ажур» засноване в 2005 році, успішно розвивається і приймає участь в різних 
виставках.

Продовжуючи традиції ювелірних шкіл, ТОВ «Ажур» виробляє широкий асортимент 
виробів з натуральними і штучними вставками, коралами, перлами та перламутром. 

Індивідуальний підхід до кожного клієнта, якість і відмінні ціни – це те, що  робить «Ажур» 
одним із лідерів ювелірної промисловості Поділля.

Торгова марка « Ажур» – це ваш найкращий вибір.

аЖУР ювЕліРНий діМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Келецька, 51,  
м. Вінниця, 21027, Україна
Тел./Факс: (0432) 507976,
 (0432) 507975
e-mail: ajurgold@gmail.com
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алМаЗ-діаМаНт ю
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Сім’ї Сосніних, 11,  
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2064084, 2064085
Факс: (044) 4028724
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua
www.almaz-diamond.com.ua

Магазини:
Україна, м. Київ, вул. Горького 176, 1 поверх ТЦ «ОКЕАН ПЛАЗА»
Тел.: (097) 1956776
 (093) 6452317
Україна, м. Київ, пр-т Московський 23-А, 1 поверх ТЦ «ГОРОДОК»
Тел.: (067) 8365098
 (063) 3413127
Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9-А, ТОВ «Ексклюзив»
Тел.: (044) 3531802, 3531803, 4021310
Україна, м. Харків, вул. Сумська, 124, «Ювелірна біржа» 
Тел.: (057) 7001088

Основним напрямком діяльності фірми є огранювання власної алмазної сировини та 
гуртовий продаж діамантів власного виробництва. В асортименті нашої продукції – діаманти 
будь-яких якісних та вагових груп круглої форми, а також діаманти усіх фантазійних форм. 
Фірма має можливість задовольняти будь-які індивідуальні побажання замовників та 
виробництво діамантів.

 Новим напрямком діяльності є гуртово-роздрібний продаж високоякісних морських та 
культивованих перлів різних кольорів.

Запрошуємо до співпраці як постійних, так і нових клієнтів. У нас Ви знайдете широкий 
вибір продукції, високий рівень обслуговування, індивідуальний підхід до кожного 
клієнта.
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the main activity of the company is polishing rough diamonds and its marketing. the company 
produces its own rough diamonds. the diamonds are of different forms - round and fantasy, and 
very wide sizes, colors, clarities. special orders may be acceptable.

the new activity direction is the wholesale and retail trade of high-quality marine and cultivated 
pearls by different colors.

we provide individual attitude to every customer. we invite you to join many companies that 
already are co-operating with us.

best quality! best selection! best service!

ALmAZ-dIAmONd U  LTd.

11, Simyi Sosninykh St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2064084, 2064085
Fax: +380 44 4028724
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua
www.almaz-diamond.com.ua
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Асоціація ювелірів України – суспільна організація, створена в 2000 році, об’єднує більш, 
ніж 370 підприємств виробництва і торгівлі ювелірними виробами в Україні.

Основними напрямками роботи Асоціації є створення найбільш сприятливих умов для 
діяльності підприємств – її членів. Ефективного представлення їх інтересів в державних 
органах влади та управління.

аСОціація ювЕліРів УКРаЇНи

www.aju.com.ua
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БігСаН
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

пров. Будівельників, 1, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (045) 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua

Ювелірний   дім  «Бігсан» –  лідер на ринку України по виробництву ювелірних виробів 
зі срібла комбінованого з золотом. Представляє собою підприємство з повним циклом 
виробництва, від задуму та ескізу художника до реалізації виробів. Для гарантування 
найвищої якості, наша компанія користується новітніми технологіями і впроваджує сучасні 
тенденції ювелірної моди.

Ювелірний дім «Бігсан» має на меті давати краще своїм клієнтам .
Маємо честь з гордістю представити Вам свою  колекцію.
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Jewelry company «bigsun» is the leading Ukrainian company in manufacturing of silver 
jewelry combined with gold. we are the company that comprised the full manufacturing cycle, 
from the design to manufacturing. in order to guarantee the highest quality, our company uses 
up-to-date technologies and introduces modern tendencies of jewelry fashion. 

Jewelry company «bigsun» is aimed to give only the best to our customers. 
it is an honor to present our collection to you!

bIGSUN
Jewellery company

1, Budivelnikiv Alley, 
09100, Bila Tserkva, Ukraine
Phone/Fax: +380 45 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua



46

10

УчаСНиКи виСтавКи

Картини з бурштину за ціною виробника: 
- ікони;
- портрети;
- пейзажі;
- мисливство;
- квіти, натюрморти;
- романтичні сюжети;
- елементи декору;
- картини за індивідуальним замовленням.
Запрошуємо до співпраці оптових та роздрібних клієнтів.
Бурштинова хата – оселя якості.

БУРШтиНОва Хата тМ

вул. Гагаріна, 39
м. Рівне, 33016, Україна
Тел.:  (067) 3608560
 (095)1500526
e-mail:  burshtynhata@bigmir.net
www.burshtynovahata.at.ua
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Український виробник ювелірних прикрас із золота та срібла. Підприємство пропонує 
широкий асортимент виробів , який постійно оновлюється.

Серед останніх розробок підприємства обробка виробів алмазною огранкою, 
виготовлення пустотілих ланцюжків, нанесення різноманітного покриття на ювелірні вироби, 
у тому числі, покриття виробів емаллю.

На ринку ювелірної продукції підприємство знаходиться з 2001 року, і за цей час 
зарекомендувало себе як надійний партнер. Серед наших основних пріоритетів -  якість 
продукції та постійне засвоєння нових технологій.

Для гуртових покупців ми пропонуємо гнучку систему знижок та індивідуальний підхід 
до кожного клієнта.

Запрошуємо Вас до співпраці!

вЕлЕС™
ПП САПФІР

вул. Маршала Гречко, 1,
м. Хмельницький, 29009, Україна
Тел.: (0382)796368, 
 (098) 8784917 відділ збуту 
 (095) 9305891
Тел./Факс: (0382)641554,
e-mail: info@sapfir.km.ua
www.sapfir.km.ua

16
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Ювелірна компанія «Геліос» є вітчизняним виробником прикрас з 1991 року.
Компанія спеціалізується на виготовленні індивідуальних замовлень, дрібносерійних та 

ексклюзивних  ювелірних виробів з червоного, жовтого та білого золота 585 та 750 проб.
У виробництві вишуканих, елегантних та стильних виробів використовують дорогоцінне 

каміння найвищої якості та характеристик.
Ювелірна фабрика «Геліос» пропонує широкий асортимент виробів на будь-який смак:

вироби з діамантами, перлинами, емаллю та напівдорогоцінним камінням. Приділяється 
велика увага гарнітурам для жінок: каблучки, сережки, кулони та браслети.

Компанія є членом Асоціації Ювелірів України, бере участь в ювелірних виставках як 
по Україні, так і за кордоном.
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гЕліОС

вул. Сім’ї Сосніних, 11
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (067) 9072578
 (050) 1931700
e-mail: gelios_m@ukr.net
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11, Simji Sosninykh St.
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 9072578
 +380 50 1931700
e-mail:gelios_m@ukr.net

Jewelry Factory «Gelios» offers a wide range of products for every taste.



50

38

УчаСНиКи виСтавКи

Коштовне каміння: берил, аквамарин, гранат, топаз, турмалін, аметист, шпінель.
Класичні та ексклюзивні форми огранювання. Гліптика.

далМалі

вул. Ольжича, 8, оф. 5, 
м. Київ, 04086, Україна
Тел.: (096) 3700759
Факс: (044) 4405369
e-mail: dalmali@mail.ru
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Православні колекції містять у собі широкий спектр ювелірних виробів: натільні хрести 
й мощевики, складні мініатюрні ікони й образки-медальйони. У цих унікальних ювелірних 
виробах досягається синтез передових технологій і строгість канонів і традицій мистецтва 
Православної Церкви. Вироби виконані зі срібла з позолотою, у біметалі, а також зі срібла 
з позолотою та гарячої емалі. Ці вироби підкреслюють традиції Православної Церкви.

Вироби Православних колекцій призначені для тих, хто шанує й поважає Православні 
традиції, хто усвідомлює величезний духовний потенціал православної віри з її твердженням 
головної цінності на землі – цінності людського життя. Тому ювелірні вироби Православної 
колекції є кращим пам’ятним підношенням, присвяченим до знаменної події в житті людини. 
На відміну від звичайного подарунка – це завжди побажання Божого благословення.

дацЕНКО
ПП

а/с 2627, м. Запоріжжя, 69068, Україна
Тел.: (061) 2872018
Факс: (061) 2184224
e-mail: info@akimov.com.ua
www.akimov.com.ua
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дЕНЬги ПлюС 
ВСЕУКРАїНСЬКА  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА  
ГАЗЕТА

вул. Б. Хмельницького, 33/34, оф. 6, 
м. Київ, 01030, Україна
Тел.: (044) 2308677
e-mail: reklama@dengi-info.com
www.dengi-info.com

вул. Пушкінська, 38/40, оф. 21
м. Одеса, 65011, Україна
Тел.: (048) 7194632

«Деньги плюс» – всеукраїнська інформаційно-аналітична газета, у якій публікуються 
професійні огляди валютних і фондових ринків, огляди офшорних юрисдикцій,  ділові 
й фінансові новини, рекомендації з інвестицій, матеріали про обранців світу грошей і 
самих великих афер.  Для учасників біржових торгів широко представлена  унікальна  
рубрика – «Уроки для трейдера». Давати практичні рекомендації й наводити реальні 
приклади дозволяє тісне співробітництво з найбільшим біржовим оператором у країнах 
СНД і Східної Європи компанією «teletrade consulting». 

Тираж: 63 000
Виходить 1 раз на місяць
Передплатний індекс: 06828
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«Деньги» (money) – the business analytical newspaper where professional reviews of the 
currency and share markets are being published, reviews of offshore jurisdictions, business and 
financial news, investments’ recommendations, materials about the world money elects and the 
largest swindles. For the participants of the exchange tenders the unique heading - «lessons 
for the trader» is widely submitted. to give the practical recommendations and to result real 
examples allows the close co-operation with the company «teletrade» – the largest exchange 
operator in the cis countries and the east europe.

mONEY PLUS
inFormation-analitic maGazine

off.6, 33/34, B.Khmelnytskogo St., 
01030, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2308677
e-mail: reklama@dengi-info.com
www.dengi-info.com

off.21, 38/40, Pyshkinska St.
65011, Odessa, Ukraine
Phone: +38 048 7194632
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дЕРЖавНа ПРОБіРНа СлУЖБа
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ

вул. Отто Шмідта, 26
м. Київ, 04107, Україна
Тел.: (044) 2399700
Факс: (044)4863811
e-mail: office@assay.gov.ua
www.assay.gov.ua

Державна пробірна служба є урядовим органом державного управління:
-  бере участь в реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю 

за якістю дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного каміння,  виробів з них;
-  здійснює управління сферою державного пробірного  контролю;
-  виконує контрольно-наглядові  функції у сфері державного пробірного контролю, а 

саме:
- проводить перевірки додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства у процесі здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним 
камінням;

- готує і подає на розгляд Мінфіну пропозиції щодо  зупинення дії або анулювання  
виданих суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій;

- проводить щорічну реєстрацію відбитка спеціального знака  - іменника;
- розробляє форми державних пробірних клейм, забезпечує виготовлення зазначених 

клейм, проводить  їх  реєстрацію  та експертизу відбитків цих клейм;
- організовує  роботу  арбітражного лабораторного центру;
- забезпечує співробітництво з Європейською асоціацією пробірних палат і Постійним 

комітетом Міжнародної  конвенції з контролю та клеймування виробів з дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння;

- здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів суб’єктів підприємницької діяльності, 
які здійснюють операції з дорогоцінними металами;

- розробляє  нормативно-методичні та інструктивні документи з питань державного 
пробірного контролю.

Державна пробірна служба є членом Європейської Асоціації Пробірних Установ (АЕАО) 
та має статус спостерігача в Постійному Комітеті Міжнародної Конвенції з контролю та 
клеймування виробів з дорогоцінних металів.
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Західне казенне підприємство пробірного контролю створене відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.04.2000р. №732 «Про утворення Державної пробірної 
служби та казенних підприємств пробірного контролю», наказу Міністерства фінансів 
України від 18.05.2000р. №106 «Про утворення казенних підприємств пробірного 
контролю».

Предмет діяльності підприємства:
- перевірка якості дорогоцінних металів та виробів з них;
- проведення випробувань, контрольних (арбітражних) аналізів матеріалів та виробів, 

що містять дорогоцінні метали;
- обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, 

виготовлених в Україні та ввезених на територію України з метою їх реалізації;
- клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів, 

за заявками юридичних та фізичних осіб;
- виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів.

дЕПаРтаМЕНт дЕРЖавНОЇ ПОлітиКи У СФЕРі 
ПРОБіРНОгО НаглядУ дОКУМЕНтів СУвОРОЇ  
ЗвітНОСті та лОтЕРЕйНОЇ діялЬНОСті  
ЗаХідНЕ КаЗЕННЕ ПідПРиєМСтвО ПРОБіРНОгО 
КОНтРОлю
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ

вул. Варшавська,70
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (0322) 445118
Факс: (0322) 445118
e-mail: zkppk@mail.lviv.ua

Відділення підприємства:
вул. Вінницька, 61
м. Хмельницький, Україна
Тел./Факс: (0382) 612993 (94)
e-mail: assay@hm.ukrtel.net

Графік роботи підприємства:
понеділок-четвер: з 8-00 до 16-45
п’ятниця:   з 8-00 до 15-30
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дЕРЖавНий гЕМОлОгічНий цЕНтР УКРаЇНи

м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 7063647

Державний гемологічний центру України (ДГЦУ) проводить експертизу дорогоцінного, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння на замовлення юридичних і фізичних осіб. 

 Основна мета експертизи - надання незалежної і об’єктивної інформації про Ваше 
каміння: 

- інструментальна діагностика каміння, у тому числі визначення його походження 
(природне або штучне); 

- розпізнавання імітацій і підробок; 
- визначення якісних характеристик каміння; 
- прогнозування вартості каміння в ювелірних та інших виробах, сировині, колекційних 

і музейних експонатах тощо; 
- оцінка прогнозної вартості торгових партій каміння та цінностей. 
Експертиза виконується досвідченими фахівцями, які мають вищу освіту і спеціальну 

кваліфікацію, здобуту в провідних гемологічних центрах Західної Європи, та щоденну 
практику експертних робіт. 

Експертиза виконується із застосуванням інструментальних методів і за допомогою 
сучасного гемологічного обладнання та приладів. 

 За результатами експертизи видається Експертний висновок на захищеному бланку 
суворої звітності за формою, затвердженою Міністерством фінансів.

Акредитований експерт-гемолог - Зубар Галина Володимирівна. 
З питань придбання періодики та освітніх питань звертатися у головний офіс за адресою.   

м. Київ, вул. Дегтяpівська, 38-44, 10-й поверх: т/ф. (044) 4929319
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state Gemmological centre of Ukraine provides the examination of precious, semi-precious 
and decorative stones that can be ordered by physical and juridical persons. 

the main purpose of the examination is to provide independent and objective information 
about your stones: 

- instrumental diagnostics of stones, including determination of their origin (natural or 
synthetic); 

- identification of imitations and simulants; 
- determination of quality characteristics of stones; 
- forecasting of the cost of stones as being jewellery and other items, raw material, collection 

and museum exhibits, etc; 
- evaluation of the forecasting cost of stones and valuables. 
the examination is conducted by the experienced professionals with special qualification 

graduated from the leading gemmological centres of western europe who have everyday’s 
practice of examination. 

the examination is conducted with the help of instrumental methods and modern gemmological 
equipment.  by results of the examination a certificate is issued on special protected forms of 
strict accounting approved by the ministry of Finance. 

Gemmological laboratory provides examination services every day. 
accreditated expert-gemmologist – Galyna zubar.

STATE GEmOLOGICAL CENTER OF UKRAINE

79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 7063647
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Іноземне підприємство «Діамантова мрія» - це підприємство на Україні, яке займається 
гуртовою і роздрібною торгівлею ювелірними виробами із золота та срібла, з природними 
виставками та торгівлею природним і штучним камінням для ювелірного виробництва. 

Наше підприємство веде торгівлю золотими і срібними прикрасами в сучасному та 
класичному стилях.

Вишуканість та елегантність...
Постійне поповнення асортименту за рахунок створення нових моделей.
Якість в поєднанні з доступною ціною.
Розробка та виготовлення ексклюзивних ювелірних виробів на замовлення з природними 

вставками.
Торгівля натуральним та штучним камінням для ювелірного виробництва.

діаМаНтОва МРія
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Паркова, 4/2, 
м. Городок, Львівська обл., 81500, Україна
Тел.: (032) 3133233,
 (067) 9744038
e-mail: diagor@ukr.net
www.gold585.lviv.ua
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Діамо Даймонд – зареєстрована торгова марка, яка працює на ринку України з 2006 року. 
Вона об’єднала одних з найкращих спеціалістів ювелірної галузі Вінниччини. Невеликий 
колектив закоханих у справу фахівців створює маленькі шедеври для Вашого задоволення. 
В цьому нам допомагають не лише сучасне ювелірне обладнання, що виводить наші 
прикраси на високий якісний рівень, але й професійний досвід, набутий у «вінницькій 
ювелірній школі».

Під брендом «Діамо Даймонд Вінниця» випускаються ювелірні вироби із золота 585 проби 
та діамантів. Особливу увагу привертають і вироби з дорогоцінного та напівдорогоцінного 
каміння з діамантами, яким у нашій колекції відокремлено особливе місце. Ми виготовляємо 
обручки, каблучки, сережки, підвіси, браслети та кольє. Асортиментний ряд постійно 
розширюється та адаптується під вимоги ринку.

діаМО дайМОНд віННиця
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ

вул. Київська, 16, оф. 411, 
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел.: (067) 4301711
e-mail: diamo.sedov@gmail.com
www.diamo.com.ua
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дУКати УКРаЇНи
ПП БАБІЧЕВ Р.Г.

вул. Львівська, 89а
м. Луцьк, 43000,Україна

У ХVii – XViii ст. дукати були обов’язковою приналежністю жіночого вбрання українських 
панівних класів. Виробленням їх займались українські майстри – золотарі.

Існує велика різноманітність вироблених у майстернях українських ювелірів-золотарів 
форм цієї традиційної жіночої прикраси:  від скромної медалі з вушками, до приваблюючого 
простотою технічних рішень, але все-таки, досить складного ювелірного виробу. 

Основним напрямком нашої діяльності є виготовлення виробів із золота з коштовним 
камінням та гуртовий продаж виробів власного виробництва.

Запрошуємо до співпраці як постійних, так і нових клієнтів.
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in the 17th-18th centuries ducats were an invariable accessory of noble women’s clothing. 
the Ukrainian goldsmiths made them.

there exists a great variety of these traditional women’s adornments made in Ukrainian 
goldsmiths’ workshops, starting from a modest medal with an eye to an attractively simple 
technically, but still rather sophisticated piece of jewellery.

dUcats oF UKraine values and expands the Ukrainian goldsmiths’ experience, adding 
to it their own expertise and professionalism.

our primary occupation is manufacturing gold items with precious stones and wholesale 
trade in articles of our own production.

we invite both our regular and new customers to cooperation.
license № 052203 dated 30.03.2006

dUCATS OF UKRAINE
priVate entrepreneUr babicheV r.G.

89a, Lvivska Str.
43000, Lutsk, Ukraine
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дюК-2010
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр-т Калініна, 73
м. Дніпропетровськ, 49064, Україна
Тел./Факс: (0562) 318417
e-mail: edem@mail.ru

ТОВ «ДЮК-2010» виготовляє широкий асортимент ювелірних виробів із золота 585 
проби із синтетичними, напівкоштовними вставками. Підприємство виготовляє ювелірні 
вироби із золота з діамантами.

Модельний ряд і цінова політика розраховані на широке коло споживачів із середнім 
рівнем статку. При виготовленні ювелірних виробів підприємство використовує 
сучасні технології виробництва. Особлива увага приділяється асортименту обручок 
із використанням технології  алмазної огранки. Завдяки зусиллям наших дизайнерів і 
модельєрів асортимент виробів постійно збільшується. Сьогодні колекція ювелірних 
виробів підприємства нараховує більше 10000 моделей ювелірних прикрас, які можуть 
задовольнити найвибагливіший смак покупців.

Ми завжди раді співробітництву з постійними та новими клієнтами.
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llc «dUK-2010» produces wide range of jewelries from gold of the 585th purity with the 
synthetic, semiprecious inserts. the company manufactures gold with diamonds jewellery. styles 
and price policy are aimed on wide range of consumers with average income. the company uses 
modern production technology for producing jewelries. special attention is given to the range of 
wedding rings with the use of technology of diamond cut. thanks to the efforts of our designers 
the range of products is growing all the time. today the collection of jewelries includes more 
than 10000 styles of jewelries that can satisfy the most demanding tastes of the customers.

we are always glad to cooperation with regular and new clients.

dUK-2010 LTd.

73, Kalinin Avenue
49064, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +380 562 318417
e-mail: edem@mail.ru
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ЗОлОтий віК
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Криворізька, 24, 
м. Запоріжжя, 69039, Україна
Тел.: (061) 2872063, 2872762, 7174600, 7174610,  
           7174620
Факс: (061)2872064
e-mail: hotline@zvek.com.ua
www.zvek.com.ua

Департамент гуртових продаж: (067) 6188989
Гаряча лінія:     0-800-502-500

Ліцензія МФУ № 052456 серія aВ від 25.04.2006 р.
Ювелірна компанія «Золотий Вік» заснована в 2000 році та є однією з найкрупніших 

виробничих компаній України. Культура краси на підприємстві стала цінністю та 
перетворилась в «торгівельну марку», якою захоплюються. 

Ця цінність відбивається у послідовності ідей та дизайну, у вишуканих засобах обробки. 
Дизайн-студія не підкоряється жорстким законам та не прямує по одній і назавжди 
встановленій орбіті. Єдині сили, які володіють нею - це фантазія і гарний смак. Іншою 
мовою, компанія «Золотий вік» рухається туди, куди її веде творчий пошук засновників. 

Кожен ювелірний виріб, який виробляється та продається під маркою «Золотий вік» 
проходить повний технологічний цикл: від створення ескізу до його виробництва та 
реалізації в роздрібній торгівлі кінцевому споживачу. Ланцюгоплетіння, виготовлення 
литтєвих моделей, штамповка та нанесення лазерного гравіювання виконується на 
італійському та німецькому обладнанні «sisma», «Fasti», «bertoncello», «caVallin», 
«l.m.finishing system», «indUtherm», «inVimec», «italimpiani oraFi», «ceia» та 
ін. і проходить подвійний контроль якості. Це наш стратегічний вибір, який дозволяє 
задовольнити найскладніші вимоги клієнтів та виробити особливий підхід до стилю, який 
дозволяє  успішно йти в ногу з сучасними технологіями. Колекція постійно поповнюється 
і вже нараховує більш ніж 10000 найменувань. Ми здатні зрозуміти почуття, традиції, 
таємні бажання споживачів та запропонувати свою продукцію, втілюючи ці різносторонні 
аспекти. 

Якість наших виробів,  гарантована Міжнародним призом «Європейська якість» та 
Дипломом національного конкурсу «Вища проба». Підприємство є лауреатом рейтингу 
«Кращі підприємства України».

Наші представництва відкриті у кожному регіоні України, а також зручна система 
доставки товару до клієнта забезпечить стабільну  та приємну роботу. 

Наші обійми відкриті для співпраці. Ми очікуємо на Вас, шановні клієнти!
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license mFU № 052456 series aВ dated on april 25, 2006

the jewellery company « zolotoy Vek» (« Golden age») was founded in 2000 and it is one 
of the biggest production companies in Ukraine. the beauty culture has become the company’s 
value and transformed into «the trade mark», which delights all the people.

this value is expressed in the complex of ideas and design and through the smart ways of 
processing. the design-studio does not follow any strict laws and does not go the same old ways. 
the only thing which matters here is the imagination and taste. in other words the company « 
Golden age» is developing according to the creative thoughts of its founders. 

every jewellery made and sold under the trade mark «Golden age» goes through the whole 
technological cycle: from creating a sketch to its production and sale to a customer in the retail 
trade. chain design, moulding, pressing and laser engraving are made on the italian and German 
equipment «sisma», «Fasti», «bertoncello», «caVallin», «l. m. finishing system», 
indUtherm», «inVimec», «italimpiani oraFi», «ceia», etc. and has double quality 
control. this is our strategic choice, which allows to satisfy the most complicated requirements 
of our customers and to find a special approach to the style to follow the new tendencies. our 
collection is constantly updated and now it consists of more than 10000 titles. we are able to 
understand the feelings, traditions, secret desires of our customers and to offer our diversified 
production. 

the international prize «european quality» and national diploma « the highest standard» 
prove the excellent quality of our jewellery. our enterprise has also become a laureate of the 
rating « the best companies of Ukraine».  

our representative offices are opened in every region of Ukraine, and also the comfortable 
system of delivery a commodity to the client will provide stable and pleasant work. our cuddles 
are opened for collaboration. we expect on you, respected clients!

ZOLOTY VEK
Jewelery company

24, Kryvorizhska St., 
69039,  Zaporizhia, Ukraine
Phone: +380 61 2872063, 2872762, 7174600, 7174610,  
   7174620
Fax: +380 61 2872064
e-mail: hotline@zvek.com.ua
www.zvek.com.ua
Wholesale Department:   +38 067 6188989
hotline:    0-800-502-500
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ЗОлОтий СОвЕРЕН тОРгОвий діМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Л. Руденко, 6 оф.1, 
м. Київ, 04112, Україна
Тел./Факс: (044) 2235047(48), 2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com

ТОВ «ТД» Золотий Соверен» є прямим імпортером срібла зі стразами swarovski, 
фіанітами, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням з наступною реалізацією цієї 
продукції роздрібними підприємствами за оптовими цінами.

Асортимент продукції дуже широкий і різноманітний:
- swarowski: комплекти, а також окремо каблучки, підвіски, сережки, браслети. Кольори 

білий, чорний, чорно-білий, сірий, а також літня колекція: червоний, малиновий, синій, 
блакитний, зелений, золотистий, диско.

-  Фіаніти (копії виробів з білого золота з діамантами).
- Дорогоцінні й напівкоштовні камені: смарагди, рубіни, сапфіри, топази, аквамарини, 

гранати, перламутр, перли, аметист і багато іншого. Асортимент представлений 
комплектами.

Усі моделі відповідають останнім тенденціям моди, асортимент оновлюється 
щомісяця.

Вага виробів від 2 гр. і вище, є також ексклюзивні моделі по 35-50 гр.
Ми пропонуємо гнучкі умови оплати і знижки, надаємо всі необхідні документи, 

гарантуємо високу якість.
Також можливий обмін товару 5% від завантаження.
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dear buyers, «td «Gold sovereign» is the direct importer of silver with the strasses of 
swarovski, zircons, by precious and semiprecious stone with subsequent realization of this 
products by a retail enterprises on wholesale prices.  

the assortment is very wide and various:  
- swarowski: complete sets, separately rings, pendants, ear-rings, bangles. colors: white, 

black, white&black, grey, and also summer collection: red, raspberry, dark blue, blue, green, 
goldish, disko.  

- zircons (copies of wares from white gold with diamonds).  
- precious and semiprecious stones: emeralds, rubies, sapphires, topazes, aquamarines, 

grenades, mother of pearl, pearls, amethyst and other great deal. the assortment is presented 
with complete sets.   all models correspond the last tendencies of fashion, an assortment brushes 
up monthly.  weight of wares from 2 grm and higher, there are also exclusive models for 35-
50 grm  we offer the flexible terms of payment and discounts, give all necessary documents, 
guarantee high quality. 

the exchange of commodity is also possible 5 % from shipping.

GOLd SOVEREIGN TRAdE hOUSE LTd.

off.1, 6, L. Rudenko St., 
04112, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2235047(48), 2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com
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КаМЕя
ВИРОБНИЧА ФІРМА

вул. Леніна, 41, 
м. Черкаси, 18002, Україна
Тел./Факс: (0472) 451976
e-mail: cameya@ukr.net

Виробнича фірма «Камея», м. Черкаси спеціалізується на виробництві ювелірних 
виробів із золота зі вставками з синтетичного та натурального каміння, а також виробів 
без вставок.

Фірма «Камея» працює на ринку з 2003 року і має широку клієнтську мережу у всіх 
регіонах України.  За великий асортимент і бездоганну якість продукції  фірма «Камея» 
була нагороджена премією «Кращий продукт року 2008». Також в 2008 році фірма «Камея» 
була удостоєна винагороди Європейською бізнес асамблеї Міжнародного університету м. 
Відня.

Девізом  фірми «Камея» є використання міжнародного досвіду і технологій в ювелірній 
галузі і створення сучасних та впізнанних ювелірних виробів.

Фірма «Камея»: Ми будемо ради співпраці з Вами.
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we are a jewelry manufacturing and wholesaling company from Ukraine.  we are specialized 
in the production of fine gold jewelry with synthetic and precious stones of all the categories as 
well as in the production of gold jewelry without stones. 

we are young, as Ukrainian jewelry industry itself. although we operate in the market only 
five years, we have a broad established client network in all regions of Ukraine. our goal is to 
bring the international experience in jewelry production to Ukraine and to create a contemporary 
and distinctive style in jewelry with the respect to the national traditions and preferences.      

our company is open to the different kinds of international cooperation in both jewelry 
production and trade. if you are interested in making jewelry business in our country, please 
do not hesitate to contact us.

CAmEA
Fine Jewelry manUFactUrer

41, Lenina St., 
18002, Cherkasy, Ukraine
Phone/Fax: +380 472 451976
e-mail: cameya@ukr.net
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ТМ «Каст» достатньо відоме на ювелірному ринку України завдяки різноманітній 
гамі ювелірних виробів найвищої якості. Асортимент виробів включає в себе витончені 
персні, каблучки, сережки, підвіси, браслети, розкішні кольє та вишукані гарнітури, які 
вирізняються новизною і оригінальністю, виконані як у класичному, так і сучасному 
стилях. Колектив талановитих художників-модельєрів знаходиться у постійному творчому 
пошуку нових дизайнерських рішень, в наслідок чого модельний парк ювелірних виробів 
поповнюється, розширюється і удосконалюється, народжуються нові неординарні вироби, 
які вдовольняють найвибагливіші уподобання споживачів.

КаСт 
ТОРГОВА МАРКА

1-й пров. Київський, 64,
м. Вінниця, 21032, Україна
Тел./Факс: (0432) 616844
e-mail: us-kast@rambler.ru
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КіМБЕРлі ювЕліРНий діМ
ФОП ІЛЬЧИшЕН І.О.

вул.  Порика 7, 
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел./Факс: (0432) 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua

Ювелірний Дім Кімберлі – працює на ювелірному ринку України з 2002 року, 
спеціалізується на виготовленні виробів з дорогоцінним камінням. Завдяки високій якості 
і оригінальному дизайну, прикраси ювелірного дому Кімберлі користуються попитом на 
території України.

 Керівництво приділяє велику увагу питанням подальшого розвитку підприємства. Усі 
вироби відповідають сучасним вимогам і стандартам якості. Висококваліфіковані майстри 
ювелірної справи впроваджують нові технології виробництва коштовностей.

 Дизайнери майстерно і відповідально підходять до розробки нових моделей. Поєднання 
сучасного дизайну та класичного стилю надає виробам елегантності та неповторності.

 Ювелірний дім Кімберлі постійно приймає участь у регіональних і міжнародних 
виставках.

 Вишуканість і елегантність, висока якість прикрас, доступні ціни, повага до партнера і 
покупця – це стиль роботи ювелірного дому Кімберлі.

 Ювелірний дім творить для Вас. Запрошуємо до співпраці!
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the Jewelry house « Kimberly» has been working at jewellery market of Ukraine since 2004. 
it specializes on manufacturing products with jewels. wares of the Jewellry house « Kimberly» 
are of popular demand on the territory of Ukraine thanks to its high quality and original design. 
refinement and elegance, high quality product, available prices and respect to partner and 
buyer - this is the way the jewellery house « Kimberly» works. 

we are looking forward to our successful cooperation!

ThE KImbERLY JEWELLRY hOUSE
priVate manUFactUrer ilchishen i.o.

7, Porika St., 
21021, Vinnitsya, Ukraine
Phone/Fax: +380 432 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua
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вул. Стрийська 30, ТРЦ «Кінг Крос Леополіс», 1-й поверх,
с. Сокільники, Львівська обл., 81130, Україна
Тел.: (093) 4771177

вул. Ш.Руставелі, 2, (у приміщенні т.ц. «Золотий ринок»),
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (063) 2907472

пр. Свободи 41, (у приміщенні  ТК Галицький Ювелірний Центр),
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (093) 2879509

585@ukr.net
www.gold.lviv.ua

КлЕОПатРа
ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН
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Компанія «КОЛІБРІ джемс» пропонує широкий асортимент високоякісних ювелірних 
вставок різних форм, розмірів та кольорів, здатний забезпечити будь-які потреби 
замовника. 

широкий асортимент та доступні ціни - наша головна, але далеко не єдина перевага. 
Ми дуже піклуємося про свою репутацією відповідального і надійного партнера, тому 

пропонуємо своїм клієнтам найвищі стандарти обслуговування.
Запрошуємо до співпраці!

КОліБРі дЖЕМС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Леніна, 14/26, 
м. Артемівськ, Донецька обл., 84500, Україна
Тел.: (050) 6340348,
 (098) 3633363
Тел./Факс: (0627) 446172
e-mail: kolibrij@ukr.net
www.kolibrigems.com.ua
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КОМПаСС УКРаЇНа
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

а/с 4337, м. Харків, 61166, Україна
Тел.: (067) 7854946
Тел./Факс: (057) 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua

www.kompass.com – Міжнародний пошуковий портал (база даних 4,2 млн компаній  
70 країн). 

Видання електронного довідника виробників товарів і послуг «КОМПАСС Україна» (48 
000 компаній) і СНД (303 000 компаній 9 країн). Безкоштовна демо-версія — www.demo.
kompass.ua.

Інформаційні послуги, підбор потенційних партнерів, пошук постачальників у 70 
країнах.

Розміщення інформації і реклами українських підприємств в електронних і онлайн-
довідниках Kompass по Україні, СНД, Східної Європі та на Міжнародному пошуковому 
порталі www.kompass.ua. 

Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua. 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua.
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www.kompass.com is the largest b2b search portal in Ukraine, listing 4,2 mln companies in 
70 countries worldwide.

publishing of Kompass UKraine cd-directory, listing 48 000 Ukrainian companies. Free 
demo - http://database.kompass.ua.  

search for potential business partners with easybusiness service and suppliers with contact+ 
service.

information and advertising services to Ukrainian businesses within Kompass database for 
Ukraine, cis, eastern europe and worldwide at www.kompass.com. 

business e-board - www.board.kompass.ua. 
Ukrainian business news line – www.news.kompass.ua.

KOmPASS UKRAINE PRIV JSC

P.O. Box 4337 , 61166, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 7854946
Phone/Fax: +380 57 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
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КРаСа РОСіЇ
ФОП МАЦЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

вул. Північна, 32, 
м. Київ, 04214, Україна
Тел.: (095) 8259379
e-mail: macenko2008@ukr.net

«КРАСА РОСІї» – це ексклюзивні вироби з природним камінням, копії світових ювелірних 
брендів. «штучність» ювелірної прикраси є запорукою її індивідуальності. «КРАСА РОСІї» 
доповнить і підкреслить Вашу красу!
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КРиСтал
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД

вул. 600-річчя, 21, 
м. Вінниця, 21000, Україна
Тел.: (0432) 553390
Факс: (0432) 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristalldiamond.com

Вінницький завод «КРИСТАЛ» є одним із 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.

Діаманти Вінницького заводу «КРИСТАЛ» відповідають усім вимогам діамантового ринку 
і мають славнозвісний якісний імідж, відомий в усьому світі як «Русская огранка». 

На ювелірному виробництві Вінницького заводу «КРИСТАЛ» виготовляються ювелірні 
прикраси з діамантами та іншим коштовним і кольоровим камінням.

Сьогодні колекція ювелірних виробів підприємства нараховує понад 2500 видів 
ювелірних прикрас, які задовольнять найвибагливіший смак. Ювелірні прикраси заводу з 
торговельною маркою «Вінниця Кристал» мають своє неповторне обличчя і користуються 
широким попитом не тільки в Україні, а й за кордоном.
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Kristall diamond Factory in Vinnitsya is one of the largest enterprises in the world 
specializing in polishing of rough diamonds of various qualitative-colour and weight characteristics 
into round of fancy shapes. the factory processes its own rough diamonds, and the goods 
delivered for subcontracting.

diamonds of Kristall diamond Factory meet all international standards and their own 
celebrated image known as the russian cut.

Jewelry department of Kristall diamond Factory manufactures jewellery, which satisfy 
the most exacting taste. the jewellery with the trade mark Kristall diamond has their own 
inimitable visage and enjoys a well-deserved popularity with consumers in Ukraine and far 
beyond its borders.

KRISTALL
diamond Factory

21, 600-richchya St.,
21000, Vinnitsa, Ukraine
Phone: +380 432 553390
Fax: +380 432 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristalldiamond.com
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Газета «Львівська Пошта» – суспільно-політичне видання, яке охоплює всю палітру 
щоденного життя Львова, України та світу: економіка, політика, соціальні проблеми, 
здоров’я, спорт, відпочинок. Газета робить акцент на ексклюзивній інформації з усіх сфери 
життя. 

«Львівська Пошта» є  у ніші серйозних, впливових видань,  що  входять до ТОП-3 
Західного регіону.

Газета на медійному ринку Львівщини з 1995 р. Спочатку виходила під назвою «Суботня 
Пошта», а у січні 2010 року відбувся ребрендинг видання. Газета виходить тричі на тиждень: 
у вівторок, четвер та суботу.  Обсяг – 16 шпальт формату А 3 + 8 шпальт А4  додатка 
«Телепошта» (у четвер).  1, 8, 9, 16 сторінки газети – повноколірні. 

Наклад – 60 тисяч примірників. Розповсюджується у Львові та Львівській області. 
За передплатою – у всіх регіонах України. «Львівська Пошта» є у газетних кіосках,  
супермаркетах, у приватних розповсюджувачів.

Додатковий тираж безкоштовно розповсюджується у 30-ти найвідоміших львівських 
кав’ярнях та ресторанах. Газета присутня на галузевих виставках, фестивалях, 
концертах. 

«Львівська Пошта» доступна  також  пасажирам літаків авіакомпаній «Льот», «Австрійські 
авіалінії», «Вінд Роуз».

«Львівська Пошта» – твоя газета у твоєму місті!
Купуйте, передплачуйте «Львівську Пошту»!
Передплатний індекс на повний комплект – 37165 
Передплатний індекс на тижневик – 35308

лЬвівСЬКа ПОШта
ГАЗЕТА

вул. Наливайка, 5 , 
м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна
Тел.: (032) 2615051
Тел./Факс: (032) 2970904
e-mail: ikbabkina@ukr.net
www.lvivpost.net
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лЬвівСЬКий дЕРЖавНий  
ювЕліРНий ЗавОд®

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Ак. Я. Підстригача, 2, 
м. Львів, 79601, Україна
Тел.: (032) 2632472, 2630092 (збут)
Факс: (0322) 633118
e-mail: zolotar@ukrpost.ua
www.zoloto.lviv.ua

ДП «ЛДЮЗ» спеціалізується на випуску виробів з дорогоцінних металів (золото, срібло) 
та з недорогоцінних металів (нейзільберг, сплави міді).

Вироби із золота:
- серійні;
- індивідуальні високохудожні;
- вироби з діамантами.
Вироби із золота випускаються таких видів: сережки, персні, підвіски, ланцюжки і 

браслети (ручної та машинної в’язки), запонки, зажими для краватки, кольє.
Освоєна та виготовляється посудна група зі срібла (кавові, чайні, столові ложки, виделки), 

а також вироби з недорогоцінних металів ( нагрудні знаки, медалі, значки, сувеніри).
Сьогодні колекція ювелірних виробів підприємства нараховує біля 5000 видів ювелірних 

прикрас, які задовольнять найвибагливіший смак.
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the plant specializes in jewellery producing from precious metals (gold, silver) as well as 
non-precious metals, such as neusilber and copper alloys.

Gold jewellery includes:
- stock-produced items;
- individual artistic items;
- jewellery with diamonds.
Gold jewellery is produced in such articles as: rings, earrings, pendants, chains, bracelets, 

and necklaces, collar buttons, necktie clips, etc.
the plant produces also tea-things made of silver: spoons for coffee and tea, tablespoons, 

forks, as well as articles made of non-precious metals (breastplates, medals, and badges, 
souvenir).

at present time, our collection numbers over 5000 types of jewellery, which satisfy the most 
exacting taste.

LVIV STATE-OWNEd JEWELLERY PLANT®  

2 , Аcad.Pidstryhacha St.,
79601, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2632472, 2630092
Fax: +380 322 633118
e-mail: zolotar@ukrpost.ua
www.zoloto.lviv.ua
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Тижневик «Львівські оголошення» – ваш надійний діловий інформаційний партнер.
На сьогодні є одним із найвпливовіших рекламних видань на регіональному ринку 

мас-медіа.
Читачами газети є соціально активні, ділові верстви населення, зацікавлені в отриманні 

якісної інформації про товари, послуги, ціни, виробників.
Кожен номер містить найактуальніші оголошення тижня у сферах нерухомості, роботи, 

автомобілів, послуг тощо, а також чорно-білу так кольорову блочну рекламу підприємств 
Львівщини та України.

Газета входить до групи видань «А\/І5О», завдяки чому Ви можете розмістити вашу 
рекламу та оголошення у інших містах України: Києві, Дніпропетровську, Житомирі, Рівному, 
Харкові, Чернігові, Одесі, Черкасах, Херсоні.

лЬвівСЬКі ОгОлОШЕННя
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул.В.Великого 2, 11 поверх, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (032) 2448879
Тел./Факс: (032) 2448876
e-mail: reklama@lviv.aviso.ua
www.aviso.ua
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Художня майстерня під керівництвом Мельника Олександра Володимировича створена 
в 2002 році на базі Арт Студії живопису «Золота кисть» з кращих випускників мистецьких 
навчальних закладів міста Рівного. 

Сьогодні колектив об’єднує провідних фахівців в галузі інкрустації картин бурштином, 
художньої обробки бурштину.

Наші каталоги представляють Вам високоякісні художні роботи: панно, натюрморти, 
портрети, ікони, пейзажі. Роботи виконі на художньому полотні. 

Великий вибір бурштинових прикрас: намисто, кольє, брошки, лікувальне намисто, 
четки, обереги.

Художні роботи із бурштину та шкіри: вазони, квіти і т.д.
Ви можете побачити зразки готових виробів, розглянути варіанти сюжетів або надати 

Ваше індивідуальне замовлення.

МЕлЬНиК ОлЕКСаНдР вОлОдиМиРОвич СПД ФО
«ЯНТАРНА ГАЛЕРЕЯ»

м. Рівне
Тел.: (050) 4358775
 (067) 9432925
e-mail: sa-melnik@mail.ru 
ambergalleryart.blogspot.com
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Виробництво ювелірних виробів із золота  з натуральним напівдорогоцінним (топази, 
гранати, аметисти, цитрини, перідоти)  та синтетичним (гідротермальний смарагд, 
олександріт) камінням. Чималий розмір каміння  та якість гранування – візитна картівка 
нашого модельного ряду.

Виробництво ювелірних виробів з срібла 925 проби з золотими  накладками та вставками 
із натурального та синтетичного каміння. Асортимент налічує понад 1500 найменувань.

Наші ювелірні вироби мають стійкий попит не тільки на українському ринку, але і на 
ринках Росії, Білорусії, Казахстану.
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ПЕтРиК ОлЕКСаНдР іваНОвич ФОП
Сіт ТОВ

вул. Глиняна, 47 А,
м. Біла Церква, 09112, Україна
Тел.:  (067) 7119614,
 (096) 3849988
Тел./Факс: (044) 2210784
e-mail: petrikgold@yandex.ru, petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua
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СвітОЗаР лтд
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Фастівська, 23, оф. 122, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (068) 1985363, 
 (067) 7157561
Тел./Факс: (0456) 346972
e-mail: info@svitozar.com.ua
www.svitozar.com.ua

Український виробник ювелірних прикрас зі срібла та золота. Має в своєму арсеналі 
сучасні технології моделювання та обробки металу. Використання унікального методу 
зварювання золота зі срібною основою надає особливу вишуканість виробам компанії.
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the Ukrainian producer of silver and gold wares of jewelers. it has modern technologies of 
design and treatment of metal. the use of unique method of welding of gold with silver basis 
gives the special refinement to the wares of the company.

SVITOZAR LTd

office 122, 23 Fastivska St., 
09100, Bila Tcerkva, Ukraine
Phone: +380 68 1985363,
 +380 67 7157561
Phone/Fax: +380 456 346972
e-mail: info@svitozar.com.ua
www.svitozar.com.ua
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СлавіНСтРУМЕНт

вул. Магнітогорська, 9 кім. 4, 
м. Краматорськ, Донецька обл., 84333, Україна, м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84333, Україна
Тел.: (050) 677 2706, 1826274
Тел./Факс: (06264) 65981,
 (06262) 37382
e-mail: sjt.dn.ua@mail.ru
www.sjt.dn.ua

Ми пропонуємо широкий асортимент витратних матеріалів, інструменту та обладнання 
для ювелірного виробництва.

Виставкове обладнання для ювелірних магазинів, а також вибір різного виду футлярів 
із паперу, пластику тканини.

Запрошуємо до співпраці!



89

34

EXhIbITORS

we offer wide assortment of account materials, the tool and the equipment for jeweler 
manufacture. the exhibition equipment for jeweler shops, and also a choice of a different kind 
of cases from a paper, plastic, fabric. 

we invite to cooperation!

SLAVINSTRUmENT

room 4, 9, Magnitogorska St., 
84333, Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine,  
84333, Kramatorsk, Ukraine
Phone: +380 50 677 2706, 1826274
Phone/Fax: +380 6264 65981,
 +380 6262 37382
e-mail: sjt.dn.ua@mail.ru
www.sjt.dn.ua
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«Спіріт Стоун» є одним з найбільших на Україні постачальників природних коштовних 
каменів ручного європейського ограновування. 

Власне виробництво дозволяє виготовляти каміння будь-якої огранки, форми та 
розмірів.

Виконуємо індивідуальні замовлення . 
Велика різноманітність дизайнів, доступна ціна, а також гнучка система знижок.
Робота компанії – це прагнення до досконалості, втілене  в ограновані  камені.
Запрошуємо до  співпраці.

СПіРіт СтОУН
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

вул. Василя Степанчинка, 3, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4248774
e-mail: spiritstone@rambler.ru
www.spiritstone.kiev.ua
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Представляємо недорогі, проте  дуже красиві та вишукані ювелірні вироби зі срібла, з 
камінням і без каміння, з українським орнаментом у традиційному стилі, церковну тематику, 
прикраси для молоді, сучасні та класичні прикраси. Запрошуємо до співпраці власників 
магазинів, індивідуальних покупців, всіх небайдужих до прикрас зі срібла. У нас кожен може 
знайти для себе саме те, що підкреслить його індивідуальність і власний стиль. 

Чекаємо на Вас!

СРіБНий віК
ФОП БРОВКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

вул. Червонофлотська,14, 
м. Харків, 61098, Україна
Тел.: (067) 2990953
e-mail: serebromarket@ukr.net
http://silver-age.org
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СтЕРліНг9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Клочківська,115, оф.114
м. Харків, 61145, Cхідна Україна.
Тел.: (050) 4004010,
 (067) 5773018
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sriblo.sterling9.com.ua

Українські покупці високо оцінили якість срібних прикрас ТМ «СТЕРЛІНГ9». Якщо Ви 
прийдете до нас, ми впевнені, що ви станете нашим постійним клієнтом! У нас немає 
жодного незадоволеного клієнта, і не важливо, чи це гуртовий, чи роздрібний покупець!

Вже вдруге у Львові наш Ювелірний бренд «СТЕРЛІНГ9» запропонує поширену та 
ультрасучасну колекцію БАЙКЕРСЬКИХ аксесуарів зі стерлінгова срібла: «memento mori». 
Ця унікальна колекція створена для справжніх чоловіків закоханих у швидкість та ризик! 

Ми прибічники класичного напряму щодо виробництва ювелірних виробів, тому 
абсолютно вся запропонована  продукція постачається в трьох варіантах: «Оксідована»,  
«Білосніжна» та «Родіроване».

Зараз придбати срібний браслет, ланцюжок, ложку, каблучку, хрестик, сережки або 
брошку ТД «СТЕРЛІНГ9» стало значно легше! Відвідайте наш інтернет-магазин за адресою: 
www.sriblo.sterling9.com.ua. Також чекаємо на ваші відгуки у Фєйсбуку або ВКонтакті.

Бажаємо приємних покупок та позитивних емоцій!  
Завжди ваш ювелірний бренд «СТЕРЛІНГ9».
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Ukrainian buyers praised the quality of silver jewelry trade mark «sterlinG9». if you come 
to us, you can be sure that you will become our regular customer ! we don’t have any unsatisfied 
customers, no matter whether it is wholesale or retail customer!

For the second time in lviv our Jewellery brand «sterlinG9» offers biker accessories -art 
collection of sterling silver: «memento mori». this unique collection is designed for real men in 
love with the speed and risk!

we are proponents of the classical direction for the production of jewelry, because absolutely 
all offered products are delivered in three ways: «oxide», «snow-white» and «rodiy».

buying a silver bracelet, chain, spoon ring, cross, earrings and brooch trade house 
«sterlinG9» became much easier! Visit our online store at: www.sriblo.sterling9.com.ua. 
also welcome your feedback at Facebook or VKontakte.

enjoy your shopping and positive emotions!
always your jewelry brand «sterlinG9».

STERLING9, CO., LTd.

114 Apt., 115, Klochkivs’ka Str. 
61145, Kharkiv city, Eastern Ukraine.
Phone: +38 050 4004010;
 +38 067 5773018
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sriblo.sterling9.com.ua
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СтУдія 111
ФОТОшКОЛА

Проїзд Крива Липа, 6, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2431377,
 (066) 7777 343,
 (067) 341 70 35
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua

Фотошкола «Студія 111» має за мету ознайомити охочих з фотомистецтвом і його 
сучасними тенденціями. Тому основною діяльністю Фотошколи «Студія 111» є:

- фотокурси різних рівнів складності і різних жанрів,
- заняття з цифрової обробки зображень різного рівня складності,
- тематичні зустрічі, лекції та практичні заняття з фотомистецтва.
Другим напрямком діяльності «Студії 111» є надання широкого спектру фотопослуг: 

студійного портрету, художньої фотосесії, зйомки урочистих подій, портфоліо, корпоративного 
репортажу тощо.
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photoschool «studio 111» has an aim to familiarize all interested people with photography 
and its modern trends. therefore, the main activities of photoschool «studio 111» is:

- photo courses of different difficulty levels and genres;
- digital image processing classes at various levels of complexity;
- thematic meetings, lectures and workshops on photography.
the second area of «studio 111» activity is to provide a wide range of photo services: 

studio portrait, artistic photo shoot, different events shooting, portfolios, corporate reporting 
and more.

STUdIO 111
photoschool

6, Kryva Lypa , 79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2431377,
 +380 66 7777 343,
 +380 67 341 70 35
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua
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Ми – сучасне підприємство повного циклу, що спеціалізується на проектуванні,  
виробництві та реалізації демонстраційного, виставкового і вітринного обладнання для 
показу та  зберігання ювелірних виробів, біжутерії, годинників, столових наборів, сувенірної 
продукції, а також якісної подарункової упаковки. 

Досвід та професіоналізм наших співробітників гарантують високу якість, найкоротші 
терміни виконання заказів та задоволення потреб найвибагливіших замовників щодо 
виготовлення виробів будь-якої складності. 

Ми впевнені, що наша продукція відповідає кращим світовим стандартам, і сьогодні наші 
партнери можуть обладнати свої ювелірні салони в найбільш гідних і вишуканих стилях, 
підкреслюючи свою індивідуальність

таРЬ

м.Слов’янськ, Донецька область, 84110, Україна
Тел.: (050) 920 90 00
 (098) 550 24 96
е-mail: tarra@emaіl.ua
http://tarra.com.ua
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«Теленеделя» – телегід, путівник телевізійних каналів. В кожному номері тижневика 
«Теленеделя» – зручна телепрограма, все про життя зірок та знаменитостей, корисні 
поради, гороскоп, розважальні статті, кросворди, анекдоти.

Аудиторія - сім’ї, (вікова категорія -  20-45 років) переважно з дітьми, з доходом високим і 
середнім, що проживають в містах 50 000 +, активні телеглядачі, з традиційними сімейними 
цінностями.

Видається з 1994 року, протягом останніх 10 років є лідером рейтингу читання серед 
усіх друкованих видань України. З 2005 року видається в Росії, Казахстані та Білорусі. 
Входить до складу Видавничого дому «Український Медіа Холдинг». Журнал є засновником 
щорічного голосування телеглядачів «Народна премія « Телезірка».

Періодичність - щотижня
Дні виходу – четвер
Термін подання реклами – за 7 днів
Формат – В4
Загальний тижневий тираж – 1 283 137 екземплярів
Регіон – Україна, Росія, Білорусь, Казахстан
Поширення – роздріб, передплата
Обсяг – 64-94 сторінки
Колір – повноколір, глянець.
Спрямованість видання – Інформаційно-розважальний
Мова – російська

тЕлЕНЕдЕля 
 ЖУРНАЛ  
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ – ВАш ЗІРКОВИЙ ЖУРНАЛ!
ЛЬВІВСЬКОї ФІЛІї ВИДАВНИЧОГО ДОМУ УКРАїНСЬКИЙ МЕДІА 
ХОЛДИНГ

вул. Водогінна, 2 
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (032) 2422190(91), 2440928
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ТОВ «ТЕТЬЄН» має гідність оголосити, що є офіційним представником чеських компаній 
в Україні, які виробляють унікальні ювелірні прикраси із застосуванням аутентичного 
богемського гранату. 

 За для Вашого задоволення ми презентуємо найкращі, найвишуканіші та найсучасніші 
моделі чеських майстрів з чарівним гранатом.

тЕтЬєН
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

бул. Івана Лепсе, 16, пов. 2, 
м. Київ, 03065, Україна
Тел.:  (044) 4077196, 3604218
e-mail: tetienne@ukr.net
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tetienne ltd. have the honour to be an official  representative of czech companies in 
Ukraine which produce unique jewerly with garnet. 

we advance for your plesure the best of modern elegance models with magic garnet.

16, Ivana Lepse Boul., 
03065, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4077196,
 +380 44 3604218
e-mail: tetienne@ukr.net

TETIENNE LTd.
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титаН
СПЕЦІАЛЬНА РОТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОї  
СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Липинського, 44, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 523208
Тел./Факс: (032) 523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua

Державна служба охорони є централізованою системою професійних підрозділів 
створених на базі МВС з метою здійснення охоронних послуг. 

ДСО – єдина в Україні структура, яка надає повний комплекс охоронних послуг, озброєна 
вогнепальною зброєю та спеціальними засобами і має законодавчо визначені права та 
повноваження її працівників на здійснення владних функцій щодо правопорушників.

Спеціальна рота «Титан» знаходиться в структурі ДСО та на договірних засадах виконує 
охоронні заходи підвищеної складності, здійснює супровід цінних вантажів, забезпечує 
захист фізичних осіб.

Особовий склад підрозділу «Титан» комплектується з числа найбільш професійно 
підготовлених працівників міліції, які мають необхідний рівень бойової підготовки.

Для забезпечення особистої безпеки та захисту фізичних осіб призначаються працівники, 
які пройшли відповідний курс навчання за програмою підготовки щодо забезпечення 
захисту особи.

Крім того Державна служба охорони пропонує широкий спектр інших, пов’язаних з 
безпекою особи та бізнесу, послуг: 

- Фізична охорона об’єктів
- Супровід та охорона грошових коштів та вантажів 
- Централізована охорона об’єктів та квартир
- Екстрений виклик міліції
- Обладнання технічними засобами охорони, системами відео- нагляду та контролю 

доступу 
- Обслуговування технічних засобів охорони
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state protection service is a centralized system of professional divisions, established on the 
basis of the ministry of internal affairs with the aim of protection services provision.

sps is the only structure in Ukraine providing a full complex of protection services; is 
armed with firearms and special warfare, possesses legally established rights and powers of 
its employees to carry out authoritative functions over the offenders.

special unit «tytan» is an element of sps structure and on the contractual basis realizes 
highly complicated protection measures, carries out valuable cargos escort, provides protection 
services for natural persons.

personnel of « tytan» division are composed of professionally trained police workers having 
the necessary level of combat training.

only those employees are appointed to provide personal safety and protection of natural 
persons, who took a correspondent training course according to the personal protection training 
program.

apart from that, state protection service offers a wide range of other services, connected 
with the personal and business security, namely. 

- physical site protection; 
- escort and protection of money and money consignments;  
- centralized site and apartment protection; 
- emergency police call; 
- equipment with technical protection devices, video monitoring systems and access control 

systems;  
- technical protection devices maintenance.

TYTAN
special Unit oF the state secUrity serVice department 
at the main board oF internal aFFairs  
oF UKraine in lViV reGion

44, Lypynskoho St., 
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 523208
Phone/Fax: +380 32 523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua
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Підприємство «ТРЕЙД» існує на ювелірному ринку України декілька років, 
спеціалізується на постачаннях огранованих вставок з натуральних коштовних каменів 1 
групи і напівдорогоцінних 2 і 3 групи.

Повна відповідність ціни і якості. Калібровані і фантазійні форми огранки. Ознайомитись  
з асортиментом і придбати його можна безпосередньо в нашому офісі.

Постачання товару в будь-яку точку України.
Особливу увагу ми приділяємо виготовленню огранованих  ексклюзивних вставок з 

врахуванням Ваших побажань або по наших ескізах.
Загальнонаціональний конкурс «ВИЩА ПРОБА» відзначив МПП «Трейд» золотою 

медаллю за виготовлення високоякісних конкурентноздатних  ювелірних вставок з 
коштовного каміння. А у 2013 році МПП «Трейд» визнано «Імпортером року».

Сподіваємося на співпрацю.
З повагою керівництво компанії.

тРЕйд  МПП

вул. Деміївська , 45, кв.118
м.Київ, 03040, Україна  
(для кореспонденції)
вул. Стельмаха 10-а, оф.227
м.Київ, Україна
Тел.: (044) 2575752
 (050) 3529483, 3579939
 (096) 2961910
e-mail: oootrade@mail.ru
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JEWELER dEmO ............................................................................................................ 7 .......31
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таРЬ .............................................................................................................................. 29 .......96
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TETIENNE LTd. ............................................................................................................. 40 .......99
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SLAVINSTRUmENT ....................................................................................................... 34 .......89
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bRANCh LIST OF EXhIbITORS

sPecIALIzed And OTHer mAss medIA
mONEY PLUS inFormation-analitic maGazine ................................................. 57 .......53
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ПЕРЕліК РЕКлаМОдавців

КРиСтал ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД

«TANGO» ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

СтЕРліНг9 ТОВ

СтУдія 111 ФОТОшКОЛА

mObILE GUIdE МОБІЛЬНИЙ ДОВІДНИК

«аЕК» КОМПАНІЯ

КиЇвСЬКий МіЖНаРОдНий КОНтРаКтОвий яРМаРОК  
 ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ 

цЕНтР виСтавКОвиХ тЕХНОлОгій ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ

ЗаПОРіЖСЬКа ТПП 
РадМіР ЕКСПОХОЛ

«ПляЖ» АКВАПАРК

аНтУРаЖ  ЖУРНАЛ

дЕНЬги-ПлюС ГАЗЕТА

КОМПаС ПОшУКОВИЙ ПОРТАЛ

лЬвівСЬКа ПОШта ГАЗЕТА

лЬвівСЬКі ОгОлОШЕННя ГАЗЕТА

МЕдіаСтаР ЖУРНАЛ

лиШЕ НаСОлОда ЖУРНАЛ

тЕлЕНЕдЕля  ЖУРНАЛ
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РЕКлаМНа КаМПаНія

X СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 
«ЕлітЕКСПО – 2014»

в НаСтУПНиХ видаННяХ:
- журнал «Лише Насолода» .................................................................................. (м. Луцьк Україна)
- журнал «Теленеделя» .......................................................................................... (м. Львів Україна)
- газета «Афіша Прикарпаття» ..........................................................(м. Івано-Франківськ, Україна)
- газета «Від і до» ............................................................................................. (м. Чернівці, Україна)
- газета «Деньги-плюс» ........................................................................................(м. Одеса, Україна)
- «Газета в дорогу» ................................................................................................ (м. Львів, Україна)
- «Газета Реклама»                            .................................................(м. Івано-Франківськ, Україна )
- газета «Закарпатські оголошення» ............................................................... (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Зоря Прикарпаття» .............................................................(м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Кур’єр ЕКСПО» ...................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» .................................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» .......................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Меркурій» .........................................................................................(м. Житомир, Україна)
- «ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА» ........................................................................................ (м. Львів, Україна)

РЕКлаМа ПО РадіО:
- Радіо «Люкс»
- Радіо «Львівська хвиля»
- Радіо «Хіт ФМ»
- Радіо «Галичина ФМ»

тЕлЕвіЗійНа РЕКлаМа:
- 5-ий канал
- Новий канал
- «2+2»
- «1+1»
- ТРК «Львів»

ПідтРиМКа в INTERNETI:
http://www.galexpo.com.ua
http://weddinglviv.com/uk/
http://zolotiruky.in.ua/
http://www.sterling9.com.ua/
https://www.facebook.com/events/506929076094367/?ref=5
http://vk.com/event49281566
http://news.kompass.ua/news/
http://www.prostobaby.com.ua/
http://www.prostolady.com.ua/
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http://www.prostoman.com.ua/
http://www.mirmody.com.ua/j2/index.php
http://moyaliniya.com/index.php?newsid=195
http://infomisto.com/
http://lvivposter.com/
http://dengi-info.com
http://jammag.com.ua
http://anturazh.com.ua/
http://www.mediastar.net.ua/
http://biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=2128
http://pem.com.ua
http://journals.ua/
http://krasaonline.com.ua/
http://www.bala4ka.lviv.ua/
http://svitibiznes.com/kalendar-vystavok
http://beauty.lviv.ua/
https://pinvents.com/event/506929076094367/x/guests
http://allevents.in/lviv/
http://lviv-online.com/ua/locations/?afisha=10929
http://www.032.ua/afisha

ЗОвНіШНя РЕКлаМа:
- рекламні установки в центральній частині міста Львова ( 3 шт.)
- рекламні щити у м. Львові ( 8 шт.)
- реклама на маршрутних таксі ( 20 шт.)
- плазмові  екрани у торгових центрах міста ( 30 шт. ).
- плазмові екрани у 5 закладах харчування, 2 спортивних комплексах та в 1 автокомплексі
 
СтЕНдОва РЕКлаМа:
- 150 воблерів розміщених  у готельних та розважальних комплексах, кафе, ресторанах, 
 музеях та мережах ювелірних магазинів
- 70 плакатів розміщених у розважальних комплексах,  ресторанах та мережах ювелірних магазинів 
 Львівської області

ЗаПРОШЕНО:
- 32 000 керівників установ і організацій Західної України, спеціалістів підприємств 
 ювелірної галузі України
- 40 000 мешканців Львова та області

Цей каталог протягом року
буде доступним на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»® в мережі Іnternet
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СПЕціалЬНі ПОдяКи

Дирекція X Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО – 2014» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:

 асоціації ювелірів України
 державній пробірній службі
 Західному казенному підприємству пробірного контролю
 державному гемологічному центру України
 Спілці дизайнерів України
 Управлінню Державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області  

 спеціальній роті міліції охорони  «титаН»
  Управлінню державтоінспекції м. львова
 львівському Палацу мистецтв
 ТзОВ «галЕКСПОСЕРвіС»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «агентство Економічної Безпеки «ЕФОРт»
 ТзОВ «Формат-Захід»
 Фотошколі «СтУдія 111»
 ТВК  «Південний»
 ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Україна»
 ТОВ «террін»
 ПП «Новий світ»
 ПП «Кушта г. і.»

та учасникам виставки за проведення презентацій



















Компоновка і верстка каталогу — ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 всі авторські права належать Прат «гал-ЕКСПО»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®, Тел.: (032) 2949114

 Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® та видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих в результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу спеціальних термінів у випадку ненадання оригіналу 
текстів англійською мовою, виключаються.
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