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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/elitlito/

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 Дім  «КімбЕрЛі»

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР: 
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«аЛмаз діамант ю»

ОХОРОНУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 
«тИтан»  

Спеціальна рота   
Управління Державної служби охорони  

при ГУ МВС України у Львівській області 
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phone: +38 (032) 2970628, 2970627
Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
www.galexpo.com.ua/elitlito/

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: 
«Kimberly» Jewelry house

oFFIcIal partner: 
«KRISTALL» diamond factory

dIamond partner: 
«ALmAz DIAmOnD U»

secUrIty Is proVIded by: 
«TYTAn»  
special Unit  
of state security service department  
of md mIa of Ukraine in lviv region 
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ПрОграма рОбОтИ

XVII СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ
«ЕлітЕКСПО.Літо – 2017»

08 чЕрВня, чЕтВЕр
11.00   Початок роботи виставки
12.00   Відкриття ХVіі Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку  
   «ЕлітЕКСПО.Літо-2017»
14.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
17.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
18.30    закінчення роботи виставки

09 чЕрВня, П’ятнИця
10.00   Початок роботи виставки
12.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
15.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
18.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
19.00   закінчення роботи виставки

10 чЕрВня, СУбОта
10.00    Початок роботи виставки
12.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
14.00 – 15.00  Підведення підсумків Конкурсу на краще представлення торгової  
   марки. нагородження переможців 
15.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
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ПрОграма рОбОтИ

17.00   Свято моди та краси від Оксани Полонець та POLLARDI! модний  
   показ від відомих в світі та Україні брендів одягу POLLARDI та Оксани  
   Полонець
   Дефілювати по подіуму будуть професійні моделі агентства «oK`s model  
   management». Макіяж для них виконає команда професіоналів «eGo  
   style» – досвідчені візажисти, які постійно беруть участь у визначних  
   подіях світової та української моди
   Під час показу у всіх відвідувачів буде можливість прийняти участь в  
   розіграші та виграти прикраси ручної роботи від Оксани Полонець, а також  
   сертифікат на суму 1 000 грн від pollardI
17.30   розіграш сертифікату на 10 000 грн. – вікенд на двох від спонсора  
   розіграшу Оздоровчого Комплексу «Косино»
18.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
19.00   закінчення роботи виставки 

11 чЕрВня, нЕдіЛя
10.00   Початок роботи виставки
14.00   розіграш ювелірних прикрас серед зареєстрованих відвідувачів  
   виставки, які придбали ювелірні вироби на виставці «ЕлітЕКСПО. 
   Літо-2017»
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-2017»
18.00   закінчення роботи виставки
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IVERI handmade Jewelry ................................................................................ 32 ......13
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арніКа ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД .................................................................................. 7 ......30

аСОціація юВЕЛіріВ УКраЇнИ ........................................................................... 6 ......32

багіра ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ ............................................................................ 26 ......33

брюС ТОВ ВКП ....................................................................................................... 49 ......34

дЕрЖаВнИЙ гЕмОЛОгічнИЙ цЕнтр УКраЇнИ ............................................. 57 ......35

дрУЖКа ЮВЕЛІРНА МЕРЕжА ............................................................................. 12 ......37

дюК-2010 ТЗОВ ........................................................................................................ 1 ......38
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КОтЛяр ю.В. ФОП ................................................................................................. 21 ......45
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 ДЕРжАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД .......... 20 ......48

ПЕтрИК  ОЛЕКСандр іВанОВИч ФОП ............................................................ 33 ......49
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СПіріт СтОУн ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ..................................................... 25 ......53

СтУдія 11� ФОТОшКОЛА ...................................................................................... 51 ......54

тИтан СПЕЦІАЛЬНА РОТА УПРАВЛІННЯ ДЕРжАВНОї СЛУжБИ ОХОРОНИ  
 ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ........................................... 52 ......56

трЕЙд МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ...................................................... 15 ......58
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 ГУРТОВИЙ ПРОДАж ЮВЕЛІРНИХВИРОБІВ ЗІ СРІБЛА .............................. 24 ......62
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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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УчаСнИКИ ВИСтаВКИ

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.



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

IVerI – сімейна фірма, заснована в 2002 році в Грузії майстрами-ювелірами Івері та 
його дружиною Тамуною, які майстерно володіють стародавньою грузинською технікою 
Мінанкарі - гарячою перегородчастою емаллю по сріблу.

На сьогоднішній день у фірмі працюють вісім талановитих ювелірів і відкриті власні 
магазини в Тбілісі і Баку, планується відкриття магазину у Києві.

Величезною популярністю вироби в техніці грузинської перегородчастої емалі 
користуються у цінителів самобутніх, унікальних виробів, які не можуть бути ані повторені, 
ані скопійовані.

Другий напрямок фірми – кам’яна мозаїка на латуні – авторська ювелірна розробка в 
техніці холодної емалі. Це яскраві, стильні та  доступні за ціною прикраси, серед багатої 
палітри та форм яких, можна підібрати комплект до будь-якого вбрання.

Будемо раді співпраці!

32

УчаСнИКИ ВИСтаВКИ

IVERI 
handmade Jewelry

Грузія, м. Тбілісі
Магазин №5, Метро, Площа Свободи
Тел: +30508148650 (Україна)
 +995598732970 (Грузія)
у-mail: iverihandmade@gmail.com
www.facebook.com/IVERI-474728516032110/
www.facebook.com/groups/IveriHandmade/
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IVerI is family-owned company founded in 2002 in Georgia by jewelers Iveri and his wife 
tamuna, who are skillfully master in the ancient Georgian technique of minanqari - a hot cloisonne 
enamel on silver.

to date, the company employs eight talented jewelers and has its own stores in tbilisi and 
baku, the opening of a store in Kiev is planned.

a huge popularity of products in the technique of Georgian cloisonné enamel is used by 
connoisseurs of original, unique products that can not be repeated or copied.

the second direction of the company is a stone mosaic on a brass in the technique of cold 
enamel. this is a bright, stylish, affordable jewelry, among the rich palette and shapes of which 
you can easily find a set to match with any outfit. 

we look forward to collaborating!
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EXHIBITORS

IVERI
handmade Jewelry

Tbilisi, Georgia 
Shop #5, Subway, Freedom Square, 
Phone: +30508148650 (Ukraine)
 +995598732970 (Georgia)
e-mail: iverihandmade@gmail.com
www.facebook.com/IVERI-474728516032110/
www.facebook.com/groups/IveriHandmade/
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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,
 (097) 5357588,
 (066) 5030597,
 (097) 0774800
е-mail: shop@sherljewerlly.com; 
            sherl.dn@yandex.ru
http://sherljewellery.com
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У центрі уваги компанії - досконалість її творів, на створення яких нас надихають щасливі 
посмішки володарів наших прикрас. Вкладена в кожне творіння праця, унікальні навички 
і невпинне прагнення майстрів до досконалості наділяють ювелірні прикраси душею, 
частинку якої Ви зможете відчути доторкнувшись до наших виробів. Ювелірний дім “sofi” 
- це закритий цикл виробництва, від моделювання виробів до повного їх виготовлення, 
що дозволяє мобільно реагувати на будь-які побажання клієнтів. Основа наших прикрас - 
срібло 925 проби, доповнено вставкою із золота 375 проби, завдяки якій вироби виглядають 
багатшими. Прикраси так само покриті родієм, що надає їм блиск і зносостійкість. Вся 
продукція має дві проби - для срібної і для золотої частини, а також проходить подвійний 
контроль якості. Наша колекція включає в себе кільця, сережки, пусети, кулони, жіночі 
браслети, лінію дитячих наборів, підвіси, шарму, чоловічі печатки, запонки, обручки і безліч 
інших красивих і оригінальних виробів. Сподіваємося, що різноманітність моделей, широкий 
асортимент вставок, висока якість і приємні ціни не залишать Вас байдужими. Будемо раді 
бачити Вас нашими покупцями, завжди готові до плідної співпраці.

З повагою Ювелірний Дім «sofi»!

SOfI  
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ 

вул. Фастовська, 7 
м. Біла Церква, 09100
Тел. (067) 2478210
e-mail: sofi.style.bc@gmail.com
www.sofi-style.com.ua
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SOVA
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

вул. Олеся Гончара, 35, 
м. Київ, 01034, Україна
Тел.: (067) 3016611
e-mail: info@sovajewels.com
www.sovajewels.com

Ювелірний дім soVa заснований у 2000 році. Наш досвід в ювелірній справі, власна 
арт-команда художників та дизайнерів і висока якість виробів забезпечує ювелірному дому 
soVa першість серед виробників ювелірних прикрас.

soVa * jewelry house - це ювелірний бренд, який не тільки відповідає світовим тенденціям, 
але і створює їх, будучи тренд-сетером на українському ринку. Ідея формування ювелірного 
гардероба для сучасних дівчат виступає лейтмотивом у всіх колекціях ювелірного дому.

soVa - якісні та стильні коштовності, які можна обновляти кожен сезон, доповнюючи 
свої образи. Переосмислення класичних форм, свіжий погляд на тенденції, актуальність 
та стиль.

Ювелірний дім soVa запрошуємо до співпраці, ми відкриті до ваших пропозицій!
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Jewellery house soVa was founded in 2000. leading of soVa among manufacturers of 
jewelry is provided with huge experience in business, own team of of artists and designers and 
high quality jewerly products. brand soVa is a trend-setter in the Ukrainian market, it doesn’t 
only meet international trends, soVa makes their own ones. Forming a jewerly wardrobe for 
mordern girls is the mail idea for all collections. soVa is high quality and stylish jewerly which 
produces new series each season. the brand is rethinking of classical forms, relevance and 
style. soVa welcomes cooperation, we are open to your suggestions!

SOVA
Jewellry hoUse

35, Honchar St., 
01034, Kiev, Ukraine
Phone: +380 67 3016611
e-mail: info@sovajewels.com
www.sovajewels.com
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STYLE AVEnUE
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ
ФОП КАЗАКОВ В.Ю. – ПРЕДСТАВНИК В УКРАїНІ

65012, Одеса, Україна
Тел/Факс: (063) 2345999
e-mail: kazakovip@gmail.com
http://style-avenue.cz/ua/

style avenue – це європейський бренд, що пропонує ювелірні прикраси жінок, вірних 
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 обере серед прикрас style avenue - своє. І обов’язково зможе 
собі його дозволити , 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 was 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
eUropean Jewellry hoUse
KazaKoV V.y. – representatIVe In UKraIne

65012, Odessa, Ukraine
Phone/Fax: +380 63 2345999
e-mail: kazakovip@gmail.com
http://style-avenue.cz/ua/
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zARInA
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

м.Львів, Україна
пл. Міцкевича, 1
тел.: (0322) 550520

м.Львів, Україна
вул. Під Дубом, 7Б
тел.: (063) 9799268

e-mail: zarina-help@zarina.ua
www.zarina.ua

Історія бренду zarIna розпочалася у 1998 році. Ювелірний Дім zarIna одним із 
перших в Україні почав виробляти прикраси із білого золота з чорними та шоколадними 
діамантами.  

Бренд zarIna є втіленням ідеального стилю, гармонійного поєднання кращих традицій 
ювелірного мистецтва, останніх тенденцій в світі моди і вишуканого європейського 
смаку.

Надзвичайна елегантність ювелірних виробів розкриває жіночу красу і надає чуттєвого 
акценту  будь-якому образу.

Мережа Ювелірного Дому zarIna налічує 45 магазинів у по всій Україні.  
zarIna. Дарувати Щастя Легко!
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the story of zarIna brand began in 1998. zarIna Jewelry house is one of the first in 
Ukraine that began to produce jewelry in white gold with black and chocolate diamonds. 

zarIna brand, is the embodiment of a perfect style, a harmonious combination of the best 
traditions of jewelry art, the latest trends in the world of fashion and exquisite european taste. 

extremely elegance of zarIna jewelry reveals female beauty and provides a sensual accent 
to any look.  

zarIna Jewelry house network has 45 stores in throughout Ukraine.  
zarIna. happiness- is easy!

zARInA
Jewellery hoUse

Lvov, Ukraine
Mitskevich square, 1
Phone/Fax: +380 322 550520

Lvov, Ukraine
7B Pid Dubom St
Phone: +380 63 9799268

e-mail:  zarina-help@zarina.ua    
www.zarina.ua
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Салон ексклюзивних виробів avangard пропонує Вам:
- Найвища якість
- Ексклюзивний дизайн
- Ручну авторську роботу
У кожен виріб вкладена душа і серце нашого автора і за сумісництвом засновника 

бренду avangard.
Автор наших виробів - кваліфікований фахівець, ювелір в 8-му поколінні, який проходив 

навчання як в Україні так і за її межами.
Колекція виробів avangard постійно поповнюється, адже більшість виробів в єдиному 

екземплярі, а вироби з регулярної лінії готові радувати Вас кожен день!
avangard був створений в 2005 році людиною закоханим в ювелірне мистецтво.
Наша місія - відродження справжньої ювелірної майстерності. Наші прикраси 

розробляються з урахуванням світових тенденцій і індивідуальних переваг.
Принцип компанії - уважний підхід до виробів. Над створенням прикрас працюють 

професіонали своєї справи. Прикраси перевіряються на кожному етапі виробництва, що 
гарантує найкращу якість.

Крім іншого салон ексклюзивних виробів avangard пропонує Вам стати причетним до 
створення унікального виробу за власним дизайном, яке придбає частинку Вас, що зробить 
прикрасу особливою.

AVAnGARD
САЛОН ЕКСКЛЮЗИВНИХ ВИРОБІВ

Україна, м. Дніпро
Тел.: (098) 0309703
у-mail: avangard.dp@i.ua
http://avangard.biz.ua
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аЛмаз-діамант ю
ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

Магазини:
Україна, м. Київ, вул. Антоновича 176, 1 поверх  
ТРЦ «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. Героїв Праці, 9, 1 поверх  ТРЦ «ДАФІ»  
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: +38 044 3557001, 3557002 
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua 
www.almaz-diamond.com.ua
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аЛЬтЕгра

вул. Мельникова, 2/10,  
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (050) 4628564,
 (067) 4475025,
 (098) 5938155
e-mail: altegra_gems@mail.ru
www.altegra.com.ua

«alteGra» рада запропонувати Вам широкий асортимент огранених вставок з 
дорогоцінних і напівкоштовних каменів. За плечима компанії -11 років успішної роботи на 
ювелірному ринку.

1. Індивідуальний підхід до кожного клієнта;
2. Доставка по Україні протягом 24 годин. Великий асортимент товару, до 5000 

найменувань каменів різних розмірів, форм і огранювання;
3. Всі камені проходять експертизу в Державному Гемологічному центрі,
 кожному клієнту видається сертифікат якості згідно ТУ;
4. Камені перед продажом проходять 3 етапу відбору: за кольором, з калібрування і за 

якістю ограновування,
що полегшує роботу виробників і економить час при прийомі на склад.
 Всі камені поліровані, сировина - високої якості;
5. Кожен камінь упакований в окрему захисну упаковку, що дає максимальний захист 

від сколів;
Наші камені здатні задовольнити запити навіть найвимогливіших ювелірів, додадуть 

вишуканість і неповторність Ваших ювелірним виробам.
Наш стиль - висока якість, великий асортимент, доступні ціни!
Раді співпраці з новими партнерами!
alteGra - Серце Вашої прикраси!
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«alteGra» is pleased to offer you a wide range faceted inserts from precious and 
semiprecious stones. behind -11 years of successful work in the jewelry market.

ALTEGRA

2/10, Melnikova St.,  
04050, Kiev, Ukraine
Phone: +380 50 4628564, 
 +380 67 4475025,
 +380 98 5938155
e-mail: altegra_gems@mail.ru
www.altegra.com.ua
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вул. Леніна, 30
вул.60 років Жовтня, 18 
м. Кременчук, Україна

вул. Леніна, 6 
м. Світловодськ, Україна
тел.: (097) 220 35 45

амЕтрИн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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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«Аріста» - запорізька ювелірна фабрика, відома в Україні, як компанія, яка виробляє 
прикраси з най-най діамантами.

ЮВЕЛІРИ ФАБРИКИ ВМІЮТЬ СТВОРЮВАТИ НЕПЕРЕВЕРшЕНІ ПРИКРАС!.
Наприклад, вони імітують на металі малюнок людської шкіри, роблять з нього мереживо. 

«Вибудовують» золото в кілька поверхів. Майструють кулони з секретами і кільця-
трансформери. Буває, додають прикрасам сатинову обробку або покривають їх тонким 
шаром платини. Але найголовнішим в кожній прикрасі від «Аріста» є діамант.

Робота над прикрасою може тривати місяцями. Але в компанії безжально відправлять 
на переплавку виріб, який під багаторазовим збільшенням виявило в собі мікроскопічні 
пори. Все, що не досконале, значить – брак. На те вона і ручна, ексклюзивна, авторська 
робота.

В «Аріста» працюють філігранно не тільки над зовнішньою, а й над внутрішньою 
частиною кожної прикраси: як правило роблять виворіт виробів ажурним, щоб виріб вражав 
сам по собі. Це ознака хорошого тону в ювелірному мистецтві - робити свою роботу добре 
з усіх, навіть прихованих від очей, сторін прикраси.

Більшість робіт на заводі «Аріста» відбувається під мікроскопом. Полірування в тому 
числі. Вона робиться «до блиску», незважаючи на те, що це не обов’язково і збільшує 
безповоротні втрати підприємства.

За внесок в ювелірне мистецтво України компанію зараховують до лідерів галузі та 
нагороджують міжнародними преміями, наприклад, орденом від меморіального фонду 
Карла Фаберже. Компанія - творець наймасштабнішої в країні авторської колекції обручок 
з діамантами. її роботи із захопленням купують іноземці, а місцеві досі дивуються: «Це 
дійсно зроблено в Україні?»

��
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аріСта 
ЗАПОРІЗЬКА ЮВЕЛІРНА  
ФАБРИКА

вул. Плотинна, 5,
м. Запоріжжя, Україна
Тел.: (050) 4884944
e-mail: aristadiamonds@gmail.com
www.aristadiamonds.com
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арніКа
ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД

вул. Гарматна, 2, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.:  044) 4560438
Факс: (044) 4561561
e-mail: arnikakiev@ukr.net
http://arnika.kiev.ua/

Ювелірний завод  «Арніка» було засновано в 1993 році. Він є підприємством зі замкненим 
циклом виробництва: від створення ескізів виробів до їх освоєння, випуску та реалізації.

Завод «Арніка» пропонує широкий асортимент ювелірних виробів з дорогоцінних металів 
із використанням дорогоцінного, напівдорогоцінного та штучного каміння.

Колекція виробів постійно поповнюється і налічує понад 2600 найменувань: персні, 
сережки, підвіски, хрестики, браслети, кольє, тощо. 

Ювелірна мода стала більш сміливою. її характерна ознака-парадоксальні поєднання 
кольорів. У сучасній колекції «Арніки» представлено серію ювелірних виробів із вставками 
зеленого, синього, бузкового та фіолетового кольорів. Проте хіт нинішнього сезону-перли. 
Сьогодні в моді перли найрізноманітніших кольорів: чорні, сірі, й особливо-жовті та рожеві. 
Майстри заводу «Арніка» підготували колекцію вишуканих виробів із перлами різних 
кольорів, які підкреслять вроду та індивідуальність кожної жінки.

Постійний творчий пошук, оновлення моделей допомагають активізувати ювелірів 
фірми, а  також залучати до співпраці найкваліфікованіших спеціалістів.

Завод «Арніка» гарантує високу якість і оригінальний дизайн виробів, доступні ціни та 
компетентне обслуговування клієнтів.
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«arnika» Jewelry Factory was established in 1993. the Factory operates a closed production 
cycle starting from the development of round drawings and sketches of the articles up to the 
implementation and manufacture and sale of jewelry.

«arnika» Factory offers a wide range jewelry made of precious metals and precious, 
semiprecious and artificial stones.

we renew and update the collection of our products on a regular basis. today, our collection 
includes about 2600 articles: rings, earrings, drops, pendants and other.

the jewelry fashion has turned more spirited now. Its main sing now is a paradoxical color 
scheme. our collection presents a set of jewelry with green, blue, lilac and purple insets. pearl 
is the main hit of the season. pearl of various colours-black, grey and, in particular, yellow 
and pink-are fashionable today. the craftsmen of our Factory have prepared a collection of 
distinguished articles with pearls of various colours that can emphasize the beauty and personality 
of woman. 

a permanent search for new trends and renewal of our models help to promote the jewelers 
working at our Factory and enroll more skilled craftsmen.

«arnika» Factory guarantees high quality, original design, competitive prices and competent 
service to the satisfaction. 

ARnIKA
Jewelry Factory

2, Garmatna St., 
03680, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 4560438
Fax: +380 44 4561561
e-mail: arnikakiev@ukr.net
http://arnika.kiev.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
           gmazharovskiy@mail.ru
www.aju.com.ua
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Більше 15 років на ринку України, всі вироби бездоганної якості.
Індивідуальний підхід до кожного покупця.
Виконуємо індивідуальні замовлення з будь-якої картинки, фото або ескізу.

26
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багіра
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

м. Одеса, Україна
Тел.: (067) 5591885
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ТОВ ВКП «Брюс» виробляє вишукані і елегантні ювелірні вироби зі срібла (925º) і 
золота (585º, 750º), які відповідають самим вимогливим смакам споживачів. Підприємство 
здійснює гуртову реалізацію та роздрібну торгівлю ювелірними виробами лише власного 
виробництва, постійно оновлюючи колекцію з широким асортиментом виробів: каблучки, 
сережки, підвіски, персні, браслети, ланцюги ручного виробництва, годинник, посуд.

Сучасний дизайн і висока якість виконання - характерні ознаки роботи підприємства, 
яке активно працює з партнерами не тільки в Україні, але й за її межами.

Ми завжди раді забезпечити святковий настрій всім нашим клієнтам, пропонуючи 
доступні ціни та якісне обслуговування.

49
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брюС 
ТОВ ВКП

вул. Б. Хмельницького, 14/16,
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7324563, 7320987
e-mail: firmbrus@ukr.net 
www.brus.ua
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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

УчаСнИКИ ВИСтаВКИ
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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

EXHIBITORS
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У ювелірній мережі Дружка представлений величезний вибір обручок для молодят.
Найкращі Українські виробники зібрані в одному місці.
У ювелірній мережі Дружка обручки вражають своєю різноманітністю форм і 

забарвлень.
Унікальні вироби можуть бути виконані по вашому ескізу і зразку. Дизайн може бути 

взятий з модельного ряду мережі Дружка, ідея може бути запозичена у відомих ювелірних 
майстрів.

Сучасне високоякісне виробництво і талановиті майстри-ювеліри, втілять в реальність 
будь-яку Вашу задумку.

Найкраща обручальна пара, тільки в ювелірній мережі Дружка!

дрУЖКа
ЮВЕЛІРНА МЕРЕжА

м. Одеса, Україна
вул. Єкатерининська, 27/1, ТЦ Кадор, Ювелірний салон Дружка
вул. Грецька, 52, Супермаркет Укрзолото, відділ Дружка
вул. Пантелеймонівська, 25, ТЦ Новий Прівоз, відділ Дружка
Проспект Маршала Жукова, 2, ТРЦ Сіті Центр, Супермаркет 
Укрзолото, відділ Дружка 
Тел: (048) 7250800
e-mail: Druzhka.od@gmail.com
            Instagram.com/druzhka.od
Facebook.com/druzhka.odessa
Vk.com/druzhka_od
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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: +380 562 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
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

УчаСнИКИ ВИСтаВКИ
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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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Виробництво ювелірних прикрас зі срібла, для жінок та чоловіків.
Використання сучасних технологій та матеріалів дозволяє запропонувати нашим 

клієнтам високоякісні ювелірні прикраси сучасного дизайну у сполученні з доступними 
цінами.

Окремим напрямком діяльності є виробництво обручок із золота та срібла. Модельний 
ряд постійно оновлюється сучасними зразками.  

Гуртова торгівля ювелірними виробами зі срібла та православними іконами виробництва 
Греції (офіційні представники silver axion, prins, meteora, byzartIkon). 

 У нас працюють кваліфіковані регіональні менеджери, які доставлять весь асортимент 
товару до вашого офісу чи магазину.

Запрошуємо всіх зацікавлених до ділової співпраці та партнерства.

КаШтан тм
СПД ФО МУЗАЛЬОВ ОЛЕГ  
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

вул. Ярослава Мудрого, 18/1, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09107, Україна
Тел.: (04563) 53466, 58951
e-mail: Goldkashtan@ukr.net
www.kashtanbc.com.ua
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КімбЕрЛі
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

вул.  Порика 7, 
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел./Факс: (0432) 511543
e-mail: Olga.kimberli.vin@gmail.com
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 «KimberlyІ has been working at jewellery market of Ukraine since 2004. 
It specializes on manufacturing products with jewels. wares of the Jewellry house «KimberlyІ 
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 «KimberlyІ 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: Olga.kimberli.vin@gmail.com
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, 21000, Україна
Тел.: (0432) 555465
Факс: (0432) 555470
e-mail: zhabkin57@gmail.com
www.kristalldiamond.com

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.,
21000, Vinnitsa, Ukraine
Phone: +380 432 555465
Fax: +380 432 555470
e-mail: zhabkin57@gmail.com
www.kristalldiamond.com

Phone: +380 432 553390
Fax: + 380 432 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristaldiamond.com
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ЦЕНТР ГОТУЄ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ ЗА СУЧАСНИМИ 
ПРОФЕСІЯМИ:

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) Термін навчання 1,5 роки
- Ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник 
На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) Термін навчання 10 місяців
- Адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства, установи) 
- Касир торговельного залу, агент  з постачання 
- Контролер художніх виробів, контролер ломбарду
На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) Термін навчання 3 роки
- Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор, касир (в 

банку)
- Агент з організації туризму, адміністратор
- Ювелір (ювелір-модельєр)
- Ювелір (ювелір-модельєр), огранувальник вставок для ювелірних та художніх 

виробів
- Рівень підготовки «Молодший спеціаліст» Термін навчання 1,5 роки
За напрямком підготовки: «Декоративно-прикладне мистецтво» кваліфікація: «Художник-

виконавець. Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів»

вул. Сім’ї Сосніних, 13,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 4028693
Тел./Факс: (044) 5024175
e-mail: kiev.plum@gmail.com
www.deweliart.kiev.ua

міЖрЕгіОнаЛЬнИЙ цЕнтр  
юВЕЛірнОгО мИСтЕцтВа  
м. КИЄВа
ДЕРжАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ  
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
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ПЕтрИК  ОЛЕКСандр іВанОВИч 
ФОП

вул. Глиняна, 47а,
м. Біла Церква, 09112, Україна
Гурт: (044) 2410784
Тел.: (067) 7119614,
 (096) 3849988
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.

��

EXHIBITORS

PETRYK OLEKSAnDR 
prIVate enterpreneUr

47 А ,Glyniana St., 
09112, Bila Tserkva, Ukraine 
Wholesale: +380 44 2410784
Phone: +380 67 7119614,
 +380 96 3849988
e-mail:  petrikgold@ yandex.ru
            petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua
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СОЛОмія-інВЕСт 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), 53
М. Київ, 03065, Україна
Тел.: (050) 3312053
e-mail: solomia@solomia.ua

Київська ювелірна компанія «Соломія-Інвест» продовжує справу своїх попередників 
- столичних ювелірів, створюючи прикраси, які стають гідним доповненням приватних 
колекцій справжніх поціновувачів вишуканих коштовностей. Засноване в 2008 році 
підприємство обрало для себе напрямок виготовлення ексклюзивних ювелірних виробів. 
Прикраси від solomia – це поєднання складних технік виконання та незвичайних, часто 
унікальних матеріалів.

Кожен виріб від «Соломії-Інвест» проходить свій складний шлях від промальовування 
ескізу до виготовлення готової золотої прикраси. Створення нового виробу – абсолютно 
творчий процес. Іноді він починається з захопленості, викликаної незвичайним каменем 
– відразу приходить усвідомлення того, що з цього вийде щось неймовірне. А інколи 
трапляється, що спочатку з’являється ідея, що потребує негайного втілення в життя. Цей 
шлях часто вимагає великих зусиль майстрів і дизайнерів, а також серйозних витрат часу. 
Проте в подібних умовах просто не може не вийти прикраса, що заслуговує належної 
уваги і високих оцінок. Ювелірні вироби від Соломії якісно відрізняються від інших на 
вітчизняному ринку.
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Kiev jewelry company solomia continues the work of their predecessors - the capital jewelers, 
creating jewelry that are worthy addition to private collections of true connoisseurs of exquisite 
jewelry. Founded in 2008, the company chose making exclusive line of jewelry. Jewels from 
solomia are acombination of sophisticated techniques of implementation and unusual, often 
unique materials.

each product of solomia is a complex way from drawing of esquisse to production of finished 
golden jewels. production of a new product is a very creative process. sometimes it starts from 
passion caused by unusual stone and immediate awareness that it will become something 
incredible. and sometimes it happens that idea appeared at first and it requires immediate 
implementation. this path often requires more effort of artists and designers, and a lot of time. 
In such circumstances, jewelry definitely deserves proper attention and high ratings. Jewelry 
from solomia qualitatively different from other Ukrainian makers.

SOLOmIA LTD.

Bul. Vaclav Havel (Ivan Lepse), 53
03065, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3312053
e-mail: solomia@solomia.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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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

52
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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 
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

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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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»!
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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
ГУРТОВИЙ ПРОДАж ЮВЕЛІРНИХ 
ВИРОБІВ ЗІ СРІБЛА

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

56, Poltava Path, 
61052, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7125415
Phone: +380 67 5775370
e-mail: ustyle.factory@gmail.com
Director Fokina Maryna – +380 67 5733376
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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 «Закарпатські оголошення» ................................................... (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Кур’єр ЕКСПО» ........................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ............................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Неділя» .................................................................................. (м. Ужгород, Україна)
- журнал «cIty life» ......................................................................... (м. Тернопіль, Україна)

рЕКЛама ПО радіО:
- Радіо «Люкс ФМ»
- Радіо «Львівська Хвиля»
- Радіо «Радіо Енерджі»
- Радіо «Авторадіо»
- Радіо «Наше Радіо»
- Радіо «Ретро ФМ»
- Радіо «П’ятниця»

тЕЛЕВізіЙна рЕКЛама:
- «5-ий канал»

ПідтрИмКа В InTERnETI:
- http://ot-ot.lviv.ua/uk/event/?ca_eventid=19242
- http://www.lvivpost.net/
- https://www.ria.com/computers-and-phones/mobile-phones/acer/
- http://infomisto.com/uk/lviv/akcii#item4807
- https://www.032.ua/dosug
- http://news.kompass.ua/news/4_dni_sjajva_dva_poverkhi_podarunkiv/2017-05-05-42188
- http://www.prostoledi.com.ua/krasota_i_zdorove/sekrety_krasoty/novosti/s_8_po_11_iyunya_ 
 vo_lvove_proydet_yuvelirnaya_vystavka_prodazha_elitekspo_leto
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- http://wedtv.ua/
- http://svadba.es/wedding-exhibitions/1032-yuvelirna-vistavka-prodazh-elitekspo-lito
- https://paramoloda.ua/elitekspo-lito-17-a-spetsializovana-yuvelirna-vystavka-yarmarok
- http://www.oblik.media/news/vystavka_ehlitehkspo/2017-05-12-103
- http://vesillya.kiev.ua/
- https://te.org.ua/blog/2017-05-10-946
- http://www.zhinka-online.com.ua/
- http://jewelerclub.info/
- https://worldexpo.pro/exhibition/elitekspo-leto-2017
- http://www.nevesta.ua/home.html?mode=salon/elit
- http://mydim.ua/events/exhibition/?id=18828
- http://www.citylife.net.ua/media-group-city-life/yuvelirna-vistavka-prodazh-elitekspo-lito/
- http://www.eurogold.ua/news/2017/44.html
- http://www.zolotishko.ua/companies/luxzolotishko/news/110/

зОВніШня рЕКЛама:
- рекламні установки в центральній частині міста Львова (10 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 XVII Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО.Літо 
– 2017» 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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