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ПрОграма рОбОтИ

XV СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ
«ЕлітЕКСПО.Літо – 2016»

26 травня, чЕтвЕр
12.00   відкриття ХV Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку  
   «ЕлітЕКСПО.Літо-2016»
14.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
17.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
18.30   закінчення роботи виставки.

27 травня, П’ятнИця
10.00   Початок роботи виставки
12.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
15.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
18.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
19.00   закінчення роботи виставки

28 травня, СУбОта
10.00   Початок роботи виставки
12.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
14.00 – 15.00  Підведення підсумків Конкурсу на краще представлення торгової  
   марки. нагородження переможців 
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ПрОграма рОбОтИ

15.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
18.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
19.00   закінчення роботи виставки 

29 травня, нЕдіЛя
10.00   Початок роботи виставки
14.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
15.00   розіграш цінних подарунків серед покупців продукції дніпропетровської  
   ювелірної фабрики «Едем»

Організатор: Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ»
Місце проведення: Хол першого поверху Палацу мистецтв

17.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2016»
18.00   закінчення роботи виставки
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EXHIBITIOn SCHEDULE

XV specialized Jewellery Fair-eXhibition
«ElitEXPO. Summer – 2016»

mAY 26, THURSDAY
12:00   Opening ceremony of the 15th specialized jewellery fair-exhibition  
   «ElitEXPO.Summer-2016»
14:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
17:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
18:30   End of the exhibition’s working day

mAY 27, FRIDAY
10:00   Beginning of the exhibition work
12:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
15:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
18:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
19:00   End of the exhibition’s working day

mAY 28, SATURDAY
10:00   Beginning of the exhibition work
12:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
14:00 – 15:00 Summing up the results of the contest for the best presentation of the  
   trade mark. Award ceremony
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EXHIBITIOn SCHEDULE

15:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who have  
   bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
18:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer -2016»
19:00   End of the exhibition’s working day

mAY 29, SUnDAY
10:00   Beginning of the exhibition work
14:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
15:00   Raffle of the valuable prizes among customers of Dnipropetrovsk  
   Jewellery Factory «Edem»

Organizer: Dnipropetrovsk Jewellery Factory “Edem”

Venue: Hall of the 1st floor of Lviv Palace of Arts

17:00   Raffle of jewelries among the registered visitors of the exhibition, who  
   have bought the jewelries or souvenirs on exhibition «ElitEXPO. 
   Summer-2016»
18:00   End of the exhibition’s working day
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ПЕрЕЛіК УчаСнИКів за аЛФавітОм

№стендA №сторінки

CARAT ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА ................................................................................ 26 ......12
DEmO STYLE ............................................................................................................. 6 ......14
GOLDEn CLUB ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .............................................................. 30 ......16
GOLDEn SILVER ..................................................................................................... 37 ......17
InDIRA ...................................................................................................................... 22 ......18
IRIDA-V Jewellery company .......................................................................... 14 ......21
JOnARDAnO ............................................................................................................. 4 ......22
mInAnQARI ГРУЗИНСЬКА ЕМАЛЬ 
 ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ РУЧНОї РОБОТИ ....................................................... 38 ......23
SELEnA GOLD ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ......................................................................... 23 ......24
SHERL ........................................................................................................................11 ......26
STYLE AVEnUe Fashion Jewellery ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
 ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ................................................................................................ 29 ......27
TImOFEEV ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ...................................................................... 36 ......29
UmAX ........................................................................................................................ 25 ......31
VOLVAK ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .......................................................................... 10 ......33
аЛмаз-діамант ю ТОВ ...................................................................................... 19 ......34
амЕтрін ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ......................................................................... 39 ......36
аСКіда ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН ................................................................................. 2 ......37
аСОціація ювЕЛірів УКраЇнИ ......................................................................... 42 ......38
гЕЛіОС ...................................................................................................................... 33 ......39
дЕрЖавнИЙ гЕмОЛОгічнИЙ цЕнтр УКраЇнИ ............................................. 44 ......41
дюК-2010 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ................... 1 ......43
заХіднЕ КазЕннЕ ПідПрИЄмСтвО ПрОбірнОгО КОнтрОЛю 
 дЕПартамЕнт дЕрЖавнОЇ ПОЛітИКИ У СФЕрі ПрОбірнОгО  
 нагЛядУ дОКУмЕнтів СУвОрОЇ звітнОСті та ЛОтЕрЕЙнОЇ  
 діяЛЬнОСті МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ ...................................... 43 ......45
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ПЕрЕЛіК УчаСнИКів за аЛФавітОм

№стендA №сторінки

зЕвС ......................................................................................................................... 35 ......46
КаСт ТОРГОВА МАРКА ......................................................................................... 27 ......48
КімбЕрЛі ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ .................................................................................. 31 ......49
КОтЛяр ю.в.  ФОП ................................................................................................ 13 ......51
КрИСтаЛ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ........................................................................... 34 ......52
КрУгЛИК ОЛЕКСандр вОЛОдИмИрОвИч ФОП ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .. 24 ......54
ПЕтрИК ОЛЕКСандр іванОвИч ФОП ............................................................... 8 ......56
ПрЕС-таЙм РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ................................................................ 47 ......58
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СтЕрЛінг� ЮВЕЛІРНИЙ БРЕНД ......................................................................... 15 ......61
СтУдія 11� ФОТОшКОЛА ...................................................................................... 46 ......63
тИтан СПЕЦІАЛЬНА РОТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОї СЛУЖБИ  
 ОХОРОНИ ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ....................... 45 ......65
трЕЙд  мПП ............................................................................................................ 12 ......67
тріЛЛіант АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ .............................................................. 32 ......68
ЩЕрбаК ваЛЕріЙ вОЛОдИмИрОвИч ФОП ................................................... 18 ......70
юр’Їв ТОВАРІСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ............................ 3 ......71
юСтаЙЛ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ................................. 7 ......73
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26

УчаСнИКИ вИСтавКИ

CARAT 
ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА

вул. Пушкінська, 40,
м. Харків, 61057, Україна
Тел.: (057) 7060262
e-mail: karat-kharkov@ukr.net

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

Ювелірна мережа «carat» – це ваш провідник в світ дивовижних прикрас. Ми прагнемо 
зробити наших жінок ще спокусливішими!

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 
виставкового стенду.
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26

EXHIBITORS

the jewelry network «carat» – this is your guide to the world of amazing jewelry. we know 
how to make our women more charming!

Unique work and individual approach to our loyal customers, various promotions, a huge 
range of goods, storage discount cards and modern web site distinguishes the shop «carat» 
from a variety of jewelry companies.

we invite you to visit our booth!

CARAT
Jewelry networK

40, Pushkinska St.,
61057, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7060262 
e-mail: karat-kharkov@ukr.net

Departments: 
9, Suzdalski Riady St., 9, 
144-B, Ak. Pavlova St., TC «Equator»
Moskovsky ave., 286-B, TC «Grid»
Mall «Space» Kharkiv Region, Dergachi, 163-G, Petrovsk St.
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6

УчаСнИКИ вИСтавКИ

DEmO STYLE

вул. Ювілейна, 70а, 
м. Краматорськ, Донецька обл., 84300, Україна
Тел.: (067) 1000707,
 (093) 6540707,
 (095) 2750707,
 (066) 9964380
e-mail: info@demostyle.com.ua
http://demostyle.com.ua

Торгово-виробнича компанія «Демо Стиль» є провідний виробником  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 та 
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 за індивідуальним  ескізом 
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 додаємо максимум зусиль, щоб кожен покупець став Нашим Постійним Клієнтом!
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EXHIBITORS

trading & production company «demo style» 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 make maximum efforts so every buyer will become our regular customer!

DEmO STYLE

70a, Yuvileina St., 
84300, Kramatorsk, Ukraine
Phone: +380 67 1000707,
 +380 93 6540707,
 +380 95 2750707,
 +380 66 9964380
e-mail: info@demostyle.com.ua
http://demostyle.com.ua
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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, 
м. Одеса, 65065, Україна 
Тел.: (094) 9313569 
e-mail: goldenclub@ukr.net 
www.goldenclub.ua
Одеса: 
маг. «Golden Club» ТЦ «Середньофонтанський», 2 поверх,  
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. 
відділ «Golden Club» (маг. Укрзолото) 
Київ: 
маг. «Golden Club» ТЦ Метроград, пл. Бесарабська, 1,
маг. «Golden Club» ТЦ «Ocean Plaza», вул. Горького, 176,
маг. «Golden Club» ТЦ «Глобус», Майдан Незалежності, 1.
Харків:
маг. «Golden Club» ТЦ «Французький Бульвар»,  
вул. Академіка Павлова, 44-Б.
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вул Саксаганського, 106, кв 15
м. Київ, 01032, Україна
Tел: (097) 6903333
e-mail: silvergolden00@gmail.com
www.golden-silver.com.ua

GOLDEn SILVER

Golden silver – успішна молода компанія високоякісних ювелірних виробів. Відмінною 
рисою яких є поєднання двох сплавів - срібла з золотими пластинами, що забезпечує 
відмінна якість і гарантію того, що зовнішній вигляд виробів буде незмінним за довгий час 
в руках їх власниці. На сьогоднішній день компанія Golden silver встигла завоювати довіру 
і повагу серед своїх клієнтів.

Golden silver запрошує до співпраці:
Пропонуємо взаємовигідну співпрацю по реалізації нашої продукції.
Ви отримаєте унікальну можливість поповнити свій асортимент
ексклюзивними й оригінальними прикрасами, які користуються попитом у покупців уже 

протягом багатьох років
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InDIRA

м. Одеса, Одеська обл., Україна
Тел.: (093) 6443844,
 (063) 8597650
e- mail: info@indira.com.ua 
www.indira.com.ua

indira – це стильні прикраси з натуральних матеріалів, зроблені вручну в Індії. Це не 
просто етнічна біжутерія, прикраси indira мають оригінальний дизайн, виготовляються 
індійськими майстрами і покликані підкреслити стиль та вишуканий смак своєї власниці. 
Намиста, кольє з кулонами і багатоярусні буси, сережки з інкрустацією і вишуканим 
різьбленням по кістці, масивні браслети і кільця не залишать байдужою жодну жінку, яка знає 
толк в стильних прикрасах і не боїться виділятися з натовпу. У виробах використовуються 
такі матеріали як ріг, кістка, натуральні каміння, перламутр, шкаралупа кокоса та інші. В 
асортименті також представлені прикраси з натуральними каміннями у сріблі, в тому числі 
германському сріблі.
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indira is stylish handcrafted jewelry made of natural materials in india. the items are 
handmade by talented indian artisans who use unique materials and traditional skills to create 
beautiful, unique jewelry. stylish necklaces, pendants, multi-layer necklaces, collars, earrings 
with bone carving, rings, massive bracelets, bangles and cuffs will not leave indifferent any 
woman who is good at style and not afraid to stand out from the crowd. the products are made of 
such materials as horn, bone, natural stones, coconut shells and many others. indira collection 
also includes jewelry made of natural stones and silver, as well as German silver.

InDIRA

Odesa, Ukraine
Phone: +380 93 6443844,
 +380 63 8597650
e- mail: info@indira.com.ua
www.indira.com.ua
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IRIDA-V
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Калініна, 3, 
м. Харків, 61020, Україна
Тел.: (057) 7779738,
 (067) 3975693,
 (050) 6385461
e-mail: irida-v@mail.ru
http://irida-v.com

Ювелірну компанію «irida-V»  було створено у 2003 році молодими і досвідченими 
фахівцями, які своїми руками створити шедевр із срібла 925 проби.

Витончені ювелірні прикраси з дорогоцінних каменів і металів є справжніми творами 
мистецтва. Однак головне призначення виробів «irida-V»  полягає в тому, щоб привертати 
увагу до жіночої краси.

Говорячи про переваги срібла перед іншими дорогоцінними металами, слід сказати, 
що воно менш алергенне, так як його сплави містять найменшу кількість неблагородних 
металів.

Компанія «irida-V» пропонує Вашій увазі  широкий вибір срібних прикрас. Всі наші 
прикраси зі срібла вирізняються унікальним дизайном і технікою виконання.

Ювелірні вироби нашої компанії виготовлені справжніми майстрами, які вкладають в 
свою творчість, всю душу і наділяють кожну прикраса індивідуальністю. Ми гарантуємо, 
що в наших срібних виробах Ви будете виглядати неперевершено та стильно.

Фахівці «irida-V» дбають про те, щоб Ви завжди змогли знайти прикраси на Ваш смак 
і відповідно до потреб, а також виглядали завжди на всі сто відсотків.
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the jewellery company «irida-V» was founded in 2003 by the young and experienced 
specialists. the main direction of the company is the production sterling silver jewelry.

Fine jewelry made of precious stones and metals are the true work of art. but their primary 
function is to draw the attention to women’s beauty.

talking about the advantages of silver among other precious metals we should state that it is 
less allergic. its allegations contain fewer base metals than gold allegations. it is less expensive, 
but it does not mean, that it is less beautiful.

«irida-V» offers their customer a wide choice of silver jewelry. all silver jewelry which is 
shown in our catalogue has unique design and technique of production.

that is why we guarantee that with our jewelry you will look outstanding and stylish. our 
jewelry is made by true masters, who put the heart in their creations and provide each piece 
of jewelry with individuality.

the company offers products at retail, works on competitive prices basis, providing the great 
choice of jewelry and using different customer-friendly schemes of work.

specialists of «irida-V» care for their clients. they help the clients to find the products 
according to their taste and needs.

IRIDA-V
Jewellery company

3, Kalinina St., 
61020, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7779738,
 +380 67 3975693,
 +380 50 6385461
e-mail: irida-v@mail.ru
http://irida-v.com
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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.

JOnARDAnO

вул. Водогінна, 2, офіс 123, 
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (032) 2416773
e-mail: jonardano@gmail.com
www.jonardano.com
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Ви чули коли-небудь про Мінанкарі .... Якщо ні, то ми будемо намагатися якомога 
реалістичніше передати суть цього гарного і хитромудрого слова.

Всі ми чули про гірську країну Грузію. Споконвіку Грузія славиться не тільки смачним 
вином і гарними грузинськими піснями. Є в цій незвичайній країні чудо дивне і називається 
воно მინანქარი, що в перекладі з грузинської мови означає емаль і звучить це слово 
мінанкарі. А якщо точніше, друзі, то в Грузії є умілі майстри, які виготовляють ці прекрасні 
прикраси ручної роботи на сріблі, золоті, латуні. Але не просто ювелірні вироби зі срібла, 
а пишуть витонченими срібними нитками справжні витвори мистецтва. І звичайно ж 
нам захотілося передати вам частинку цієї краси. На нашому сайті розміщений каталог 
з вишуканими прикрасами з перегородчастої емалі - мінанкарі. Прикраси створені на 
будь-який смак, колір і гаманець. Ми бажаємо, щоб ви були чарівні в будь-який час доби, 
і будемо намагатися допомогти в цьому.

Будьте завжди на висоті!

��
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mInAnQARI  
ГРУЗИНСЬКА ЕМАЛЬ
ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ РУЧНОї РОБОТИ

вул. Євгена Сверстюка, 19,
м. Київ, 02100, Україна
Тел.: (050) 2100844,
 (063) 6041250,
 (068) 9310169 
Skype: minanqari.ua
e-mail:info@minanqari.com.ua
www.minanqari.com.ua
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SELEnA GOLD
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

вул. Святошинська, 34
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4516159 
www.selenagold.com.ua

selenaGold – виробник ювелірних прикрас з м. Києва. Ми пропонуємо широкий 
асортимент ювелірних виробів: від різноманітних кілець і сережок до підвісок, браслетів і 
кольє як для жінок, так і для дітей. Для своїх виробів ми успішно використовуємо вставки з 
розсипу каменів swarovskі, що і відрізняє нас від інших шановних колег, які представляють 
ювелірний ринок України.

Наша компанія - постійний учасник найбільших ювелірних виставок України, яка завдяки 
елегантному і креативному дизайну, а також високоякісним матеріалам (золото 585 проби), 
була неодноразово нагороджена дипломами та нагородами.

Ми з радістю презентуємо нашу колекцію на виставці «ЕлiтЕКСПО. Лiто-2016» у м. 
Львові та сподіваємося задовольнити найвитонченіші смаки справжніх цінителів ювелірного 
мистецтва.
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selena Gold is a Kyiv based jewellery manufacturer. our assortment includes a large 
variety of finest gold jewellery, ranging from various types of rings and earrings to pendants 
and bracelets,both for women and children. what sets us apart from our colleagues on the 
Ukrainian jewellery market, are swarovski crystals inserts. 

our company is a constant member of the major Ukrainian jewellery expositions and has 
been awarded with numerous diplomas, thanks to the elegant design and high-quality raw 
material (585 gold purity).

SELEnA GOLD 
Jewellery  company

34, Svyatoshinskaya St.
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 45161 59 
www.selenagold.com.ua



26 Львів • Галицькі Експозиції • 2015 • Galician Exposition • Lvіv

��

УчаСнИКИ вИСтавКИ

Магічний гранат, сяючий топаз, таємничий смарагд, чудовий димчастий кварц, 
променистий цитрин, чаруючий сапфір і неповторна багатобарвність чарівних турмалинів 
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 та бездоганний смак.

SHERL

ТРЦ «Гагарин плаза», 2 поверх, магазин «SHERL»
м. Одеса, 65009, Україна
Тел.:  (066) 9308282, 5030597
 (097) 5357588,
 (097) 0774800
e-mail: shop@sherljewerlly.com; 
            sherl.dn@yandex.ru
http://sherljewellery.com
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STYLE AVEnUE
Fashion Jewellery  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ
МИХАЙЛОВА І.В. – ПРЕДСТАВНИК В УКРАїНІ

вул. Горького, 176,
м. Київ, 03169, Україна
Тел./Факс: (044) 5280427
e-mail: style_avenue@mail.ru
http://style-avenue.cz/ua/

style avenue – це європейський бренд, що пропонує ювелірні прикраси жінкам, вірним 
собі, але готових змінюватися і експериментувати. Весь спектр ювелірних матеріалів 
- золото, срібло, ювелірні сплави, емаль, дорогоцінні, напівкоштовні і натуральні камені 
- використовується для створення декількох десятків колекцій різних стилів. 

Від класики до авангарду, від диско до техно, від бароко до графіки: найвимогливіша 
шанувальниця прикрас знайде серед прикрас style avenue своє. І обов’язково зможе собі 
це дозволити придбати, адже наше завдання - зробити красу, унікальність, високу якість 
і різноманітність доступними. Це прикраси, які створюють настрій, неповторний стиль та 
імідж.
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style avenue is a european jewellery house with a long-standing history. the company 
specializes in jewellery production and has been established in prague over fifteen years ago. 
today, style avenue is a well-known cosmopolitan brand with its own boutiques in many of the 
world’s capitals. in the fifteen years it has been operating, the style avenue brand has learned to 
treat jewellery accessories as important garments in their own right, which help the contemporary 
woman to create the latest fashion look every day. when creating jewellery accessories, style 
avenue’s craftsmen synthesize the latest international trends in jewellery fashion whilst at the 
same time reflecting the individuality and uniqueness of every woman. the brand therefore 
enables women to develop their own unique style.

the basic principles of the brand, which the company follows in creating jewellery collections, 
are diversity and individuality.  style avenue jewellery is designed to meet the highest demands 
of the fairer sex. exclusive products and designers’ extravagant collections encompass the 
entire spectrum of jewellery materials: gold, silver, jewellery alloys, hot and cold enamel, and 
precious, semi-precious and natural gems.

STYLE AVEnUE
Fashion Jewellery 
eUropean Jewellry hoUse
miKhailoVa i.V. – representatiVe in UKraine

176, Gorkogo St.,
03169, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 04 45280427 
e-mail: style_avenue@mail.ru
http://style-avenue.cz/ua/
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TImOFEEV 
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

Вул. 1 Піщана 1А,
м. Біла Церква, 09100,Україна
Тел./Факс: 04563) 97755
 (067) 4257708 (для клієтів)
e-mail: 1@timoff.com.ua
www.timoff.com.ua

Ювелірна компанія timoFeeV є сімейним підприємством, витоки якого починаються з 
1997 року. Пройшовши довгий, складний, але захоплюючий шлях становлення, ми виросли 
в сучасне, динамічне, високотехнологічне виробництво із закінченим циклом.

 Представлені нами витвори ювелірного мистецтва покликані дати можливість більшій 
кількості цінителів долучитися до світу прекрасного, отримуючи, дійсно вартісні прикраси, 
які будуть доповнювати гармонію, придуманих Вами образів, створювати прекрасний 
настрій і дарувати відчуття щастя, які наша компанія з великим задоволенням створює 
для Вас.
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timofeev Jewelry company is a family jewelry venture which was founded in 1997.
we went through a difficult and long but exciting path of becoming a modern company and 

became a modern dynamic high-tech production with a completed cycle. 
our miracles of jewelry art are designed to give more people to join the beautiful world and 

get really precious jewellery which will add harmony to  images which you  create.they will 
make wonderful mood  and give you the feeling of happiness. our company creates it for you  
with a great pleasure.

36

EXHIBITORS

TImOFEEV
Jewellery company

1A, Pischana St.,
09100, Bila Tserkva, Ukraine
Phone/fax: +38 04563 97755
 +380674257708 (for clients)
e-mail: 1@timoff.com.ua
www.timoff.com.ua
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UmAX

вул. Шевченка, 327,
м. Харків, 61033, Україна
Тел.: (057) 7070717
e-mail: umaxkoroleva@gmail.com

Торговельна-промислова компанія «UmaX» є сучасним підприємством з чудово 
забезпеченою матеріально-технічною базою і колективом професіоналів, які щомісячно 
розробляють нові моделі, що відповідають смакам і можливостям широкого кола покупців. 
Наше виробництво – це прекрасні ювелірні вироби із срібла  з фіанітами, напівдорогоцінними 
вставками, дорогоцінними та без них.
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a commercial and industrial company «UmaX» is a modern enterprise with perfectly equipped 
material and technical base and a team of professionals, who monthly create new models, which 
responds tastes and opportunities of a wide circle of clients. our products are excellent silver 
jewellery with cubic zirconia, semi-precious, precious inserts and without them.

UmAX-PRO LTD.

327, Shevchenka St.,
61033, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 057 7070717
E-mail: umaxkoroleva@gmail.com
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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.

VOLVAK
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

а/с 33, м. Київ, 02105, Україна
Тел.: (044) 5021287
 (067) 5064664
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аЛмаз-діамант ю
ТОВ

вул. Якутська, 8К,  
м. Київ, 03680, Україна  
Тел.: (044) 3557001, 3557002  
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua   
www.almaz-diamond.com.ua

Магазини: 
м. Київ, Україна 
ТРЦ «ОКЕАН ПЛАЗА», вул. Антоновича 176, 1 поверх  
Тел.:  (097) 1956776  
 (093) 6452317

ТЦ «ГОРОДОК»,  пр-т Московський 23-А, 1 поверх  
Тел.  (067) 8365098  
 (063) 3413127

ТОВ «Ексклюзив», вул. Сім’ї Сосніних, 9-А,  
Тел.: (044) 3531802, 3531803, 4021310

м. Харків, Україна 
ТРЦ «ДАФІ»  вул. Героїв Праці, 9, 1 поверх   
Тел.:  (098) 4094735  
 (097) 1498303  
 (063) 1410299

ТОВ «Алмаз-Діамант Ю» заснована в 2005 році.
Основними видами діяльності є ограновування алмазної сировини, оптова та роздрібна 

торгівля діамантами власного виробництва та ексклюзивними ювелірними виробами.
Своя виробнича база, штат професійних фахівців ограновування і оцінки алмазної 

сировини і діамантів, дозволили компанії останні 10 років отримати ім’я та привернути 
увагу найбільших виробників ювелірних виробів діамантової групи в Україні.

ТОВ «Алмаз-Діамант Ю» входить до Асоціації ювелірів України, постійно бере участь 
у міжнародних виставках у Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших містах України.

Фірма співпрацює з усіма регіонами України, як з найбільшими виробниками ювелірної 
галузі, так і з невеликими підприємствами, елітними дизайнерськими майстернями, 
виробниками ексклюзивних ювелірних виробів. Здійснює доставку і гарантує повну 
конфіденційність замовлень. Максимум уваги кожному клієнту.

З повагою, компанія «Алмаз-Діамант Ю».
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llc «almaz-diamond U» was founded in 2005.
the main activities are polishing diamonds, wholesale and retail trade in diamonds own 

production and exclusive jewelry.
llc «almaz-diamond U» is a member of the association of Jewelers of Ukraine and takes 

part in international exhibitions in Kiev, Kharkov, odessa, lviv and other cities of Ukraine.
the company cooperates with all regions of Ukraine, both major producers jewelry industry 

and with small businesses, luxury designer shops, exclusive jewelry manufacturers. llc 
«almaz-diamond U» provides delivery and guarantees complete confidentiality orders. the 
company pays maximum attention to each client.

sincerely, company «almaz-diamond U».

ALmAz-DIAmOnD U LTD.

8К, Yakuts`ka St., 
03680, Kyiv, Ukraine  
Phone: +380 44 3557001, 3557002  
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua  
www.almaz-diamond.com.ua
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амЕтрін
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Леніна, 30,
м. Кременчук 
вул.60 років Жовтня, 18

вул. Леніна, 6
м. Світловодськ 
Тел.: (097) 220 35 45
http://ametrin.org

Ювелірна компанія Аметрін, на сьогоднішній день, це ювелірна мережа України, яка 
активно розвивається,  атмосфера доброзичливості, привітне і уважне ставлення до 
покупців давно стали візитною карткою ювелірних салонів аметрин.

Наші салони задовольняють попит будь-якого покупця. аметрін пропонує придбати 
і недорогі прикраси, і вироби з напівдорогоцінним камінням, і діамантову групу. тут 
представлені прикраси бездоганної якості, що знаходяться на піку моди.

Політика компанії – це постійне оновлення асортименту і мінімальні націнки на наші 
вироби. безперервний пошук нових виробників, які намагаються йти в ногу з часом 
дозволяють нам радувати наших клієнтів новими моделями ювелірних прикрас із золота 
і срібла.

Більш детальну інформацію ви можете отримати на спеціалізованих розділах сайту.
Ми раді зустрічі з вами!
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АСКІДА – прикрашаємо світ РАЗОМ! Ювелірний інтернет магазин відкритий для вас 24 
години на добу. У нас ви можете купити золоті і срібні прикраси, кільця, сережки, браслети 
і кулони. Для кожної представниці прекрасної статі цілком природним є прагнення до краси 
і уваги з боку оточуючих.

Саме про це повинен пам’ятати чоловік, вибираючи подарунки для своєї прекрасної 
леді. Не тільки жінкам подобається золоті прикраси, чоловіки теж люблять витончені стильні 
золоті штучки, що підкреслюють його високий статус і впевненість в собі. Ми робимо все 
для того, щоб ви могли порадувати себе і своїх близьких красивими і бажаними ювелірними 
подарунками!

Ювелірний інтернет магазин АСКІДА в першу чергу розрахований на енергійних, 
активних людей, у яких не завжди є час і бажання для походів в традиційний магазин, 
але є бажання придбати ювелірні прикраси. Ну звичайно ж, головною перевагою покупки 
ювелірної прикраси в інтернет-магазині АСКІДА безсумнівно є ціна на представлені 
товари.

Ми намагаємося радувати своїх покупців широким асортиментом продукції і 
демократичними цінами. АСКІДА це особливий підхід і увага до своїх гостей, коли знайомство 
з ювелірними прикрасами перетворюється в камерне і захоплююче задоволення для душі. 
Постійні клієнти салону –  це особистості, які звикли бути новаторами, яким важливо 
виділитися. Не бути схожими на інших. Для наших клієнтів завжди доступні зручні форми 
оплати, гнучкі системи знижок, спеціальні подарункові сертифікати, бонусна система 
лояльності. І унікальна можливість обміняти золоті вироби, які вийшли з моди, на нові! 
Ми завжди раді Вам - Ви раді нашим цінами!

2

УчаСнИКИ вИСтавКИ

аСКіда
ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН

вул. Халаменюка, 6, 
м. Кременчук, Полтавська обл., 
39600, Україна
Тел.: (067) 5071554; 
e-mail: office@ascida.com.ua 
http://askida.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

вул. Пушкінська, 31а, оф.29, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (050) 3109899,
 (067) 4424031
Тел./Факс: (044) 2345604
e-mail: n_vandysheva@ukr.net
www.aju.com.ua
e-mail: n_vandysheva@ukr.net
            gmazharovskiy@mail.ru
www.aju.com.ua
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гЕЛіОС

вул. Сім’ї Сосніних, 11, 
м. Київ, 03067, Україна
Тел.: (067) 9072578,
 (050) 1931700
e-mail: gelios_m@ukr.net

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

GELIOS

03067, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 9072578, 
 +380 50 1931700
e-mail: gelios_m@ukr.net
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дЕрЖавнИЙ гЕмОЛОгічнИЙ цЕнтр УКраЇнИ

м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 7063647
e-mail: galyna.zubar@gmail.com

Державний гемологічний центр 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) 492-93-19
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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
e-mail: galyna.zubar@gmail.com
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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 співпраці 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 Av.,
49064, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +38 0562 318417
e-mail: edem@mail.ru
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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.

заХіднЕ КазЕннЕ ПідПрИЄмСтвО  
ПрОбірнОгО КОнтрОЛю
дЕПартамЕнт дЕрЖавнОЇ ПОЛітИКИ  
У СФЕрі ПрОбірнОгО нагЛядУ  
дОКУмЕнтів СУвОрОЇ звітнОСті та  
ЛОтЕрЕЙнОЇ діяЛЬнОСті
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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зЕвС

вул. Бугаївська, 21/41, 
м. Одеса, 65005, Україна
Тел.: (048) 7182155
Тел./Факс: (048) 7182161
e-mail: zevs.jewelry@gmail.com

Ювелірний дім «Зевс» – це світ чарівних скарбів, створених для Вас. Пріоритет компанії - 
втілення бажань клієнта. Наш найкращий стимул до досконалості - Ваша посмішка і палаючі 
очі. Двері ювелірного дому «Зевс» відкриває для вас завісу у світ краси та натхнення.

  Наші ювеліри вкладають душу в кожний виріб. Ми запрошуємо Вас здійснити променад 
по безкрайніх дорогах наших можливостей і ваших побажань ...
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Gold jewelry. wedding jewelry. Jewelry for men. precious, semiprecious stones. synthetic 
stones and mountings

zEVS

21/41, Bugayivska St., 
65005, Odesa, Ukraine
Phone: +380 48 7182155
Phone/Fax: +380 48 7182161
e-mail: zevs.jewelry@gmail.com
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ТМ «Каст» достатньо відома на ювелірному ринку. України завдяки різноманітній 
гамі ювелірних виробів найвищої якості. Асортимент виробів включає в себе витончені 
персні, каблучки, сережки, підвіски, браслети, розкішні кольє та вишукані гарнітури, 
які вирізняються новизною і оригінальністю, виконані як у класичному, так і сучасному 
стилях. 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 задовольняють найвибагливіші уподобання споживачів.

КаСт
ТОРГОВА МАРКА

1-й Київський провулок, 64, 
м. Вінниця, 21032, Україна
Тел./Факс: (0432) 616844
e-mail: us-kast@rambler.ru
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КімбЕрЛі
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

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!

Kimberly
Jewellry hoUse

7, Poryka St., 
21021, Vinnitsya, Ukraine
Phone/Fax: +380 432 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua
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Наша компанія представлена на ринку ювелірних прикрас з 2008 року і за цей час 
придбала статус надійного продавця і партнера.

Компанія пропонує виключно якісні  прикраси оригінального дизайну виготовлені зі 
срібла та золота. Блискучий вибір виробів  дозволяє покупцям вибрати собі ланцюжки, 
браслети, сережки, каблучки  або інші вироби, що відповідають їх смаку і рівнем доходу. 
Усім нашим срібним та золотим прикрасам відповідає заявлена та підтверджена в Пробірній 
Палаті України  проба.

Маємо честь з гордістю представити Вам свою колекцію.

КОтЛяр ю.в.  
ФОП

вул. Дизельна, 30-а,
м. Харків, 61036, Україна
Тел.: (096) 5718086
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КрИСтаЛ
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД

вул. 600-річчя, 21, 
м. Вінниця, 21100, Україна
Тел.: (0432) 553390
Факс: (0432) 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristaldiamond.com

Вінницький завод «КРИСТАЛ» є підприємством з переробки ювелірних алмазів у діаманти 
різних якіснокольорових 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 3000 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 specializing in polishing of rough diamonds of 
various qualitative-color and weight character¬istics 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 
celebrat¬ed 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 have their own 
inimi¬table visage and enjoy a well-deserved popularity with consumers in Ukraine and far 
beyond its borders.

KRISTALL
diamond Factory

21, 600-richchya St., 
21100, Vinnytsya, Ukraine
Phone: +380 432 553390
Fax: +380 432 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristaldiamond.com
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Ювелірна компанія ФОП Круглик О.В. є одним з лідерів на ринку України по виробництву 
ювелірних виробів зі срібла, комбінованого з золотом. Представляє собою підприємство 
з повним циклом виробництва від моделювання виробів до їх реалізації. Впровадження 
нових технологій дає можливість отримувати вироби найвищої якості, результатом чого є 
співпраця й з іншими країнами. 

Маємо за честь з гордістю презентувати Вам свої вироби та надіємось, що саме серед 
нашої колекції Ви знайдете свою мрію.

КрУгЛИК  
ОЛЕКСандр вОЛОдИмИрОвИч
ФОП  
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Фастівська, 70, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (067) 2478210; 4077797
e-mail: kruglyk2013@yandex.ua
http://kruglyk.com
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KrUGlyK
Jewellery company

70, Fastivs`ka St, 
09100, Bila Tserkva, Ukraine
Phone: +380 67 2478210;
 +380 67 4077797
e-mail: kruglyk2013@yandex.ua
http://kruglyk.com

Jewelry company «Kruglyk» is one of 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. the introduction of up-to-date technologies makes it 
possible to get the highest quality products. the result is cooperation with other countries.

it is an honor to present our products to you and we hope that you will find your dream in 
our collection!
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ПЕтрИК ОЛЕКСандр іванОвИч 
ФОП

вул. Глиняна, 47 А,
м. Біла Церква, 09112, Україна
Тел.:  (067) 7119614,
 (096) 3849988
 (044) 2210784 (Гурт)
e-mail: petrikgold@yandex.ru, 
           petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua

Виробництво ювелірних виробів із золота з природними (топаз, гранат, аметисти, 
цитрин, хризоліт, рубін)  та синтетичним (гідротермальний смарагд, олександрит) камінням. 
Чималий розмір каміння  та якість гранування – візитна картка нашого модельного ряду.

Виробництво ювелірних виробів з срібла 925 проби з золотими  накладками та 
вставками із натурального та синтетичного каміння. Асортимент налічує більш ніж 1000 
найменувань.

Наші ювелірні вироби мають стійкий попит не тільки на українському ринку, але і на 
ринках Росії, Білорусії, Казахстану.
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production of jewelry made of gold with natural (topaz, garnet, amethyst, citrine, beryl, ruby) 
and synthetic (hydrothermal emerald, alexandrite) stones. considerable size of stones and 
cutting quality is the card of our lineup.

production of jewelry made of 925 purity silver with gold plates and inserts made of natural 
and synthetic stones. offer over 1000 titles.

our jewelry has steady demand not only in the Ukrainian market, but also in russia, belarus 
and Kazakhstan.

�
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PETRYK OLEKSAnDR 
priVate enterpreneUr

47 А ,Glyniana St., 
09112, Bila Tserkva, Ukraine 
Phone: +380 67 7119614,
 +380 96 3849988
 +380 44 2410784 (Wholesale)
e-mail:  petrikgold@ yandex.ru
             petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua
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ПрЕС-таЙм
РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО

а\с 2222, м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2418450, 2418460,
 (093) 1945664
Факс: (032) 2418460
e-mail: director@biznes-pro.ua
www.biznes-pro.ua

Рекламне агентство «Прес-Тайм» пропонує широкий спектр поліграфічних та інтернет 
послуг. Одна з них - «Бізнес-Пропозиція» Всеукраїнський рекламний проект, орієнтований 
на ділову аудиторію, який включає друковані видання, інтернет-портали та активну участь 
у спеціалізованих виставках України. 

Журнали видаються з 2001 року, щомісяця; 
* розповсюдження за адресами бізнес-організацій по всій території України та за 

кордоном.
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advertising agency «press time» offers a wide range of printing and internet services.
«business proposition» is the all-Ukrainian publicity project focused on the business audience 

that includes periodical publication, website and active participation in the specialized exhibitions 
organized in Ukraine. 

the «business proposition» magazine:
• since 2001 year, monthly; 
• is distributed all over Ukraine according to the business companies addresses.

PRESS TImE
adVertisinG aGency

P.O.B 2222, 79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2418450, 2418460, 
 +380 93 1945664
Fax: +380 32 2418460
e-mail: director@biznes-pro.ua
http://www.biznes-pro.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 Степанченка, 3, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4248774
e-mail: spiritstone@rambler.ru
www.spiritstone.kiev.ua
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СтЕрЛінг9
ЮВЕЛІРНИЙ БРЕНД

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

Ювелірний Бренд «СТЕРЛІНГ9» є вітчизняним виробником ювелірних прикрас. З 
початку ХХІ століття Бренд «СТЕРЛІНГ9» зарекомендував себе як виробник якісних 
прикрас зі стерлінгового срібла 925 проби. Виробництво здійснюється з використанням 
сучасного обладнання та технологій. Кожний технологічний етап виготовлення срібних 
виробів підлягає постійному контролю якості, що дозволяє впевнено конкурувати на ринку 
ювелірних прикрас. 

На сьогоднішній день Бренд «СТЕРЛІНГ9» пропонує та продає стильні та модні вироби 
зі срібла під власною однойменною торговою маркою. У нас Ви знайдете вишукані срібні 
прикраси - персні, каблучки, кульчики, підвіски, браслети та ланцюжки, які допоможуть 
доповнити та поставити потрібні акценти в Ваш образ, підкресливши індивідуальність або 
стануть ідеальним подарунком для Вашої родини. На нашому сайті www.sriblo.sterling9.com.
ua Ви маєте можливість ознайомитись з величезним асортиментом та придбати вишукані 
ювелірні прикраси за доступною ціною, не виходячи з дому.

Торгова марка «СТЕРЛІНГ9» пропонує увазі клієнтів доповнену ексклюзивну колекцію 
байкарських прикрас під гаслом «memento Моri». Ця колекція вже була відзначена 
почесними дипломами на міжнародних і регіональних виставках. Унікальна у своєму 
роді колекція «memento Моri» - це особливі байкерські ланцюги та браслети зі срібла 
ручної роботи, вироблені в єдиному екземплярі, приголомшливі чоловічі персні, тематичні 
обереги, хрести та срібні кулони для байкерів, які цінують красу, життя, ризик та швидкість. 
Ознайомитись з колекцією Ви можете відвідавши спеціальний сайт для байкерів www.
sterling9.com.
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Jewelry brand «sterling9» is a domestic manufacturer of jewelry. since the XXi century 
company «sterling9» has established itself as a manufacturer of high quality jewelry sterling silver 
925. production is carried out with the latest equipment and technology. every process stage 
production of silver jewelry is subject to continuous quality control, allowing you to confidently 
compete the jewelery market.

today the brand «sterling9» offers and sells stylish and fashionable silverware under his own 
eponymous brand. here you will find exquisite silver jewelry - rings, earring, pendants, bracelets 
and chains, that help complete or put the necessary emphasis on your image, emphasize 
individuality or will be a perfect gift for your family. on our site www.sterling9.com.ua you can 
get acquainted with the range and buy beautiful and high-quality silver jewelry at an affordable 
price, without leaving home.

Jewelry brand «sterling9» draws attention customers to the new collection jewelry for bikers 
called «memento mori.» this collection has been awarded an honorary diploma in international 
and regional exhibitions. Unique in its kind collection «memento mori» - these are exclusive 
silver chains for bikers, handmade bracelets for bikers, stunning men’s silver rings for bikers, 
crosses and silver pendants for bikers who appreciate the beauty of life, who like hazard and 
speed. look the collection you can visit our website www.sterling9.com.

STERLInG9
Jewelery brand

115, Klochkivska St., off. 114, 
61145, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 50 4004010,
 +380 67 5773018
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sterling9.com.ua
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СтУдія 111
ФОТОшКОЛА

вул. Шота Руставелі, 7, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 3417035
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

7, Shota Rustaveli St., 
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3417035
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua
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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
 (096) 2961910
 (050) 3579939
e-mail: oootrade@mail.ru
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тріЛЛіант
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ

вул. Карла Маркса, 33, 
м. Володарськ-Волинський, Житомирська обл., 12101, Україна
Тел.: (04145) 31722
e-mail: triliant@yandex.ru
www.trilliant.com.ua

Асоціація підприємців «Трілліант» була створена в 2003 році. Підприємці мають ліцензії 
на обробку дорогоцінного каміння i - iV порядку. «Трілліант» має свою виробничу базу і 
штат професійних фахівців. Це дозволило компанії за короткий термін придбати своє ім’я 
й привернути увагу найбільших виробників ювелірів України. Компанія «Трілліант» також 
успішно працює за індивідуальними замовленнями ювелірних майстерень і дизайнерських 
студій. Асоціація співпрацює з усіма регіонами України, здійснює доставку і гарантує повну 
конфіденційність замовлень.
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the association of private entrepreneurs «trіllіant» was founded in 2003. the entrepreneurs 
have the licenses on cutting and polishing gemstones of i - iV order. the association has its own 
manufacturing base and professional staff. this permitted the company to become famous in a 
short term and attract the attention of major manufacturers of jewelry in  Ukraine. the company 
«trіllіant» also works successfully on individual orders of jewelry workshops and design studios. it 
co-operates with all regions of Ukraine, delivers and ensures complete confidentiality orders.

TRILLIAnT
association oF priVate entrepreneUrs

33, Karl Marks St., 
12101, Volodarsk-Volynskyi, Ukraine
Phone: +380 4145 31722
e-mail: triliant@yandex.ru
www.trilliant.com.ua
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Підприємство Щербак почало своє існування з 1989 року. На сьогоднішній день є одним із 
лідерів на ювелірному ринку України. Особливість виробництва полягає в комбінації срібла 
та золота, яка доповнюється великим різновидом каміння. Новітні тенденції та сучасний 
модельний ряд дозволяє задовольнити найвибагливішого клієнта. Не знайдеться ні однієї 
байдужої жінки чи дівчини до виробів нашого підприємства.

ЩЕрбаК  
ваЛЕріЙ вОЛОдИмИрОвИч
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

пров. Штабний, 3, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (0456) 332048
Тел./Факс: (0456) 393930
e-mail: scherbakvv@ukr.net
www.scherbakvv.com.ua
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юр’Їв
ТОВАРІСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Таращанська, 197,
м. Біла Церква, 09106, Україна
Тел.: (067) 4641415
e-mail: info@yuriv.com.ua
www.yuriv.com.ua

ТОВ «ЮР`їВ» було засновано у 2013 році в м. Біла Церква. 
Прикраси ювелірної компанії «Юр`їв» – це комбіновані вироби зі срібла та золота, які 

доповнюються великим асортиментом напівкоштовного каміння. Наші дизайнери завжди 
стежать за тенденціями моди, а також прислуховуються до побажань клієнтів.

Саме для вас, дорогі клієнти, найкращі ювеліри країни створюють вишукані прикраси, 
які ви можете придбати за досить демократичними цінами.

Ми займаємося як оптовою, так і роздрібною торгівлею. Наша молода і перспективна 
фірма заявила про себе на ринку як надійний та якісний виробник ювелірних прикрас. 

ТОВ «Юр`їв» співпрацює зі всіма регіонами України, здійснює доставку та гарантує 
якість кожного виробу! Будьте неповторними у прикрасах від ювелірної компанії «Юр`їв»!



72 Львів • Галицькі Експозиції • 2015 • Galician Exposition • Lvіv

�

EXHIBITORS

yuriv llc has been founded in 2013 in bila tserkva.
our company offers jewelry made of silver combined with gold decorated with a wide range 

of semiprecious stones. our designers always follow jewelry fashion trends and tune into 
customer preferences.

the best jewelers of our country create their refined pieces especially for you at rather 
democratic prices.

we deal with both wholesale and retail distribution. our young promising company has 
announced itself as a reliable high-quality manufacturer at the jewelry market.

yuriv llc delivers its jewelry to all regions of Ukraine and guarantees high quality of each 
piece!

be irresistible with jewelry from yuriv!

YURIV
limited liability company

197, Tarashchanska St.,
09106, Bila Tserkva, Ukraine
Phone: +38 067 4641415
e-mail: info@yuriv.com.ua
www.yuriv.com.ua
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юСтаЙЛ
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ
ГУРТОВИЙ ПРОДАЖ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ  
ЗІ СРІБЛА

вул. Полтавський шлях, 56,
м. Харків, 61052, Україна
Тел.: (067) 5775370
Тел./Факс: (057) 7125415
e-mail: ustyle.factory@gmail.com

Директор Фокіна Марина Анатоліївна
Тел.:  (067) 5733376

Наше підприємство займається гуртовими продажами з 1995 року. Головна ідея нашої 
роботи: в одному місці - найкращий вибір, до того ж за дуже хорошою ціною! Зібрати 
найкращий асортимент було нашим головним завданням.

 Три роки тому ми почали власне виробництво. За цей час накопичилося багато ідей, 
які тепер втілюються в наших виробах. При створенні модельного ряду ми враховуємо 
всі зауваження і побажання, як наших оптових клієнтів, так і роздрібних покупців. Багато 
хто з Вас з нами вже довгі роки, деякі приєдналися зовсім недавно. Ми дуже Вас цінуємо 
і завжди раді співпраці!

Зараз основною нашою діяльністю є оптова торгівля. Частина асортименту 
представлена власним виробництвом - це різноманітні жіночі прикраси і ланцюжки ручної 
роботи. Інша частина асортименту представлена різними вітчизняними виробниками, що 
зарекомендували себе на ювелірному ринку. Це в основному підприємства Харкова та 
Білої Церкви.

Головному нашому принципу ми слідуємо і зараз: в одному місці Ви можете знайти 
найкращий вибір найпопулярніших виробів, до того ж за найнижчою ціною! Ми постійно 
намагаємося моніторити ювелірний ринок, щоб зробити найкращу пропозицію.

�
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our company was founded in 1995 and our main activity is wholesale trade in 925 sterling 
silver. our purpose has been to collect in the store the best choice of jewellery by the best 
price!

three years ago we started our own production. by the time a lot of ideas had been 
accumulated and now they are being embodied in our products. we take into consideration all 
wishes of our customers’ when we create new models. 

the part of the assortment, represented by our own factory, consists of handwork chains 
and women’s jewellery. we also have in the store a lot of different products made by the best 
manufacturers of Ukraine.

our company has had experience in export trading. we will deliver your purchase easily 
and quickly.

we look forward to co-operating!

USTYLE

�
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56, Poltava Path, 
61052, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 5775370
Phone/Fax: +380 57 7125415
e-mail: ustyle.factory@gmail.com

Director –  Fokina Maryna
Phone:  +380 067 5733376
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ПЕрЕЛіК УчаСнИКів 
за тЕматИчнИмИ рОздіЛамИ

№стендA №сторінки

ювЕЛірні вИрОбИ
CARAT ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА ................................................................................ 26 ......12
GOLDEn CLUB ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .............................................................. 30 ......16
GOLDEn SILVER ..................................................................................................... 37 ......17
IRIDA-V Jewellery company .......................................................................... 14 ......21
SELEnA GOLD ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ......................................................................... 23 ......24
TImOFEEV ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ...................................................................... 36 ......29
UmAX ........................................................................................................................ 25 ......31
VOLVAK ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .......................................................................... 10 ......33
аЛмаз-діамант ю ТОВ ...................................................................................... 19 ......34
амЕтрін ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ......................................................................... 39 ......36
аСКіда ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН ................................................................................. 2 ......37
гЕЛіОС ...................................................................................................................... 33 ......39
дюК-2010 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ................... 1 ......43
зЕвС ......................................................................................................................... 35 ......46
КаСт ТОРГОВА МАРКА ......................................................................................... 27 ......48
КімбЕрЛі ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ .................................................................................. 31 ......49
КОтЛяр ю.в.  ФОП ................................................................................................ 13 ......51
КрИСтаЛ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ........................................................................... 34 ......52
КрУгЛИК ОЛЕКСандр вОЛОдИмИрОвИч ФОП ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .. 24 ......54
ПЕтрИК ОЛЕКСандр іванОвИч ФОП ............................................................... 8 ......56
СтЕрЛінг� ЮВЕЛІРНИЙ БРЕНД ......................................................................... 15 ......61
ЩЕрбаК ваЛЕріЙ вОЛОдИмИрОвИч ФОП ................................................... 18 ......70
юр’Їв ТОВАРІСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ............................ 3 ......71
юСтаЙЛ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ................................. 7 ......73
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ПЕрЕЛіК УчаСнИКів 
за тЕматИчнИмИ рОздіЛамИ

№стендA №сторінки

вСтавКИ дЛя ювЕЛірнИХ вИрОбів
СПіріт СтОУн ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ....................................................... 5 ......60
трЕЙд  мПП ............................................................................................................ 12 ......67
тріЛЛіант АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ .............................................................. 32 ......68

КОштОвнЕ та наПівКОштОвнЕ Каміння
JOnARDAnO ............................................................................................................. 4 ......22
VOLVAK ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ .......................................................................... 10 ......33
тріЛЛіант АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ .............................................................. 32 ......68

гОдИннИКИ
CARAT ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА ................................................................................ 26 ......12
аСКіда ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН ................................................................................. 2 ......37

біЖУтЕрія та дОрОгі аКСЕСУарИ
InDIRA ...................................................................................................................... 22 ......18
JOnARDAnO ............................................................................................................. 4 ......22
mInAnQARI ГРУЗИНСЬКА ЕМАЛЬ 
 ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ РУЧНОї РОБОТИ ....................................................... 38 ......23
SHERL ........................................................................................................................11 ......26
STYLE AVEnUe Fashion Jewellery ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
 ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ................................................................................................ 29 ......27

ЕЛітні СУвЕнірИ та ПОдарУнКИ
mInAnQARI ГРУЗИНСЬКА ЕМАЛЬ 
 ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ РУЧНОї РОБОТИ ....................................................... 38 ......23

мИСтЕцЬКі та автОрСЬКі вИрОбИ
mInAnQARI ГРУЗИНСЬКА ЕМАЛЬ 
 ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ РУЧНОї РОБОТИ ....................................................... 38 ......23
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ПЕрЕЛіК УчаСнИКів 
за тЕматИчнИмИ рОздіЛамИ

№стендA №сторінки

УПаКОвКа дЛя ювЕЛірнОЇ гаЛУзі
DEmO STYLE ............................................................................................................. 6 ......14

дЕрЖавні УСтанОвИ
аСОціація ювЕЛірів УКраЇнИ ......................................................................... 42 ......38
дЕрЖавнИЙ гЕмОЛОгічнИЙ цЕнтр УКраЇнИ ............................................. 44 ......41
заХіднЕ КазЕннЕ ПідПрИЄмСтвО ПрОбірнОгО КОнтрОЛю 
 дЕПартамЕнт дЕрЖавнОЇ ПОЛітИКИ У СФЕрі ПрОбірнОгО  
 нагЛядУ дОКУмЕнтів СУвОрОЇ звітнОСті та ЛОтЕрЕЙнОЇ  
 діяЛЬнОСті МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ ...................................... 43 ......45

СПЕціаЛізОвані та інші змі
ПрЕС-таЙм РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ................................................................ 47 ......58

іншЕ
СтУдія 11� ФОТОшКОЛА ...................................................................................... 46 ......63
тИтан СПЕЦІАЛЬНА РОТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОї СЛУЖБИ  
 ОХОРОНИ ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ....................... 45 ......65
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DEmO STYLE ............................................................................................................. 6 ......15
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
-	 Газета	«Афіша	Прикарпаття» ............................................. (м.	Івано-Франківськ,	Україна)
-	 Газета	«Від	і	до» ................................................................................ (м.	Чернівці,	Україна)
-	 Газета	«Газета	в	дорогу» ........................................................................ (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Газета	Реклама» .................................................... (м.	Івано-Франківськ,	Україна)
-	 Газета	«Деньги	плюс» ............................................................................(м.Одеса,	Україна)
-	 Газета	«Закарпатські	оголошення» .................................................. (м.	Ужгород,	Україна)
-	 Газета	«Кур’єр	ЕКСПО» .......................................................................... (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Львівська	пошта» ...................................................................... (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Львівські	оголошення» .............................................................. (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Неділя» ................................................................................. (м.	Ужгород,	Україна)

РЕКЛАМА ПО РАДІО:
-	 Радіо	«Люкс	ФМ»
-	 Радіо	«Львівська	Хвиля»
-	 Радіо	«Europa	Plus»
-	 Радіо	«Авторадіо»
-	 Радіо	«Наше	Радіо»
-	 Радіо	«Ретро	ФМ»
-	 Радіо	«П’ятниця»
-	 Внутрішня	мережа	супермаркетів	«Сільпо»	–	9	магазинів

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
-	 «5-ий	канал»
-	 «Новий»

ПІДТРИМКА В INTERNETI:
http://www.galexpo.com.ua/elitlito/
https://www.facebook.com/elitekspo?fref=ts
https://vk.com/club69355798
http://beauty.lviv.ua/
http://biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=2356
http://board.kompass.ua/
http://hochu.ua/cat-relax/schedule/article-66549-elitekspoleto-s-26-po-29-maya-vo-lvovskom-
dvortse-iskusstv/
http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky/gal-ekspo
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

http://kotya.com.ua/my-events
http://lcci.com.ua/yuvelirna-vystavka-elit-ekspo-lito/
http://www.lvivpost.net/
http://my-marriage.com.ua/
http://pbgazeta.com/index.php?sell_r=v
http://te.org.ua/shop/all
http://weddingday.zp.ua/506-vistavka-eltekspo-lto-2016.html
http://wedtv.ua/index.php/sobytiya/72-vistavka-yuvelirnikh-prikras-elitekspo-lito
http://www.0342.ua/afisha
http://paramoloda.ua/calendar
http://www.prostoledi.com.ua/aksessuary/novosti/s_26_po_29_maya_lvovskiy_dvorets_
iskusstv_prevratitsya_v_dvorets_nepovtorimyh_proizvedeniy_yuvelirnogo_i
http://www.prostomen.com.ua/devushki/novosti/s_6_po_29_maya_lvovskiy_dvorets_iskusstv_
prevratitsya_v_dvorets_nepovtorimyh_proizvedeniy_yuvelirnogo_iskusstva
http://vesillya.kiev.ua/
http://www.yanevesta.com/news/1199
http://zrostaymaluk.com.ua/ua/glavnaya
https://sites.google.com/site/ravlyknetua/partneri
https://www.ria.com/articles/vistavka_yuvel%D1%96rnih_prikras_u_lvov%D1%96.html
www.jewelerclub.info

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
-	 рекламні	установки	в	центральній	частині	міста	Львова	(3	шт)
-	 рекламні	щити	у	м.	Львові	(7	шт)

ЗАПРОШЕНО:
-	 30	000	керівників	установ	і	організацій	Західної	України,	спеціалістів	підприємств	ювелірної	 
	 галузі	України
-	 80	000	мешканців	Львова	та	області
-	 вручено	понад	500	vip	запрошень	для	керівників	вищої	ланки	у	м.Львові

Цей	каталог	протягом	року	буде	доступним	 
на	web-сторінці	ПрАТ«Гал-ЕКСПО»®  

в	мережі	Іnternet
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СПЕціаЛЬні ПОдяКИ

 Дирекція XV Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО.Літо – 2016» 
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
 Управлінню Державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області  
 спеціальній роті «тИтан»
  Управлінню державтоінспекції м. Львова
 Львівському Палацу мистецтв
 ТзОВ «галЕКСПОСЕрвіС»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «агентство Економічної безпеки «ЕФОрт»
 ТзОВ «Формат-захід»
 Фотошколі «СтУдія 111»
 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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