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 ГЕНЕРАЛЬНИЙ
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ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ:
ЗAТ «ГАЛ-ЕКСПО»®

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

Тел.: (032) 2971369, 2970628, 2970627
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e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua
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вул. Мельника,18
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                        XVІІ міжнародної виставки
                        «БудЕКСПО - ВЕСНА - 2008»

17 БЕРЕЗНЯ, ПОНЕДІЛОК
11.00 – 20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставки, 
 поселення в готелі, оформлення виставкових 
 стендів

18 БЕРЕЗНЯ, ВІВТОРОК
11.00 Прес-конференція з нагоди відкриття 
 виставки
12.00 Урочисте відкриття виставки
13.00 Презентація продукції художньої студії 
 «Марсель»

Організатор: Художня студія «Марсель», Львів           
Місце проведення: Стенд № 96

14.00 Семінар на тему: «Застосування лазерних 
 вимірювальних приладів у будівництві та
 ремонті»

Організатор: ПП «Інтер Оніс», м. Львів      
Місце проведення:  конференц зал 

15.00 Проведення конкурсу « Відчуй себе майстром
 PIDstop».
 Переможці отримають фірмові  призи

Організатор: Представництво  «Black & Decker 
 mbH» в Україні          
Місце проведення: Стенд № 82, відкритий майданчик 

15.30 Презентація зварювальних інверторів
Організатор: ТзОВ «Дніпрозварка», м. Львів           
Місце проведення: Стенд № 9   

16.00 Проведення конкурсу «Закрути шуруп
 найшвидше!».
 Переможці отримають фірмові призи

Організатор: Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення: Стенд № 82, відкритий майданчик 

16.30 Презентація: «Застосування лазерних 
 вимірювальних приладів у будівництві та 
 ремонті»

Організатор: ПП «Інтер Оніс», м. Львів      
Місце проведення: Стенд № 29

17.00 Проведення конкурсу «Відчуй себе майстром 
 PIDstop».
 Переможці отримають фірмові  призи

Організатор: Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення: Стенд № 82, відкритий майданчик 

18.00 Закінчення роботи виставки
19.30 Офіційний прийом
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19 БЕРЕЗНЯ, СЕРЕДА
10.00 Початок роботи виставки
10.00 – 13.50 Семінар на тему: «Визначення 
 вартості будівельно-монтажних та ремонтно-
 будівельних робіт при використанні  
 сучасних матеріалів та технологій»

Організатор:  ПП «ССБ Електронікс»,
 м. Івано-Франківськ       
Місце проведення: Конференц-зал

10.00 – 10.20 Реєстрація учасників семінару
10.20 – 11.00 Використання індивідуальних 
 нормативів при розрахунку вартості 
 будівельних робіт. Розробка та застосування 
 індивідуальних елементних кошторисних 
 норм. Позавідомчі бази уніфікованих 
 елементних кошторисних норм
11.00 – 11.45 Укрупнені кошторисні норми 
 - швидке визначення вартості будівництва. 
 Правові засади. Сфера застосування. 
 Механізми створення та використання. 
 В и к о р и с т а н н я  у к р у п н е н и х  н о р м 
 користувачами кошторисних програмних 
 комплексів
11.55 –  12.35 Автоматизоване  ск ладання 
 календарних планів та контроль виконання 
 будівельних робіт на основі кошторисів 
 складених в кошторисних програмних 
 комплексах
12.35 –  12.50 Обмін даними між кошторисними 
 програмними комплексами. Стандарт 
 «Інформаційний блок даних (ІБД)», його 
 редакції. Правила експорту/імпорту даних. 
 Поширені помилки. Вирішення конфліктів 
 передачі даних
12.50  –  13.30 Порядок визначення вартості 
 проектних робіт у будівництві. Автоматизація 
 цих розрахунків за допомогою програмного 
 комплексу «АС-4 ПІР»
13.30 – 13.50 Автоматизоване визначення 
 складу та обсягів будівельних робіт 
 - від архітектурних рішень до кошторису, 
 без рутинної роботи. Інтегрована технологія 
 автоматизованого проектування (КАЛІПСО), 
 її практичне застосування та перспективи 
 розвитку в проектуванні й управлінні 
 будівництвом
12.00 Проведення конкурсу « Відчуй себе майстром 
 PIDstop».
 Переможці отримають фірмові  призи

Організатор: Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення: Стенд № 82, відкритий майданчик 

14.00 Проведення конкурсу «Закрути шуруп 
 найшвидше!». 
 Переможці отримають фірмові призи

Організатор:  Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення:  Стенд № 82, відкритий майданчик 

14.00 – 17.00 Семінар на тему: «Інформаційні 
 технології виконання проектних робіт в 
 галузі будівництва»            

Організатор:  ПП «ССБ Електронікс»,  
 м. Івано-Франківськ       
Місце проведення:  Конференц-зал

13.30 – 14.00 Реєстрація учасників семінару 
14.00  – 14.20 Технологія автоматизованого 
 розрахунку і проектування конструкцій із 
 застосуванням ПК ЛІРА, ПК МОНОМАХ
14.20 –  14.50  Програмний комплекс для розра-
 хунку і проектування будівельних конструк-
 цій різного призначення  «ЛІРА 9.4»
 Спеціалізовані розрахунково-графічні 
 системи «Монтаж», «Міст», «Динаміка плюс», 
 «ЛІРА-КМ», «ЛІРА-ГРУНТ», «Варіації 
 моделей»
14.50 – 15.20 Програмний комплекс для автома-
 тизованого проектування залізобетонних 
 конструкцій багатоповерхових каркасних 
 будівель - «Мономах 4.2»
15.30 – 16.00 Пакети Прикладних Програм (ППП) – 
 універсальний інструмент для швидкого 
 рішення щоденних  конструкторських 
 задач
16.00 – 16.20 Автоматизоване проектування 
 електротехнічної  частини проект у. 
 Програмний комплекс «Електра»
16.20 –  16.40 «Араміс» – система автоматизованого 
 проектування інженерних мереж та сантех-
 нічного обладнання
16.40 –  17.00 Автоматизоване визначення 
 складу та обсягів будівельних робіт. 
 Програмний комплекс «Каліпсо»
15.00 Проведення конкурсу « Відчуй себе майстром 
 PIDstop».
 Переможці отримають фірмові  призи

Організатор:  Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення:  Стенд № 82, відкритий майданчик 

15.30 Презентація зварювальних інверторів
Організатор: ТзОВ «Дніпрозварка», м. Львів           
Місце проведення: Стенд № 9   
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16.00 Презентація на тему: «Поставка ліфтів в 
 повному обсязі. Модернізація ліфтів»

Організатор: ТзОВ «ФЦС Ліфт», м. Трускавець          
Місце проведення: Стенд № 59

20 БЕРЕЗНЯ, ЧЕТВЕР
10.00 Початок роботи виставки
11.00 Презентація продукції художньої студії 
 «Марсель»

Організатор: Художня студія «Марсель», Львів           
Місце проведення: Стенд № 96

11.30 Семінар на тему: «Застосування лазерних 
 вимірювальних приладів у будівництві та 
 ремонті»

Організатор: ПП «Інтер Оніс»      
Місце проведення:  конференц-зал

12.00 «Презентація будівельних приладів вироб-
 ництва Leica Geosystems  AG (Швейцарія)»

Організатор:  ТзОВ НВФ «Дока», м. Львів         
Місце проведення:  конференц-зал

12.00 Проведення конкурсу « Відчуй себе майстром 
 PIDstop».
 Переможці отримають фірмові  призи

Організатор: Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення: Стенд № 82, відкритий майданчик 

12.30 Презентація на тему: «Поставка ліфтів в 
 повному обсязі. Модернізація ліфтів»

Організатор: ТзОВ «ФЦС Ліфт», м. Трускавець          
Місце проведення: Стенд № 59

13.00 Презентація продукції художньої студії 
 «Марсель»

Організатор: Художня студія «Марсель», Львів           
Місце проведення: Стенд № 96

15.00 Проведення конкурсу «Відчуй себе майстром 
 PIDstop».
 Переможці отримають фірмові  призи

Організатор:  Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення: Стенд № 82, відкритий майданчик 

15.30 Презентація зварювальних інверторів
Організатор:  ТзОВ «Дніпрозварка», м. Львів           
Місце проведення: Стенд № 9   

16.00 Проведення конкурсу «Закрути шуруп 
 найшвидше!».
 Переможці отримають фірмові призи

Організатор:  Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення:  Стенд № 82, відкритий майданчик 

16.30 Семінар на тему: «Застосування лазерних 
 вимірювальних приладів у будівництві та 
 ремонті»

Організатор:  ПП «Інтер Оніс» , м. Львів     
Місце проведення:  конференц-зал

18.00 Закінчення роботи виставки

21 БЕРЕЗНЯ, П’ЯТНИЦЯ
10.00 Початок роботи виставки
11.00 Семінар на тему: «Застосування лазерних 
 вимірювальних приладів у будівництві та 
 ремонті»

Організатор: ПП «Інтер Оніс», м. Львів      
Місце проведення: Стенд № 29

11.30 Презентація на тему: «Поставка ліфтів в 
повному обсязі. Модернізація ліфтів»

Організатор:  ТзОВ «ФЦС Ліфт», м. Трускавець          
Місце проведення:  Стенд № 59

12.00 Презентація «Димарі з нержавіючих сталей»
Організатор: ТзОВ «Софія»          
Місце проведення: Стенд № 2

13.00 Проведення конкурсу « Відчуй себе майстром 
 PIDstop».
 Переможці отримають фірмові  призи

Організатор: Представництво  «Black & Decker 
 GmbH» в Україні          
Місце проведення: Стенд № 82, відкритий майданчик 

12.30 Презентація продукції художньої студії 
 «Марсель»

Організатор:  Художня студія «Марсель», Львів           
Місце проведення: Стенд № 96

14.00 Закінчення роботи виставки, демонтаж 
 виставкових експозицій та вивіз експонатів
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WORK PROGRAM WORK PROGRAM

                        XVII international exhibition
                        «BudEXPO-Spring-2008»

MARCH 17, MONDAY
11.00 – 20.00 Arrival and registration of the participants, 
 lodging at a hotel, designing of the exhibition 
 stands

MARCH 18, TUESDAY
11.00 Press-conference on the occasion of the 
 exhibition opening
12.00 Ceremonial opening of the exhibition
13.00 Presentation of products of artistic studio 
 «Marsel»             

Organizer:  Artistic studio «Marsel», Lviv 
Place:  Stand № 96

14.00 Seminar: «The usage of laser metrical devices 
 in building and repairs»

Organizer:  PE «Іnter Onis», Lviv                   
Place: Conference hall

15.00 Holding the competition «Feel yourself like a 
 master PIDstop».
 Winners will get fi rm rewards            

Organizer:  Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

15.30 Presentation of the welding inverting
Organizer: «Dniprozvarka» Ltd., Lviv                        
Place: Stand № 9

16.00 Holding the competition «Bend a screw as quick 
 as possible».
 Winners will get fi rm rewards

Organizer: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

16.30 Seminar: «The usage of laser metrical devices 
 in building and repairs»             

Organizer: PE «Іnter Onis», Lviv                   
Place: Stand № 29 

17.00 Holding the competition «Feel yourself like a 
 master PIDstop».
 Winners will get fi rm rewards

Organizer: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

18.00 Termination of the exhibitions’ working day
19.30 Offi cial reception on the occasion of the exhibition 
 opening

MARCH 19, WEDNESDAY
10.00 Beginning of the exhibition work
10.00 – 13.50 Seminar: «Estimation of cost of built-
 editing and repairing works at the use of 
 modern materials and technologies»             

Organizer: PЕ «SSB Elektroniks»  Ivano-Frankivsk                   
Place: A conference hall   

10.00 – 10.20 Registration of seminar participants 
10.20 – 11.00 Usage of individual norms for the 
 calculation of build works costs. Development 
 and usage of individual element estimate 
 norms. Bases of compatible element estimate 
 norms
11.00 – 11.45 Estimate norms – quick estimation of 
 build costs. Legal principles. Purview. 
 Mechanisms of creation and use. Use of the 
 units norms by the users of estimate 
 programmatic complexes 
11.55 – 12.35 Making of calendar plans and control 
 of build works on the basis of estimates which 
 are made in programmatic complexes
12.35 – 12.50 Exchange with information between 
 estimate programmatic complexes. A standard 
 «Informative block of information (IBD)», his 
 releases. Governed the export/import of 
 information. Widespread errors. Decision of 
 transmissions information confl icts
12.50 – 13.30 Order of est.mation of project  
 works costs. Automation of these calculations 
 by a programmatic complex «ACE-4 of 
 PORES» 
13.30 – 13.50 Automated estimation of build 
 works volumes - from architectural decisions to 
 the estimate, without conservative work. 
 Technology of the automated planning 
 (KALIPSO), its practical usage and prospects 
 of development, is integrated in planning and 
 management building
12.00 Holding the competition «Feel yourself like a 
 master PIDstop».
 Winners will get fi rm rewards            

Organizer:  Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

14.00 Holding the competition «Bend a screw as quick 
 as possible».
 Winners will get fi rm  rewards            

Organizer:  Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place:  Stand № 82, outdoor area
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14.00 – 17.00 Seminar «Information technologies 
 of implementation of project works in industry 
 of building»                                           

Organizer:  PE «SSB Elektroniks» Ivano-Frankivsk 
Place: A conference hall 

13.30 – 14.00 Registration of seminar participants 
14.00 – 14.20 Technology of the automated 
 calculation and planning of constructions with 
 usage of the personal COMPUTER LYRE, 
 personal COMPUTER MONOSTROKE
14.20 –  14.50 The Programmatic complex for a 
 calculation and planning of build constructions 
 of the different setting  «LYRE 9.4». The 
 calculation-graphic systems are specialized 
 «Editing», «Bridge», «Dynamics plus», «LYRE-
 KM», «LYRE-SOIL», «Variations of models» 
14.50 –  15.20 Programmatic complex for the 
 automated planning of reinforced concrete 
 constructions of multistory framework 
 buildings - «Monostroke 4.2» 
15.30 – 16.00 Packages of Application Programs 
 - an universal instrument for the quick decision of 
 daily  designer tasks
16.00 – 16.20 Automated planning of electrical 
 engineering part of project. Programmatic 
 complex «Elektra» 
16.20 –  16.40  «Aramis» — the system of the 
 automated planning of engineerings networks 
 and sanitary engineering equipment
16.40 –  17.00  Automated calculation of composition 
 and volumes of build works.  Programmatic 
 complex «Kalipso»
15.00 Holding the competition «Feel yourself like a 
 master PIDstop».
 Winners will get fi rm rewards

Organizer: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

15.30 Presentation of the welding inverting
Organizer:  «Dniprozvarka» Ltd., Lviv                        
Place:  Stand № 9
16.00 Presentation: «Elevators supply
 in corpore. Elevators modernization»              
Organizer: «FTS Lift» Ltd, Truskavets                        
Place: Stand № 59

MARCH 20, THURSDAY
10.00 Beginning of the exhibition work
11.00 Presentation of products of artistic studio 
 «Marsel»             

Organizer:  Artistic studio «Marsel», Lviv                         
Place:  Stand № 96

11.30 Seminar: «The usage of laser metrical devices 
 in building and repairs»             

Organizer:  PE «Іnter Onis», Lviv                   
Place:  Conference hall

12.00 «Presentation of build devices of Leica 
 Geosystems AG (Switzerland) production»

Organizer:  Doka Ltd., Lviv
Place:  A conference hall 

12.00 Holding the competition «Feel yourself like a 
 master PIDstop».
 Winners will get fi rm rewards            

Organizer: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

12.30 Presentation: «Elevators supply in corpore. 
 Elevators modernization»              

Organizer:  «FTS Lift» Ltd, Truskavets                        
Place:  Stand № 59

13.00 Presentation of products of artistic studio 
 «Marsel»

Organizer:  Artistic studio «Marsel», Lviv                         
Place: Stand № 96

15.00 Holding the competition «Feel yourself like a 
 master PIDstop».
 Winners will get fi rm rewards            

Organizer:  Representative offi ce  of «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

15.30 Presentation of the welding inverting
Organizer:  «Dniprozvarka» Ltd., Lviv                        
Place: Stand № 9

16.00 Holding the competition «Bend a screw as quick 
 as possible».
 Winners will get fi rm rewards            

Organizer:  Representative offi c  of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

16.30 Seminar: The usage of laser metrical devices 
 in building and repairs»             

Organizer:  PE «Іnter Onis», Lviv                   
Place: Conference hall

18.00 Termination of the exhibitions’ working day
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WORK PROGRAM

MARCH 21, FRIDAY
10.00 Beginning of the exhibition work
11.00 Seminar: «The usage of laser metrical devices 
 in building and repairs»             

Organizer: PE «Іnter Onis», Lviv                   
Place: Stand № 29 

11.30 Presentation: «Elevators supply in corpore. 
 Elevators modernization»              

Organizer: «FTS Lift» Ltd, Truskavets                        
Place: Stand № 59

12.00 Presentation: «Smoke-stack of non-rusting 
 steel»

Organizer: «Sofi ja» Ltd.                      
Place: Stand № 2

12.00 Holding the competition «Feel yourself like a
 master PIDstop».
 Winners will get fi rm  rewards           

Organizer: Representative offi ce  of  «Black & Decker 
 GMBH» in Ukraine                         
Place: Stand № 82, outdoor area

12.30 Presentation of products of artistic studio 
 «Marsel»

Organizer: Artistic studio «Marsel», Lviv                         
Place: Stand № 96

14.00 Termination of the exhibition work, dismantling of 
 the expositions, departure

ПЕРЕЛІК УЧАСНИ0КІВ ЗА АЛФАВІТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

AQUATHERM (GERMANY)
 АКВАТЕРМ-УКРАЇНА ГОЛОВНИЙ ОФІС
 ПРЕДСТАВНИЦТВА  В УКРАЇНІ ................. 4 ........24
BLACK&DECKER GMBH  .............................. 82 ........26
GRUPA PREFABET S. A.
 ODDZIAL - DLUGI KĄT  ............................ 12 ........28
MOUNTAIN LOGHOME OU   .......................... 56 ........30
REAL HOME ЖУРНАЛ ..................................110 ........32
А+С ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ................................. 85 ........34
АВ ЦЕНТР ТЗОВ ............................................. 71 ........36
АВІСТА-ЗАХІД ФІРМА .................................... 33 ........38
АКВАФІН-УКРАЇНА – ШОМБУРГ- 
 НІМЕЧЧИНА ТЗОВ ................................... 16 ........40
АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ ЗАВОД
 ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТЗОВ ............ 54 ........42
АЛЬЦЕСТ- ЛЬВІВ ТЗОВ ................................ 30 ........44
АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО
 ПРИВАТНЕПІДПРИЄМСТВО ................. 135 ........45
АСКАНІЯ ЛТД ТЗОВ ....................................... 94 ........46
АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА ЖУРНАЛ ........... 106 ........48
АСТІКО ТЗОВ .................................................. 64 ........49
БАРВІНОК ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗАТ .. 93 ........50
БАУБІЗНЕС ВИДАВНИЧИЙ ДІМ.................... 24 ........52
БАУМАТЕХ ТЗОВ ........................................... 43 ........54
БІТУМГАЛИЧИНА
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .................... 5 ........56
БОРІЙЧУК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ СУБ’ЄКТ
 ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ ........ 102 ........58
БУДЕКСПЕРТ ВИДАВНИЧА ГРУПА ............ 104 ........60
БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ  .............................113 ........62
БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЗОВ ........................ 92 ........64
БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ
 ЖУРНАЛ ...................................................116 ........65
БУДСТАР ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ТЗОВ ............ 21 ........66
В-ТЕХ ТЗОВ .................................................... 34 ........68
ВАЛЬКІРІЯ ТЗОВ ............................................ 65 ........70
ВАШ МАГАЗИН ГАЗЕТА  ............................... 90 ........72
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАТ .................... 23 ........74
ВИМПЕЛ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ........ 48 ........76
ВІКНО В АЗІЮ ТЗОВ ...................................... 27 ........78
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИ0КІВ ЗА АЛФАВІТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ВІНЕРБЕРГЕР ТЗОВ ...................................... 40 ........80
ВІРАЛЬЯНС КОЛЕКТИВНЕ
 ПІДПРИЄМСТВО ТЗОВ .......................... 101 ........82
ВОЛЬТ- СЕРВІС ТЗОВ ....................................11 ........84
ГАЗОТРОН-ЛЮКС
 ТОРГОВА МАРКА LUMMAX ТЗОВ ......... 132 ........86
ГАЛ-ЕКСПОКОМ ЗАТ ..................................... 60 ........88
ГАЛ-ІМІДЖ ТЗОВ .......................................... 122 ........90
ГАЛБУДІН’ЄКТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
 ЦЕНТР ТЗОВ ............................................. 58 ........91
ГАПА-УКРАЇНА ТЗОВ ..................................... 72 ........92
ГАРТЕКС ТЗОВ ............................................... 47 ........94
ГОЛЬЦ УА ТЗОВ ............................................. 44 ........96
ГРЕЙНПЛАСТ ТЗОВ ....................................... 35 ........98
ГРОС-АРТ ТЗОВ ............................................. 98 ......100
ДАЙНА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .......... 31 ......102
ДАЛМЕКС-ДНІПРО ТЗОВ .............................. 20 ......104
ДЕЛЬТА СЕРВІС ТЗОВ .................................. 59 ......106
ДЖУРА ТЗОВ .................................................. 41 ......107
ДНІПРОЗВАРКА ТЗОВ ..................................... 9 ......108
ДОКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА
 ФІРМА ТЗОВ .............................................. 22 ......109
ДОКА УКРАЇНА ТЗОВ З ІНОЗЕМНИМИ
 ІНВЕСТИЦІЯМИ ........................................ 67 ...... 110
ДОМ В ДЕТАЛЯХ ЖУРНАЛ ........................... 83 ...... 112
Є ЖУРНАЛ .................................................... 103 ...... 114
ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................ 137 ...... 116
ЖОВТІ СТОРІНКИ УКРАЇНИ ТЗОВ ................ 63 ...... 118
ЗЕВС ТЗОВ ................................................... 130 ......120
ЗЛАТОЦВЄТ ТЗОВ ......................................... 78 ......122
ІБР  ТЗОВ ........................................................ 76 ......123
ІМІДЖ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ............. 13 ......124
ІНДАСТРІ ТЗОВ .............................................. 53 ......126
ІНТЕР ОНІС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ... 29 ......128
ІНТЕРКОППРОМ ТЗОВ .................................. 14 ......130
КАРКАС ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА
 КОМПАНІЯ ................................................... 7 ......131
КЕРАМ ДІМ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .... 80 ......132

КIНГСПАН-УКРАЇНА ТЗОВ ............................ 45 ......134
КОМПАНІЯ ПУЛЬСАР І КО ТЗОВ ................. 75 ......136
КОНТИНЕНТ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО . 10 ......137
ЛЕМАН ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .......... 81 ......138
ЛУАР КОМПАНІЯ ...........................................112 ......140
ЛЬВІВСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ ТОРГОВИЙ ДІМ ... 74 ......141
МАЛЬВА-СТ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .. 50 ......142
МАРІО ТЗОВ ................................................... 88 ......144
МАРСЕЛЬ ХУДОЖНЯ СТУДІЯ ...................... 96 ......146
МЕДІА-КЛУБ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ..........115 ......147
МЕНС ТЗОВ .................................................. 136 ......148
МЕРКУРІЙ-ЦЕНТР ТЗОВ ............................... 19 ......150
МЕРТО-ЛТД НАУКОВО-ВИРОБНИЧА
 ФІРМА ТЗОВ .............................................. 87 ......152
МЕТЕР ООО .................................................... 42 ......153
МІСТ МЕДІА РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО...........115 ......154
МОДУЛЬ ТЗОВ ............................................... 15 ......156
МОНТАЖ+ТЕХНОЛОГІЯ (М+Т) ЖУРНАЛ ..... 84 ......158
НАШЕ МІСТО РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА
 МЕРЕЖА ...................................................111 ......160
НОВА ТЕРМ ТЗОВ .......................................... 61 ......162
НОРМАІЗОЛ ТЗОВ (ТОВ «АТОМІК ПЛЮС») . 79 .......164
ОКСАМИТ-ЗАХІД ТЗОВ ................................. 39 ......166
ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА
 ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА
 КОМПАНІЯ ТЗОВ ...................................... 91 ......168
ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД ТЗОВ ................... 8 ......170
ПЕНЕТРОН-РОСІЯ ГРУПА КОМПАНІЙ ........ 51 ......172
ПІД СТРІХОЮ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ
 ЖУРНАЛ .................................................. 109 ......174
ПРАЙСЫ КРЫМА ВИДАВНИЦТВО .............117 ......176
ПРОММАТЕРІАЛ  ........................................... 73 ......178
РЕНЕСАНС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ... 89 ......180
РИНОК ІНСТАЛЯЦІЙ
 ЖУРНАЛ ТЗОВ ЕКОІНФОРМ ................... 86 ......182
САГО-ТРЕЙД ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 26 ......184
САНДРА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ...... 100 ......186
СБК ЗАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ . 62 ......188
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№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ALPHAB0ETICAL LIST OF EXHIBITORS

BOOTH PAGE

СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД
 ШВИДКОМОНТОВАНИХ БУДІВЕЛЬ
 ЗАТ «ОБ’ЄДНАННЯ
 ДНІПРОЕНЕ-РГОБУДПРОМ» ................... 99 ......190
СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНАПРОДУКЦІЯ
 УКРАЇНА ЗАТ ............................................. 28 ......192
СОФІЯ ТЗОВ ..................................................... 2 ......194
СПАРИНГ- ВІСТ НВКП ТЗОВ ........................ 57 ......195
ССБ ЕЛЕКТРОНІКС
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .................. 55 ......196
СТАТУС.ЕКОНОМІЧНІ ВІДОМОСТІ
 ЖУРНАЛ.  ЄДИНА МЕРЕЖА
 РЕГІОНАЛЬНИХ ДІЛОВИХ ВИДАНЬ ......115 ......198
СТЕЛЯ ЛЮКС ФОП СЛОБОДА А. М. .......... 121 ......200
СТИЛЬ-ЛЮКС ТЗОВ ...................................... 36 ......202
СТОЖАРИ
  ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ ТЗОВ ............. 129 .......204
СТРОЙПРАЙС ЖУРНАЛ ................................ 66 ......206
ТАНДЕМ ЛТД ТЗОВ ™КИЇВПОЛІПАК’S ........ 77 ......208
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТЗОВ ...... 17 ......210
ТЕХНОПОРТ-ГРУП ТЗОВ .............................. 25 ......212
ТМ-КОНСТРУКЦІЯ ТЗОВ ............................. 126 ......214
УКРГЕОДОР ТЗОВ ........................................118 ......215
УКРГЕОПРОЕКТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ
 ПІДПРИЄМСТВО ТЗОВ ............................ 69 ......216
ФАВОРИТ АМ
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .................. 46 ......218
ФАГОТ ЗАВОД .................................................. 1 ......220
ФБМ-УКРАЇНА 
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .................. 97 ......222
ФІРМА ПІДКОВА ГОСПОДАРСЬКЕ ТЗОВ .. 134 ......223
ФОРМА ТЗОВ ............................................... 125 ......224
ФЦС ЛІФТ  КОРПОРАТИВНЕ
 ПІДПРИЄМСТВО ТЗОВ ............................ 37 ......226
Х ПЛЮС Х УКРАЇНА ТЗОВ ............................. 52 ......228
ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОДІМ.ФРУНЗЕ  ............. 49 ......230
ЦЕНТРОБУД ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ
 МАТЕРІАЛІВ ............................................ 131 ......231
ЦЕПТЕР-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА  ........ 68 ......232
ЮВЕНТА-ГРУП ТЗОВ ..................................... 38 ......233
 

AQUATHERM (GERMANY)
 AQUATHERM –UKRAINE MAIN OFFICE
 OF REPRESENTATION IN UKRAINE.......... 4 ........25
GRUPA PREFABET S. A.
 ODDZIAL - DLUGI KĄT  ............................ 12 ........29
MOUNTAIN LOGHOME OU  ........................... 56 ........31
A+C PUBLISHING HOUSE .............................. 85 ........35
AV CENTER LTD.  ........................................... 71 ........37
АVISTA-ZAHID FIRM ....................................... 33 ........39
AQUAFIN-UKRAINE-SCHOMBURG-
 GERMANY LTD. ........................................ 16 ........41
ALPHA-GAZPROMCOMPLECT GAS
 EQUIPMENT MANUFACTURE LTD. ......... 54 ........43
ASKANYYA LTD.  ............................................ 94 ........47
BARVINOK TRADING COMPANY
 CLOSED JOINT-STOCK COMPANY ......... 93 ........51
BAU BUSINESS PUBLISHING HOUSE .......... 24 ........53
BAUMATEKH LTD.  ......................................... 43 ........55
BITUMGALYCHYNA
 PRIVATE ENTERPRISE ............................... 5 ........57
BORIJCHUK OLEG IVANOVYCH SUBJECT
 OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY ........ 102 ........59
BUDIVELNYY ZHURNAL  ..............................113 ........63
V-TEKH LTD.  ................................................... 34 ........69
VASH MAGAZINE NEWSPAPER  OF ADVERTISING
 AND ANNOUNCEMENTS .......................... 90 ........73
VYMPEL PRIVATE ENTERPRISE ................... 48 ........77
WINDOW INTO ASIA LTD.  ............................. 27 ........79
WIENERBERGER LTD.  .................................. 40 ........81
VOLT-SERVICE LTD.  .......................................11 ........85
GAZOTRON-LUX LTD.
 TRADE MARK LUMMAX .......................... 132 ........87
GAL-EXPOCOM
 CLOSED JOINT STOCK COMPANY ......... 60 ........89
HARTEX LTD.  ................................................. 47 ........95
HOLZ UA LTD.  ................................................ 44 ........97
GREINPLAST LTD.  ......................................... 35 ........99
GROS-ART LTD.  ............................................. 98 ......101
DAJNA PRIVATE ENTERPRISE ..................... 31 ......103
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ALPHAB0ETICAL LIST OF EXHIBITORS

BOOTH PAGE

DALMEX-DNIPRO LTD.  ................................. 20 ......105
DOKA UKRAINE LTD.   ....................................67 ...... 111
HOME IN DETAILS MAGAZINE ...................... 83 ...... 113
YE  MAGAZINE .............................................. 103 ...... 115
YELLOW PAGESOF UKRAINE LTD.  ............. 63 ...... 119
ZEUS LTD.  .................................................... 130 ......121
IMAGE PRIVATE ENTERPRISE ...................... 13 ......125
INDUSTRY LTD.  .............................................. 53 ......127
INTER ONIS PRIVATE ENTERPRISE ............. 29 ......129
KINGSPAN – UKRAINE LTD.  ......................... 45 ......135
LEMAN PRIVATE ENTERPRISE ..................... 81 ......139
MARIO LTD.  .................................................... 88 ......145
MENS LTD.  ................................................... 136 ......149
MERCURY-CENTRE LTD.  .............................. 19 ......151
MODUL LTD.  ................................................... 15 ......157
MONTAGE + TECHNOLOGY (М+Т)
 MAGAZINE ................................................. 84 ......159
NASHE MISTO
 PUBLISHING-INFORMATIONAL
 NETWORK ................................................111 ......161
NOVA TERM LTD.  ........................................... 61 ......163
NORMAIZOL LTD.  .......................................... 79 ......165
OKSAMYT-ZAHID LTD.  .................................. 39 ......167
OMEGA-AVTOPOSTAVKA LTD.
 BUSINESS COMPANY............................... 91 ......169
OTTENSTEN UKRAINE LTD.  ........................... 8 ......171
PENETRON-RUSSIA
 THE GROUP OF COMPANIES .................. 51 ......173
PRICES OF CRIMEA
 PUBLISHING HOUSE ...............................117 ......177
RENESANS PRIVATE ENTERPRISE .............. 89 ......181
RYNOK INSTALYACIY
 MAGAZINE EKOINFORM LTD. ................. 86 ......183
SANDRA PRIVATE ENTERPRISE ................ 100 ......187
SVETLOVODSK FACTORY
 OF QUICK-ASSEMBLY BUILDINGS
 JSC PRODUCTION ASSOCIATION
 «DNIPROENERGOBUDROM» .................. 99 ......191
SAINT-GOBAIN BUILD PRODUCTS
 UKRAINE JSC  .......................................... 28 ......193

SSB ELEKTRONIKS
 PRIVATE ENTERPRISE ............................. 55 ......197
STATUS. ECONOMIC NEWS
 МAGAZINE
 THE UNIQUE REGIONAL NETWORK
 MEDIA-PROJECT .....................................115 ......199
STELYA LUX PHYSICAL PERSON
 ENTERPRENEUR SLOBODA A. M. ........ 121 ......201
STOZHARY HOLDING LIMITED LIABILITY
 COMPANY ................................................ 129 ......205
STROYPRICE MAGAZINE .............................. 66 ......207
TANDEM LTD. ™KIEVPOLYPAKS .................. 77 ......209
TEKHNOPORT-GRUP LTD.  ........................... 25 ......213
UKRGEOPROEKT LTD.  ................................. 69 ......217
FAGOT FACTORY ............................................. 1 ......221
FORMA LTD.  ................................................. 125 ......225
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Representation in Ukraine offers:
- metal-plastic pipes and fi ttings d=16-250 mm for 

heating, cold and hot water, water heating of the fl oors 
made of polypropylene PP-R (80) fusiolen manufacturer 
aquatherm company-Germany;

- tools and equipment for welding pipes made of 
polypropylene-Germany.

New!
First in Europe fi berglass stabilized polypropylene 

pipe d=20-250 mm:
Faser - for heating, hot and cold water, 
Climatherm - for air conditioning.
Firestop –for the installation of fire sprinkler 

systems
Bröje - steel radiators (Germany)
Ostendorf - polypropylene pipes for sewers 

(Germany)
IZOflex -foam polyethylene thermoinsulation for 

pipes 
Forming a network of dealers in Ukraine!
Training in Germany free of charge!
Free delivery to all regions of Ukraine!

AQUATHERM (GERMANY)
АКВАТЕРМ-УКРАЇНА
ГОЛОВНИЙ ОФІС ПРЕДСТАВНИЦТВА 
В УКРАЇНІ. ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

пр. В. Чорновола, 4, оф. 15,
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (032) 2949310, 2616144
Факс: (032) 2403187
e-mail: info@aquatherm.ua
www.aquatherm.ua

Представництво в Києві:
пр-т Перемоги, 60, м.Київ,
Тел.: (044) 5019322, 4581801
e-mail: info@aquatherm.kiev.ua

Металопластикові та поліпропіленові труби і 
фітинги d=16-250 мм для:

- опалення, холодної та гарячої води,
- екологічно чистого водяного підігріву підлоги 

із поліпропілену PP-R (80) фузіолен, виробництва 
фірми Аquatherm - Німеччина;

- інструменти та обладнання для полідифузійного 
зварювання труб із поліпропілену - Німеччина.

Новинки!
Перша в Європі поліпропіленова труба d=20-

250мм, армована прокладкою зі скловолокна:
Faser - для опалення та водопостачання, Climatherm 

– для кондиціювання та холодопостачання. 
Firestop - для спринклерних систем пожежогасіння
Bröje – сталеві панельні радіатори (Німеччина)
Ostendorf – пластикова каналізація (Німеччина)
IZOflex - термоізоляція для труб із спіненого 

поліетилену
Розширюємо мережу дилерів по Україні! 
Безкоштовне стажування в Німеччині!
Безоплатна доставка товару в усі регіони!

AQUATHERM (GERMANY)
AQUATHERM –UKRAINE
MAIN OFFICE OF REPRESENTATION 
IN UKRAINE

offi ce 15, 4, V.Chornovola Av.,
79058, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2949310, 2616144
Fax: +380 32 2403187
e-mail: info@aquatherm.ua
www.aquatherm.ua

Representation in Kiev:
60, Peremogy Av, Kiev
Phone:  +38 044 5019322, 4581801
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Концерн Black & Decker створений у 1910 році 
– відомий світовий виробник електроінструментів 
та приладдя з багаторічним досвідом у сфері 
конструювання та виробництва. До концерну 
входять торгівельні марки: DeWALT – професійний 
електроінструмент (1 рік гарантії), Black & Decker 
– електроінструмент побутового призначення (2 роки 
гарантії), Piranha – приладдя для електроінструментів 
побутового призначення. Мережа авторизованих 
сервісних центрів в Україні проводить гарантійне та 
післягарантійне сервісне обслуговування.

BLACK & DECKER GmbH

вул. Сирецька 33 ш,
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (044) 5070517
Факс: (044) 5070516

Головний офіс:
Black & Decker GmbH
Idstein, Germany, 40, Black & Decker St. 
Тел.: (06126) 21330
Факс: (06126) 21718
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Produser of blocks of autoclaving cellular sandy 
concrete

GRUPA PREFABET S. A.
ODDZIAL - DLUGI KĄT

Długi Kąt, Józefów k/Biłgoraja, 23-460, 
Polska
Тел.: +48 84 6878037, 6878108,
Моб. тел: +48 50 2353202
Факс: +48 84 6878037, 6878108
e-mail: dlugi.kat@grupa-prefabet.pl
www.grupa-prefabet.pl

Виробник блоків з автоклавного піщаного 
пінобетону

GRUPA PREFABET S. A.
ODDZIAL - DLUGI KĄT

Długi Kąt, 23-460, Józefów k/Biłgoraja, 
Polska
Phone: +48 84 6878037, 6878108,
Phone mob.: +48 50 2353202
Fax: +48 84 6878037, 6878108
e-mail: dlugi.kat@grupa-prefabet.pl
www.grupa-prefabet.pl
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MOUNTAIN LOGHOME is a private capital based 
Estonian-German company and our main area of 
activity is designing, producing, setting up and selling 
of prefabricated log constructions.

Since 1990 we have sold and set up most of our 
log houses in Germany, Austria, Spain, France, Japan, 
Sweden, Norway and Estonia.

In our production plan there are various living houses, 
summer cottages, saunas, garages and shelters, hotels 
and restaurants, ski centers, resort areas and many 
more.

The management system of our factory is controlled 
by BVQI and meets the requirements of ISO 9001:2000 
standard demands of quality management systems.

MOUNTAIN LOGHOME OÜ

Metsatuka 2a,
75501, Saku, Harjumaa, , Estonia
Тел.: +372 6 041 584
Факс: +372 6 728 545
e-mail: tamara@mountainloghome.ee
www.mountainloghome.ee

MOUNTAIN LOGHOME це естонсько-німецька 
компанія, головним напрямком діяльності якої є 
проектування, виробництво, будівництво та продаж 
дерев’яних будинків з профільованого брусу.

Заснована в 1990 році MOUNTAIN LOGHOME 
OÜ більшу частину своєї продукції експортує в такі 
країни світу, як Німеччина, Австрія, Японія, Норвегія, 
Франція, Швеція.

Виконує роботи по виробництву та спорудженню 
різноманітних житлових та дачних будинків, саун, а 
також готелів, ресторанів, гірськолижних центрів, баз 
відпочинку та ін.

Система управління якістю виробництва 
сертифікована відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001:2000.

MOUNTAIN LOGHOME OÜ

Metsatuka 2a,
75501, Saku, Harjumaa, , , Estonia
Phone: +372 6 041 584
Fax: +372 6 728 545
e-mail: tamara@mountainloghome.ee
www.mountainloghome.ee
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Всеукраїнський, україномовний, повноколірний 
журнал про будівництво та облаштування житла.

Читачами журналу є переважно люди середнього 
та вище середнього достатку, які є потенційним 
забудовникам або планують ремонт чи будь-які зміни 
у своєму помешканні.

Кожен номер містить 6–8 яскраво-ілюстрованих 
матеріалів про реальні оригінальні особняки та 
квартири із поверховими планами та описами. 

Журнал також ознайомлює читачів із сучасними 
технологіями будівництва приватного житла, 
його плануванням, облаштуванням, предметами 
інтер’єру та декору, аксесуарами, будівельними та 
оздоблювальними матеріалами, прикладами вдалого 
ландшафтного дизайну.

Спеціально для зручності читачів частина журналу 
відведена під поділений на рубрики рекламно-
інформаційний каталог, де розміщено блочну та 
текстову рекламу (рекламні статті) постачальників 
товарів та послуг.

Періодичність – 6 разів на рік.
Розповсюджується у восьми областях Західної 

України через роздрібні мережі продажу преси, 
а також на замовлення, по передплаті та на 
спеціалізованих виставках.

Наклад – 10 000 примірників.

REAL HOME
ЖУРНАЛ

а/с 10204, м. Львів, 79011, Україна
Тел./Факс: (032) 2381996
e-mail: info@realhome.com.ua
www.realhome.com.ua
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Publishing House A+C publishes specialized 
magazines, scientifi c monographs, architectural albums, 
reference publications etc.

A+C: architectural magazine
A+C (Art + Construction) contains the world and 

domestic aspects of design, architectural fashion and 
design decisions.

Catalogue DOM is meant for every Ukrainian, 
dreaming about own house, «small American 
happiness».

STROY-KA!: yellow pages of Ukrainian building 
market. Valuable building guide, useful for contractor, 
designer and customer of project-building market.

Project International Ukraine (world architecture 
digest)

А+С
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

вул. Лук’янівська, 63, оф. 97,
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 4969823 (24)
e-mail: ac@acplus.com.ua

ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА А+С (Art+Construction) 
випускає спеціалізовані журнали, наукові монографії, 
архітектурні альбоми, довідкові видання та ін. 
Видання А+С відомі ліцензованим архітекторам 
України і високо оцінені в професійному оточенні.

«Видавничий Дім А+С» видає: 
архітектурний журнал «А+С» (архітектура, дизайн, 

будівництво), каталог «Дом» у форматі таблоїду 
(огляд нерухомості, інтер’єрне оформлення будинку 
та ін.), довідник «Строй-ка!» (представляє фірми, 
матеріали, обладнання та послуги, необхідні для 
повного будівельного циклу), 

Project International Ukraine (дайджест світової 
архітектури).

A+C
PUBLISHING HOUSE

of. 97, 63, Lukjanivs’ka St.,
04071, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4969823 (24
e-mail: ac@acplus.com.ua
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«AV Center» was founded in 1994, Kyiv, Ukraine. 
Main activities are trading products for health safety, 
working overalls sewing and rolled metal supplying.

We propose wide range of products for safety (air 
purifying respirators, air supplied respirators, ear muffs, 
air plugs, safety shields, safety helmets, goggles, 
chemical-resistant gloves, knitted and leather gloves, 
harnesses for fall arrest, working overalls, protective 
footwear)

Our specialists taking out presentation of products 
for safety and show how to use the products for safety 
insurance.

АВ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Аляб’єва, 3,
м. Київ, 04655, Україна
Тел.: (044) 4682417, 4176109, 
4645262, 4647351, 4176598
e-mail: info@avcentr.com.ua
www.avcentr.com.ua
Представництва: 
м. Запоріжжя: пр-т Металургів, 30, 
69006
Тел.: (061) 2897344, 2897345
е-mail: avcentr@online.com.ua
м. Харків: вул. Халтуріна, 3-А, 61038
Тел.: (057) 7716545, 7766002
e-mail: avcentr@vil.com.ua
м. Львів: вул. Литвиненка, 3
Тел./Факс: (032) 2276227, 2276237 
Факс: ( 032) 2276232
е-mail: avcentr@bigmir.net
м. Дніпропетровськ: вул. Філософська, 
39, 49006 
Тел.: (056) 3722979
Факс: (056) 3727828
е-mail: avcentr_dnepr@ua.fm
м. Донецьк: пр.Ленінський, 4а, 83062 
Тел.: (062) 3493198
Факс: (062) 3493202
е-mail: avcentrdoneck@mail.ru

Фірма «АВ Центр» створена в 1994 році. Основні 
види діяльності – пошив спецодягу, оптова торгівля 
засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) і поставки 
металопрокату. Фірма «АВ Центр» пропонує 
широкий спектр засобів індивідуального захисту 
– пилогазозахисні респіратори, респіратори з 
очищенням і подачею повітря в захисний шолом, 
протишумові навушники та вкладиші, захисні каски, 
захисні окуляри, маски зварювальника, рукавички для 
загальних та спеціальних робіт, спецвзуття.

Спеціалісти фірми проводять презентації 
продукції на підприємствах з проведенням тестових 
випробувань, навчання персоналу використанню 
засобів індивідуального захисту.

AV CENTER LTD.

3, Aliabyeva St.,
04655, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4682417, 4176109, 
4645262, 4647351, 4176598
e-mail: info@avcentr.com.ua
www.avcentr.com.ua
Representative offi ces:
Zaporizhja: 30, Metalurgiv St.
69006, Zaporizhe, Ukraine
Phone: +38 061 2897344, 2897345
е-mail: avcentr@online.com.ua
Kharkiv: 3-A, Halturina St.
61038, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 057 7716545, 7386002
е-mail: avcentr@vil.com.ua
Lviv: 3, Litvinenko St.
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2276227, 2276237
Fax: +38 032 2276232
е-mail: avcentr@bigmir.net
Dnepropetrovsk: 39, Filosofska,
49006, Dnepropetrovsk, Ukraine
Phone: +38 056 3722979
Fax: +38 056 3727828
е-mail: avcentr_dnepr@ua.fm
Donetsk: 4A, Leninskyj Av.
83062, Donetsk, Ukraine
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Modern  roo f  and water -p roo f  mater ia ls , 
construction

equipment from the Europe:
- euro-slate «ONDURA» (USA);
- roof tiles «KERABIT» (Finland),;
- metallic tiles with stone covering «METROBOND» 

(Belgium);
- drain systems «NIKOLL» (France);
- euro-ruberoid «SPOLI» (Ukraine), «INDEX» 

(Italy);
- colour roofi ng PVC-membranes «ALKORPLAN»; 
- transparent roof sheets «ONDEX» (France);
- polycarbonate sheets «DAULUX» (Switzerland);
- garret windows «Velux» (Denmark);
- heart-sound-isolation «ROCKWOOL»(Denmark);
- «STYROFOAM» (USA)
- vapor and hydro-isolating tapes (Poland);
- geosynthetics «POLYFELT» (Austria);
- vinyl siding «Vinilit» (Germany) ;
- organic tiles «BRAAS» (Germany);
- staircases, constructions for building renovation/

repairing works «MARCHETTI»;
- professional systems of mechanical fastening heat 

and water insulation of roofi ng and facade materials 
«TERMOCLIP» (Russia).

Manufacturer:
- seamless metal tile «Lorica»- visual seamless, 

variety of wave length and step height, sheet modularity 
(from 175 mm to 8m), reliability, economy. The 
production is conducted on a unique technological line 
SAMESOR.

АВІСТА-ЗАХІД
ФІРМА

вул. Довга, 3,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2418151, 2424189
Тел./Факс: (032) 2442090
e-mail: lviv@avista.ua
www.avista.ua

Сучасні покрівельні та гідроізоляційні матеріали, 
будівельне обладнання:

- єврошифер «ONDURA» (США);
- бітумна черепиця «KERABIT» (Фінляндія);
- металочерепиця з кам’яним покриттям 

«METROBOND» (Бельгія);
- водостічні та дренажні системи «NIKOLL» 

(Франція);
- євроруберойд «СПОЛІ» (Україна), «INDEX» 

(Італія);
-  кольоров і  покр івельн і  ПВХ-мембрани 

«ALKORPLAN» (Бельгія); 
- прозорі покрівельні листи «ONDEX» (Франція);
- полікарбонатні листи «DAULUX» (Швейцарія);
- мансардні вікна «Velux»(Данія);
- тепло-, звукоізоляція «ROCKWOOL» (Данія), 

«STYROFOAM»(США)
- паро- і гідроізоляційні плівки «FOLIAREX» 

(Польща);
- геосинтетика «POLYFELT» (Австрія);
- вініловий сайдинг «Vinilit» (Німеччина);
- натуральна черепиця «BRAAS» (Німеччина); 
- драбини, риштування «MARCHETTI»; 
- професійні системи механічного кріплення 

тепло- і гідроізоляційних покрівельних і фасадних 
матеріалів «TERMOCLIP» (Росія);

Виробник:
- безшовна металочерепиця «Lorica»- візуальна 

безшовність, варіативність довжини хвилі та висоти 
ступені, модульність листів (від 175 мм до 8м), 
надійність, економічність. Виробництво ведеться на 
унікальній технологічній лінії SAMESOR.

АVISTA-ZAHID
FIRM

3, Dovga St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2418151, 2424189
Phone/Fax: +380 32 2442090
e-mail: lviv@avista.ua
www.avista.ua
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SCHOMBURG GmbH & Co.KG with its international 
partnerships focuses in the areas of:

- Waterproofi ng and restoration 
- Tile setting systems 
- Industrial fl ooring systems 
- Coatings for water & wastewater structures 
- Coating & stuccos for facades 
- Products for the concrete industry 
- Special fabrics and components

АКВАФІН-УКРАЇНА-
ШОМБУРГ- НІМЕЧЧИНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Наукова, 5,
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (032) 2447239, 2447238
Факс: (032) 2447238
e-mail: aquafi nukraina@lviv.farlep.net
www.schomburg.de, www.aguafi n-ua.com

Торгове представництво німецької компаніїї 
«Шомбург – системні будматеріали» в Україні.

«Аквафін-Україна» пропонує високоякісні 
будматеріали німецького виробництва, а саме:

- засоби гідроізоляції будівель; старі будівлі, 
підвали/спеціально призначені штукатурки/

- системи захисту зовнішніх поверхонь /промислові 
підлоги/

- засоби гідроізоляції басейнів, терас, дахів / при 
укладанні керамічною плиткою, тощо/

- еластичні заповнювачі швів, клеї для рухомих 
швів в будівлях, засоби зчеплення поверхонь.

AQUAFIN-UKRAINE-
SCHOMBURG-GERMANY LTD.

5, Naukova St.,
79053, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2447239, 2447238
Fax: +380 32 2447238
e-mail: aquafi nukraina@lviv.farlep.net
www.schomburg.de, www.aguafi n-ua.com
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Gas equipment plant «Alpha-Gazpromcomplect»  is 
a leading company in gas equipment manufacture:

- gas distributing facilities with Russian,Italian 
(«‘Tartarini», «P.Fiorentini»), French («‘Francel»), 
German («Aktaris», «RMG», «Krom Schroder») 
regulators.

- gas metering equipment( rate -1,6 - 400 m3/h);
-Ball valves Dn 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100/80, 

100, 125, 150, 200 with tightness class A, approved by 
Derzhtehknaglyad of Ukraine and Russia (certifi cate 
№POCC UA AЯ 45.BO 3934).

- fuel converters, that are embodiment of new 
achievement in instrument engineering and provide 
reducing of fuel consumption up to 5% and decreasing 
noxious gas emission CO up to 30%,CH up to 20%, HO 
up to 20%, fuming-up to 30%;

- gas pressure regulators РТГТ 50/80, fi lters ГФТ

АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ
ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Подільська, 40,
м. Тернопiль, 46020, Україна
Тел.: (0352) 252982, 251845
Факс: (0352) 235049
e-mail: ltd@alfa.te.ua
www.alfa.te.ua

Завод «Альфа - Газпромкомплект» - одне 
з провідних підприємств - виробників газового 
обладнання: 

- газорегуляторних установок на базі регуляторів 
російського виробництва, а також фірм «Tartarini» 
«P, Fiorentini» (Італія), «Francel» (Франція), «Aktaris», 
«RMG», «Krom Schroder» (Німеччина);

- обладнання обліку споживання газу: монтажні 
технологічні пункти обліку газу шафового (ШПОГ) і 
вмонтованого (ВОГ) типів з діапазоном вимірювання 
від 1,6 до 400 м3/год;

- кранів кульових фланцевих Ду 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 65, 80, 100/80, 100, 125, 150, 200 категорії 
герметичності А, що підтверджено сертифікатом 
відповідності № РОСС UA. АЯ 45.ВО 3934; 

- фільтрів - каталізаторів пального КТ-4Б 
(4Д), які є втіленням новітніх досягнень у галузі 
приладобудування та дозволяють зменшити розхід 
пального на двигунах внутрішнього згорання на 5% 
та істотно зменшити шкідливі викиди: СО на 30%, СН 
на 20%, НО на 20%, димність на 30%;

- регуляторів тиску газу РТГТ 50/80, фільтрів ГФТ, 
клапанів КЗС-50 (НВ) та КЗЗ-50 (НВ).

ALPHA-GAZPROMCOMPLECT
GAS EQUIPMENT MANUFACTURE 
LTD.

40, Podilska St.,
46020, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 252982, 251845
Fax: +380 352 235049
e-mail: ltd@alfa.te.ua
www.alfa.te.ua
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Альцест - одна з провідних українських торгових 
фірм, яка має широку мережу підприємств по всій 
Україні. 

ТзОВ «Альцест-Львів» є одним із найбільших 
підрозділів Компанії, основними напрямками 
діяльності якої є:

- інструменти та приладдя : електро- та 
акумуляторний інструмент; ручний інструмент; 
к о м п р е с о р и ;  г е н е р а т о р и ;  п р и л а д д я  д о 
електроінструменту; каменеобробна техніка;

- інструмент для лісу та саду: садово-паркове 
обладнання;

- опалювальна та водонагрівальна техніка: 
водонагрівачі, газові котли та радіатори;

- сервіс для населення: гарантійне обслуговування, 
ремонт та прокат інструменту.

АЛЬЦЕСТ- ЛЬВІВ
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. В.Чорновола, 95,
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (0322) 522641,
 (032) 2407122
Факс: (032) 2316433
e-mail: offi ce@altsest.lviv.ua

Приватне підприємство «Архітектура і будівництво» 
займається:

1. Продажем будівельної хімії, а саме:
- пластифікаторів для бетонів та розчинів;
- модифікатори властивостей бетонів;
- прискорювачі тужавіння бетону;
- сповільнювачі тужавіння бетону;
- замінник вапна ЗАП – 1 та ЗАП – 2.
2. Будівництвом та оздобленням, а саме:
- будівництвом та реконструкцією будівель;
-  виготовленням та монтажем паркової 

скульптури;
-  виготовленням і  монтажем фасадних 

елементів.

АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Львівська, 134,
м. Городок, Львівська обл., 81500, Україна
Тел.: (03231) 32488, 33084,
 (067) 3533611, 3712208
вул. Ясна 32/3
79035, м. Львів 
Тел./Факс: (032) 2996962
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OFFERS WIDE ASSORTMENT OF STEEL BEAMS 
FROM STORAGE IN DNEPROPETROVSK..

IN A PRESENCE IS PRESENT WIDE SHELF, 
COLUMNAR AND NORMAL BEAMS, GOST 27772-88

THE LOWEST PRICES IN UKRAINE!

АСКАНІЯ ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Шевченка, 18/15,
м. Дніпропетровськ, 49044, Україна
Тел./Факс: (056) 7700891, 7700991, 
  7703855

ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ СТАЛЕВИХ 
ДВУТАВРІВ ЗІ СКЛАДУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ.

В НАЯВНОСТІ Є ШИРОКОПОЛИЧНІ, КОЛОННІ І 
НОРМАЛЬНІ БАЛКИ, ГОСТ 27772-88

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ В УКРАЇНІ!

ASKANYYA LTD.

18/15, Shevchenka St.,
49044, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 56 7700891, 7700991, 
      7703855
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ТОВ «АСТІКО» представляє продукцію фірми 
KRAUSE в Україні. KRAUSE - це різноманітні драбини, 
підмостя, пересувні вишки з алюмінію, фасадні 
оцинковані стальні риштування. ТОВ «АСТІКО» 
також пропонує фасадні риштування та пересувні 
вишки-тури, які вироблені у Республіці Білорусь. 
Ця продукція виготовлена з тонкостінної труби, 
фарбована полімерною фарбою, відносно дешева. 
Білоруські риштування - це простота, надійність і 
зручність.

АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА
ЖУРНАЛ

вул. Зелена 115 б,
м. Львів, 79035, Україна
Тел./Факс: (032) 2440907
Факс: (032) 2440908
e-mail: reklama@abud.lviv.ua
offi ce@abud.lviv.ua

«АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА» -  рекламно-
інформаційний всеукраїнський журнал, який 
висвітлює всі сфери будівництва та широкий спектр 
будівельних товарів та послуг. В нашому журналі 
можна знайти інформацію яка зацікавить не тільки 
бізнес-аудиторію, а й кінцевого споживача. Видання 
поділяється на діловий блок та практичний ми 
допоможемо вам привернути увагу нових клієнтів, 
зміцнити ділові зв’язки, відстежити рівень конкуренції 
на будівельному ринку.

Журнал широко розповсюджується на виставках, 
по передплаті, цілеспрямовано розсилається 
по підприємствах та організаціях, продаж у 
супермаркетах та гуртовнях Західної України і в 
точках продажу преси.

 Періодичність - раз на місяць.
Обсяг - 52-60 сторінок.
Формат - А4, повний колір, глянцевий.
Тираж - 10 тис. примірників.

АСТІКО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

проспект Миру, 99/1А,
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: (0382) 783363, 718663
e-mail: kiev@astiko.com.ua
www.astiko.com.ua
В Києві:
вул. Бориспільська, 9 , корп. 90
Тел.: (044) 2238168
e-mail: Krause_astiko@ukr.net
www.astiko.com.ua
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Closed joint-stock company «Trading company 
«Barvinok» is one of leading Ukrainian organizations 
in the fi eld of the wholesale trading and distribution 
of ceramic tile. A company offers a ceramic tile and 
keramogranit of leading producers of Ukraine and 
nearest foreignness, such as: JSC «Stroyfarfor», LTD 
«VKZ», LTD «Atem», Kharkiv Tile Factory, JSC «Quadrini 
ceramics», «Кеrама Marazzi» and other.

 The wide assortment of ceramic tile and its permanent 
presence at warehouses allows our clients to conduct 
the desired purchases and make them more competitive 
on the market of Ukraine. We have experience of work 
both with the specialized shops and with supermarkets, 
large build companies. 

We offer to our clients the followings services: 
- Commodity crediting; 
- Organization of delivery; 
- Ekspozitors and publicity equipment; 
- Sale; 
- Holding of publicity actions in shop;

вул. Городоцька, 355,
м. Львів, 79003, Україна
Тел./Факс: (032) 2972511
e-mail: barvinok@mbx.dc.utel.ua
www.tkb.com.ua
Інші представництва:
м. Харків:
Тел.: (057) 7170682;
Факс:  (057) 7170683, 7170684
м. Дніпропетровськ:
Тел./Факс: (0562) 366786, 366839
м. Київ, сел., Коцюбинське:
Тел.: (04497) 71532;
 (297) 72205
м. Одеса:
Тел.: (048) 7129900, 380563
м. Полтава:
Тел.: (0532) 509903, 690380

ЗАТ «ТК «Барвінок» є однією з провідних 
українських організацій у сфері оптової торгівлі і 
дистриб’юції керамічної плитки. Компанія пропонує 
керамічну плитку і керамограніт провідних виробників 
України і найближчого зарубіжжя, таких як: ЗАТ 
«Стройфарфор» (Шахтинська плитка), ТОВ «ВКЗ», 
ТОВ «Атем», ЗАТ «ХПЗ», ТОВ «Керам-деко», ЗАТ 
«Quadrini ceramics», ЗАТ «Кеrама Marazzi» та ін. 

Широкий асортимент керамічної плитки і постійна 
його наявність на складах дозволяє нашим клієнтам 
проводити бажані закупівлі і робить їх більш 
конкурентоздатними на ринку України. У нас є 
досвід роботи як із спеціалізованими магазинами, 
так і з супермаркетами, великими будівельними 
компаніями. 

Ми пропонуємо нашим клієнтам наступні 
сервіси: 

- Товарне кредитування;
- Організація доставки;
- Експозитори і рекламне устаткування;
- Розпродаж; 
- Проведення рекламних акцій в магазині.

BARVINOK
TRADING COMPANY
CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

355, Gorodotska St.,
79003, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2972511
e-mail: barvinok@mbx.dc.utel.ua
www.tkb.com.ua
Representatшму offi ces:
Kharkiv:
Phone: +38 057 7170682;
Fax: +38 057 7170683, 7170684
Dnipropetrovsk:
Phone/Fax: +38 0562 366786, 366839
Kyiv, Kotsubinske:
Phone/Fax: + 38 04497 71532;
 +38 297 72205
Odessa:
Phone/Fax: +38 048 7129900, 380563
Poltava:
Phone/Fax: +38 0532 509903, 690380
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Modern construction technologies and materials
Publishing House «BAU business» issues special 

building editions:
- Publications «Windows. Doors. Glass Facades» 

make a review of the window construction market offers, 
contain the description of the new technology and 
materials, present the manufacturers and suppliers of 
the «window» production.The edition is issued 9 times 
annually.

- Publications «Heating water-supply ventilation + 
airconditioner» are issued 6 times annually. It contains 
technical description of the most popular techniques in 
Ukrainian market.

БАУБІЗНЕС
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

вул. Горького, 95,
03150, м. Київ, Україна 
Тел.: (044) 5018736
Факс: (044) 5411347
е-mail: okna@baubusiness.com.ua
ovvk@baubusiness.com.ua

Cучасні будівельні технології та матеріали
Видавничий ДІМ «BAU business» випускає 

спеціалізовані будівельні видання:
- Видання «Окна. Двери. Витражи» висвічує 

пропозиції вікнобудівельного ринку, містить опис 
нових технологій та матеріалів, представляє 
виробників і постачальників «віконної» продукції.

Виходить 9 разів на рік.
-  Видання «Отопление. Водоснабжение. 

Вентиляция + кондиционеры»
Виходить 6 раз на рік.
Містить технічний опис найбільш популярної 

техніки на ринку України.

BAU BUSINESS
PUBLISHING HOUSE

95, Gorkogo, St.
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: + 380 44 5018736
Fax: + 380 44 5411347
e-mail: okna@baubusiness.com.ua
ovvk@baubusiness.com.ua
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«Baumatekh» Ltd. is the associated company of the 
German company BMS Bau-Maschinen-Service AG in 
Ukraine. We offer to you the wide assortment of a high-
quality build technique:

- mixers for solution; 
- pumps for concrete; 
- plaster machines; 
- polish-sharpening machines; 
- industrial heaters.
BMS is Your reliable partner in industry of a build 

technique and equipment We developed pmeumo-
mashine for preparation and serving of cement-sandy 
solutions of Worker N1. This machine is the newest 
technical development, which differs by the high level of 
the productivity, reliability, safety and comfort in the use, 
intended for the conclusion of collection of the newest 
generation.

The products of fi rm BMS differ by high quality, power 
and safety in exploitation. Such technique is irreplaceable 
on a construction site. «Baumatekh» Ltd. holds the 
supplying of technique in the earliest possible terms. We 
offer both a guarantee and after-guarantee service.

БАУМАТЕХ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Орлова, 47,
м. Рівне, 33027, Україна
Тел.: (0362) 286618
Факс: (0362) 286619
e-mail: baumatech@ukr.net
www.bmsbaumaschinen.de

ТОВ «Бауматех» є дочірнім підприємством 
німецької компанії BMS Bau-Maschinen-Service AG 
в Україні. Пропонуємо Вам широкий асортимент 
високоякісної будівельної техніки:

- розчино-змішувачі;
- бетоно-насоси;
- штукатурні машини;
- шліфувально-затирочні машини;
- промислові обігрівачі. 
BMS – Ваш надійний партнер в галузі будівельної 

техніки та обладнання
Ми розробили пневмонагнітач для приготування і 

подачі цементно-піщаних розчинів Worker N1 в різних 
комплектаціях за бажанням клієнтів. Ця машина є 
новітньою технічною розробкою, яка відрізняється 
високим рівнем продуктивності, надійністю, безпекою 
та зручністю у використанні, призначена для 
укладання стягування новітнього покоління. 

Продукція фірми BMS відрізняється високою 
якістю, потужністю та безпекою в експлуатації. Така 
техніка є незамінною на будівельному майданчику.

ТОВ «Бауматех» проводить поставку техніки 
в найкоротші терміни. Ми пропонуємо сервісне 
обслуговування, як гарантійне так і післягарантійне 
по всій території України.

BAUMATEKH LTD.

47, Orlova St.,
33027, Rivne, Ukraine
Phone: +380 362 286618
Fax: +380 362 286619
e-mail: baumatech@ukr.net
www.bmsbaumaschinen.de
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More than 50 years the company «Bitum» is engaged 
in development and manufacture of products, which are 
one of leading products on a world market of waterproof 
materials and technologies. Such as : 

Flexigum – waterproof protection of underground 
and surface buildings and metallic reservoirs, pipes, 
collectors. 

Flexigum HP is waterproof protection of roads, 
roadways and tunnel buildings. The material, provides 
immediate elacticity, homogeneous coverage, and high, 
strong descriptions.

Mastigum 2 — the material on complicated polymeric 
basis. Waterproof protection of roofs, terraces, balconies, 
bathrooms, pools, is infl icted by the hand or mechanical 
method.

Decorgum is decorative facade coverage. The 
material on complicated polymeric basis is used 
for decoration and protection from the atmospheric 
infl uencing of facades surfaces. It is infl icted by the 
hand or mechanical method. Mastigum 2 is used for 
treatment and protection of surfaces made of concrete, 
brick and etc.

БІТУМГАЛИЧИНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена, 238,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2386632
Тел./Факс: (032) 2405554,
Моб.тел.: (096) 4577842,
 (093) 7050582
e-mail: bitum_zahid@lviv.farlep.net
www.bitum-central.com

Більш ніж 50 років компанія «Бітум» займається 
розробкою, та виробництвом продукціі, яка являється 
однією з провідних на світовому ринку гідроізоляційних 
матеріалів та технологій в галузі будівництва, таких 
як :

Flexigum — Гідроізоляційний захист підземних 
та наземних будівельних споруд з залізобетону 
та металевих резервуарів, труб, колекторів. 
Двокомпонентний, бітумно-латексний, високо 
еластомірний гідроізоляційний матеріал наноситься 
на поверхню за допомогою спец обладнання для 
безповітряного холодного напилення 

Flexigum HP — Гідроізоляційний захист дорожніх, 
мостових та тунельних споруд. Миттєво коагулюющий 
матеріал, забезпечуючий миттєву еластичність, 
однорідного покриття, та одночасно високі, міцні 
характеристики.

Mastigum 2 — мастичний матеріал на складній 
полімерній основі. Гідроізоляційний захист покрівель, 
терас, балконів, ваних кімнат, санвузлів, басейнів, 
наноситься ручним або механічним способом

Decorgum — декоративне фасадне покриття. 
Мастичний матеріал на складній полімерній 
основі, застосовується для оформлення и захисту 
від атмосферного впливу фасадных поверхонь, 
наноситься ручним або механічним способом, 
ефективно використовується для обробки та 
захисту поверхонь з бетону, цегли, металу будь-яких 
конфігурацій, підчас будівництва нових та ремонті 
існуючих споруд.

BITUMGALYCHYNA
PRIVATE ENTERPRISE

238 Zelena, St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2386632
Phone/Fax: +380 32 2405554,
Phone mob.: +380 96 4577842,
 +380 93 7050582
e-mail: bitum_zahid@lviv.farlep.net
www.bitum-central.com
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BORIJCHUK OLEG
- is a Lviv region representative of «Sicolors 

Ltd.» (an offi cial HELIOSGROUP concern (Slovenia) 
representative in Ukraine). «Sicolors Ltd.» deals with 
decorative and construction program worked out by 
HELIOS company, the leading paints and coatings 
producer in the South Eastern European market. 

Our company offers the wide range of materials: 
- the eco-friendly paints and coatings: BOTI TEX, 

TESSAROL, SPEKTRA, IDEAL for the protection and 
decoration of wood, metals, concrete, plasters and 
facades.

БОРІЙЧУК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

вул. Промислова, 60,
м. Львів, 79024, Україна
Тел./Факс: (032) 2423241
e-mail: borijchuk@gmail.com
www.colours.si

СПД Борійчук О.І.
- офіційний представник у Львівській області 

єдиного імпортера в Україні (ТОВ «Сіколорс», м. 
Київ) продукції концерну HELIOSGROUP (Словенія) 
з декоративно-будівельної програми, що є лідером на 
європейському ринку лакофарбових матеріалів 

Наша компанія пропонує широкий вибір:
- екологічно чистих лакофарбових матеріалів: 

BORI TEX, TESSAROL, SPEKTRA, IDEAL для обробки 
і покриття різних матеріалів: деревини, паркету, 
металу, внутрішніх стінних поверхонь, фасадів, 
бетонних поверхонь.

BORIJCHUK OLEG IVANOVYCH
SUBJECT OF ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITY

60, Promyslova St.,
79024, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2423241
e-mail: borijchuk@gmail.com
www.colours.si
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Щотижневе інформаційно – рекламне видання, що 
розповсюджується на теренах Західної України.

Обсяг – 32 сторінки, А4 формату.
Тираж – 20 000 примірників щотижня.
Розповсюдження – безкоштовна редакційна 

передплата за власною базою даних підприємств 
через Укрпошту і агенції доставки преси, розкладки 
у великих будівельних супермаркетах, гуртових 
базах, обласних центрів Західної України. Участь у 
спеціалізованих виставках що проводяться в Києві 
та обласних центрах України.

«БудЕксперт» – пропонує на своїх сторінках 
тематичні та оглядові статті про нові напрямки 
та технології у будівництві, застосуванні нових 
матеріалів і інструментів. Рекламу підприємств, ціни 
на товари та послуги.

«Товари Послуги Ціни»
вул. Ген. Чупринки, 71 
79044, м. Львів, Україна
Поштова адреса: а/с 1311, м. Львів 79044
e-mail: tpc@press.lviv.ua ss@lo.lviv.ua
Всеукраїнське щотижневе рекламно- інформаційне 

видання зі спеціалізованим додатком «Метали та 
обладнання».

Обсяг – 32 сторінки А4, «Метали та обладнання» 
– 20 сторінок А4.

Тираж – 40 000 примірників, щотижня. 
Розповсюдження – безкоштовна розсилка за 

власною базою підприємств України. Безкоштовна 
розкладка у спеціалізованих магазинах, гуртовнях, 
базах.

Видання на своїх сторінках пропонує оглядові та 
рекламні статті, анонси спеціалізованих виставок, 
рекламу товарів і послуг, а також ціни на них.

БУДЕКСПЕРТ
ВИДАВНИЧА ГРУПА

а/с 1311, м. Львів, 79044, Україна
Тел.: (032) 2971701
Факс: (032) 2971701
e-mail: bud@press.lviv.ua, tur@press.lviv.ua
www.budexpert.press.lviv.ua
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Analytical advertising-information publication in which 
information about building organizations is organically 
united (their necessities in the architectural and decisions 
investments, building materials):

- bank-credits establishments (terms, volumes of 
crediting)

- producers and suppliers of building materials and 
wares (volumes, assortment, descriptions)

- supermarkets, shops, compositions (skilled 
recommendations, rational selection of products).

The magazine is widely spread on all important 
measures - exhibitions, seminars, conferences, is 
purposefully sent to enterprises and organizations of 
building industry.

БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ

вул. Артема, 73, оф. 613,
м. Київ, 04053, Україна
Тел.: (044) 4861625, 4843932
e-mail: milena@bud-jurnal.com.ua
www.ubmcorp.com.ua

«Будівельний журнал» – видання для керівників 
і фахівців будівельного комплексу, інвесторів, 
будівельників і виробників. Пропонуємо читачам якісні 
аналітичні та ділові матеріали.

«Будівельний журнал» – учасник засідань 
Комітету Верховної Ради з питань будівництва; 
конференцій, семінарів та інших заходів, що 
проводяться в Міністерстві будівництва, державній 
компанії «Укрбуд», корпорації «Укрбудматеріали», 
Академії будівництва України, Національній спілці 
архітекторів, Київській міській держадміністрації, 
науково-дослідних та проектних інститутах. Входимо 
до Української будівельної асоціації та Будівельної 
палати України.

«Будівельний журнал» щомісяця отримують 
інвестиційні та будівельні організації, промислові 
підприємства, виробники та продавці будівельних 
матеріалів через поштову розсилку та передплату.

Журнал активно розповсюджується на всіх 
будівельних виставках у столиці та обласних 
центрах, спеціалізованих форумах, конференціях 
та семінарах.

Тираж видання – 7 тисяч примірників.

BUDIVELNYY ZHURNAL

73, Artema str., of. 613,
04053, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4861625, 4843932
e-mail: milena@bud-jurnal.com.ua
www.ubmcorp.com.ua
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Журнал «Будівництво і реконструкція» видається 
з 1995 року.

Видання розраховане на професійну будівельну 
аудиторію.

У кожному номері – аналітичні статті, огляди 
ринків будматеріалів, піднімається тема комерційної 
та житлової нерухомості, нових законів будівельної 
галузі.

Основні рубрики: «Огляди ринків», «Комерційне 
будівництво»,  «Будівельна енциклопедія», 
«Консультації та законодавство», «Архітектура 
та містобудування», «Нерухомість та інвестиції», 
«Менеджмент та маркетинг» та ін.

формат видання: В4;
періодичність виходу: щомісячно;
кількість сторінок: 72-90;
видання кольорове.

БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 224,
м. Львів, 79003, Україна
Тел.: (032) 2441908, 2976194
e-mail: dimeks@lvivonline.com,
           budzentr@ukr.net

Риштування будівельні :
- оренда; 
- продаж;
Опалубка:
- горизонтальна; 
- вертикальна; 
Будівельна техніка: 
- баштові крани;
- бетононасоси;
- екскаватори;
- люльки, підйомники;
- гарантія, запчастини, супровід;
Будівельні матеріали:
- гіпсокартонні конструкції та сухі суміші; 
- теплоізоляція URSA;
- фарби , лаки, декоративні штукатурки 

CAPAROL;
- плити пазогребеневі;
- машинна штукатурка;
- наливні підлоги Knauf.

БУДІВНИЦТВО
І РЕКОНСТРУКЦІЯ
ЖУРНАЛ

а/с 50, м. Київ, 04210, Україна
Тел.: (044) 4514751
e-mail: stroyrec2@ukr.net
www.stroyrec.com.ua
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ТзОВ ТЦ «БУДСТАР» фірма, що успішно 
розвивається, в області продажу металевих 
конструкцій і виробів. 

ТзОВ ТЦ «Будстар» - представник німецької фірми 
KRAUSE на Українському ринку.  

На сьогодні, компанія Будстар затвердила себе 
як серйозний партнер, що має надійні зв’язки серед 
постачальників і забезпечує своїх замовників повним 
пакетом продукції, яка пропонується. 

Більше 5 років ми займаємося продажами 
продукції, що використовується в будівництві, 
обробці, реконструкції будівель і фасадів, цегляної 
кладки та інших видів будівельних робіт. Враховуючи 
широкий асортимент продукції, неможливо уявити 
собі, щоб клієнт не знайшов для себе відповідної 
моделі як по технічних характеристиках, так і за 
ціновою шкалою. 

Основним напрямом діяльності компанії ТзОВ ТЦ 
«Будстар» є продаж будівельного устаткування: ліси 
будівельні, опалубка, вежі, підмости, сміттєпровід 
будівельний, захисна сітка, сходи-драбини, 
багатофункціональні сходи, промислові сходи і 
ін. Асортимент продукції компанії представлений 
устаткуванням провідних російських та західних 
виробників, а також останніми розробками 
українського виробництва. В широкому асортименті 
представлені будівельні ліси: висота збірки до 30м, 
60м, 100м. 

Тури пересувні на колесах: висота від Н-6м до 
Н-21м. 

Сподіваємося на плідну співпрацю і процвітання 
Вашого бізнесу! 

Ми розвиваємося завдяки Вам! 
БУДСТАР - це гарантія надійності та якості.

БУДСТАР
ТОРГОВИЙ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. І.Кудрі, 5, оф. 308,
м. Київ, 01042, Україна
Тел.: (044) 5216855, 5229320
Факс: (044) 2848988
e-mail: krause_budstar@ukr.net
www.budstar.kiev.ua
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Our company pursues the mission of providing 
optimal characteristics which help to create a healthy 
microclimate and comfort at present-day thermal 
modernized construction. This mission is put into practice 
by introducing advanced technologies.

- TUBO systems of central dust collection – a modern 
high-performance solution of traditional issues of dust 
collection.

- Plant store KAN therm in Lviv – a complex decision 
for heating system.

- Kermi® and Mölenhoff convectors and radiators 
producing the warmth in a new updated form.

- Ventair® window ventilators – a natural ventilation 
in the closed space.

The company’s experts provide services such as 
development of a system installation design, technical 
support of project implementation.

We are seeking for partners to expand our dealers’ 
network to all regions of Ukraine. We carry out personnel 
training and provide all necessary reference materials.

В-ТЕХ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Навроцького, 1,
м. Львів, 79034, Україна
Тел./Факс: (032) 2405600
e-mail: offi ce@ventair.com.ua
www.ventair.com.ua, www.tubo.com.ua

Місія компанії «В-ТЕХ» – створення здорового 
середовища і комфорту в сучасному будівництві, 
відповідати вимогам сучасності та часу в галузі, 
пропонуючи інноваційні продукти та технології:

- Вбудовані системи пиловидалення TUBO (TУБО) 
– сучасне, ефективне вирішення традиційного 
прибирання.

- Фабричний склад KAN therm у Львові – системне 
рішення для розробки та комплектації систем 
опалення.

- Конвектори, радіатори торгових марок Kermi®, 
Mölenhoff (Мюленхоф), що створюють тепло у новій, 
довершеній формі.

- Віконні провітрювачі Ventair® - природня та 
здорова вентиляція при зачинених вікнах;

Фахівці компанії надають комплекс послуг з 
розробки принципових схем, реалізують повну 
комплектацію складових систем, здійснюють монтаж 
і технічний нагляд.

Шукаємо партнерів для розвитку дилерської 
мережі у всіх регіонах України. Проводимо навчання 
зацікавлених осіб і забезпечуємо інформаційними 
матеріалами.

V-TEKH LTD.

1, Navrotskyy St.,
79034, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2405600
e-mail: offi ce@ventair.com.ua
www.ventair.com.ua, www.tubo.com.ua
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ТОВ «Валькірія» здійснює свою діяльність на 
будівельному ринку за основними напрямками:

- Виробництво та продаж пінополістирольних 
блоків.

- Будівництво за технологією «Термодом».
- Проектування та дизайн.
- Продаж будівельних матеріалів.
«Термодом» - це будівля, стіни якої зведені з 

порожніх пінополістирольних блоків, залитих важким 
бетоном. Такі блоки називають термоблоками і є, 
по суті, нез`ємною опалубкою. Набираючи міцність, 
бетон утворює монолітну конструкцію будинку.

Продукція ТОВ «Валькірія» запатентована, 
має пожежний, санітарно – гігієнічний висновки та 
висновок інституту будівельних матеріалів, а також 
сертифікати відповідності.

Застосування:
- приватне житлове будівництво;
- готельне та ресторанне будівництво;
- адміністративні та офісні будівлі;
- сільське господарство;
- склади та гаражні кооперативи;
- цехи для виробництва. 
Усю інформацію щодо технології «Термодом» 

можна отримати від фахівців ТОВ «Валькірія».

ВАЛЬКІРІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Ломоносова, 8б,
м. Київ, 03040, Україна
Тел.: (044) 5016655, 2581010
Тел./Факс: (044) 5016655
e-mail: offi ce@valkiria.ua
www.valkiria.ua
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The newspaper has been on the publicity-informative 
market since1997, and it has obtained a wide readership.
It is published twice a week on Monday and Thursday and 
takes approximately 180-192 pages of the completely 
updated information (the announcements and the ads 
aren’t duplicated). Every edition contains approximately 
30000 private announcements and 7500 commercial 
offers. The format of the newspaper is A3, it has a triple 
full-colour glossy cover. The circulation is 97600 copies 
per week.

«Vash magazyn» may be bought either from stalls 
or private distributors. You can also subscribe to the 
paper (the subscription number is 91614) in any local 
post-offi ce or have it delivered to your offi ce by means 
of any delivery organisation. The spreading area is Lviv 
and Lviv region.

The offi cial site of «Vash magazyn» was found in 
September, 2005. Large amounts of useful information 
are updated twice a week, wich results in the audience 
expansion. Nowadays 4000 users work with the site 
and approximately 55000 persons view daily. In order 
to simplify the necessary data search a fast search 
engine is supplied. It is also possible to add your 
announcement to the newspaper and browse it by means 
of the Internet. Those who are interested can fi nd us by 
internet address!

We are always glad to cooperate with you!

ВАШ МАГАЗИН
ГАЗЕТА РЕКЛАМИ
ТА БЕЗКОШТОВНИХ ОГОЛОШЕНЬ

вул. Тургенєва, 33,
м. Львів, 79018, Україна
Тел./Факс: (032) 2422300
e-mail: reclama@vashmagazin.ua
www.vashmagazin.ua

На ринку рекламно-інформаційних видань з 
1997 року. За одинадцять років на ринку здобута 
величезна читацька аудиторія. Виходить двічі на 
тиждень - в понеділок і четвер на 180-192 сторінках 
з повністю оновленою базою (оголошення і реклама 
не дублюються). В кожному номері близько 30000 
приватних оголошень і 7500 комерційних пропозицій 
рекламодавців. Формат газети А3, обкладинка 
потрійна, повно-колірна, крейдована. Видається 
українською мовою. Наклад – 97600 прим. на 
тиждень.

 «Ваш магазин» можна придбати в кіосках, що 
торгують пресою та у приватних розповсюджувачів. 
Також газету можна передплатити за передплатним 
індексом 91614 в будь-якому поштовому відділенні 
області або замовити доставку в офіс в будь-якій 
кур’єрській службі міста. Регіон розповсюдження - м. 
Львів і Львівська область (всі районні центри).

З вересня 2005 року розпочав роботу офіційний 
сайт газети «Ваш магазин». Великі обсяги корисної 
інформації, яка оновлюється двічі на тиждень сприяють 
постійному збільшенню кількості відвідувачів. Сьогодні 
із сайтом працюють близько 4000 користувачів в 
день, а кількість переглядів сягає 55000 в день. Для 
зручності відвідувачів сайту надається швидкісна 
система пошуку потрібної інформації і передбачена 
можливість подачі приватного оголошення в газету, 
яке також відображатиметься на сайті! 

Запрошуємо всіх, хто зацікавився відвідати наш 
сайт! 

Будемо раді співпрацювати з Вами!

VASH MAGAZIN
NEWSPAPER OF ADVERTISING
AND ANNOUNCEMENTS

33, Turgenyev St.,
79018, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2422300
e-mail: reclama@vashmagazin.ua
www.vashmagazin.ua
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Провідний український виробник систем вентиляції 
європейської якості, найбільший у Європі, експортер 
вентиляційного обладнання у більш ніж 80 країн світу 
– найширший асортимент вентиляційних аксесуарів 
– побутові та професійні гратки пластикові та 
металеві, тарільчаті клапани, дифузори, пластикові 
та металеві з‘єднувально-монтажні елементи, 
повітроводи для систем вентиляції, опалення та 
кондиціювання, вентилятори побутові, комерційні 
та промислові. На виробництві діє система якості, 
яка підтверджується сертифікатом ISO 9001: 2000. 
Продукція сертифікована у системі УкрСЕПРО, TUV, 
CE та інших країнах.

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

вул. 40 років Жовтня, 36 а/с321,
м. Боярка, Київська обл., 08150, Україна
Тел.: 8 800 5017480
 (Телефон гарячої лінії)
Тел./Факс: (044) 4063627
e-mail: a.kozirev@vents.kiev.ua
www.vents.com.ua, www.domovent.com
Регіональні представництва на Західній 
Україні:
м. Львів, вул. Зелена 147, склад №9
Тел.: (032) 2442114
e-mail: lviv_vents@ukr.net
м. Рівне, вул. Дворецька, 123а
Тел./Факс: (0362) 631942
e-mail: vents@rv.uar.net 
м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 39
Тел./Факс: (0342) 507779
if_vents@ukr.net
м. Мукачево, вул. І.Франка, 52
Тел./Факс: (03131) 21196
s.sokol01@mail.ru
м. Чернівці, вул. Проектна, 3
Тел./Факс: (0372) 589285
v.m.tomchuk@gmail.com
м. Луцьк, вул Яровиця, 4
Тел./Факс: (0332) 799877
vents-lutsk@ukr.net
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The private enterprise «Vympel» which is specialized 
in the area of the technical providing, has a possibility to 
offer to Your enterprise a wide contradict of the products 
from the leading producers of Russia, Japan, Spain, 
Italy, Canada. 

Having a huge experience in this branch, we are 
ready to supply with any instrument and equipment which 
corresponds to the type of work of Your enterprise. 

Basic directions of our activity: 
- Emerald and abrasive instrument (DI-STAR, 

CEDIMA, TYROLIT); 
- Deep and plane vibrators of YAZKM, ENAR, AGT; 
-  Concrete-rubing machines of  BARTEL, 

BARIKELL; 
- Vibrorails, vibrofl ags of MIKASA; 
- Motopumps, pumps of DAISHIN; 
- Pneumohammers and concrete-breakers of TZK, 

FUJI; 
- Electric-instrument of HITACHI.

ВИМПЕЛ
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Шевченка, 31, оф. 21,
м. Львів, 79025, Україна
Тел./Факс: (032) 2971547, 2970769
e-mail: vimpel@org.lviv.net
www.vympel.lviv.net

Приватне п ідприємство «ВИМПЕЛ», що 
спеціалізується в області технічного забезпечення, 
має можливість запропонувати Вашому підприємству 
широке коло продукції виробництва ведучих 
виробників Росії, Японії, Іспанії, Італії, Канади. 

Маючи великий досвід роботи в цій галузі, ми 
готові здійснити поставку будь-якого інструменту і 
обладнання, яке відповідає профілю роботи Вашого 
підприємства.

Основні напрямки нашої діяльності:
- Алмазний та абразивний інструмент (DI-STAR, 

CEDIMA, TYROLIT);
- Вібратори глибинні та площинні ЯЗКМ, ENAR, 

AGT;
- етонозатирочні машини BARTEL, BARIKELL;
- Віброрейки, віброплити, швонарізчики MIKASA;
- Мотопомпи, насоси DAISHIN;
- Пневмомолотки та бетоноломи ТЗК, FUJI;
- Електроінструмент і розхідний матеріал 

HITACHI.

VYMPEL
PRIVATE ENTERPRISE

Оf. 21, 31, Shevchenka St.,
79025, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2971547, 2970769
e-mail: vimpel@org.lviv.net
www.vympel.lviv.net



78 79

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

2727

Our company carries on the direct supplying of 
natural decorative bamboo materials and goes in for 
their wholesale and retail. We work over all Ukraine and 
near-abroad. 

Our product assortment is: 
bamboo wallpaper, decorative elements, natural 

materials linen (bamboo, jute), roller-curtain from 
bamboo and jute, carpets for dinning room, bathroom 
mats, and bamboo dinner napkin for the hot dishes.

ВІКНО В АЗІЮ
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Філософська, 39,
м. Дніпропетровськ, 49006, Україна
Тел.: (056) 3777776, 7706717
Факс: (056) 3777776
e-mail: bamboo_dekor@ukr.net
www.bamboo.hut1.ru

Наша компанія здійснює прямі постачання 
натуральних обробних матеріалів з бамбуку і 
займається їх продажем як оптом так і вроздріб. Ми 
працюємо по всій території України та близького 
зарубіжжя. 

Асортимент нашої продукції: 
бамбукові шпалери, обробні елементи, полотна з 

натуральних матеріалів (бамбук, джут), штори-ролети 
(бамбукові і джутові), килими у вітальню, килимки 
для ванної кімнати, бамбукові серветки під гарячі 
страви.

WINDOW INTO ASIA LTD.

39, Philosophska St.,
49006, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 56 3777776, 7706717
Fax: +380 56 3777776
e-mail: bamboo_dekor@ukr.net
www.bamboo.hut1.ru
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Wienerberger Group – worldwide leading producer 
of ceramic bricks and roof tiles.

POROTHERM – ceramic hollow block.
TERCA – clinker brick for facing of building.
KORAMIC – high quality clay roof tiles.

ВІНЕРБЕРГЕР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Крайня, 1В,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5945046
Факс: (044) 5945047
e-mail: info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua

Wienerberger Group - світовий лідер з виробництва 
керамічної цегли та другий за розміром виробник 
керамічної черепиці в Європі.

Поротерм (POROTHERM) – теплі керамічні 
блоки.

Терка (TERCA) – клінкерна цегла для фасадів.
Корамік (KORAMIC) – високоякісна керамічна 

черепиця.

WIENERBERGER LTD.

1B, Kraynya St.,
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5945046
Fax: +380 44 5945047
e-mail: info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua
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Опалубка (Україна) пластмасова дрібно-щитова, 
розбірно-переставна, 200 циклів заливок для колон, 
фундаментів, стін.

Форма метало-пластмасова для виробництва 
піноблоків, легка, 1,08 м куб.

Опалубка (Україна) для пінобетону, легка, 
універсальна.

Обладнання для виробництва піноблоків, 
пінобетону - пінозмішувач, форми.

Опалубка (Україна) пластмасова дрібно-щитова 
для котеджного будівництва легка, універсальна.

Опалубка перекриттів - стійки, триноги підтримуючі 
оголовники, балки дерев’яні.

Фанера для монолітного будівництва, 21 мм 
двухсторон. Ламіинат в асортименті.

Балка дерев’яна для монолітного будування 
перекриттів.

Піноутворювач, пластифікатор, барвники для 
бетону, будівельна хімія.

Добавки для виробництва пінобетону.

ВІРАЛЬЯНС
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Бакуліна, 11, 1 пов, к . 8,
м. Харків, 61166, Україна
Тел.: (057) 7511206
Тел./Факс: (057) 7578773
e-mail: vira@viralyans.com
www.viralyans.com
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We offer a wide range of electric cable-heating 
systems produced by DEVI, electric convectors 
«Atlantic», «Airelec», «Applimo», «Ensto» and wide 
range of air curtains.

ВОЛЬТ- СЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

а/с 729, м. Львів, 79002, Україна
Тел.: (032) 2395055, 2395080, 
  2395090
e-mail: volt@mail.lviv.ua
www.volt.com.ua

Ми пропонуємо широку гаму систем кабельного 
електричного опалення DEVI, антикригових систем, 
електричних конвекторiв Atlantic», «Airelec», 
«Applimo», «Ensto» та повiтряних завiс

VOLT-SERVICE LTD.

32, Storozhenka St.,
79002, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2395055, 2395080,
      2395090
e-mail: volt@mail.lviv.ua
www.volt.com.ua



86 87

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

132132

Gazotron-Lux Ltd is a Ukrainian project specializing in 
manufacture of compact fl uorescent lamps according to 
the exclusive technology and using the modern German 
equipment. The products enter the market under the 
trade mark of Lummaxтм. Lummaxтм lamp saves 80% of 
electric power and has long life (6,000 h, 10,000 h and 
15,000 h). According to the received conclusions of the 
state sanitary-and-epidemiologic service of Ministry of 
Health of Ukraine, Lummaxтм lamps are recommended 
for illumination in children’s and school institutions, as 
well as in apartments, offi ces and industrial premises.

ГАЗОТРОН-ЛЮКС
ТОРГОВА МАРКА LUMMAX
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Гагаріна, 39,
м. Рівне, 33003, Україна
Тел.: (044) 2060457, 2060587
e-mail: info@lummax.com.ua

ТОВ «Газотрон-Люкс» український проект, 
який спеціалізується на виробництві компактних 
люмінісцентних ламп за ексклюзивною технологією, 
на сучасному німецькому устаткуванні. На ринок 
продукція виходить під торговою маркою Lummaxтм. 
Лампа Lummaxтм економить до 80% електроенергії, 
має тривалий термін експлуатації (6000, 10000, 15000 
годин). Згідно із висновком державної санітарно-
епідеміологічної служби при Міністерстві охорони 
здоров’я України, лампи Lummaxтм рекомендовані 
для освітлення дитячих і шкільних установ, а 
також житлових, офісних приміщень і приміщень 
промислових підприємств.

GAZOTRON-LUX LTD.
TRADE MARK LUMMAX

39, Gagarina St. , 33003, Rivne, Ukraine
Phone: +380 44 2060457, 2060587
e-mail: info@lummax.com.ua
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Furniture manufacturing and construction work 
materials selling from the warehouse in Lviv:

- plywood FK(1525 х 1525 mm with thickness 4 
– 21 mm);

- waterproof plywood (2500 х 1250 mm with thickness 
4 – 40 mm);

- infl ammable, atmosphere resistant plywood (1830 
x 1525 mm on order);

- grinded chipboard;
- laminated chipboard (Ukraine, Slovakia);
- fi breboard (2,745 x 1,70 x 0,0032);
- waterproof fi breboard (2,44 x 1,22 x 0,0025);
- perforated, noise-suppressing, ecologically clean 

fi breboard (2,50 x 1,20 x 0,015).
- Postforming (Table boards);
- profi le MDF.
Format cutting,
Producing of:
- Furniture on order
- Front MDF.
New! Magnesi te p lywood:  heat- res is tant , 

waterproofed, atmosphere-resistant, frost-hardy, 
thermostatic, anti-blowed, safe for people and food 
stuffs.

ГАЛ-ЕКСПОКОМ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

вул. Городоцька, 226,
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2441114, 2991907
e-mail: comm@gecom.lviv.ua,
           mebel@gecom.lviv.ua

Реалізуємо зі складу у Львові матеріали для 
виробництва меблів та будівельних робіт:

- фанеру ламіновану;
- фанеру рядову ФК (товщина 4 – 21 мм.);
- фанеру водостійку ФСФ (товщина 4 – 40 мм.);
- фанеру важкогорючу атмосферостійку; 
- плиту ДВП рядову (2745 x 1700 x 3,2 мм.);
- плиту ДВП водостійку (2440 x 1220 x 2,5 мм.);
- плиту ДВП ізолюючу, шумопоглинаючу, екологічно 

чисту (товщина 7-19 мм.);
- плиту ДСП шліфовану (товщина 16, 18 мм.); 
- плиту ДСП ламіновану (Україна, Словаччина), 

(товщина 10, 16, 18, 22, 28 мм.); 
- постформінг (Стільниці);
- профіль МДФ.
Форматний розкрій.
Виготовлення: 
- меблів на замовлення;
- фасадів з профілю МДФ.
УВАГА новинка
Магнезитові плити: вогнетривкі, водостійкі, 

атмосферостійкі, морозостійкі, теплоізоляційні, 
протиударні, безпечні для людей та продуктів 
харчування.

GAL-EXPOCOM
CLOSED JOINT STOCK COMPANY

226, Gorodots’ka St.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2441114, 2991907
e-mail: comm@gecom.lviv.ua,
           mebel@gecom.lviv.ua
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ТзОВ НВЦ Галбудін’єкт - професійне вирішення 
проблем з укріпленням основ будівель та споруд за 
новою технологією!

У 2005 році ми стали лідерами галузі в Україні!
- Запрошуємо до співпраці
- Маємо можливості для розширення об’ємів 

робіт
- Укладаємо договори
- Формуємо програму на перспективу

ГАЛ-ІМІДЖ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Глинська,14,
м. Пустомити, Львівська обл.,
81100, Україна
Тел.: (032) 2278820
Тел./Факс: (032) 2278932
e-mail: Halsad@ukrpost.ua

ТзОВ «Гал-Імідж» є офіційним диллером в 
Західній Україні фінської компанії RANTASALMI Oy, 
яка являється найстарішим в Фінляндії виробником 
деревяних будинків з брусу.

Компанія RANTASALMI Oy є ведучим експортером 
деревяних будинків у Фінляндії. Теплий, дихаючий 
будинок зберігає свою цінність довгі роки. 

Наша фірма здійснює поставку будинків з 
Фінляндії, монтаж під ключ на території Західної 
України.

Якщо Ви надаєте перевагу колоритним будиночкам 
в «Карпатському стилі» - пропонуємо будинки з 
циліндрованого та профільованого карпатського 
брусу.

ГАЛБУДІН’ЄКТ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Генерала Чупринки, 71, кім. 212,
м. Львів, 79044, Україна
Тел./Факс: (032) 2389719
e-mail: galbudinek@mail.lvivonline.com
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 Індивидуальні системи захисту приміщень від 
вуличного бруду за технологією та з комплектуючих 
Чеської фірми GAPA v.o.s від простих вхідних килимків 
до складних систем з дренажем.

Комплексні роботи по встановленню систем.
Виготовлення логотипів на будь-яких системах 

1,2,3 го - захисного бар’єру.
Висока якість. 
Додатковий асортимент :
- профіль для сходинок;
- смужка проти ковзання;
- бактерицидні покриття для басейнів;
- килимки для ван;
- покриття для спортивних залів;
- покриття для промислових приміщень;
- покриття для приміщень громадського 

харчування: ресторанів, барів, їдалень т.п.
Нова послуга:
гідро-абразивне різання різних матеріалів в одній 

площині.
ФОРМУЄМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ!!!

ГАПА-УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Правди, 40 a, оф. 26,
м. Дніпропетровськ, 49051, Україна
Тел.: (0562) 349361
Факс: (0562) 349362
e-mail: gapa_ukraine@mail.ru
www.gapa.com.ua
вул. Ежена Потьє, 10а, 2 пов,
03057, м. Київ, Україна
Тел.: (044) 3310701 
Факс: (044) 4568527
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Full complex of building work.
Quick-installed buildings with light steel framework.
Projection and execution of modern industrial fl oors 

by the newest technology on the concrete basis for 
stocks, shops, supermarkets, gas stations, station of 
technical service, garages, industrial premises, 

industr halls.
Preferences:
- high fi rm
- stability to obliterating
- stability to aggressive environment
- possibility of colour execution
- hige-speed setting.

ГАРТЕКС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Городоцька, 174,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2409961
Факс: (032) 2409962
e-mail: hartex@svytjaz.com.ua
www.hartex.lviv.ua

Повний комплекс будівельних робіт.
Швидкомонтовані будівлі з легким металічним 

карксом.
Промислові підлоги на бетонній основі з гарантією 

виробника.
Проектування, виконання та ремонт промислових 

підлог за новою технлогією для складів, магазинів, 
супермаркетів, АЗС, СТО, гаражів, виробничих 
приміщень, промислових залів. 

Переваги:
- висока міцність;
- стійкість до стирання;
- стійкість до агресивних середовищ;
- можливість кольорового виконання;
- висока швидкість укладання.

HARTEX LTD.

174, Gorodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2409961
Fax: +380 32 2409962
e-mail: hartex@svytjaz.com.ua
www.hartex.lviv.ua
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25 years of experience in the container and cabin 
trade 

More than 70 depots al l  over Europe 233 
employees 

Clients all over Europe are supplied with offi ce and 
sanitary cabins as well as storage and ISO shipping 
containers 

Modern container terminal in Vienna/Wiener 
Neudorf 

Container depot and repair workshop 
First-class credit rating from international credit 

agencies: D&B (no 30-042-9354): 3A1 
Creditreform (no 911.0056346): credit index 177 KSV 

(no 37207): Rating 177 
Company Policy
Satisfied customers and employees are prime 

company targets 
Permanent innovative adaption to industry changes 

and economic developments 
Market leaders through concentrating on the Core 

Business:
We create «space at once» for trade, commerce, 

industry and local communities

ГОЛЬЦ УА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Миру, 88,
м. Івано-Франківськ, 76009, Україна
Тел.: (0342) 712353

ТзОВ «ГОЛЬЦ УА» - дилер фірми CONTAINEX 
25-річний досвід торгівлі контейнерами понад 70 

терміналів по всій Європі 
Клієнтам з усієї Європи поставляються офісно-

побутові та санітарні контейнери, складські та морські 
контейнери 

Сучасний контейнерний термінали у Відні/ Вінер 
Нойдорфі 

Контейнерний термінал та підприємство по 
ремонту 

Рейтинг-агентства підтверджують нашу високу 
платоспроможність: D&B (Nr. 30-042-9354): 3A1 

Creditreform (Nr. 911.0056346): iндекс 177 KSV (Nr. 
37207): рейтинг 177 

Основні риси підприємства:
Задоволені клієнти та співробітники - головна ціль 

підприємства 
Постійний розвиток відповідно до тенденцій на 

ринку 
Пров ідне положення на ринку завдяки 

спеціалізації
Ми пропонуємо «приміщення без затримки» в 

сферах торгівлі, промисловості та комунального 
господарства.

HOLZ UA LTD.

88, Myru St.,
76009, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 342 712353
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«ГРЕЙНПЛАСТ» (Україна) – підприємство, яке 
динамічно розвивається і пропонує на українському 
ринку продукти найвищої якості, польської торгової 
марки «GREINPLAST»:

- Клеї до систем утеплень
- Штукатурки декоративні мінеральні, акрилові 

та мозаїчні 
- Клеї до керамічної плитки 
- Гіпсова група 
- Фарби фасадні та внутрішні
- Грунти та інші супутні товари
Основна перевага для замовників – це легкість 

використання продукції. Досвід використання 
нашими клієнтами пропонованих оздоблювальних 
матеріалів, будівельної хімії, систем утеплень 
доказав їх високу ефективність і перевагу перед 
конкурентами. Будівельникам до вподоби легкість та 
зручність роботи з матеріалом ТМ «GREINPLAST». 
Завдяки ретельно дібраній сировині та рецептурі 
добавок значно зросла еластичність розчинів, а 
відтак збільшилася швидкість виконання замовлень, 
що дало змогу прискорити терміни здачі об’єктів в 
експлуатацію.

Використання продукції ТМ «GREINPLAST» 
дозволяє досягнути найкращого результату, 
зекономивши при цьому час та кошти. 

Надаємо постійний консультативний супровід.
Ми завжди готові до взаємовигідної співпраці.

ГРЕЙНПЛАСТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 243 А,
м. Львів, 79040, Україна
Тел./Факс: (032) 2950408, 2950409
e-mail: greinplast@mail.lviv.ua
www.greinplast.com.ua

EXHIBITORS

35

Glue for packer box, gauze, mineral wool, tile slab, 
gypsum boards

- Decorative mineral and acrylic facade plaster
- Mosaic plaster
- Paint
- Primers
- Filings
- Silicate paint
More that 12 mln sq m of heated buildings in 

Poland.
Advisory providing.
Welcome our regional dealers.

GREINPLAST LTD.

243 A, Horodotska St.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2950408, 2950409
e-mail: greinplast@mail.lviv.ua
www.greinplast.com.ua
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Company «Gros-Art» is a wholesaler of interior-
building materials. Main strategy is supply products 
trough local dealers.

Company offers:
- Decorative panels for walls and ceilings GROSFILLEX 

(France), Foresta Italiana and Vinci Déor, 
- folding doors GROSFILLEX (France) and Vinci 

Déor
- Floor PVC profi les ART PROFIL (Poland) and two 

– piece skirting boards with Clic system ART PROFIL 
(Poland)

- Polystyrene ceiling profi les NMC (Belgium), ART 
PROFIL (Poland)

Products from PVC made stylish and best quality.
Various collections can satisfy even the most 

demanding customers what prove high demand on 
products from PVC.

ГРОС-АРТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Червонопрапорна, 34,
м. Київ, 03083, Україна
Тел./Факс: (044) 5370137
e-mail: info@grosart.com
www.grosart.com

Компанія «Грос-Арт» займається оптовою 
торгівлею будівельно-оздоблювальних матеріалів. 

Стратегією фірми є робота через мережу 
регіональних дилерів.

Фірма пропонує: 
- декоративні лицювальні панелі ПВХ GROSFILLEX 

(Франція), Foresta Italiana та Vinci Déor (Італія)
- розсувні двері GROSFILLEX та Vinci Déor
- підлогові плінтуси ART PROFIL (Польща) та 

двохелементні плінтуси системи Clic ART PROFIL 
(Польща)

- полістирольні карнизи NMC (Бельгія), ART 
PROFIL (Польща)

Продукція з ПВХ має стильний дизайн, високі 
якісні показники.

Різноманітність колекцій задовольніть вибір 
найвимогливіших покупців, що підтверджує високий 
попит на продукцію з ПВХ.

GROS-ART LTD.

34, Chervonopraporna St.,
03083, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5370137
e-mail: info@grosart.com
www.grosart.com
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Wall bloks YTONG from Xella Compani, made of 
aerated foam concrete, are used in bearing stuctures 
that support load of fl oor,as fi ller walls, in framework 
structures, as partition walls. 

The blocks are ecologically clean, light in weight and 
at the same time possess high mechanical strength, 
provide high thermal protection, earthquake-resistant, 
fi re-proof.

ДАЙНА
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. В.Великого, 16, оф. 404-408,
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (032) 2417057
Тел./Факс: (032) 2443454, 2443455
e-mail: mihail@lviv.gu.net

Стінові блоки YTONG з ніздрюватого газобетону 
фірми Xella застосовуються в несучих конструкціях, 
що витримують навантаження перекриттів, як 
заповнюючи стіни, в каркасних конструкціях, 
перегородках. 

Екологічно чистий, легкий при високій міцності, 
сейсмостійкий, забеспечує високу теплоізоляцію, 
вогностійкий.

DAJNA
PRIVATE ENTERPRISE

of. 404-408, 16, V. Velykogo St.,
79053, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2417057
Phone/Fax: +380 32 2443454, 2443455
e-mail: mihail@lviv.gu.net
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The « Dalmex-Dnipro «company represents the high-
quality building equipment and materials of the leading 
European fi rms - manufacturers in Ukrainian market:

- Soil compactors, tampers, vibroroller, equipment 
for treatment of concrete, grinding machines, screed 
rails, vibrator screed, poker vibrators, equipmentіs 
and technology of pumping of of concrete TREMIX 
(Sweden)

- Milling and grinding machines for asphalt and 
concrete AIRTEC (Switzerland);

- Floor cutters ( for asphalt and concrete), cellular 
concrete bandsaw and lifting platform, diamond blades 
LISSMAC (Germany);

- High pressure water-sand-blast units FALCH 
(Germany);

- Industrial vacuum cleaners RONDA (Denmark);
- Mortar and concrete pumps, plastering machine 

TURBOSOL (Italy);
- Mini-excavators, mini-loaders, mini-conveying, 

concrete mixer MESSERSI (Italy);
- Attached implements to mini technics SIMEX, 

UEMME;
- Rabar tying machines, pneumatic assembly guns of 

high and low pressure, compressors VD MAX (Japan);
- Manual electric-tools MILWAUKEE (USA); 
- Hydraulic tool HYCON (Denmark);
- Industrial heaters MASTER (USA);
- Polymeric material, reinforcers, buckles, leadings 

for concrete fl oor SМТ-PRODUCT (Russia).

ДАЛМЕКС-ДНІПРО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Перемоги, 67/16 оф. 214,
м. Київ, 03062, Україна
Тел./Факс: (044) 2053708, 5361867
e-mail: dal-dnepr@mbox.com.ua
www.dalmex.info

Компанія «Далмекс-Дніпро» пропонує постачання і 
оренду професійного будівельного устаткування і ручного 
інструменту, а також постачання будівельних матеріалів 
провідних європейських фірм-виробників:

- Віброплити, вібротрамбовки, віброкатки, бетонообробні 
і шліфувальні машини, віброрейки, віброскебки, глибинні 
вібратори, устаткування і технологію вакуумування TREMIX 
(Швеція);

- Фрезерувальні, шліфувальні машини для асфальту і 
бетону AIRTEC (Швейцарія);

- Шоврізчики для нарізки швів в асфальті і бетоні, 
каменерізні верстати і підйомне устаткування, алмазні диски 
LISSMAC (Німеччина);

- Водоструменеві агрегати високого тиску від 100 до 
2500 атм. FALCH (Німеччина);

- Промислові пилососи RONDA (Данія);
- Насоси для подачі і нанесення, розчину, бетону, 

штукатурні станції TURBOSOL (Італія);
- Міні екскаватори, міні навантажувачі, міні транспортери, 

бетонозмішувачі MESSERSI (Італія);
- Навісне устаткування до міні-техніки SIMEX (Італія); 

UEMME (Італія);
- Пістолети для в’язки арматури, монтажні пневмо-

пістолети високого і низького тиску компресор ВД для 
монтажних пневмопістолетів MAX (Японія);

- Ручний електроінструмент MILWAUKEE (США- 
Німеччина); 

- Гідравлічний інструмент: бури, відбійні молотки, 
шламові помпи, відрізні пили, скельний перфоратор HYCON 
(Данія);

- Матеріали для пристрою промислової і декоративної 
підлоги на епоксидній і поліуретановій основі, цементно-
кварцеві укріплювачі, кольорові піски стягування, просочення, 
а також технологію по їх застосуванню СМТ-продукт 
(Росія). 

Коли вимоги високі – вибирайте краще

DALMEX-DNIPRO LTD.

Of. 214, 67/16 Peremogy Av.,
03062, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2053708, 5361867
e-mail: dal-dnepr@mbox.com.ua
www.dalmex.info
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ТзОВ «Джура» зарекомендувала себе на ринку 
будівельних матеріалів, як продавець товарів найвищої 
якості. На даний час фірма є офіційним представником 
у Львівській області таких виробників:

- KREISEL – виробник матеріалів для будівництва, 
внутрішнього та зовнішнього ремонту німецького та 
польського стандартів якості.

- LAFARGE – виробник гіпсокартонних плит 
польського стандарту якості.

- DUFA – виробник лакофарбової продукції 
українського та польського стандартів якості.

ДЕЛЬТА СЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр-т Леніна, 1, м. Алчевськ,
Луганська обл., 94201, Україна
Тел.: (06442) 24978, 20489
e-mail: delta@penofol.com.ua
www.penofol.com.ua
Представництво у м. Київ:
пр. 40-річчя Жовтня, 101, оф. 4
Тел.: (044) 2519481

Відбиваючий теплоізоляційні матеріали, ТМ 
«Пенофол» (Росія).

- утеплення стін, стель, покрівлі, горищних, 
мансардних і підвальних приміщень в індивідуальному, 
промисловому і громадському будівництві;

- ізоляція трубопроводів, ємностей і арматури в 
системах водопостачання і опалювання;

- ізоляція технологічного устаткування в харчовій, 
нафто- і газодобувній промисловості, медицині;

- сільське господарство і тваринництво.
Економія до 38% енергії на нагрів приміщення 

(ефект віддзеркалення). Зменшує втрати тепла в 4 
рази! Екологічно чистий. Не вбирає вологу (ідеальна 
пароізоляція). Простота установки. Довговічність.

Теплова ефективність «Пенофола» при 
застосуванні в будівельних конструкціях у декілька 
разів (від 4 до 12) перевищує відомі «класичні» типи 
масивних утеплювачей і в багатьох випадках істотно 
перевершує масивні утеплювачі такою ж величиною 
теплового опору.

Офіційний постачальник по України теплоізо-
ляційних матеріалів ТМ «Пенофол» (Росія).

ДЖУРА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Повітряна, 1,
м. Львів, 79025, Україна
Тел.: (032) 2981730
e-mail: djyra@is.lviv.ua
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ТзОВ «Дніпрозварка» м. Дніпропетровськ, спеціалізується 
в галузі розробки, виробництва та обслуговування 
газоелектрозварювального устаткування. 

Ми є одними з декількох виробників сертифікованного 
газозварювального устаткування цілого ряду моделей, що 
успішно працюють на багатьох підприємствах України. 

Для повного задоволення різнобічних запитів клієнтів у 
нас представлена широка номенклатура газозварювального 
устаткування інших виробників, що пройшли сертифікацію 
в Україні. Ми є офіційним представником в Україні таких 
гігантів як ВАТ «Барнаульський апаратно-механічний завод» 
(БАМЗ) і ТОВ «Автоген М» (колишній Кіроваканавтогенмаш), 
більш ніж піввіковий досвід виготовлення устаткування якіх 
говорить сам за себе. 

В галузі електрозварювального устаткування почато по 
кооперації із заводами Росії та Італії виробництво (зборка) 
електрозварювального устаткування нового покоління: 
випрямлювачі, інвертори, чопери та ін., що відмінно 
зарекомендували себе в роботі на багатьох заводах 
України. 

ТзОВ «Дніпрозварка» є ексклюзивним офіційним 
представником ОЗСО ІЕС Є.О. Патона НАН України у 
Дніпропетровському регіоні, надійність устаткування якого 
не викликає жодного сумніву протягом багатьох років 
експлуатації. 

Для оперативного обслуговування замовників 
організована мережа філій і представництв у містах України, 
для оптових і постійних покупців передбачена система пільг 
та знижок, у т. ч. накопичувальна. 

Запрошуємо Вас відвідати наші демонстраційні зали 
та консультаційні пункти, де Ви та Ваші фахівці зможуть 
ознайомитись з усією запропонованою продукцією, 
отримати консультації, рекламні матеріали і відповідні 
рекомендації. 

Висловлюємо свою повагу та сподіваємось на 
взаємовигідне співробітництво!

ДНІПРОЗВАРКА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул Городоцька, 174,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2321602
Тел./Факс: (032) 2418171
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ТЗОВ НВФ «Дока» є офіційним дилером 
приладобудівної компанії Leica Geosystems – 
світового лідера із геодезичної техніки!

Компанія Leica Geosystems AG виготовляє 
якісне, надійне та зручне у користуванні геодезичне 
обладнання різного роду застосування, яке широко 
використовується не тільки при будівництві. 
Продукцією цієї компанії є тахеометри, теодоліти, 
нівеліри, лазерні рулетки, системи для пошуку 
підземних комунікацій, лазерні побудовувачі 
вертикальних та горизонтальних площин, системи 
автоматизації будівельних машин, GPS системи а 
також програмне забезпечення LGO, яке призначене 
для подальшої обробки результатів вимірювань

Також, НВФ «Дока» пропонує для встановлення 
в приміщеннях різного призначення (квартирах, 
будинках, офісах, гаражах, складах) безпровідну 
систему – «розумний будинок» Power Max Plus.

Будемо раді співпраці з Вами!

ДОКА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Залізняка 17,
м. Львів, 79047, Україна
Тел./Факс: (032) 2323040, 2323047, 
  2323048
e-mail: doka@mail.lviv.ua
www.doka.lviv.ua, www.doka-geo.com.ua
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DOKA formwork systems: sale, lease, project and 
technical service.

DOKA (Austria) – one of the world leading formwork 
manufacturers. DOKA Ukraine established in 1999. 

DOKA – the formwork experts
- Premium quality high endurance product;
- High level of the cost effectiveness;
- Quality of the fi nished concrete;
- Safety at work;
- Complete systems for each construction site;
- Great experience on Ukrainian market;
- Perfect project and technical service.
DOKA – the perfect systems for your success!

ДОКА УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
пр. Героїв Сталінграду, 20 А,
м. Київ, 04210, Україна
Тел.: (044) 5313893
Факс: (044) 4136845
e-mail: offi ce.kiew@doka.com
Представництва:
Дніпропетровськ: Тел.: (0562) 317055,
           (056) 3702071
Донецьк:  Тел.: (062) 3456102,
                    3456105
Новомосковськ: Тел.: (056) 9378370
Одеса:  Тел.: (048) 7189795, 
                     7182767
Севастополь: Тел.: (0692) 464689, 
                               464699
Харків:  Тел.: (057) 7581104
Хмельницький: Тел.: (0382) 795269

Комплектні системи опалубки DOKA: автоматизоване 
проектування, продаж, оренда, інженерний та технічний 
сервіс.

DOKA (Австрія) – один з провідних світових виробників 
опалубки. Підприємство «ДОКА Україна», створене у 1999 
році, - зручний партнер для всіх виконуючих роботи із 
монолітним бетоном.

Переваги опалубки та сервісу DOKA на Вашу 
користь:

- висока якість, надійність та витривалість обладнання;
- комплектність систем, надзвичайна зручність у 

роботі;
- швидкість бетонування та якість поверхні бетону;
- висока безпека праці;
- оптимальні системи до будь-якого об’єкту;
- багаторічний досвід на ринку України;
- бездоганний інженерний та технічний сервіс.
Продукція DOKA:
- системи опалубки для стін – рамна, балочна, кругова, 

фасадна;
- опалубка для колон;
- системи опалубки для перекриття;
- опорні риштування;
- система для будівництва тунелів;
- карнизна опалубка;
- контрфорси;
- підйомно-переставні системи;
- опалубка для греблі;
- опалубка для градірен;
- робоче та захисне обладнання – підмощення, поручні, 

драбини;
- високоякісні компоненти - опалубочні балки, опалубочні 

плити та панелі, стійки для перекриття, опалубочні анкери, 
підвісні конуси.

DOKA – досконалі системи для Вашого успіху!

DOKA UKRAINE LTD.

20A, Heroiv Stalingradu Av.,
04210, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5313893
Fax: +380 44 4136845
e-mail: offi ce.kiew@doka.com
Representative offi ce:
Dnipropetrovsk: +38 0562317055, 
  +380563702071
Donetsk:  +380623456102, 3456105
Novomoskovsk: +380569378370
Odesa:  +38 0487189795, 7182767
Sevastopol:  +380692464689, 464699
Kharkiv:  +380577581104
Khmelnitskiy:  +380382795269
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«HOME IN DETAILS» is a national Ukrainian, 
monthly, color illustrated Magazine, practical handbook 
for those who build, repair or decorate their homes.

«HOME IN DETAILS» Magazine provides its readers 
with information on:

- housing and living trends,
- design and decoration news,
- modern construction technologies and new 

materials
- landscape and garden design and news
«HOME IN DETAILS» Magazine’s reader could also 

fi nd commercial and residential RE sale, trade or rent 
deals; as well as detailed information from vendors and 
resellers, repairing and decorating businesses/agents.

«HOME IN DETAILS» founded December 2006, 
provides its readers with useful and practical information 
covering all of their housing needs «in details».

ДОМ В ДЕТАЛЯХ
ЖУРНАЛ

а/с 101, вул. 2а Садова, 11,
м. Київ, 04128, Україна
Тел.: (044) 4992194/95
Факс: (044) 4992197
e-mail: offi ce@m-cg.kiev.ua
www.hd.kiev.ua

Журнал «ДІМ В ДЕТАЛЯХ» - Всеукраїнське 
щомісячне ілюстроване видання, яке є практичним 
керівництвом для тих, хто будує, ремонтує та 
облаштовує житло.

Журнал покликаний інформувати читачів 
з питань будівництва, архітектури та дизайну 
житла, облаштування ділянок, знайомити з новими 
будівельними технологіями та матеріалами. А також 
про все, що стосується глобальних змін: купівлі / 
продажу будинку або квартири, ремонт, оформлення 
інтер’єру.

Журнал «ДОМ В ДЕТАЛЯХ» видається з грудня 
2006 року й розрахований, як на чоловічу аудиторію, 
так і на жіночу, де кожен знайде для себе корисну й 
практичну інформацію.

HOME IN DETAILS
MAGAZINE

P/B 101, 11, Sadova St.,
04128, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4992194/95
Fax: +380 44 4992197
e-mail: offi ce@m-cg.kiev.ua
www.hd.kiev.ua
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Журнал «Є» – це інформація у галузі архітектури, 
будівництва, будівельних та оздоблювальних 
матеріалів, ландшафтної архітектури, дизайну 
інтер`єру, меблів, аксесуарів, мистецтва в інтер`єрі.

Розповсюджується передплатою, цільовою 
розсилкою, на спеціалізованих семінарах та 
презентаціях, а також на виставках по Україні та 
Польщі

YE
MAGAZINE

24/4, Lychakivska St.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 758006
e-mail: mam@org.lviv.ua

YE Magazine is the source of information on 
architecture, building industry, building and decoration 
materials, landscape architecture, interior design, 
furniture, accessories, visual art in the interior. The 
magazine is distributed on subscription, or disseminated 
at specialized seminars, presentations, and trade shows 
throughout Ukraine and Poland.

Є
ЖУРНАЛ

вул. Личаківська, 24/4,
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (0322) 758006
e-mail: mam@org.lviv.ua
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Гільзування димоходів вставкою з н/ж сталі
Монтаж зовнішніх димоходів
Монтаж системи опалення, водопостачання
Монтаж системи вентиляції
Виготовлення ємностей з н/ж сталі

ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Залізнична, 7,
м. Львів, 79047, Україна
Тел.: (032) 2450303,
Тел.моб.: (096) 3452097
Факс: (032) 2450333
e-mail: komyn@lviv.farlep.net
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Yellow Pages of Ukraine Ltd. is an exclusive publisher 
of the directories «Yellow Pages Kyiv», «Yellow Pages 
Ukraine» and «Yellow Pages Dnipropetrovsk» It works 
in domestic market 15 years already. Owing to fullness 
and actuality of the information these directories and 
cite www.yellowpages.ua have obtained the deserved 
recognition of the users and subscribers. The directories 
are distributed among the state structures, leading 
enterprises, at the international and national exhibitions. 
The advertising placed on their pages works during the 
whole year and always fi nds its own audience.

ЖОВТІ СТОРІНКИ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Шолуденка, 3, корп 2, пов 2,
м. Київ, 04116, Україна
Тел.: (044) 2012222, 2012201
e-mail: service@yellowpages.ua
www.yellowpages.ua

ТОВ «Жовті сторінки України» на вітчизняному 
ринку інформаційних видань працює вже 

15 років і є видавцем довідників «Жовті сторінки 
Київ», «Жовті сторінки Україна» та «Жовті сторінки 
Дніпропетровськ». Завдяки повноті й актуальності 
інформації ці довідники і сайт www.yellowpages.ua є 
популярними серед користувачів та абонентів. 

Довідники розповсюджуються у державних 
установах, провідних підприємствах, на міжнародних 
та національних виставках, серед абонентів. Реклама, 
розміщена на їх сторінках, працює впродовж усього 
року і завжди знаходить свою аудиторію.

YELLOW PAGES
OF UKRAINE LTD.

3 Sholudenka St.,
04116, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2012222, 2012201
e-mail: service@yellowpages.ua
www.yellowpages.ua



120 121

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

130130

«Zeus» Ltd is the exclusive representative of «CAT 
Lift Trucks» Company in Ukraine. It specializes on supply 
of material-handling, warehousing machines, racking, 
traction batteries, tires, spare parts to all types of forklifts. 
It also provides capital and current repairs, warranty and 
after-warranty servicing of machines Ukraine-wide.

ЗЕВС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Східна, 9,
м. Запоріжжя, 69083, Україна
Тел./Факс: (061) 2185420
e-mail: offi ce@zeus.ua
www.zeus.ua

ТОВ «ЗЕВС» - ексклюзивний представник в 
Україні компанії «САТ Lift Trucks». Спеціалізується 
на постачанні вантажопідйомної, складської техніки, 
складських систем, тягових акумуляторів, шин, 
запасних частин до усіх типів навантажувачів. 
Здійснює також капітальний, поточний ремонт, 
гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки 
по всій території України.

ZEUS LTD.

9, Skhidna St.,
69083, Zaporizhzhya, Ukraine
Phone/Fax: +380 61 2185420
e-mail: offi ce@zeus.ua
www.zeus.ua
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Основна діяльність – виробництво пінобетонних 
блоків (стінових, розміром 200 х 300 х 500мм, 200 х 
300 х 400мм та перегородкових 100 х 300 х 500мм, 200 
х 300 х 500мм), проектні роботи в повному об’ємі на 
будівництво, реконструкцію та капремонт об’єктів.

Інший напрямок: ведення загального будівництва, 
реконструкція існуючих споруд, зовнішнє та внутрішнє 
оздоблення.

ЗЛАТОЦВЄТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Чапаєва 4-Г, офіс 6 ,
м. Київ, 01030, Україна
Тел.моб.: (067) 2302337
Тел./Факс: (044) 2344152, 2290330
e-mail: zlatosvet@ukr.net
www.zlatosvet.com.ua

Матеріал златосвєт - це покрівельна нержавіюча 
сталь з напиленим на ній у вакуумних камерах 
нітридом титану. Розробили її харківські вчені 
фізики для військово-промислового комплексу 
ще за радянських часів, застосовувалась також у 
танкобудуванні та медицині. 

Златосвєт - матеріал, що прекрасно імітує 
сухозлотицю і є її замінником. Він дешевший від 
сухозлотиці в десять разів, а це означає, що всі його 
якості можна використовувати не лише у церковному, 
але й у громадському будівництві. Златосвєт більш 
стійкий до агресивного середовища промислових 
міст. 

Покриття витримує 100-200 років експлуатації, при 
гарантії 50 років, порівняно з 10-ма роками покрить 
сухозлотицею. 

Златосвєт дає можливість прискорити темпи 
виробництва покрівельних робіт в декілька разів, при 
цьому не вимагає дотримання особливих режимів 
будівельних робіт. За 50 років експлуатації вироби 
втрачають лише 1,5% свого блиску. Показники 
характеристик міцності сумніву не викликають готовий 
лист можна гнути, різати, бити молотком, дряпати 
жодних пошкоджень і розшарувань. 

Великим досягненням також є можливість 
рівномірного нанесення шару «позолоти» у вакуумних 
камерах на складні об’ємні вироби, такі, як хрести, 
невеликі бані, декоративні елементи. Різнокольорові 
флюгери прикрасять будь-яку забудову: і приватний 
будинок,  і  адміністративну споруду. Фірма 
«Златоцвєт» має кваліфікованих художників, 
архітекторів, золотильників, покрівельників, слюсарів 
і готова виконати будь-яку унікальну роботу в галузі 
будівництва.

ІБР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Тараса Шевченка, 13/А,
с. Поріччя, Яворівський р-н,
м. Львів, 81076, Україна
Тел./Факс: (032) 2395770, 2395830
e-mail: ibr@ibr.lviv.ua
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An enterprise was founded in February, 1997. 
Directions of activity: 
- mountling of the dust-deleting central systems of 

Cyclo Vac, Drain Vac (Canada); 
- manufacture and mountling of all marquises types 

(component parts from Italy and France).

ІМІДЖ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Дорогожицька, 11/8, к. 426,
м. Київ, 04112, Україна
Тел./Факс: (044) 4670820, 4409859
e-mail: image@nmail.com.ua
www.vac.com.ua

Підприємство засноване у лютому 1997р.
 Види діяльності: 
- монтаж систем центрального видалення пилу 

Cyclo Vac, Drain Vac (Канада);
- виготовлення та монтаж всіх типів маркіз 

(комплектуючі Італія та Франція).

IMAGE
PRIVATE ENTERPRISE

of 426, 11/8, Dorogozhytska St.,
04112, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4670820, 4409859
e-mail: image@nmail.com.ua
www.vac.com.ua
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During the 11 years of activity at both the domestic 
and the foreign market, production company «INDUSTRY 
Ltd.» has earned the reputation of a manufacturer and 
supplier of encasements for monolithic construction, 
scaffolding and trestle-work, metal accessories for 
plasterboard systems, galvanized cable channels, brake 
shoe frames (70 items), raster and pinpoint luminaires 
as well as of many other articles. All the products of 
our company are certifi ed. Long-term experience of 
our company’s personnel, presently numbering more 
than 450 employees, guarantees prompt response 
to the market conditions, which enables us to bid our 
customers more advantageous prices as compared to 
other companies.

ІНДАСТРІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Пащенківська, 11,
м. Харків, 61017, Україна
Тел./Факс: (057) 7543876, 7520536, 
  7543897, 7519060
e-mail: industrykharkov@mail.ru
www.industry-ukraine.com.ua

Виробнича компанія «Індастрі» заснована в 
1995р. На сьогодні компанія є одним з лідерів у 
виробництві будівельних риштуваннь та профілю, що 
комплектуються до гіпсокартонних систем, елементів 
кабельних каналів, анкерних пластин, стрічкових 
пилорам, деревообробного устаткування.

INDUSTRY LTD.

11, Pashchenkivska St.,
61017, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7543876, 7520536, 
      7543897, 7519060
e-mail: industrykharkov@mail.ru
www.industry-ukraine.com.ua
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Our company offers high-quality equipment and 
measuring instruments for building, repair and land-
surveying, manufactured by famous producers (Sokkia, 
Geo-Fennel, Leica, UOMZ). 

We introduce You a very wide range of the following 
equipment:

- tacheometers
- theodolites (optical, electronic)
- levels (optical)
- levels (laser)
- distance measurers
- angle and slope measurers (laser, electronic)
- l ine and rotating lasers (for constructing, 

woodworking)
- locating equipment 
- metal detectors
- GPS - receivers
- pyrometers
- measuring wheels
- accessories (tripods, measuring rods, landmarks)
All devices are supported with guarantee and 

postguarantee service.

ІНТЕР ОНІС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Стрийська, 202, оф. 304,
(НВП «КАРАТ»),
а/с 10471, м. Львів, 79049, Україна
Тел.моб.: (067) 2844093
Тел./Факс: (032) 2456113
e-mail: interonis@ukr.net

Пропонуємо якісне обладнання і вимірювальні 
прилади для будівництва, ремонту та геодезії 
провідних виробників (Sokkia, Geo-Fennel, Leica, 
УОМЗ). 

До Вашої уваги представлений широкий 
асортимент приладів:

- тахеометри;
- теодоліти оптичні, електронні;
- нівеліри оптичні;
- нівеліри лазерні;
- віддалеміри;
- рівні лазерні, цифрові;
- лазерні проектори площин і ліній (для будівництва, 

деревообробки);
- прилади пошуку підземних комунікацій;
- металошукачі;
- GPS – приймачі;
- пірометри;
- дорожні вимірювальні колеса;
- аксесуари (штативи, рейки, віхи).
На весь інструмент забезпечується гарантійне та 

післягарантійне обслуговування.

INTER ONIS
PRIVATE ENTERPRISE

202, Stryjska St., Of. 304,
(SPA «KARAT»),
79049, Lviv, Ukraine
Phone mоd.: +380 67 2844093
Phone/Fax: +380 32 2456113
e-mail: interonis@ukr.net
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Послуги по напрямках:
1. Бетонні підлоги
- полімерні покриття, в т.ч. наливні;
- гідроізоляція;
- ремонт із полімерним захистом, зміцнення, 

знепилення;
- цементні стяжки, алмазне шліфування.
2. Гідроізоляція всіх видів
- комплексна гідроізоляція фундаментів, підвалів, 

вологих приміщень і терас;
- поновлення горизонтальної гідроізоляції стін  

інжектуванням під тиском.
3. Продаж матеріалів
- матеріали для всіх видів гідроізоляції;
-  тепло-,  звуко- ізолююча штукатурка на 

перлітах;
- перліти: порошок, пісок, агро перліт;
- багатоцільові поліуретанові композиції.
4. Технічні консультації
- на об’єктах, по виробу схеми виконаних робіт;
- офісні по застосуванню матеріалів.

ІНТЕРКОППРОМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Володимира Великого, 33,
м. Львів, 79026, Україна
Тел./Факс: (0322) 641256
e-mail: petrovic@lviv.farlep.net

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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Інженерно-будівельна компанія «Каркас» визнана 
клієнтами надійним партнером у будівництві. 

Основний напрямок діяльності компанії – 
будівництво індивідуальних будівель комерційного 
призначення.

Послуги:
- проектування;
- поставка будівлі; 
- загальнобудівельні роботи;
- вентиляція, кондиціонування та опалення;
- генеральний підряд;
Додаткові сервіси:
- консультації з технологій бізнесу;
- розробка схем фінансування проектів;
- технічний нагляд;
- гарантійне обслуговування;
- сервісне обслуговування будівель. 
Переваги співробітництва з компанією 

«Каркас»:
- індивідуальні та комерційно доцільні споруди;
- невеликі строки поставки та монтажу;
- інноваційні технології у будівництві;
- тривалі партнерські стосунки;
- професійність співробітників.
За 7 років своєї роботи компанія побудувала 51 

будівлю загальною площею понад 318 000 кв. м

КАРКАС
ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ

вул. Водогінна, 2, оф. 420,
м. Львів, 79017, Україна
Тел./Факс: (032) 2949095
e-mail: offi ce@karkas.ua
www.karkas.ua
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Офіційний представник словенської ТМ «JUB» 
в Україні. 

Пропонуємо найрізноманітніший спектр внутрішніх 
та фасадних фарб, грунтівок, шпаклівок, штукатурок, 
декоративних шпаклівок та штукатурок. А також 
силікатні, силіконові, акрилові, латексні, вапняні, 
мікроармовані, з піском фарби як внутрішні так і 
зовнішні, акрилові емалі та лакобейци, шпаклівки до 
дерева, цікава гама кольорів. 

КЕРАМ ДІМ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Б. Хмельницького 3,
магазин «Словенські фарби»,
м. Львів, 79019, Україна
Тел./Факс: (032) 2420541
e-mail: vititalia@mail.lviv.ua
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Kingspan is recognised throughout the construction 
industry for its commitment to innovation, design, quality 
and technical expertise.

Operating on an International level Kingspan has 
manufacturing and distribution operations throughout 
Europe, the Far East and the United States.

Kingspan Insulated Panels is the largest division 
of the Kingspan Group, contributing 39.3% of group 
turnover in 2006. Within our core area of business, 
we have established an enviable position as a global 
leader in the design and manufacture of high quality 
FIREsafe Insulated Roof, Wall and Facade Systems for 
the construction industry

In Ukraine Kingspan insulated panel products are 
offi cially present since 2005. The company has a wide 
network of sales representatives in various regions of 
Ukraine.

КIНГСПАН-УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Вікентія Хвойки, 21, оф. 200/1,
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044) 586 49 94
Факс: (044) 586 49 95
e-mail: info@kingspan.ua
www.kingspan.ua

Kingspan - компанія, визнана в будівельній 
промисловості за її новаторство, проектування, якість 
і технічну інформованість. 

Працюючи на Міжнародному рівні Kingspan 
володіє виробництвами й дистрибуцією в Європі, 
Далекому Сході й Сполучених Штатах. 

Kingspan Insulated Panels є найбільшим підрозділом 
Групи Kingspan, становлячи 39.3 % товарообігу 
групи в 2006р., як глобальний лідер у проектуванні 
й виготовленні високоякісних, пожежобезпечних 
FIREsafe ізоляційних сендвіч-панелів для дахів, стін 
і систем фасаду в будівельнійпромисловості.

В Україні ізоляційні панелі Kingspan офіційно 
присутні з 2005р. У компанії є широка мережа 
торговельних представників у різних областях 
України.

KINGSPAN – UKRAINE LTD.

Of 200/1, 21, V.Khvoyki St.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 586 49 94
Fax: +380 44 586 49 95
e-mail: info@kingspan.ua
www.kingspan.ua
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С и с т е м и  п о в е р х н е в о г о  в о д о в і д в о д у 
Standartpark:

- жолоби, пісковловлювачі (бетонні, полімербетонні, 
пластикові класу А – C згідно з DIN 1585, DN100 
– DN500);

- решітки з оцинкованої сталі, міді, нержавійки, 
сірого та пластичного чавуну; 

- жолоби надміцні армовані Super класу Е600 
згідно з DIN;

- водоприймачі, точковий дренаж.
 Водостічні системи PROFiL.
Системи укріплення ґрунтів та схилів:
- газонна решітка;
- георешітка (геокаркас);
- Enkamat;
- садові бордюри.
Системи для очищення взуття:
- піддони бетонні, полімербетонні, пластикові;
- очисні решітки різної комбінації та конфігурації;
- брудоочисне модульне покриття;
- накладки на сходи проти ковзання.

КОМПАНІЯ ПУЛЬСАР І КО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Фабрична, 2,
м. Рівне, 33016, Україна
Тел.: (0362) 609950
Факс: 0362) 609960
e-mail: pulsar@rivne.com

ТОВ-компанія «Пульсар і Ко» працює на ринку 
вже 16 років і є однією з перших приватних компаній 
міста. Однією з основних сфер діяльності ТОВ-
компанія «Пульсар і Ко», як основного акціонера 
ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», є 
виробництво нетканих матеріалів, асортимент яких 
на сьогодні складає понад сто найменувань.

Наше п ідприємство пропонує широкий 
асортимент продукції, виготовленої на сучасному 
обладнанні. Неткані полотна нашого виробництва 
використовується у швейній, меблевій, взуттєвій, 
автомобілебудівній, хімічній, харчовій промисловості, 
атомній енергетиці, цивільному, промисловому і 
дорожньому будівництві, а починаючи з 2002 року 
– в будівництві нафто- та газопроводів.

ТОВ-компанія «Пульсар і Ко» пропонує Вам 
геотекстилі та гео сітки власного виробництва, що 
призначені в житловому і цивільному будівництві 
для:

-  ремонту і  влаштування покрівель, як і 
експлуатуються;

- розділення шарів ґрунту та зміцнення основи під 
доріжки і майданчики з гравію та тротуарної плитки;

- захисту крутих берегів ставків, річок, укосів від 
зсуву та розмиву;

- захисту та армування гідроізоляції фундаментів 
та трубопроводів;

- влаштування дренажів та водовідведення;
- армування насипів автомобільних доріг та 

залізниць;
- влаштування рулонних газонів, ландшафтного 

дизайну та спортивних майданчиків.

КОНТИНЕНТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Городоцька , 355, офіс 361,
м. Львів, 79040, Україна
Тел./Факс: (032) 2951075
e-mail: admin@vodovidvid.com.ua
www.vodovidvid.com.ua
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ПП «Леман» є офіційним дилером фірми «Solbet 
St. Wola»

БЛОКИ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ АВТОКЛАВ-
НОГО ТВЕРДІННЯ

(Виробництва польської компанії «SOLBET 
Stalowa Wola») 

Ніздрюватий бетон автоклавного твердіння 
– це сучасний будівельний матеріал. Основними 
складовими ніздрюватого бетону виробництва 
SOLBET Стальова Воля є вапно, пісок, зола, гіпс, вода 
та газоутворювач (алюмінієва пудра). Автоклавна 
обробка перетворює таку механічну суміш різнорідних 
компонентів у хімічне з’єднання та надає матеріалу 
ряд унікальних властивостей, відмінних від інших 
будівельних матеріалів. 

Властивості блоків з ніздрюватого бетону SOLBET 
Стальова Воля:

- відмінна тепло- та звукоізоляція;
- висока міцність на стискання при низькій 

густині;
- довговічність, вогнестійкість та сеймостійкість;
- екологічний будматеріал, що дозволяє стінам 

«дихати», не піддається впливу плісняви та грибків;
- легкість та раціональність виконання робіт;
- економічність будівництва (в 1,5-2 рази дешевше 

ніж будівництво з традиційних матеріалів);
- можливість багатоповерхового будівництва при 

каркасному методі будівництва;
- сприятливий та затишний мікроклімат у 

приміщенні.
Технічна характеристика блоків SOLBET Стальова 

Воля:
Марка матеріалу Коефіцієнт теплопровідності, 

λ[Вт/мº], не більше Міцність на стискання Морозостійкість
D 500 0,103 В2 (М25) F 25
D 600 0,131 В2,5 (М35) F 25

ЛЕМАН
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена 109, оф. 25,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.моб.: (067) 7032417,
 (050) 6735022,
 (063) 6867478
Тел./Факс: (032) 2444642
e-mail: leman@online.ua

LEMAN
PRIVATE ENTERPRISE

109/ 25, Zelena St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone mob.: +380 67 7032417,
 +380 50 6735022,
 +380 63 6867478
Phone/Fax: +380 32 2444642
e-mail: leman@online.ua

A private enterprise «Leman» is the offi cial dealer of 
«Solbet St. Wola»

BLOCKS OF CELLULAR CONCRETE autoclave 
treatment

(Production of Polish company «SOLBET Stalowa 
Wola»)

Сellular concrete of the autoclave treatment is a 
modern building material. The basic constituents of 
cellular concrete produced by SOLBET Stalowa Wola are 
lime, sand, ash, gypsum, water and gasifi er (aluminium 
powder). Autoclaving transforms such mechanical 
mixture of heterogeneous components in a chemical 
compound and gives material the unique properties, 
different from other building materials. 

Properties of blocks of cellular concrete SOLBET 
Stalowa Wola:

- excellent warm and sound isolation;
- high compressive resistance at a low density; 
- durability, fi re-resistance and seismic resistance;
- ecological building material, allows walls to 

«breath», doesn’t come under infl uence of mustiness 
and fungi;

- easiness and rationality of work implementation;
- economy of building (in 1,5-2 points cheaper than 

building out of traditional materials);
- possibility of multi-storeyed building at the 

framework method of building;
- favourable and comfortable microclimate in an 

apartment.
Technical characteristics of blocks SOLBET Stalowa 

Wola:
Brand of material Сoeffi cient of heat-conducting 

λ[Vt/mº], no more Сompressive resistance  Frost-resistance
D 500 0,103 В 2 (M25) F 25
D 600 0,131 В 2,5 (M35) F 25
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Основна діяльність підприємства пов’язана з 
гуртовим продажем керамічної плитки. Наші клієнти 
—  це гуртові бази будматеріалів, роздрібні магазини, 
будівельні організації. Також керамічна плитка та 
супутні матеріали представлені у виставковому залі 
для зручності роздрібних покупців.

На даний час ТД «Львівські пропозиції» 
представляє на ринку Західної України наступні 
торгові марки:

ВАТ «Брестський завод будівельних матеріалів» 
- виробник керамічної плитки для внутрішнього 
облицювання стін. Продукція виготовляється на 
італійському обладнанні фірми «Sacmi», що дає змогу 
виготовляти високоякісний облицювальний матеріал, 
сертифікований системою ISO 9001. Брестська 
кераміка –найкраще поєднання ціни та якості!

АТ «Піастрелла-К» - один з найбільших в 
Україні виробників керамограніту. Завдяки вдалому 
поєднанню високотехнологічного італійського 
обладнання та унікальної української сировинної 
бази, фахівцями заводу виготовляється продукція 
європейського рівня.

Фабрика будівельних сумішей «БудМайстер» 
- провідна українська марка у галузі виробництва 
будівельних сумішей. В асортименті продукції 
– клейові суміші, грунтуючі, штукатурки, системи 
утеплення. Філософія підприємства висвітлюється 
у самому гаслі торгівельної марки «БудМайстер» 
– «Відбудуємо Україну!».

ЛУАР
КОМПАНІЯ

вул. Межигірська 82-а
м. Київ, 04080, Україна
Тел./Факс: (044) 4637542, 4637543,
  3602698
e-mail: info@luar.com.ua
www.luar.com.ua

Настил для терас, балконів, альтанок, містків та 
причалів з матеріалу LIGNODUR®.

Матеріал LIGNODUR® виготовляється за 
спеціальною рецептурою, яка розроблена більше 
20 років тому фірмою MÖLER (Німетчина). Цей 
матеріал (деревинно-полімерний композит) являє 
собою однорідне з’єднання з чистого, деревинного 
борошна та ПВХ.

Його переваги:
- природній зовнішній вигляд дерева;
- виглядає як дерево, поводить себе як дерево і 

зберігає запах дерева;
- стійкий до впливу ультрафіолетових променів, 

дощу, морозу та снігу;
- проста та непомітна техніка монтажу, завдяки 

спеціальним елементам кріплення;
- поверхня приємна при ходьбі босоніж, не 

ковзає;
- широке коло застосування, як зовні, так і у 

середині приміщень, наприклад, для терас та 
альтанок, балконів, містків і причалів, обрамлення 
басейнів, літніх площадок кафе.

вул.Грунтова, 5,
м. Львів, 79066, Україна
Тел./Факс: (032) 2453981/82/83/85
Факс: (032) 2453983
e-mail: lvpro@ukr.net

ЛЬВІВСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ
ТОРГОВИЙ ДІМ
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Компанія «Мальва-СТ» є торгівельно-будівничою 
організацією, що понад 10 років успішно працює 
на ринку України. В нашій компанії працюють 
висококваліфіковані спеціалісти, ми володіємо 
світовими передовими технологіями та обладнанням 
для проведення будівельних робіт: приоб’єктний 
БЗВ, Лазерскрид, бетононасоси, пневмоподавачі 
сумішей, самохідні шліфувальні машини, пластикова 
опалубка та інше обладнання. За результатами 
2005 року, рішенням Національної експертної 
комісії, за високі стабільні результати діяльності 
компанії і якість в роботі, ми були удостоєні звання 
лауреата національної програми «Український 
Будівельний Олімп» в номінації «Облаштування 
промислової підлоги», а в 2006 році – звання лауреата 
Національної програми «Український Будівельний 
Олімп» в номінації «Освоєння найновіших технологій 
та матеріалів».

Наші клієнти відзначають високий рівень нашого 
професіоналізму, доказом чого є листи Подяки від 
таких компаній, як «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», 
ВАТ ЛуАЗ, ООО «Нова Холдінг» та ін.

Вся продукція виробляється у Італії та Франції.

МАЛЬВА-СТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Кіото, 27, оф. 107-109,
м. Київ, 02156, Україна
Тел.: (044) 5139326, 5373438
Факс: (044) 5131200
e-mail: malvast@visti.com
www.malvast.com.ua
Представництво у Львові: 
вул. Городоцька, 174
79022, м. Львів, Україна
Тел.: (032) 2321629 
Тел.моб.: (067) 1918398 
e-mail: malvastlviv@ukr.net
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The manufacturer of overalls.
Manufacturing of certifi cated overalls, means of an 

individual protection, trade marks, fl ags, signs of work 
safety, building tools, case furniture on individual order.

МАРІО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 172, к. 213-б,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2400350,
 (0322) 624224, 626475

Виробник спецодягу. 
Виготовлення сертифікованого спецодягу, засоби 

індивідуального захисту, логотипи, прапори, знаки по 
охороні праці, будівельні інструменти, корпусні меблі 
по індивідуальному замовленню.

MARIO LTD.

of. 213-b, 172, Gorodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2400350,
 +380 322 624224, 626475
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Телевізійна компанія - ТРК «Медіа-клуб»
Виготовлення та розміщення на загально-українських, 

регіональних, кабельних каналах телебачення:
 - телевізійних програм;
 - рекламно-іміджевих відеосюжетів;
 - рекламних відеороликів;
 - презентаційно-іміджевих відеофільмів, відеозвітів;
 - створення та проведення рекламних кампаній;
 - послуги копірайтера.
Наші програми:
- «Вектор» – інформаційно-економічний тижневик 

– новини бізнесу, події, аналітика.
- «Тема тижня» – актуальні питання економічного, 

суспільного життя Львівщини.
- «Автоклас» – новини автомобільного ринку, тест-драйв, 

поради фахівців.
- «Здорово-кольорово» – цікаво і змістовно про здоровий 

спосіб життя.
- «Незвідана країна» – телеподорож малознайомими 

куточками України – історіія, факти, легенди, знайомство 
з цікавими людьми.

- «Історія успіху» – життєвий досвід, моральні засади та 
секрети успіху від кращих представників бізнесу, політики, 
мистецтва.

- «Філософія серця» – про людей, що у житті керуються 
принципами людяності, самопожертви та допомоги 
ближньому.

- «Полілото» – на запитання ведучого відповідають 
відомі особистості. Несподівано, провокаційно, відверто.

Телекомпанія «Медіа-клуб» – молодий творчий колектив, 
що об’єднав кращих спеціалістів телевізійної справи. 
Сучасна телевізійна техніка, високий професіоналізм 
та злагоджена робота цілого колективу дозволяють нам 
гарантувати найкращу якість.

Ми працюємо на ВАШ УСПІХ!

вул. Шевченка, 18,
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: (097) 3438510, 2222075
Тел./Факс: (032) 2330488
e-mail: allamilenina@yahndex.ru

МАРСЕЛЬ
ХУДОЖНЯ СТУДІЯ

Художня студія «Марсель» надає широкий 
спектр послуг з оздоблення приміщень, будівель, як 
інтер’єрів так і екстер’єрів.

В арсеналі підприємства знаходиться широкий 
вибір матеріалів, які застосовуються для виконання 
оздоблювальних робіт.

До основних напрямків діяльності підприємства 
належать:

 - Виготовлення та монтаж виробів з гіпсу 
(проектне моделювання архітектурних елементів, 
скульптури, формування виробів, відливка, монтаж, 
декорування).

- Вишукана колекція шпалер європейських 
виробників (Ideco, Racsh, Eijffinger, Omexo, Arte, 
Arlin, Sanderson, Marburg), які в змозі задовільнити 
найвибагливіших клієнтів.

- Стародавня технологія виготовлення виробів 
з штучного мармуру, колони, пілястри… (так звана 
«алебастрова техніка»), традиційна для нашого міста 
давніх часів.

- Продаж декоративних штукатурок Oikos, 
Senideco.

- Надання послуг з нанесення декоративних 
штукатурок,  а також робота з  позолотою, 
наклеюванням шпалер, по малюванню, розробка та 
виконання художніх робіт (барельєфна техніка). 

Індивідуальний підхід до кожного клієнта, точність, 
акуратність, швидкість в поєднанні з майстерністю 
залишають у Вас прекрасну роботу і приємні 
враження.

Завжди Вам раді!

МЕДІА-КЛУБ
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ

вул. Газова 36/1,
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (032) 244-44-01
Факс: (032) 245-20-03
e-mail: mediaclub@ukr.net
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Johns Manville, a Berkshire Hathaway company, is a 
leading manufacturer and marketer of premium-quality 
building insulation, commercial roofi ng, roof insulation, 
and special products for commercial, industrial, and 
residential applications.

JM’s product offer include: Formaldehyde-free™ fi ber 
glass building insulation, commercial roofi ng membranes 
and roof insulations, fi ltration media, and mats and 
reinforcements.

МЕНС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Кульпарківська, 63,
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2976468
e-mail: serg@mens.com.ua
www.budova.lviv.ua

Johns Manville здійснив революцію в індустрії 
будівельної ізоляції, представивши повну лінійку 
безформальдегідної термоізоляції зі скловолокна. 

Чому без формальдегідів? Тому, що це 
розумний вибір, зроблений для наших клієнтів 
та навколишнього середовища. Формальдегід 
традиційно використовувався як частина вяжучої 
речовини в скловолоконній ізоляції. Формальдегід є 
канцерогеном. Нормативними актами встановлено 
гранично допустимі норми його концентрації у 
повітрі. Хоча немає жодного ризику при використанні 
традиційного матеріалу, виготовленого з збереженням 
нормативів, формальдегід на вищих рівнях може 
спричинити подразнення, підвищену чутливість і 
навіть отруєння. JM безформальдегідна ізоляція 
зроблена з використанням вяжучої речовини на 
основі акрилу що зменшує емісію формальдегіду під 
час виробництва і також повністю виключає будь-які 
випари формальдегіду у зовнішнє середовище, після 
встановлення. Відсутній формальдегід - відсутні 
причини для хвилювання.

MENS LTD.

63, Kulparkivska St.,
79015, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2976468
e-mail: serg@mens.com.ua
www.budova.lviv.ua
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«Mercury-Centre» is a fi rm which cares about the face 
of city.

We offer build scaffolding of trade mark «BudMayster» 
(professional consultation, sale, lease, editing), and also a 
build planking for monolithic building (wall and ceiling) of the 
different systems. 

Our scaffolding are: 
 - quick mountling;
 - lightness of constructions;
 - comfort of transporting;
 - indemnifi cation of inequalities of surfaces
Our scaffolding were used on the followings buildings of 

our city :
 - Lviv branch of the National bank;
 - The palace of Pototsky; 
 - Main corps of medical university; 
- Ivan Franko Lviv National University;
- Administrative house of management of main oil pipelines 

«Druzhba»; 
- Offi ce center «Optima Plaza» (7b, Naukova St.); 
- Lviv bank institute (Shevchenko Av.);
- Monument to Danylo Galytskyj;
- A row of sights of architecture on Square Rynok ; 
- Monument to Adam Mitskevich; 
and on buildings  in other cities of Western Ukraine.  
The fi rm «Mercury-Centre» has received a lot of awards: 
- diploma «Gold dealer» by a factory «Pavlograd-

specmash»; 
- the firm became the laureate of action «Leader of 

commodities and services of Ukraine». The action was held 
under patronage of the Ukrainian president V.А. Yushchenko.

МЕРКУРІЙ-ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Зелена, 147,
м. Львів, 79035, Україна
Тел./Факс: (032) 2404905
e-mail: offi ce@mc.lviv.ua
www.mc.lviv.ua

«Меркурій-Центр» - фірма, яка дбає про обличчя 
міста.

Пропонуємо будівельні риштування торгової марки 
«БудМайстер» (професійна консультація, продаж, оренда, 
монтаж), а також будівельну опалубку для монолітного 
будівництва (стінова та перекриття) різних систем.

Наші риштування це: 
• швидкий монтаж;
• легкість конструкцій;
• зручність транспортування;
• компенсація нерівностей поверхонь.
За останні роки наші риштування використовувались на 

наступних спорудах нашого міста :
• Львівського відділення Національного банку України;
• Палацу Потоцьких;
• Головного корпусу медичного університету;
• Львівського Національного Університету імені 

Ів.Франка;
• Львівська пивоварня;
• Адміністративного будинку управління магістральних 

нафтопроводів «Дружба»;
• Офісний центр «Оптіма Плаза» (вул. Наукова, 7б);
• Львівський банківський інститут (пр.Шевченка);
• Пам’ятник Данилу Галицькому;
• Низка пам’яток архітектури на пл. Ринок, ;
• Пам’ятник Адаму Міцкевичу,
та на спорудах інших міст Західної України.
За результатами роботи фірма «Меркурій-Центр» 

неодноразово була нагороджена дипломом «Золотого 
дилера» заводом «Павлоградспецмаш», а також стала 
лауреатом всеукраїнської акції «Лідер товарів та послуг 
України», що проходила під патронатом президента України 
В.А. Ющенка.

MERCURY-CENTRE LTD.

147, Zelena St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2404905
e-mail: offi ce@mc.lviv.ua
www.mc.lviv.ua
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Санкт-Петербурзька компанія «МЕТЕР» розробляє 
та виготовляє широкий спектр високоякісних приладів 
вимірювання тиску, температури і витрат: технічних і 
промислових манометрів, термометрів, напоромірів, 
вимірювальних перетворювачів тиску, побутових 
і промислових лічильників води, здійснює оптову 
і роздрібну торгівлю, гарантійне і післягарантійне 
обслуговування приладів. 

Продукція компанії сертифікована Держстандартом 
Російської Федерації та зареєстрована в Державному 
Реєстрі засобів вимірювання РФ, України, Казахстану, 
Білорусії та інших країн СНД, а також має всі необхідні 
дозволи і сертифікати.

В даний час компанія «МЕТЕР» має представництва 
в Санкт-Петербурзі, Москві  та Києві, а також 
дилерську мережу в більш ніж 60 регіонах Російської 
Федерації і країнах близького зарубіжжя.

МЕРТО-ЛТД
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

а\с 6009, або вул. Городоцька, 174,
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2951144
Тел./Факс: (032)2954813
e-mail: info@merto.com.ua
www.merto.com.ua

ВИРОБИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, НЕРЖАВІЮЧИЙ 
МЕТАЛОПРОКАТ

- сучасні сходи довільної складності;
- перила з нержавіючої сталі в поєднанні зі склом, 

тросами, деревом або матеріалами з полімерним 
напиленням;

- збірні конструкції з шліфованою поверхнею;
- декоративні меблі та предмети інтер’єру;
- дашки та світлопрозорі конструкції;
- промислове обладнання, днища, резервуари;
- елементи сакральної архітектури (кулі, хрести);
- облицювання вхідних труп та колон нержавіючою 

сталлю;
- декоративна нержавіюча сталь.
Завдяки власним виробничим приміщенням, 

я к і  о бл а д н а н і  с у ч а с н и м  ус тат к у ва н н я м , 
висококваліфікованому персоналу організований 
закритий технологічний процес - від розробки 
проекту до монтажу вже готової продукції на 
території замовника. Це дозволяє забезпечити якість, 
оперативність, гнучкість запропонованих послуг.

На початку 2004 року фірма створила гуртовий 
склад нержавіючої сталі, що дозволяє оперативно 
підбирати сировину для виробництва та підвищує 
конкурентоспроможність на ринку за рахунок меншої 
собівартості виробництва та скорочення тривалості 
робочого процесу.

МЕТЕР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ул. Боровая, 32, БЦ «Stels»,
г. Санкт-Петербург, 191119, Россия
Тел.: 8 800 700 8070 (по Росії)
Тел./Факс: +7 (812) 3633529, 3633530,
       3633531
www.meter.ru
Представництво в Україні:
вул. Старосільська,1д
02660, м. Київ, Україна
Тел.: (044) 5030846
Тел./Факс: (044) 5030849
e-mail:kiev@meter.ru



154 155

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

115

Рекламне агентство «Міст Медіа» створено у 2001 році 
як структурний підрозділ телекомпанії «Міст» (працює з 
1990 року як одна з перших недержавних телекомпаній 
України).

Cьогодні рекламне агентство «Міст Медіа» виготовляє 
і розміщує інформаційні і рекламні матеріали в ефірах 
телеканалів «5», «Кіно», «12» (мовлення на Львів і область) 
, в мережі Indoor Video (плазмові монітори).

Розміщення реклами на телебаченні:
- 5 КАНАЛ – перший український інформаційний канал. 

Неупереджений погляд журналістів, правдиве висвітлення 
подій, оперативне реагування!

- Телеканал КІНО – новий погляд на українське 
телебачення!

- 12 КАНАЛ – найбільша глядацька аудиторія (телеканал 
працює в метровому діапазоні, географія покриття - 80% 
території області).

Розміщення реклами в мережі INDOOR VIDEO
- Супермаркети 
- Ресторани швидкого харчування «McDonald’s»
«INDOOR VIDEO» – це сучасний, високотехнологічний 

вид реклами, що поєднує в собі переваги: 
1) відеореклами;
2) радіореклами;
3) зовнішньої реклами;
4) промозаходів; 
5) P.O.S. матеріалів. 
Вартість реклами на плазмових моніторах порівнюється 

з традиційними видами зовнішньої реклами і у декілька разів 
дешевша, ніж на телебаченні або радіо. У той самий час така 
реклама має всі переваги відео, а аудіосупровід дозволяє 
рекламодавцеві нагадати про себе навіть тоді, коли 
споживач знаходиться поза зоною відеопокриття екрана. 
Трансляція здійснюється одночасно у всіх супермаркетах 
мережі протягом дня (15 годин з 08:00 до 23:00). Розміщення 
реклами на плазмових моніторах - ідеальний варіант, якщо 
потрібно провести тривалу кампанію з малими затратами, 
«підтримати» кампанію, яка проводиться на радіо, 
телебаченні або в пресі.

МІСТ МЕДІА
РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО

вул. Сихівська, 8,
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: (032) 2217415
e-mail: bridge@mail.lviv.ua
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The basic direction of fi rm’s activity is production, 
planning and mountling of sandwich-panels. Complex 
building of quick-editing buildings on  «a turn-key» basis. 
Metallic panels metallic with warming (farther sandwich-
panels), are made from steel letters with zinc and 
varnish-painting coverage with extender from mineral 
cotton wool or foamed polystyrene, agglutinate sticky 
composition on the basis of polyurethane. Multi-layered 
panels with warming from foamed polystyrene or mineral 
cotton wool is modern and universal choice that meets 
the requirements of designers and investors. 

 Simplicity of constructions and the possibility of 
assembling at any weather conditions considerably 
shorten charges of time and building costs.

The wide color spectrum and the possibility of 
combination with modern build materials allows our 
clients to incarnate the most interesting projects. The 
constructions of panels provide the quick mountling of 
industrial and civil objects: 

-  t rade, manufacture, sport ing, exhibi t ion 
complexes;  

- administrative premises; 
- garages, warehouses, workshops; 
- refrigeration and refrigerator chambers.

МОДУЛЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Винниченка, 30,
м. Львів, 79008, Україна
Тел./Факс: (032) 2422542, 2758273
e-mail: modullviv@ukr.net
www.modul.lviv.ua

Основним напрямком фірми є виробництво, 
проектування та монтаж сендвіч-панелей. Комплексне 
будівництво швидкомонтованих споруд «під ключ».

Панелі металеві з утеплювачем (далі сендвіч-
панелі) виготовляються із сталевих листів з цинковим 
та лакофарбовим покриттям з наповнювачем з 
мінеральної вати або пінополістиролу, склеєних 
клейкою композицією на основі поліуретану.

Багатошаров і  панел і  з  утеплювачем з 
пінополістиролу або мінеральної вати - це сучасний 
і універсальний вибір, що відповідає високим вимогам 
проектантів та інвесторів.

 Простота конструкцій та можливість ведення 
монтажних робіт при будь-яких погодних умовах 
значно скорочують час та вартість будівництва.

Широка гама кольорів і можливість поєднання 
з сучасними будівельними матеріалами дозволяє 
втілювати найцікавіші проекти. Конструкції панелей 
забезпечують швидкий монтаж промислових та 
цивільних об’єктів:

- торгових, виробничих, спортивних, виставкових 
комплексів;

- адміністративних приміщень;
- гаражів, складів, майстерень;
- холодильних та морозильних камер.

MODUL LTD.

30, Vynnychenko St.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2422542, 2758273
e-mail: modullviv@ukr.net
www.modul.lviv.ua
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M+T is Ukraine’s leading magazine for installation 
professionals. Focuses on modern technologies 
in the fields of sanitary, heating, air conditioning, 
ventilation, water supply technologies and automation 
systems. Special sections on engineering equipment, 
systems installation, energy saving, water purifi cation, 
environmental protection. Regular overview of market 
news, key trends in Ukraine’s HVAC industry.

МОНТАЖ+ТЕХНОЛОГІЯ (М+Т)
ЖУРНАЛ

бульвар Лесі Українки, 7Б, офіс 44,
м. Київ, 01023, Україна
Тел.: (044) 5698755
Тел./Факс: (044) 5698754
e-mail: mt.editor@cpl.com.ua

«М+Т» – провідний в Україні спеціалізований 
журнал для фахівців будівельно-монтажного 
комплексу. Серед головних тем – санітарна та 
теплотехніка, кондиціонування, вентиляція, 
водопостачання та системи автоматики. Журнал 
пропонує цікаві й корисні статті фахівців галузі, а 
також регулярні огляди новин ринку та дослідження 
тенденцій розвитку будівельної індустрії в Україні та 
за кордоном. 

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 22624

MONTAGE + TECHNOLOGY (М+Т)
MAGAZINE

offi ce 44, 7B Lesi Ukrainky Аv.,
01023, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5698755
Phone/Fax: +380 44 5698754
e-mail: mt.editor@cpl.com.ua
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Publishing-informational network «Nashe Misto» 
exists already for 7 years on advertising-informational 
service market. About seven thousand firms and 
companies become our clients during this period.

 Informational network «Nashe Misto» combines 
three products, created for the purpose of informing 
citizens of Lviv on subject, concerning goods and local 
owner’s services. These projects are working both like 
separate service and in complex.

 It is municipal phone Reference 0-8-9, magazine-
catalogue «Nashe Misto» and their electronic version 
– site www.e.lviv.ua.

 Phone Reference 0-8-9 is the only free informational 
service that gives information concerning goods of 
fi rms and companies and services both in Lviv and in 
region. 

«Nashe Misto» - is modern mix-edition that 
successfully combines two components:

1. Fashion lviv magazine with interesting materials 
about famous Ukrainian people’ life, fl esh-interviewing 
with directors of the companies, their stories about 
achiving a success, permanent headings «Vojage» and 
«Gurman», culture news, theatre and cinema bills, etc.

2. Catalogue, which contains State institution 
addresses, commercial enterprises, important for 
townsmen phone numbers and also interesting and 
helpful in business – need’s ratings of Our City phone 
Reference 0-8-9.

Periodicity: every quarter. Circulation: 13 000 copies. 
Readability factor: 70 000 persons.

НАШЕ МІСТО
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА
МЕРЕЖА

вул. І.Франка, 61, к. 500,
м. Львів, 79005, Україна
Тел./Факс: (032) 2556300, 2556301,
  2556302
e-mail: nm.manager@gmail.com
www.e.lviv.ua

Рекламно-інформаційна мережа «НАШЕ МІСТО» 
існує на ринку рекламно-інформаційних послуг вже 7 
років. За цей період нашими клієнтами стали близько 
семи тисяч фірм і компаній.

Інформаційна мережа «Наше місто» об’єднує в 
собі три продукти, створені з метою інформування 
львів`ян про товари і послуги місцевих підприємців. Ці 
проекти працюють і як окремі служби, і в комплексі.

 Це міська телефонна Довідка 0-8-9, журнал-
каталог «Наше місто» і їх електронна версія – сайт 
www.e.lviv.ua .

Телефонна Довідка 0-8-9 – єдина безкоштовна 
довідкова служба, що надає інформацію про товари 
і послуги фірм і компаній Львова та області. 

«Наше місто» – це сучасне видання-мікс, яке 
органічно поєднує дві складові:

1. Модний львівський журнал з цікавими 
матеріалами про життя видатних українців, флеш-
інтерв’ю з керівниками компаній, їхні історії успіху, 
постійні рубрики «Вояж», «Гурман», новини культури, 
афіші театрів, кіно, тощо.

2. Каталог, що містить адреси державних установ, 
комерційних підприємств, важливі телефони для 
мешканців міста, а також: цікаве та корисне для 
бізнесу – рейтинги запитів телефонної Довідки 
Нашого міста 0-8-9.

Періодичність: щоквартально. Тираж: 13000 
примірників. Коефіцієнт читабельності: 70 тисяч 
осіб.

NASHE MISTO
PUBLISHING-INFORMATIONAL
NETWORK

of.500/61, I.Franka St.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2556300, 2556301,
      2556302
e-mail: nm.manager@gmail.com
www.e.lviv.ua
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Company offers on the market of building 
materials:

- Heat and sound-insulating materials on the base 
of rubber and polyethylene, for cooling machinery, pipe 
lines, plumbing systems, heater systems, ventilating and 
conditioning systems of an air, hot and cold water facilities 
(Polyizol, Izofl ex, Thermafl ex, Climafl ex, K-Flex);

- Grids and gratings SLAVROS (Russia), TENAX 
(Italy) and JUTA (Czechia) for building, sport competitions, 
agriculture (for protection, obscuring, decorative, 
reinforcing);

- Mineral heat-insulating materials on the basis of 
basalt and fi berglass (MIZOL-NOBASIL, ROCKWOOL, 
ISOVER, URSA);

- Building fi lms and membranes for protection of 
heat-insulation and roofs (hydrobarrier, steambarrier, 
windbarrier, anticondensate JUTA);

- Polymer tubes and fi ttings for internal and external 
water handlings, water drains and heating (plastic, metal 
with plastic).

We invite to cooperation.

НОВА ТЕРМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Голосіївська, 7, корп. 1, оф. 263,
м. Київ, 03039, Україна
Тел./Факс: (044) 5024793
 (багатоканальний)
Представництво:
м.Львів, вул. Молочна, 15
Тел./Факс: (032) 2944281, 2944352 
е-mail: lvterm@ukr.net 
www.novapack.com.ua

Компанія на ринку будівельних матеріалів 
пропонує:

- Теплозвукоізоляційні матеріали на основі 
п інополіетилену,  каучуку,  для інженерних 
комунікацій: ПоліІзол (Україна), Izofl ex (Словаччина), 
Thermaflex (Польща), Climaflex (Бельгія), K-Flex 
(Туреччина,Італія);

- Сітки та решітки СЛАВРОС (Росія), TENAX 
(Італія), JUTA(Чехія), KVADRO (Чехія) для будівництва 
та сільського господарства: огороджувальні, затіняючі, 
декоративні, армуючі; 

- Мінераловатні теплоізоляційні матеріали на 
основі базальтового та скловолокна: MIZOL-NOBASIL, 
ROCKWOOL, ISOVER, URSA;

- Підпокрівельні і супердифузійні будівельні плівки 
для захисту теплоізоляції і конструкцій: Гідробар’єр, 
Паробар’єр, Вітробар’єр, Антиконденсат (JUTA);

- Екструдований пінополістирол (Izocam, 
Termopian, Fibran)

-  Поліпроп іленов і  труби і  фітинги для 
водопостачання та опалення (PPR, Stabi);

- Системи внутрішньої та зовнішньої каналізації 
(ППР, ПВХ, НПВХ);

- Металопластикові труби і фітинги (PEXAL, 
Pex);

- Труби поліетиленові водопровідні, газопровідні 
(ПЕ-63, ПЕ-80, ПЕ-100);

- Радіатори сталеві панельні;
- Обладнання для монтажу труб.
Запрошуємо до співробітництва дилерів, 

будівельні та проектні організації.

NOVA TERM LTD.

of. 263, 7, Holosijivska St.,
03039, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5024793
Representative:
15, Molochnay St., Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +38032 2944281, 2944352 
е-mail: lvterm@ukr.net
www.novapack.com.ua
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«NormaIzol» - producer of refl ective warmth and 
steam deafening of trade (ALUFOAM, TERAFOAM, 
FOLAR).

«NormaIzol» - it is multi-ply material composed of 
cross-linked polyethylene foam and aluminum foil.

Application:
- warming of walls, fl oors, ceilings, roofs, garrets, attic 

and basement apartments;
- isolation in «Warm fl oor» systems and beyond 

radiator;
- pipeline sheathing, capacities and armature in water 

supply and heat supply systems.

НОРМАІЗОЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Кримського, 4 А/337,
м. Київ, 01042, Україна
Тел./Факс: (044) 4596033
e-mail: info@normaizol.com.ua,
           normaizol@ukr.net, knormai@kw.ua
www.normaizol.com.ua
Представництва:
м. Харків: 
Тел./Факс: (057) 7510474, 7409789
м. Львів, ТОВ «Атомік Плюс»
вул. Вулецька, буд. 11а, 79066, м.Львів
Тел.: (032) 2996172 
Факс: (032) 2454696

ТОВ «НормаІзол» виробник відбиваючого тепло-, 
паро-, звукоізоляційного матеріалу торгівельної марки 
«АЛЮФОМ™», який являє собою багатошаровий 
матеріал, на основі «зшитого» спіненого поліетилену та 
алюмінієвої фольги. Паро-, тепло-, шумоізоляційного 
матеріалу «ТЕРАФОМ» для конструкції «плаваючої» 
підлоги. Відбиваючу паро-, теплоізоляцію «ФОЛАР», 
на основі алюмінієвої фольги та склосітки. 

Виробництво фольгованих та самоклеючих 
матеріалів на базі полімерів та зпіненого сінтетичного 
каучуку. 

Сфери застосування:
- утеплення стін, підлог, стель, покрівель, дахів, 

горищ, мансардних та підвальних приміщень;
- ізоляція в системах «тепла підлога» та 

радіаторах;
- ізоляція трубопроводів, ємкостей і арматури в 

системах водо- і теплопостачання;
- шумоізоляція, система «плаваюча» підлога.

NORMAIZOL LTD.

4-А/337 Krymskogo St.,
01042, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4596033
e-mail: info@normaizol.com.ua,
            normaizol@ukr.net, knormai@kw.ua
www.normaizol.com.ua
11 a, Vuletcka St., 
79066, Kharkov, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7510474;
 +380 57 7409789
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Today «Oksamyt-Zahid» is well-known in the 
build market as supplier of quality building materials, 
namely:

Mansard windows of VELUX (Denmark) 
Ceramic warm-isolated blocks of POROTHERM 
Ceramic tile of ROBEN, KORAMIC 
Decorative clinker brick of TERCA, ROBEN 
Gully system of GALECO (Holland) 
System of overfl ow-pipe of ASO (Germany) 
Cement-sandy tile of BRAAS 
Dry build mixtures of QUICK-MIX 
Roofi ng equipment of HAUS-PROFI

ОКСАМИТ-ЗАХІД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 367, оф 220,
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2951062
Факс: (032) 2951086
e-mail: oksamyt@arkada-x.com.ua
www.oksamyt-inter.com.ua

Фірма «Оксамит-Захід» генеральний дилер 
в Україні концернів Wienerberger та ROBEN, має 
багаторічний досвід імпорту та продажу якісних 
будівельних матеріалів.

Фірма «Оксамит-Захід» на даній виставці 
демонструє:

- Мансардні вікна VELUX (Данія)
- Блоки керамічні теплоізоляційні POROTHERM
- Черепицю керамічну RÖEN, KORAMIC
- Цеглу клінкерну оздоблювальну TERCA, RÖEN
- Водостічну систему GALECO (Голландія)
- Системи водовідводу АСО (Німеччина)
- Черепицю цементно-піщану BRAAS
- Сухі будівельні суміші QUICK-MIX
- Дахове оснащення HAUS-PROFI

OKSAMYT-ZAHID LTD.

Of. 220, 367, Gorodotska St.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2951062
Fax: +380 32 2951086
e-mail: oksamyt@arkada-x.com.ua
www.oksamyt-inter.com.ua
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«Business Company «OMEGA-Avtopostavka» 
Ltd. was founded in 1990. During the years of its work 
the company established strong relations with leading 
Russian, Belarus and native suppliers of commercial 
auto machinery, automobiles, original spare parts 
and tyres. Stable commodity distribution network was 
founded, basing on the principles of mutually benefi cial 
partnership.

The main directions of our activity:
- heavy-load vehicles, buses and trailers sale 
- automobiles sale
- spare parts sale
- tyres sale
- bearings sale
You can also buy:
- KAMAZ vehicles 
- automobiles, buses and trailers MAZ 
- NEFAZ trailers and buses 
- URAL vehicles
- automobiles and special auto machinery ZIL 
- MTZ agricultural machinery
Buying an automobile in «OMEGA-Avtopostavka» 

you get full service and reliable business partner, owing 
to which you can save time and properly invest your 
money.

ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА
ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Промислова, 1,
с. Васищеве, Харківська обл., 62495, 
Україна
Тел.: (057) 7136906 (05)
www.omega-auto.biz
Філіали:
м. Київ  Тел.: (044) 5030107
         5030108
м. Донецьк   Тел.: (062) 3435366
м. Дніпропетровськ  Тел.: (056) 3749387
м. Одеса   Тел.: (0482) 394708 
           394709 
м. Львів   Тел.: (032) 2917872
         2917859

ТОВ «Торговельно-промислова компанія 
«ОМЕГА-Автопоставка» заснована в 1990 році. За 
роки роботи Компанія налагодила міцні зв’язки з 
провідними російськими, білоруськими і вітчизняними 
постачальниками комерційної автотехніки, легкових 
автомобілів, оригінальних запасних частин, шин і 
підшипників. Створена стабільна товаропровідна 
мережа, що функціонує на принципах взаємовигідного 
партнерства.

Основні напрями нашої діяльності:
- продаж вантажних автомобілів, автобусів і 

причіпної техніки;
- продаж легкових автомобілів;
- продаж запасних частин;
- продаж шин;
- продаж підшипників.
У нас ви можете придбати:
- автомобілі КАМАЗ;
- автомобілі, автобуси і причіпну техніку МАЗ;
- причіпну техніку і автобуси НЕФАЗ;
- автомобілі УРАЛ;
- автомобілі і спецтехніку ЗІЛ;
- сільськогосподарську техніку МТЗ.
Придбавши автомобіль в компанії «ОМЕГА-

Автопоставка» Ви отримуєте цілий комплекс послуг 
і надійного партнера по бізнесу, завдяки чому Ви 
можете заощадити час і правильно вкласти свої 
гроші.

OMEGA-AVTOPOSTAVKA LTD.
BUSINESS COMPANY

1, Promyslova St.,
village of Vasyshcheve,
62495,Kharkiv region, Ukraine
Phone: +380 57 7136906(05)
www.omega-auto.biz
Kyiv: +38044 5030107, 5030108
Donetsk: +38062 3435366
Dnipropetrovsk: +38056 3749387
Odesa: +380482 394708, 394709
Lviv: +38032 2917872, 2917859
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We offer the wide assortment of professional 
instruments and expense materials: 

- Gas Nail-drivers for the concrete, steel, wood
- Screw-nail instruments for gypsum-cardboard 
- Pneumatic and electric staple-drivers
- Pneumatic and electric stud-drivers
- Pneumatic nail-drivers 
- Drills 
- Compressors 
- Wrenches
- Metalwork instrument 
- Staples, studs, nails, screws 
- Pneumatic accessories

ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 357
 м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2979127, 2976722
Тел./Факс: (032) 2972546
e-mail: ott@utel.net.ua
www.ott.com.ua

Пропонуємо широкий асортимент професійного 
інструменту та витратного матеріалу:

Цвяхопістолети газові до бетону, сталі, дерева
Шуруповерти до гіпсокартону
Скобопістолети пневматичні та електричні
Штифтопістолети пневматичні та електричні
Цвяхопістолети пневматичні 
Дрилі
Компресора
Гайковерти
Слюсарний інструмент
Скоби, штифти, цвяхи, шурупи
Пневматичні аксесуари

OTTENSTEN UKRAINE LTD.

357, Gorodotska St.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2979127, 2976722
Phone/Fax: +380 32 2972546
e-mail: ott@utel.net.ua
www.ott.com.ua
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The group of companies «Penetron-Russia» 
develops on construction market since 1991 year and 
now is one of leaders in producing of construction 
chemistry. To date the group of companies includes 
several production facilities situated in USA and 
Russia. The quality management system of the group 
of companies is certifi cated on conformance to the 
requirements of ISO 9001-2000. Group of companies 
«Penetron-Russia» manufactures and sells materials 
for waterproofi ng, sealing and fi re retarding construction 
materials. The priority directions of activity is a production 
and distribution of the followings materials: 

- PENE TRON system materials for concrete 
constructions waterproofi ng including the constructions 
with higher requirements for water impermeability and 
chemical resistance; 

- SKEPA materials for repairing and reconstruction 
of damaged concrete; 

- TERMINUS for flame retarding and biological 
shielding. 

Product sales are carried out through the network 
of distributors, presented in 125 cities of Russia and 
neighboring countries. 

Additional information about Group of companies 
«Penetron-Russia» and its products can be received 
from www.penetron.ru.

ПЕНЕТРОН-РОСІЯ
ГРУПА КОМПАНІЙ

вул. Семашка, 13
Київ, 03142, Україна
Тел.: (044) 2286699, 2289966
e-mail: kiev@penetron.ru
пр-т. Миру, 13, 3 пов.
Донецьк, 83015, Україна
Тел.: (062) 3043956, 3877116
e-mail: penetron@penetron.dn.ua
www.penetron.ru. 

Група компаній «Пенетрон-Росія» розвивається 
на ринку будівництва країни з 1991 року і на 
сьогоднішній день є одним із лідерів серед виробників 
будівельної хімії. До складу групи компаній входять 
декілька промислових комплексів, розміщених в 
США та Росії. Система менеджменту якості групи 
компаній сертифікована у відповідності до вимог 
ISO 9001-2000. ГК «Пенетрон-Росія» виробляє і 
продає матеріали для гідроізоляції, герметизації та 
вогнезахисту будівельних конструкцій.

Пріоритетними напрямками діяльності групи 
компаній є виробництво та реалізація наступних 
матеріалів:

- Матеріали ПЕНЕ ТРОН для гідроізоляції бетонних 
конструкцій, включаючи ті, які потребують високого 
рівня водонепроникності та хімічної стійкості;

- Матеріали СКЕПА для ремонту та відновлення 
структурно-пошкодженого бетону;

- Вогнебіозахисні сполуки ТЕРМИНУС.
Реалізація матеріалів здійснюється через мережу 

дистриб’юторів, представлену в 125 містах Росії 
близького і далекого зарубіжжя. 

Додаткову інформацію про компанію та продукти 
її виробництва можна отримати, відвідавши сайт 
компанії www.penetron.ru.

PENETRON-RUSSIA
THE GROUP OF COMPANIES

13, Semashka St.
03142, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2286699, 2289966
e-mail: kiev@penetron.ru
2 fl oor, 13, Myru Av.
83015, Donetsk, Ukraine
Phone: +380 62 3043956, 3877116
e-mail: penetron@penetron.dn.ua
www.penetron.ru. 
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Рекламно-інформаційний журнал «ПІД СТРІХОЮ» 
- це простір діалогу для тих, хто будує, творить дизайн 
і виготовляє матеріали для оздоблення інтер’єру 
та екстер’єру, хто цінує технології комфортного 
облаштування як своєї оселі, так і готелів, офісів, 
салон-магазинів, закладів розваг і відпочинку. 

Ми пропагуємо нову культуру поведінки з 
клієнтами, прагнучи надати якомога більше інформації 
про товари і послуги. Пориньте разом з нами у простір 
будівництва і дизайну!

Журнал є членом Української Асоціації Меблевиків 
і організовує спільні проекти зі Спілкою дизайнерів 
України. 

Читайте у журналі про:
- екологічний дизайн, авангардні технологічні 

рішення, нові матеріали і техніку, найцікавіше на 
виставках, рекламні акції;

-  арх ітектуру,  будівництво,  планування 
та перепланування, будівельні технології та 
матеріали;

-  системи опалення,  кондиц іонування, 
водопостачання та водовідведення, побутову 
техніку;

- оздоблення, дизайн, сантехнічне оснащення, 
освітлення, умеблювання, текстиль тощо.

Друк - повноколірний, формат - А4, обсяг - 68 
сторінок, наклад - 2 500 примірників, розповсюдження 
- через мережу продажу преси та по передплаті. 
Передплатний індекс: 98550 УКРПОШТА.

ПІД СТРІХОЮ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЖУРНАЛ

вул. Широка, 86 А,
м. Львів, 79052, Україна
Тел.: (032) 2458772, 2994730
e-mail: striha@lviv.farlep.net
www.striha.com
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Publishing house «Prices of Crimea» prints out the 
catalogues «Prices. CONSTRUCTION» and «Prices. 
GOODS and SERVICES».

Our editions are distinguished by completeness and 
compactness of the information presented in the form of 
a price-positions and blocks, its convenient ordering. All 
this does their simplicity in use and useful to the broad 
audience of consumers.

The systems of distribution thought over for everyone 
edition give the maximal effect from the invested means 
of advertisers. We aspire that editions will become 
irreplaceable assistants to everybody: from the expert 
up to the ordinary consumer. The pledge of popularity at 
advertisers - orientation to quality and result.

Our slogan is: «Address to us and we shall solve 
Your problems!»

ПРАЙСЫ КРЫМА
ВИДАВНИЦТВО

вул. Самокіша, 28, оф. 6,
м. Сімферополь, Республіка Крим, 95011, 
Україна
Тел./Факс: (0652) 600777 (багатокан),
    512180
e-mail: pk@zakupka.com
www.zakupka.com

Видавництво «Прайсы Крыма» продукує каталоги 
«Прайсы. СТРОИТЕЛЬСТВО» та «Прайсы. ТОВАРЫ 
и УСЛУГИ».

Наші видання відрізняються повнотою й 
компактністю інформації, наданої у вигляді прайс-
позицій і блоків, її зручною систематизацією. Все це 
робить їх простими у використанні й корисними для 
найширшого кола споживачів.

Продумані для кожного видання системи 
поширення дають максимальний ефект від вкладених 
коштів рекламодавців. Ми прагнемо до того, щоб 
видання стали незамінними помічниками усім: 
від фахівця до пересічного споживача. Запорука 
популярності у рекламодавців – орієнтація на якість 
та результат. 

Наше гасло: «Зверніться до нас – ми вирішимо 
ваші проблеми!»

PRICES OF CRIMEA
PUBLISHING HOUSE

of.6/28, Samokisha St.,
95011, Simferopol, Crimea, Ukraine
Phone/Fax: +380 652 600777, 512180
e-mail: pk@zakupka.com
www.zakupka.com
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Підприємство «Промматеріал» працює на ринку 
у сфері енергозберігаючих технологій України понад 
десять років. В якості утеплювача ми використовуємo 
жорсткий пінополіуретан, який насоситься методом 
напилення.

Пропонуємo галузі застосування пінополіуре-
танової теплової ізоляції:

- теплоізоляція будь-яких конструкцій (стін, 
стель,покрівель, колон, фундаментів, тощо);

- теплова ізоляція шатрових покрівель з середини 
та мансардних поверхів житлових та адміністративних 
будівель;

- теплоізоляція контейнерів;
- теплоізоляція ємкостей та резевруарів;
- термоізоляція холодильних камер, резервуарів, 

ємкостей з температурним режимом експлуатації від 
-1500С до +1500С;

- створення ізотермічних кузовів;
- теплоізоляція фрукто-, та овочесховищ;
- теплова ізоляція курників - репродукторів в 

птахівництві.

ПРОММАТЕРІАЛ

вул. Медової Печери, 38,
м. Львів, 79038, Україна
Тел.: (032) 2513338
Тел./Факс: (032) 2513339
e-mail: prommaterial@hotmail.com
www.prommaterial.com.ua
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The natural stone: granite, marble, slate, limestone, 
sandstone. Wares from natural stone: window-sills, 
stairs, fi re-places, elements of hedging, monuments.

Wares from marble: fi replaces, footsteps, window-
sills, tables.

РЕНЕСАНС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Городоцька, 174,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2400607
Тел./Факс: (032) 2980320
e-mail: renesans_lviv@ukr.net
www.renesans.org.ua

Природній камінь: граніт, мармур, сланець, вапняк, 
пісковик. Вироби з природного каменю: підвіконники, 
сходи, каміни, елементи огорож, пам’ятники.

Вироби з мармуру: каміни, сходи, підвіконники, 
стільниці, журнальні столики.

RENESANS
PRIVATE ENTERPRISE

174, Horodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2400607
Phone/Fax: +380 32 2980320
e-mail: renesans_lviv@ukr.net
www.renesans.org.ua
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«EKOinform» - the publisher of monthly «Rynok 
instalyatsiy», quarterlies «ELEKTROinform» and «Zelena 
energetyka», annual catalogue «INSTALinfo».

«ELEKTROinform» – scientifi c-technical magazine 
on power engineering, electric engineering, electronics. 
The offi cial issue of Association of electric engineers of 
Ukraine. Informational support and participation of more 
than 100 fairs in Ukraine and abroad. Participation in the 
conferences and seminars.

«Rynok instalyatsiy» - heating, sanitary equipment, 
gas supply.

«Zelena energetyka» - renewable sources of energy, 
energy-saving, ecology.

«INSTALinfo» - catalogue of installation companies 
of Ukraine.

Besides that: publishing of technical literature (among 
it «Illumination of building»), advertising-informational 
services, organization of conferences and seminars, 
visiting and participation in exhibitions abroad.

РИНОК ІНСТАЛЯЦІЙ
ЖУРНАЛ ТЗОВ ЕКОІНФОРМ

а/с 6649, м. Львів, 79005, Україна
Тел./Факс: (032) 2949203 (5)
e-mail: info@ri.lviv.ua, vystavky@ri.lviv.ua
www.ri.lviv.ua, www. ekoinform.lviv.ua

«ЕКОінформ» – видавець щомісячного 
журналу «Ринок інсталяцій», щоквартальних 
«ЕЛЕКТРОінформ» і «Зелена енергетика» та 
щорічного каталогу «ІНСТАЛінфо».

«ЕЛЕКТРОінформ» – фахове науково-технічне 
видання тематикою енергетика, електротехніка, 
електроніка. Входить в перелік видань ВАК, 
реферується російським ВІНІТІ. Офіційне видання 
Асоціації інженерів-електриків. Інформаційна 
підтримка та участь у більш як 100 спеціалізованих 
та будівельних виставках в Україні та за кордоном. 
Участь у конференціях та семінарах.

«Ринок Інсталяцій» - теплотехніка, сантехніка, 
газопостачання, кондиціювання.

«Зелена енергетика» - відновлювані джерела 
енергії та енергоощадність, екологія довкілля.

«ІНСТАЛінфо» - каталог інсталяційних фірм 
України.

Крім того: видання технічної літератури (серед 
якої «Ілюмінація об’єктів»), рекламно-інформаційні 
послуги; організація конференцій та семінарів, 
відвідання та участь у закордонних виставках.

RYNOK INSTALYACIY
MAGAZINE EKOINFORM LTD.

p/b 6649, 79005, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2949203 (5
e-mail: info@ri.lviv.ua, vystavky@ri.lviv.ua
www.ri.lviv.ua, www. ekoinform.lviv.ua
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ПП «САГО-ТРЕЙД» представляє торгову марку 
«ФУРАНФЛЕКС» і є представником ТОВ «Мега-плюс» 
в Західній Україні. Технологія ФУРАНФЛЕКС – захист 
і відновлення димо- і газохідних каналів побутового і 
промислового призначення з використанням матеріалу 
ФУРАНФЛЕКС.

Технологія ФУРАНФЛЕКС® дає змогу без додаткових 
витрат забезпечити:

- захист, відновлення, ізоляцію витяжних каналів у 
старих та нових будівлях;

- ізоляцію витяжних вентиляційних каналів у 
багатоповерхових будинках – для підключення газових 
водонагрівних колонок (бойлерів);

- ізоляцію та захист газохідних, витяжних каналів у 
приватних будинках і котеджах;

Технологія ФУРАНФЛЕКС® уможливлює реставрацію 
витяжних каналів в будівлях історичної та архітектурної 
цінності без ушкодження стін. Письмова гарантія 25 
років.

Завжди у продажу: крани кульові газові ТК, газові 
шланги, вузли обліку на базі ультразвукових витратомірів, 
газосигналізатори, світлозвукосигнальні пристрої, 
лічильники газу, коректори об’єму газу, манометри, 
термометри, насоси, арматура та фітінги для стальних та 
поліетиленових трубопроводів, системи водоочищення, 
гідравлічні стрілки.

ПП «САГО-ТРЕЙД» пропонує Вашій увазі терасну 
дошку Holzdorf та рейлінгову систему Holzdorf.

Основними сферами застосування терасної дошки і 
рейлінгової системи Holzdorf є: настил терас, покриття 
поблизу агресивних середовищ, матеріал декоративних 
ландшафтних сходів, огорожа терас, огорожа поблизу 
агресивних середовищ, огорожа сходів, садові і паркові 
доріжки.

Терасні і рейлінгові системи також використовується 
для монтажу декоративних сходів і створення цілісних 
дизайнерських проектів.

ПП «САГО-ТРЕЙД» пропонує Вашій увазі українські 
водостічні системи з ПВХ торгової марки RAINWAY. Це 
перші пластикові водостічні системи, які виготовляються 
на території України.

САГО-ТРЕЙД
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Крайківського, 1,
м. Івано-Франківськ, 76003, Україна
Тел.моб.: (067) 3422337,
 (095) 8620880
Тел./Факс: (0342) 711455, 711424, 
    776270
e-mail: sagotrade@mail.ru
www.sagotrade.com.ua
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Private enterprise «Sandra» is a representative of the 
Slovak fi rm Elkop – the producer of professional ladders 
and ladders of everyday usage and surfaces to work in. 
We have been working with the Elkop fi rm’s goods at the 
Ukrainian market for 13 years already.

The product conforms to all European standarts 
of safety and quality. This is proved by appropriate 
certifi cates. We work individually with wholesale and 
retail clients.

We invite you to fruitful cooperation.

САНДРА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Лисенка 22ц/1
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2765479, 2255137
e-mail: Sandra.lviv@gmail.com

ПП «Сандра» є представником словацької 
фірми Еlkop – виробника професійних, побутових 
драбин та робочих площин. На ринку України ми вже 
працюємо 13 років з товаром фірми Elkop. Продукція 
відповідає всім вимогам європейських стандартів 
якості та безпеки на що є відповідні сертифікати. 
Працюємо індивідуально з роздрібними та гуртовими 
клієнтами.

Запрошуємо до плідної співпраці.

SANDRA
PRIVATE ENTERPRISE

22c/1, Lysenka St.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2765479, 2255137
e-mail: Sandra.lviv@gmail.com
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ЗАТ з ІІ «Слобожанська Будівельна Кераміка» 
- найбільший виробник лицьової керамічної цегли 
в Українi.

Керамічна цегла виробляється в м. Ромни 
Сумської області та м. Харкові, на сучасному 
обладнанні з Франції та Німеччини.

Сертифікація виробництва у міжнародній системі 
якості ISO 9001:2000.

Асортимент продукції складається з більш ніж 30 
видів фасонних виробів в чотирьох основних кольорах 
(червоний, жовтий, вишневий та коричневий).

Окрім продукції власного виробництва, «СБК» 
пропонує клінкерну цеглу виробництва концерну CRH 
та поризовані керамічні блоки виробництва польської 
компанії Leier.

СБК
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ

вул. Раїси Окіпної, 8а,
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: (044) 3905420
Факс: (044) 3905421
e-mail: sales@sbk.com.ua
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The Svetlovodsk Factory of Structures for Quick-
Assembly Buildings has an opportunity to offer quick-
assembly of structures for construction of buildings of 
various purposes:

- administrative
- agricultural
- industrial
- housing constructions
Factories and workshops, storages and garages, 

compressor and substations, restaurants and hotels, 
schools, shops, inhabited cottages - not complete list 
that we can offer.

All Ferro-concrete structures heat-insulated, three-
layer. Used in heat insulation materials allow to use 
quick-assembly buildings in areas with temperature 
of outside air up to - 55°C. The structures of buildings 
of height 6 m, 4 m, and two-storied buildings can be 
applied to construction in seismic areas with settlement 
seismicity 9 numbers. Quick-assembly buildings are 
capital Ferro-concrete buildings and have no restrictions 
on term of operation.

In structures of industrial buildings of height 6 m the 
opportunity of installation of a crane - beam by carrying 
capacity of 5 tons is stipulated. There is an experience 
of assembling of one-storeyed buildings of height up 
to 8 and 9 m. The length of buildings is unlimited. The 
quick-assembly buildings are erected on strip, columnar 
or pile foundations. Special-design shallow foundations 
are available, supplied in a package with the buildings. 
The main advantage of our designs - opportunity of 
high-speed installation. The building by the size 12*30 
m is assembling for one week with the minimal labour 
and fi nancial expenses.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS
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СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД 
ШВИДКОМОНТОВАНИХ
БУДІВЕЛЬ
ЗАТ «ОБ’ЄДНАННЯ ДНІПРОЕНЕ-
РГОБУДПРОМ»

вул. Молодіжна, 57,
м. Світловодськ, Кiровоградська обл., 
27552, Україна
Тел./Факс: (05236) 26885, 53202
e-mail: offi ce@zavodbmz.com.ua
www.zavodbmz.com.ua

Світловодський завод КШМБ має можливість 
запропонувати швидкомонтовані конструкції для 
будівництва будинків різноманітного призначення:

- адміністративно-побутового;
- сільськогосподарського;
- промислового;
- житлового будівництва.
Міні-заводи й цехи будіндустрії, склади й гаражі, 

компресорні й підстанції, їдальні й готелі, школи, 
магазини, житлові котеджі – ось далеко не повний перелік 
того, що ми можемо запропонувати.

Усі залізобетонні конструкції утеплені, тришарові. 
Матеріали, що застосовуються як утеплювач, дозволяють 
використовувати ШМБ у районах з температурою 
зовнішнього повітря до - 55°С. Конструкції будинків 
висотою 6 м, 4 м, і двоповерхових будинків можуть 
застосовуватися для будівництва в сейсмічних районах з 
розрахунковою сейсмічністю 9 балів. ШМБ є капітальними 
залізобетонними спорудами й не мають обмежень по 
строку експлуатації.

Звертаємо Вашу увагу на те, що ми маємо досвід 
виготовлення конструкцій для будівництва відгодівчих 
комплексів по вирощуванню тварин при використанні 
німецької, австрійської й датської технологій. Ці 
приміщення висотою 4 метра або 6 метрів, шириною 12, 
18 метрів, довжина приміщення кратна 3м. У будинках 
шириною 18 м на стінові панелі встановлюються металеві 
ферми, на які улаштовується покрівля. У конструкціях 
промислових будинків висотою 6м передбачена 
можливість установки кран-балки вантажопідйомністю 
5 тонн.

Є досвід зведення одноповерхових будинків висотою 
до 8 і 9 м.

Головне перевага наших конструкцій - можливість 
швидкісного монтажу. Будинок розміром 12*30 м 
зводиться за один тиждень із мінімальними трудовими 
й фінансовими витратами.

SVETLOVODSK FACTORY OF 
QUICK-ASSEMBLY BUILDINGS
JSC PRODUCTION ASSOCIATION 
«DNIPROENERGOBUDROM»

57, Molodizna St.,
27552, Svitlovodsk,
Kirovograd Region, Ukraine
Phone/Fax: +380 5236 26885, 53202
e-mail: offi ce@zavodbmz.com.ua
www.zavodbmz.com.ua
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Joint-stock company «SAINT-GOBAIN Build 
Products Ukraine» is a subsidiary of the French business 
concern Saint-Gobain. In the Ukrainian market the 
company presents build and technical warmlyisolation 
of ISOVER, foam-polystyrene of STYROFOAM, acoustic 
ceilings and wall panels of Ecophon, decorative materials 
of RIGIPS.

СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНА
ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНА
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

вул. Марини Раскової, 13,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5177592
Факс: (044) 5178176
e-mail: offi ce@isover.kiev.ua
www.isover.ua

Відділення французького концерну Saint-Gobain. 
На Українському ринку представляє будівельну та 
технічну теплоізоляцію ISOVER, екструдованний 
пінополістирол STYROFOAM, акустичні стелі та 
звукопоглинаючі стінові панелі Ecophon, гіпсові 
будівельні та оздоблювальні матеріали RIGIPS.

SAINT-GOBAIN BUILD PRODUC-
TS UKRAINE JSC

13, Maryny Raskovoyi St.,
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5177592
Fax: +380 44 5178176
e-mail: offi ce@isover.kiev.ua
www.isover.ua
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Що таке сучасний димар!
Димар – це труба призначена для відводу продуктів 

згоряння від камінів, котлів та колонок. Від того з якого 
матеріалу виготовлена ця труба, залежить якість роботи 
опалювального обладнання, естетичний вигляд Вашого 
будинку та безпека проживання в ньому.

Все частіше на Україні використовуються прилади 
для опалення, які працюють в автоматичному 
режимі. Постійний перепад температур та відсутність 
теплоізоляції призводить до появи конденсату, який є 
причиною передчасного руйнування азбоцементних труб 
та цегляних шахт. Деколи при цьому виникає загроза 
попадання продуктів згоряння в житлові приміщення. 
Окрім цього цегляні шахти мають квадратний чи 
прямокутний переріз і довго прогріваються, що 
погіршує тягу та роботу камінів, котлів та колонок. 
Для попередження вище перерахованих проблем 
до димарів ставляться особливі вимоги: безпека; 
надійність; довговічність; естетичність; простота монтажу, 
обслуговування та транспортування; наявність постійної 
та належної тяги.

 Вже не один десяток років в Європі в будівництві 
використовуються димарі, виготовлені з нержавіючої 
сталі. Вони повністю відповідають вищевказаним 
вимогам і зарекомендували себе з найкращого боку, 
успішно витримав випробування часом. Зараз такі 
димарі все частіше встановлюються в нашій країні.

В Україні виробником такої продукції є фірма 
«Софія», яка на протязі 15 років успішно працює за 

СОФІЯ
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Вернадського, 34/1,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 4527866, 4248540
Тел./Факс: (044) 4595946
e-mail: company@sofi ya.kiev.ua
Представництва:
вул. Наукова, 7а, 79060, м. Львів 
Тел./Факс: (0322) 244765
пр-т. Кірова, 50д, 49101, м. Дніпропетровськ 
Тел./Факс: (0562) 398498
вул. Р.Люксембург, 74, оф.303, 83114, м. Донецьк 
Тел./Факс: (062) 3811102
вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, 65088, м. Одеса, 2, 
оф. 205
Тел./Факс: (0482) 375694
вул. Полтавський шлях, 56, 61052, м. Харків 
Тел./Факс: (057) 7122911

Вже більше 15 років НВКП «Спаринг-Віст» працює 
на ринку України в сфері зв’язку, в т.ч. професійного 
радіозв’язку, телекомунікацій, охоронних систем. 

Ми пропонуємо:
- радіостанції (портативні, автомобільні);
- системи відеоспостереження та контролю 

доступу;
- системи GPS-моніторингу транспортних 

засобів;
- міні- та офісні АТС;
- радіотелефони Senao (до 100 км);
- архіватори телефонних розмов;
- GSM-шлюзи;
- обладнання для озвучення приміщень та 

територій;
- ліцензійне програмне забезпечення.
Значний досвід роботи на ринку та багатопро-

фільність компанії дозволяють пропонувати 
Замовникам комплексні технічні рішення.

Будемо раді вітати Вас серед наших замовників 
або партнерів!

СПАРИНГ- ВІСТ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Володимира Великого, 33,
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (0322) 647793,
 (032) 2971115
Факс: (0322) 648985
e-mail: radio@sparing-vist.ua
www.sparing-vist.ua
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Complex services for enterpises, in issues of 
automatization of production activities and industry 
management using the help of computer technique.

Computer and offi ce equipment.
Software for calculating the costs of building works:
«AC-4» estimations, contractual costs, statement of 

executed works, mutual settlements in building;
«Zodchuy» – is information-inquiry, normative-law 

system.
Engineering estimations: «Lira» – is the software 

complex for projecting, constructing and numerous 
examinations of construction straight and stability;

«Monomach» – computerized projecting of 
reinforced-concrete constructions of multistory framework 
buildings.

Software for accounting; Elaboration and introduction 
of software according to an order; Individual tuition with 
supplied software; computerized system of control the 
processes of «Kalipso».

SSB «Elektroniks» is a partner of the State research 
institute automated systems of building, offi cial supplier 
of the licensed programs: «1C», recognition of scanned 
images «Fine Reader» (OCR), antivirus «AVP», 
electronic dictionary «Lingvo», Ukrainian spell checking 
system «Ruta and Plaj».

We will make your work effective using high-quality 
software, which works on a highly productive computer 
technique in networks of modern level.

ССБ ЕЛЕКТРОНІКС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Галицька, 67, к. 611,
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел./Факс: (0342) 777208
e-mail: post@ssb.if.ua
www.ssb.com.ua

Комплексне обслуговування підприємств з питань 
автоматизації виробничої діяльності та управління 
підприємством за допомогою комп’ютерної техніки.

Комп’ютерна та офісна техніка.
Програмне забезпечення для визначення вартості 

будівельних робіт: 
«AC-4» - розрахунок кошторисів, договірних цін, актів 

виконаних робіт, взаєморозрахунки в будівництві; 
«Зодчий» - інформаційно-довідкова, нормативно-

правова система.
Інженерні розрахунки: 
«Ліра» - програмний комплекс для проектування, 

конструювання та численного дослідження міцності та 
стійкості конструкцій; 

«Мономах» - автоматизоване проектування 
залізобетонних конструкцій багатоповерхових каркасних 
будівель.

Програмне забезпечення бухгалтерського обліку.
Розробка та впровадження програмного забезпечення 

на замовлення. Індивідуальне навчання роботі з 
поставленим програмним забезпеченням. Автоматизовані 
системи управління процесами «Каліпсо».

Партнер Державного науково-дослідного інституту 
автоматизованих систем будівництва (ДНДІАСБ). 
Офіційний постачальник ліцензійних програм: 1C, 
розпізнавання сканованого зображення «Fine Reader», 
антивірусу Касперського «AVP», електронних словників 
«Lingvo», перевірки українського правопису «Рута та 
Плай».

Ми зробимо Вашу роботу ефективною за допомогою 
якісного програмного забезпечення, яке працює на 
високопродуктивній комп’ютерній техніці в мережах 
сучасного рівня.

SSB ELEKTRONIKS
PRIVATE ENTERPRISE

Of. 611, 67 Galytska St.,
76000, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 342 777208
e-mail: post@ssb.if.ua
www.ssb.com.ua
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Concerning an advance payment call under 
number:

8 800 5018610* (*Calls from stationary phones in 
territory of Ukraine free-of-charge)

Business magazine of our city
Publishing house - «Economic Media Group» Ltd. 

that is a part of holding «Media Invest Group».
«Status» consists of six weekly nagazines of the 

business information: 
«The Status. Dnipro», «The Status. Donbass», «The 

Status. The West», «The Status. The South», «The 
Status. The East», «The Status. Kiev» (only price-lists, 
an information writing-book is planned to start in the fi rst 
half-year 2008), and regional price-lists.

Reviews of the most important events of week, 
corporate news, materials from practical management, 
and also, biggest «COMMODITY EXCHANGE» of 
Ukraine.

СТАТУС.
ЕКОНОМІЧНІ ВІДОМОСТІ
ЖУРНАЛ
ЄДИНА МЕРЕЖА РЕГІОНАЛЬНИХ
ДІЛОВИХ ВИДАНЬ

вул. Ш Руставелі, 7, оф. 507
79005, Львів, Україна.
www.status.net.ua
З питань реклами звертайтеся
за телефонами:
«Статус. Південь»: Тел.: (048) 7189003
«Статус. Схід»: Тел.: (057) 7591089
«Статус. Донбасс»: Тел.: (062) 3450134
«Статус. Дніпро»: Тел.: (061) 2226766
«Статус. Захід»: Тел.: (032) 2601794

З питань передплати телефонуйте за номером:
8 800 5018610* (*дзвінки зі стаціонарних телефонів 

на території України безкоштовні)
Діловий журнал нашого міста
Видавець – ТОВ «Економічна Медіа Група», що 

входить в складу холдингу «Media Invest Group». 
«Статус» складається з шести тижневиків ділової 

інформації:
«Статус. Дніпро», «Статус. Донбас», «Статус. 

Захід», «Статус. Південь», «Статус. Схід», «Статус. 
Київ» (тільки прайс-листи, інформаційний зошит 
планується до запуску в першому півріччі 2008)та 
регіональних прайс-листів.

Огляди найважливіших подій тижня, корпоративні 
новини, матеріали з практичного менеджменту , а 
також, найкрупніша «ТОВАРНА БІРЖА» України.

STATUS. ECONOMIC NEWS
МAGAZINE
THE UNIQUE REGIONAL NETWORK 
MEDIA-PROJECT

of. 507, 7, Rustaveli St., 79005, Lviv, Ukraine. 
www.status.net.ua
Concerning advertising address to the nearest 
edition: Letting out editions : 
«Status. The Kiev» Phone: +38 044 4942812
«Status. Dnipro» Phone: +38 061 2226766
«Status. Donbass» Phone: +38 062 3450134
«Status. The West» Phone: +38 032 2601794
«Status. The South» Phone: +38 048 7189003
«Status. The East» Phone: +38 057 7591089
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Sale and installation of the French drawing ceilings 
and light systems of «SWAROVSKI»

СТЕЛЯ ЛЮКС
ФОП СЛОБОДА А. М.

вул.Залізнична, 24,
м. Львів, 79002, Україна
Тел.: (032) 2337296,
 (063) 7006162,
 (067) 9340534
e-mail: stelyalyuks@ukr.net

Продаж і встановлення французьких натяжних 
стель та світлових систем «SWAROVSKI»

STELYA LUX
PHYSICAL PERSON
ENTERPRENEUR SLOBODA A. M.

24, Zaliznychna St.,
79002, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2337296,
 +380 63 7006162,
 +380 67 9340534
e-mail: stelyalyuks@ukr.net
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Гуртова та роздрібна торгівля вологостійкою 
фанерою фірми «ODEK»

СТИЛЬ-ЛЮКС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Руська, 129,
м. Чернівці, 58000, Україна
Тел./Факс: (0372) 573779, 573517
e-mail: lider-98@rambler.ru
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TRADE MARK POLIMIX
Dry build mixtures: 
- Glues (for gypsum-cardboard, tile, foam plastic, 

marble) 
- Plasters 
- Putties 
- Self-smooth fl oor
- Paints 
Wholesale, delivery, work with dealers, builders. 
BUILD RELIABLY WITH STOZHARY!

СТОЖАРИ
ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Галицька, 6а, с. Ямниця,
Тисьменницький р-н, Івано-Франкiвська 
обл., 77422, Україна
Тел.: (050) 4336384, 4333525,
 (067) 5955604
Тел./Факс: (0342) 506825, 584662

ТМ POLIMIX
Сухі будівельні суміші:
- клеї (для гіпсокартону, плитки, пінопласту, 

мармуру);
- грунтівки;
- штукатурки;
- шпаклівки;
- самовирівнювальна підлога;
- фарби водоемульсійні (внутрішні, фасадні);
- фарби шиферні.
Гурт, доставка, робота з дилерами, будівель-

никами. 
БУДУЙМО НАДІЙНО ЗІ СТОЖАРАМИ!

STOZHARY
HOLDING LIMITED LIABILITY
COMPANY

6a, Galytska St., Jamnytsya,
Tysmennyckyj dstr., Ivano-Frankivsk region, 
77422, , Ukraine
Phone: +380 50 4336384, 4333525,
 +380 67 5955604
Phone/Fax: +380 342 506825, 584662
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Periodicity of output: weekly, on Mondays.
Format of А4, drawing is 10 000 copies.
Spreads FREE OF CHARGE:
- 8 800 (88%) — in 115 built shops, at the markets 

of city and specialized shops;
- 1 200 (12%) special purpose courier’s delivery in 

build organizations.
SPECIAL TARGET AUDIENCE
- proprietors of apartments, houses, cottages who 

do repair or conduct building;
- masters, professionals, brigadiers, who work for 

middle-size and small constructio fi rms;
- managers of wholesale purchases of build 

materials.
WE INVITE YOU TO MUTUALLY BENEFICIAL 

COOPERATION!

СТРОЙПРАЙС
ЖУРНАЛ

вул. Вітовського, 31,
м. Львів, 79011, Україна
Тел.: (032) 2615140, 2615434
e-mail: offi ce@k.spk.com.ua

Періодичність виходу: щотижня, по понеділках.
Формат А4, тираж — 10 000 примірників.
Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО:
- 8 800 прим. (88%) — у 115 магазинах будма-

теріалів, на ринках міста й спеціалізованих 
магазинах;

- 1 200 прим. (12%) — цільова кур’єрська доставка 
в будівельні організації.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:
- власники квартир, будинків, котеджів, що роблять 

ремонт або ведуть будівництво;
- майстри, професіонали, бригадири, що працюють 

у середніх і дрібних фірмах, які виконують ремонтно-
будівельні послуги;

- менеджери оптових закупівель будівельних та 
оздоблювальних матеріалів.

З АП РО Ш У Є М О  Д О  ВЗ А Є М О В И Г І Д Н О Ї 
СПІВПРАЦІ!

STROYPRICE
MAGAZINE

31, Vitovskogo St.,
79011, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2615140, 2615434
e-mail: offi ce@k.spk.com.ua
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«Tandem Ltd» is a producer of polypropylene 
woven package and packing for chemical, agricultural, 
food, building and other industries under trade mark  
«KIEVPOLYPAK’S» by equipment of Austrian company 
«Starlinger & G.m.b.h.».

We would like to offer you such production as:
- Containers of Big-Bag different types. 1-,2-,4- 

looped, with bulk and pour out valves, with lined and 
unlined fabric and load capacity from 0.5 to 1.5 tones;

- Flat bag, width from 30 to 80 sm, with sewing bottom 
and open top for packing 10,15,25 and 50 kg;

- Flat bag with side pleat, laminated, the bottom 
– sewing, the top – open or with valve;

- Boxy shape laminated bag with welded bottom;
- The bag of AD*Star type, laminated, boxy shape 

with valve for packing produce;
- Polypropylene woven bag with the purpose of 

containment and increase of strong is covered by thin 
laminated plastic;

- Polypropylene fabric: spout – width from 30 to 200 
sm, linen;

- Sub-roof fabric: vapour-barrier and hydro-barrier; 
doubl-layered; coated with polyethylene; stable to UV-
action.

Packing looks more up-to-date and attractive with 2 
or 3 coloured fl ex printing.

All production has necessary certifi cations, there is 
an improved system of quality maintenance according 
to the requirement of ISO 9001.

We will be glad to cooperate with you!

ТАНДЕМ ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
™КИЇВПОЛІПАК’S

вул. Козацька, 120/4,
м. Київ, 03680, Україна
Тел./Факс: (044) 2574050, 2590721
e-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
www.kievpolypaks.com.ua

ТОВ «Тандем ЛТД» є виробником поліпропі-
ленової тканої тари та упаковки для хімічної, 
сільськогосподарської, харчової, будівельної та інших 
галузей під торгівельною маркою «КИЇВПОЛІПАК’S» 
на австрійському обладнанні компанії «Starlinger & 
Co. G.m.b.h.».

 Ми пропонуємо наступний асортимент продукції:
- М’які контейнери типу «Біг-Бег» різних конструкцій, 

одно-, двох- та чотирьохпетельні, з насипним та 
висипним клапанами, з ламінованої та неламінованої 
тканини, вантажопідйомністю 0,5 – 1,5 тонни;

- Мішок плоский, ширина – від 30 до 80 см, з 
прошитим дном та відкритим верхом, для фасування 
10, 15, 25 та 50 кг;

- Мішок плоский з боковими фальцами, ламінований, 
дно – прошите, верх – відкритий або з клапаном;

- Мішок ламінований з коробкоподібним зварним 
дном;

-  М ішок  типу  «AD*STAR ®»лам інований , 
коробкоподібний з клапаном для фасування продуктів. 
Поліпропіленова тканина мішка з метою герметичності 
та підвищенням міцності покрита тонким ламінатом;

- Поліпропіленова тканина: рукав – ширина від 30 
до 200 см, полотно;

- Підкровельна плівка (паробар’єр, гідробар’єр).
Приємного зовнішнього вигляду упаковці надає 2х, 

3х-кольоровий флексодрук.
Вся продукція має необхідні сертифікати, на 

підприємстві вдосконалена система забезпечення 
якості згідно вимог ISO 9001.

З радістю вітаємо Вас у колі покупців нашої 
продукції!

TANDEM LTD.
™KIEVPOLYPAKS

120/4, Kozatska St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2574050, 2590721
e-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
www.kievpolypaks.com.ua
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Oсновним видом діяльності ТзОВ «Технології для 
будівництва» є передові технології в будівництві, а 
саме продаж, оренда та обслуговування будівельних 
риштувань, вишок-тур, опалубки стінової та 
перекриття.

Так звані фасадні риштування є простим і надійним 
засобом підмощування. Вишки-тури призначені для 
виконання різних будівельно-монтажних робіт, як 
зовні, так і всередині споруд, скрізь, де можливість 
швидкого і частого переміщення є незаперечною 
перевагою.

Стінова опалубка MID BOX відноситься до 
розряду середньощитових. Широкий асортимент 
щитів дозволяє оптимізувати формування поверхні 
для бетонування.

Опалубка перекриттів, що базується на системі 
з стійок і дерев’яних балок, є традиційним способом 
формування поверхні для виконання горизонтальних 
бетонних перекриттів. Проста і надійна конструкція 
забезпечує ефективне і безпечне проведення робіт.

Технології вашого успіху від компанії «Технології 
для будівництва»!

ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Кирила і Мефодія 25 п. 2,
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (0322) 723241,
 (032) 2444310, 2403173
e-mail: sale@tdb-group.com.ua
www.tdb-group.com.ua
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«TEKHNOPORT-GRUP» Ltd. is the offi cial supplier of 
companies XIAGONG (Xiamen Engineering Machinery), 
XUZHOU (Xuzhou Excavator Manufacture Co., LTD), 
CHANG JIANG (Sichuan ChangJiang Engineering 
Crane Co., LTD) and HOWO (China National Heavy 
Truck Group Co., Ltd). 

The principal business activity of LLC «Tekhoport-
group» is: delivery of constructional and specialized 
techniques (frontlifts, bulldozers, excavating machinery, 
rollers, land levellers, truck crane, tower cranes etc.), 
spare parts to them, and also supply of constructional 
materials of P.R.C. production.

 Соmpany offers the full range of after-sales service 
of constructional and specialized techniques.

 Most affordable costs and terms of payment.

ТЕХНОПОРТ-ГРУП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Велика кільцева, 4, корпус 1Ф,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 4995480 (81)
Факс: (044) 499 5482
e-mail: info@tpg.kiev.ua
www.tpg.kiev.ua

ТОВ «ТЕХНОПОРТ-ГРУП» є  офіц ійним 
постачальником компаній XIAGONG (Xiamen 
Engineering Machinery), XUZHOU (Xuzhou Excavator 
Manufacture Co., LTD), CHANG JIANG (Sichuan 
ChangJiang Engineering Crane Co., LTD) і HOWO 
(China National Heavy Truck Group Co., Ltd). 

Основні види діяльності компанії: постачання 
будівельної, вантажопідйомної, кар’єрної, складської 
і спеціальної техніки (фронтальні навантажувачі, 
екскаватори, бульдозери, катки, автогрейдери, 
автокрани, самоскиди, бетонозмішувачі та ін.), 
запасних частин до неї, а також будівельних 
матеріалів (утеплювачі ECOTERM) виробництва 
підприємств КНР. 

У сферу послуг ООО «ТЕХНОПОРТ-ГРУП» 
входить гарантійне і післягарантійне сервісне 
обслуговування будівельної і спеціальної техніки. 

Найприйнятніші ціни і умови сплати – кредит, 
лізинг.

TEKHNOPORT-GRUP LTD.

block 1F, 4, Great Ring road St.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4995480 (81
Fax: +380 44 499 5482
e-mail: info@tpg.kiev.ua
www.tpg.kiev.ua
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Сучасні технології  укріплення ґрунту. 
Геосинтетика.

Компанія УкрГеоДор займається виробництвом 
георешітки ГЕОДОР®, а також постачає на Український 
ринок різновиди геотекстилю та геосітки. 

Сфера використання:
- дорожнє будівництво;
- залізничне будівництво;
- ландшафтна архітектура;
- гідротехнічні споруди.
Спеціалісти нададуть Вам кваліфіковану 

інформацію та сервіс щодо застосування геосинтетиків 
у будівництві.

Продукція сертифікована ISO 9001-2000 і 
відповідає світовим стандартам і нормам.

ТМ-КОНСТРУКЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Володимира Великого, 4,
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (032) 2449199
Тел./Факс: (032) 2449177
e-mail: offi ce@tm-c.com.ua
www.tm-c.com.ua

1. Ензиматік - продукт сучасної біотехнологіі, який 
розчеплює жири та масла в очисних спорудах та 
каналізаційних трубопроводах, поглинаючи органічні 
матеріали та неприємні запахи!

2. Очисні споруди JPR SYSTEM (В-во Польша-
Франція) для очистки побутових фекальних стоків та 
жирів і крохмалів потужністю від 1 до 100м3/добу:

- Індивідуальні очисні споруди для житлових 
будинків;

-  Б і о л о г і ч н і  о ч и с н і  с п о р у д и  д л я 
котеджів,готелей,санаторіїв,баз відпочинку;

3. Сепаратори для очистки стічних вод від 
нафтопродуктів з території:

- АЗС та нафтобаз;
- автомобільних стоянок;
- автомийок;
- підземних паркінгів та гаражів.
4. Стабілізатор грунтів,призначений для:
- будівництва доріг;
- злітно-посадочних смуг;
- дамб;
- лісових доріг;
- земельних блоків.

УКРГЕОДОР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Геологів, 2б,
м. Моршин, Львівська обл., 82482, Україна
Тел./Факс: (03260) 60574, 60544
e-mail: info@geodor.com.ua
www.geodor.com.ua
Київ, Тел.: (044) 2405356
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Was founded in 1993. Our basic activity direction 
is complex delivering of geodetic technique and 
improvement of new technologies into the geodesy and 
building.

Our production: GPS’s, total stations, equipment 
for navigation, tapes, laser distancemeters, geodetic 
accesories, metal detectors, communications fi nders, 
devices of non-destructive control.

УКРГЕОПРОЕКТ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Маршала Рибалка, 7,
м. Київ, 04116, Україна
Тел.:  (044) 4864505, 4864247, 
  4863926
Факс: (044) 4864505, 4864247, 
  4863926
e-mail: mail@ukrgeo.com.ua
www.ukrgeo.com.ua

Створене в 1993 році. Основний напрямок 
діяльності – комплексна поставка геодезичної техніки 
та впровадження нових технологій в будівництво та 
геодезію.

Продукція, що поставляється: GPS-системи, 
електронні тахеометри, навігаційне обладнання, 
металеві та лазерні рулетки, оптичні, цифрові та 
лазерні нівеліри, комплектуючі для геодезичних робіт, 
металодетектори, трасошукачі, прилади неруйнівного 
контролю.

UKRGEOPROEKT LTD.

7, Marshal Rybalka St.,
04116, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4864505, 4864247,
      4863926
Fax: +380 44 4864505, 4864247, 
               4863926
e-mail: mail@ukrgeo.com.ua
www.ukrgeo.com.ua
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Приватне підприємство - фірма «ФАВОРИТ АМ» 
пропонує для ВАС:

СХОДИ модульні, гвинтові, на косоурах, на 
тетивах, консольні - металодерев’яні та дерев’яні 
сходи Чешського виробництва;

ПЕРИЛА, огородження, поручні будь-якої 
складності та конфігурації з нержавіючої сталі з 
використанням декоративних елементів, скла, 
пластику, дерева.

ФАВОРИТ АМ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Півколо, 14,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2980615
Тел./Факс: (032) 2441228
e-mail: labunsky_o@ukr.net
www.stairs.lviv.ua
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The factory «Fagot» is engaged in manufacture of 
construction materials more than 18 years.

Production of the trade mark «Fagot» is made on 
technology of moist hyperpressing the natural material 
of the limestone - shell rock. It considers as an house 
amulet.

The technology of manufacture, the necessary 
equipment, tasters of production are developed by 
experts of the factory.

Brick and bar of the trade mark Fagot is distinguished  
by beauty and durability, by breadth and originality of 
assortment among facing materials on the market of 
Ukraine and neighboring countries.

All products of the trade mark Fagot have high quality, 
they are steady against any climatic conditions, various 
under the texture, color and geometrical forms, have 
excellent characteristics.

Getting a brick and a bar of the trade mark Fagot, 
you get the best for yourselves and for the next 
generations.

ФАГОТ
ЗАВОД

вул. Кислородна, 2,
м. Красний Луч, Луганська обл., 94505, 
Україна
Тел.: (06432) 38238, 38230
Тел./Факс: (06432) 38244, 38248
e-mail: market@fagot.com.ua
www.fagot.com.ua

Завод «Фагот» займається виробництвом 
будівельних матеріалів більш ніж 18 років.

Продукція торговельної марки «Фагот» виробля-
ється за технологією напівсухого гіперпресування 
з природного матеріалу вапняку-черепашнику, що 
здавна вважався оберегом будинку.

Технологія виробництва, необхідне устаткування, 
зразки продукції розроблені фахівцями заводу.

Серед облицювальних матеріалів на ринку України 
і близького зарубіжжя цегла й плитка торговельної 
марки Фагот відрізняється довговічністю, красою, 
широтою та оригінальністю асортиментів.

Усі вироби торговельної марки Фагот високої 
якості, стійкі до будь-яких кліматичних умов, 
різноманітні по фактурі, за кольором й геометричними 
формами, мають відмінні технічні характеристики.

Придбавши цеглу й плитку торговельної марки 
Фагот, Ви здобуваєте найкраще для себе та майбутніх 
поколінь!

FAGOT
FACTORY

2, Kislorodna St.,
94505, Krasniy Luch, Lugansk region, 
Ukraine
Phone: +380 6432 38238, 38230
Phone/Fax: +380 6432 38244, 38248
e-mail: market@fagot.com.ua
www.fagot.com.ua
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Фірма, що працює з 1992 року, пропонує:
- Кабельні системи опалення (теплі підлоги);
- Підігрів спортивних майданчиків;
- Системи підтримання температури трубопроводів 

та резервуарів;
- Розтоплення снігу і льоду на дахах та зовнішніх 

майданчиках;
- Системи виявлення і локалізації протікання 

рідин;
- Тепловентилятори, електричні конвектори, 

інфрачервоні обігрівачі, повітряні теплові завіси;
- Системи блискавкозахисту;
- Системи електропостачання;
- Низьковольтне електротехнічне обладнання;
- Системи керування освітленням.
Проектування, водопостачання, монтаж, 

гарантія.
Запрошує до співпраці.

ФБМ-УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Промислова, 52 Д,
м. Львів, 03115, Україна
Тел.: (032) 2458085
Факс: (032) 2458071
www.gospodar.org

Спеціалісти фірми ФБМ займаються продажем 
з’єднювальних елементів на українському ринку з 
травня 1998р.

З появою нових будівельних технологій 
розвивається також техніка кріплення. Сьогоднішній 
асортимент кріплень - це велика кількість виробів. 
Лише компанія ФБМ пропонує покупцю понад 6 тисяч 
найменувань для різноманітних видів будівельного 
кріплення.

В 2001 році відгукнувшись на побажання 
споживачів нами розроблена і представлена 
роздрібна программа вітчизняного виробництва 
під маркою ГОСПОДАР, котра об’єднала під своїм 
іменем широкий спектр кріпильних виробів від різних 
виробників таких країн як Польща, Чехія, Іспанія, 
Німеччина, Швейцарія, Італія, Україна.

Ми запрошуємо до співпраці виробничі, будівельні 
та торгові організації.

ГОСПОДАР - це надійний партнер.

ФІРМА ПІДКОВА
ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Шевченка, 78,
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (0322) 2336255, 2338070
Факс: (032) 2330246
e-mail: pidkova_ltd@ukr.net
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Оffers the following product:
our new product - a waterproof paste «ZONT».
This paste is designed for waterproofi ng including 

soft coating
In the process of paste application the surface coated 

forms a seamless membrane covering the whole surface 
irrespective of its dimensions.

This formed membrane has a high waterproof ability, 
resistance to freezing and defrosting , resistibility to 
cracking , perfect cohesion with diffi cult surfaces. Its 
distinctive property is a high atmosphere resistance, 
ultraviolet irradiation stability, as well as stability to 
acid and alkali infl uence, oil- and salt - resistance, high 
elasticity.

The application of the paste don’t require any 
complicated methods of surface covering .

The shelf life of the paste is 12 months at temperature 
not below + 5°C.

ФОРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Базова, 2В,
м. Запоріжжя, 69600, Україна
Тел.: (061) 2139045, 2139032
e-mail: zont@optima.com.ua
вул. Юнаківа, 22/1
м.Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2430563
Тул.моб.: (067) 3361956

Пропонує:
Сучасний продукт – гідроізоляційну пасту 

«ZONT».
Паста використовується для устрою м’яких 

покрівель, гідроізоляції підземних і наземних 
будівельних конструкций, залізобетонних та металевих 
резервуарів, опорних стін, балконів, басейнів та інших 
місць де потрібна гідроізоляція. При використанні 
пасти на поверхні утворюється безшовна мембрана, 
що вкриває усю площину незалежно від розміру.

Мембрана, що утворюється має високу 
водонепроникність, стійка до перепадів температури, 
витримує морози і потепління. Відрізняється 
підвищеною атмосферостійкістю , витримує вплив УФ 
променів, кислот і луги, масла та солей. Має гарну 
еластичність.

Застосування пасти не потребує складних методів 
нанесення на поверхню.

Термін зберігання пасти – 12 місяців при 
температурі не нижче +5 º.

FORMA LTD.

2B, Bazova St.,
69600, Zaporizhya, Ukraine
Phone: +380 61 2139045, 2139032
e-mail: zont@optima.com.ua
22/1, Unakiva St.
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2430563
Mobile: +380 67 3361956
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Корпоративне підприємство FCS Lift працює на ринку 
ліфтового та ескалаторного обладнання і пропонує 
свої послуги по поставці, монтажу та сервісному 
обслуговуванню цього обладнання. FCS Lift є офіційним 
представником компаній KLEEMANN та Doppler в Україні, 
а також постачає ліфти таких провідних західних фірм як 
SEC d.o.o, BKG, SKG та ескалатори FUJITEC. 

Фірма пропонує «весь спектр» л іфтового 
обладнання, а саме: пасажирські, лікарняні, вантажні 
маловантажні, а також панорамні ліфти (зі скляною 
кабіною). Вантажопідйомність ліфтів від 50кг до 12 тонн. 
Максимальна висота підйому до 100 м. Максимальна 
швидкість підйому до 4,5 м/сек. Застосовуються 
приводи ліфта як електричного так і гідравлічного 
типу з машинним та без машинного відділення. Кабіни 
ліфтів, за бажанням замовника оснащені: телефоном, 
вентилятором, звуковим гонгом, відеомонітором, 
відеокамерою, тощо.

Також КП «ФЦС-Ліфт» проводить:
- поставку, монтаж та сервісне обслуговування 

ескалаторів японської фірми FUJITEC(максимальна 
висота підйому до 8500 мм і кутом нахилу 35°)

- модернізацію вітчизняних ліфтів, які мають великий 
термін експлуатації і потребують оновлення інтер’єру 
та заміни приводу, електропроводки і електроніки 
керування.

- впроваджує розроблений диспетчерський зв’язок 
для ліфтів на основі мобільного зв’язку

- виконання монтажних, пусконалагоджувальних 
робіт та сервісне обслуговування ліфтів.

Вся продукція сертифікована TUV CERT 201009867 
і має дозвіл на застосування в Україні (№1729.06.30-
00.00.0) Надається гарантія на роботу обладнання від 
24 до 36 місяців.

Гнучкий підхід до співпраці з «Замовником» та 
можливість індивідуального проектування під потреби 
будівництва.

ФЦС ЛІФТ
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Стебницька, 61,
м. Трускавець,
Львівська обл.,
82200, Україна
Тел.: (03247) 69978,
 (032) 2443124;
Тел. моб.: (097) 7098471
Факс: (03247) 69707
e-mail: fcs_lift@ukr.net
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Aircrete H+H is reliable wall material with small 
indexes of heat conductivity and excellent indexes of 
durability, sound insulation, fi re resistance and freeze 
resistance. 

It is possible to use blocks H+H both in cottages 
and in multistoried buildings, in laying external bearing 
walls and non bearing walls, dividing walls and internal 
bearing walls, in new building as well as reconstructions 
of old ones. 

Advantages of aircrete before other wall materials are 
obvious: possibility to build one layer wall construction 
without additional insulation, thin mortar laying and 
avoiding of cold joint, comfort microclimate in the 
house thanks to vapour permeability of the material, no 
fl ammability of the matrial. 

H plus H Ukraina – offi cial representative of concern 
H+H International A/S. Company delivers aircrete from 
one of 5 Polish factories. Blocks H+H are delivered on 
the pallets in packing that identifi es producer and protect 
blocks. 

Aircrete H+H is certifi cated in Ukraine.

Х ПЛЮС Х УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Лютеранська 21/12, оф.1,
м. Київ, 01024, Україна
Тел.: (044) 2538688
Факс: (044) 2534 91
e-mail: offi ce@HplusH.ua
www.HplusH.ua

Газобетон Х+Х – надійний стіновий матеріал 
з низькими показниками теплопровідності та 
відмінними показниками міцності, акустичної ізоляції, 
вогнестійкості та морозостійкості. 

Блоки Х+Х можна використовувати як для 
котеджного будівництва, так і при спорудженні 
багатоповерхових будівель; при кладці зовнішніх 
несучих стін та не несучих стін, внутрішніх ділильних 
та внутрішніх несучих стін; при будівництві нових та 
реконструкції старих будівель. 

Переваги газобетону над іншими стіновими 
матеріалами – очевидні: можливість будівництва 
одношарової конструкції стіни без додаткового 
утеплення, можливість кладки на клей та уникнення 
мостиків холоду, приємний мікроклімат в приміщенні 
завдяки добрій паропроникненості матеріалу, не 
горючість матеріалу. 

ТОВ «Х плюс Х Україна» - офіційний представник 
концерну H+H International A/S. Газобетоні блоки 
компанія поставляє з одного із 5-ти польських заводів. 
Блоки Х+Х транспортуються на палетах, в упаковці, 
що ідентифікує виробника та захищає від негативного 
впливу навколишнього середовища. 

Продукція сертифікована на Україні.

H PLUS H UKRAINA LTD.

Of. 1, 21/12, Luteranska St.,
01024, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2538688
Fax: +380 44 2534 91
e-mail: offi ce@HplusH.ua
www.HplusH.ua
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Торгово виробнича група «Центробуд» була заснована 

в жовтні 2000р. 
З цього часу фірма розвивалася і набула статусу центру 

будівельних матеріалів Західного регіону, однією з ознак 
якого є активний та динамічний розвиток.

Основна мета компанії: роздрібна та гуртова торгівля 
будівельними матеріалами. 

З січня 2008 року ТзОВ «Центробуд» надає нову послугу 
будівельно-ремонтних робіт.

До уваги наших покупців три торгові зали, загальна 
площа яких складає 2500 кв. м. 

В асортименті понад 10000 позицій. Зручний під’їзд, 
безкоштовна стоянка, доставка товару, консультації фахівців 
– все це для комфортного та приємного проведення часу 
наших клієнтів. 

Лояльність до компанії покупців швидко зростає завдяки 
постійно діючим акціям, конкурсам та розіграшам. Особливо 
привабливою є система дисконтно – бонусних карток, 
яка передбачає надання гарантованої знижки на всі види 
товарів. Крім широкого асортименту, центр будівельних 
матеріалів надає нашим покупцям ряд додаткових послуг.

ЗАЛ № 1
Відділи електрообладнання, керамічної плитки, 

сантехніки, ручного та електроінструменту, господарських 
товарів,  побутової  х імі ї ,  кр іпильних елементів, 
сантехарматури, будівельної хімії, карнизів, касатонів.

ЗАЛ № 2
Відділи сухих сумішей, гіпсокартону, профілів, 

покрівельних матеріалів, тепло звукоізоляції.
ЗАЛ № 3
Відділи лакофарбової продукції, декоративної 

штукатурки.
Відділи дверей, фурнітури, підвісних стель та 

комплектуючих, вагонки, паркету, ламінованої підлоги. 
ПОСЛУГИ ДЛЯ ПОКУПЦІВ: порізка матеріалів, 

склопорізка; будівельно-ремонтні роботи; доставка в 
межах Львова; консультації спеціалістів; колірування фарб 
( кількість відтінків ). 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ: банкомат та пункт обміну валют; 
оплата кредитними картками;  покупка в кредит на місці; 
діюча система дисконтно - бонусних карток

ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД
ІМ.ФРУНЗЕ

вул. Плеханівська, 57-А,
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7326514, 7327121,
  7327718
Тел./Факс: (057) 7327425, 7327730
e-mail: frunze@perfo.ru
www.perfo.com.ua
Представництва та склади:
Київ
Тел./Факс: (044) 4689122, 4675648, 
  4510908
Одеса
Тел./Факс: (048) 7286455, 7431047, 
  7286425
Дніпропетровськ
Тел./Факс: (056) 3713875, 7851573,
 (0562) 522356
Донецьк
Тел./Факс: (062) 3488790, 3488791, 
  3488792
Львів
Тел./Факс: (0322) 2244762, 2244629
Симферополь
Тел./Факс: (0652) 690564, 690563,

Також є представництва в Москві, Краснодарі, 
Ставрополі, Воронежі, Самарі, Єкатеринбурзі, 
Бєлгороді.

Завод ім. Фрунзе є найкрупнішим в Україні 
виробником:

- перфорованих металевих листів для будівництва, 
дизайну та виробництва меблів;

- сіток просічно-витяжних, зварних; 
- кошиків для сміття. 
- металичніх меблів: лавки для місць громадського 

використання (вокзали, аеропорти і т.і.), шафи в 
асортиментi, стелажi торгiвельні та складськi, поштові 
скриньки, скриньки для ключiв, полиці для паперiв.

Також пропонуємо:
- сітки металоткані (н/ж, н/у, латунь), фільтрові, 

конвеєрні та ін.; 
- настилочні грати в асортиментi;
-  послуги по обробці металевого листа, 

виготовленню корпусних деталей.

ЦЕНТРОБУД
ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

вул. Зелена, 147,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2700007, 2700005
Тел./Факс: (032) 2405250
e-mail: centrobud@centrobud.com.ua
www.centrobud.com.ua
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Компанія ТОВ «ЮВЕНТА-груп» за 7 років роботи 
на ринку увійшла до трійки основних компаній, які 
спеціалізуються на будівництві басейнів. 

Ми відкрили свої філіали в Криму, Львові, Донецьку, 
Сумах. Основний напрям - будівництво басейнів 

«Ювента Груп» здійснює продаж наступних видів 
басейнів: басейни з бетону; басейни з термоблоков; 
басейни з скловолокна; поліпропіленові басейни; збірні 
басейни 

Бассейни СПА 
Компанsя пропонує басейни Artez ian SPA 

американського виробництва наступних серій Platinum 
Elit, Gold, Island. Основна перевага цих серій автономне 
управління кожним місцем гідромасажу DirectFlow і 
високоякісна комплектація устаткування. 

Кр ім того інші  напрями роботи компані ї : 
водопідготовка господарсько-питної води. Компанія 
встановлює промислові і побутові системи очищення 
води. Використовує устаткування лідируючих фірм 
виробників, у тому числі і на основі зворотного осмосу. А 
WАTERBOS - унікальна новинка для квартири і котеджу 
об’єднує в собі пом’якшувач та і очищувач від заліза 
води. Компанія встановлює реактори біоочищення по 
розрахункових потребах Замовника як для котеджу, 
так і для мікрорайону. Устаткування виготовляється на 
власному виробництві в м. Бровари. 

Для терас пропонуємо терасну дошку.

ЦЕПТЕР-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 
УКРАЇНА

вул. Крушельницької, 3, 3 поверх,
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (097) 4347676,
 (050) 5341961

HOME CARE - революційний бренд швейцарської 
компанії Цептер, яка працює на світовому ринку 
22 роки, в Україні - 14 років. Вся продукція, що 
виготовляється на 7 заводах компанії , спрямована 
на здоров’я, красу та безпеку всіх членів сім’ї. Бренд 
НС пропонує ексклюзивні сертифіковані товари для 
українського споживача:

Agueena - надсучасна, надійна та якісна 
п’ятиступенева система очищення питної води для 
Вашої сім’ї. Вода, отримана в результаті зворотнього 
осмосу, відповідає європейським стандатам.

Cleansy mag - електромагнітний пом’якшувач води 
для технічних потреб. Це надійний захист Ваших 
побутових приладів.

Therapy Ion - революційна система очищення 
повітря для Вашої оселі. Не лише очищає, але й 
збагачує повітря негативно зарядженими іонами, які 
покращуюють самопочуття алергетиків, астматиків, 
гіпо- та гіпертоніків.

Tutto Jebbo - комплексна система для прибирання. 
Забезпечує швидкий та якісний клінінг Вашого 
дому (чотири в одному: порохотяг на водяному або 
сухому фільтрах, парогенератор та професійне 
прасування).

Продукція Цептер це також :
Medical: світлотерапевтична лампа Біоптрон, 

медично-косметичні прилади для збереження 
здоров’я та краси тіла.

Home Art: ексклюзивний запатентований посуд з 
довічною гарантією, в якому можна готувати без солі, 
води та жиру за максим. температурою 95 градусів- 
для здорового харчування цілої родини.

Cosmetics: натуральні косметичні засоби, що 
виготовляють в Швейцарії, гіпоалергенні, без хімії 
та гормонів.

ЮВЕНТА-ГРУП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Стеценка, 55,
м. Київ, 04128, Україна
Тел.: (044) 4540340 (оптовий відділ)
e-mail: opt@yuventa.com.ua www.bassein.i.ua
вул. Політехнічна, 4, оф.8
79013, м. Львів, Україна 
Тел.: (032) 2381578, 
 067) 8969019 
е-mail: yuventazahid@ukr.net,
           yuventa.zahid@gmail.com
вул. Самокіша, 18, оф. 404
м. Сімферополь, Україна
Тел.: (0652) 560642,
 (067) 6542402,
 (063) 6565956
вул. Супруна, 15, м. Суми, Україна
Тел.: (0542) 250151
вул. Врубова, 6, м. Горлівка, Україна.
Тел.:  (0624) 553841, 2243557,
   2248810
Тел.моб.: (050) 1851920, 7036003
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ПЕРЕЛІК РЕКЛАМОДАВЦІВ

BAUБІЗНЕС ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
А+С ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛ
БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС ЗАТ
БУДЕКСПЕРТ ТИЖНЕВИК
БУД МАЙСТЕР. ФАБРИКА БУДІВЕЛЬНИХ
 СУМІШЕЙ ТОВ
ВІД І ДО ГАЗЕТА
ВИМІР ГАЗЕТА
ГАЛ-ЕКСПОТУР ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧНЕ
 АГЕНТСТВО
ГАЗЕТА В ДОРОГУ ГАЗЕТА
ДОМ В ДЕТАЛЯХ ЖУРНАЛ
ДЕРЕВООБРОБНИК ГАЗЕТА
ЕКОІНФОРМ ВИДАВНИЦТВО
ЕКОНОМ ПЛЮС ТЗОВ
Є ЖУРНАЛ
Є ГАЗЕТА
ЖОВТІ СТОРІНКИ УКРАЇНИ ДОВІДНИК
ІНФОЦЕНТР-УКРАЇНА ЗАТ
КОМПАС ВИДАВНИЧИЙ ДІМ  
КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ ЖУРНАЛ
ЛІФТОВА ІНДУСТРІЯ ЖУРНАЛ
МЕРКУРІЙ ГАЗЕТА
МІСТО ГАЗЕТА
МІСТ МЕДІА РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
М+Т ЖУРНАЛ
ОГО ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ ГАЗЕТА
ОСОБНЯК ЖУРНАЛ
ПІД СТРІХОЮ ЖУРНАЛ
ПОСЕРЕД ТИЖНЯ ГАЗЕТА
СТАТУС. ЕКОНОМІЧНІ ВІДОМОСТІ. ЗАХІД
 ЖУРНАЛ
СТЕЛЯ ЛЮКС, ФОП СЛОБОДА А.М.
СТРОИТЕЛЬСТВО& РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖУРНАЛ
ТЕЛЕМЕДІА УКРАЇНА 
УКРАЇНА І ЧАС ГАЗЕТА

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

                        XVII міжнародної виставки
                        «БудЕКСПО-весна»

 В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ
- каталог «ДОМ» (м.Київ, Україна)
- довідник «БІЗНЕС-ДОСЬЄ»
  (м.Дніпропетровськ, Україна)
- тижневик «БУДЕКСПЕРТ» (м.Львів, Україна)
- журнал «ВІКНА, ДВЕРІ, ВІТРАЖІ»
  (м.Київ, Україна)
- журнал «Є» (м.Львів, Україна)
- журнал «КОТЕДЖ-ПРОЕКТ» (м.Київ, Україна)
- журнал «ОСОБНЯК» (м.Київ, Україна)
- журнал «ПІД СТРІХОЮ» (м.Львів, Україна)
- журнал «СТРОЙ-КА» (м.Київ, Україна)
- журнал «СТРОИТЕЛЬСТВО
 & РЕКОНСТРУКЦІЯ» (м.Київ, Україна)
- журнал «ДОМ В ДЕТАЛЯХ»  (м.Київ, Україна)
- журнал «ЛАНДШАФТ И ИНТЕРЬЕРЫ»
   (м.Київ, Україна)
- журнал «REAL HOME» (м.Львів, Україна)
- журнал «АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК»
  (м.Львів, Україна)
- журнал «АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА»
  (м.Львів, Україна)
- журнал «БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ»
  (м.Львів, Україна)
- журнал «БЛОК» (м.Львів, Україна)
- газета «ДЕРЕВООБРОБНИК»  (м.Львів, Україна)

 А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ
- журнал «Бізнес пропозиція» (м.Львів, Україна)
- газета «Ваш магазин» (м.Львів, Україна)
- газета «Вимір» (м.Дрогобич, Україна)
- газета «Високий замок» (м.Львів, Україна)
- газета «Від і до» (м.Чернівці, Україна)
- газета «Газета в дорогу» (м.Львів, Україна)
- газета «Є» (м.Хмельницький, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення»
  (м.Ужгород,  Україна)
- газета «КУР’ЄР ЕКСПО» (м.Львів, Україна)
- газета «Місто» (м.Тернопіль, Україна)
- газета «МЕРКУРІЙ» (м.Житомир, Україна)
- газета «Посеред тижня» (м.Львів, Україна)
- журнал «Статус. Економічні відомості»
   (м.Львів, Україна)
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

- журнал «Салон плюс»
   (м.Івано-Франківськ, Україна)
- газета «Україна і час» (м.Львів, Україна)
- каталог «MiniMarket» (м.Львів, Україна)

 РЕКЛАМА НА РАДІО
- радіо «Ринок Південний»
- радіо «Мелодія»
- радіо «Наше радіо »
- радіо „Незалежність”

 ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА
- 5 -ий канал 
- КІНО
- канал «ТБМ»
-  12 КАНАЛ ЛТБ

 ПІДТРИМКА В INTERNETI
http://www.galexpo.lviv.ua 
http://www.jetro.go.jp 
http:// www.expoinfo.ru  
http://www.biztradeshows.com  
http://www.exponews.ru  
http://www.tsnn.com 
http://www.vmost.ru  
http://www.exhibitions.ru 
http://www.expointer.com 
http://www.fi erenelmondo.it 
http://www.expoua.com 
http://www.exponet.ru 
http://www.allworldexpo.ru 
http://www.dlab.com.ua/expo.php 
http://www.ukrop.com 
http://www.ukrbiznes.com/index.php 
http://www.expo-geniy.kiev.ua 
http://www.equipnet.ru
http://www.allexpo.ru 
http://armik.net 
http://expo.a.ua/ 
http://eximbase.com/exhibition 
http://www.infoexpo.ru 
http://www.tradeshows.com.ua 
http://expo.turistua.com/  
http://www.c-o-k.com.ua 
http://www.alvona.com/  

http://www.expotop.com 
http://ukrexpo.biz/ 

 ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА
- рекламнi установки в центральній частині  міста
 (3 шт.)
-  рекламні щити на ринку Південний (6 шт.)

 ЗАПРОШЕНО
- 8 000 керівників установ і організацій західного
 регіону України, спеціалістів підприємств галузі.
- 130 000 МЕШКАНЦІВ ЛЬВОВА ТА ОБЛАСТІ

Цей каталог протягом  року буде доступним
на web-сторінці 

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® в мережі Іnternet
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

 Дирекція  ХVI I  міжнародної  виставки
«БудЕКСПО-весна - 2008»  висловлює щиру
подяку за підтримку та допомогу в організації та 
проведенні виставок і програми супутніх заходів 
установам, організаціям, підприємствам:

 Львівській обласній державній адміністрації

 Палацу спорту «Україна»

 Ресторану  «Фешн Клаб»

 Компанії «АСК»

 ЗАТ «Світ друку»

 ПП «Новий світ»

 ПП «Кушта Г. І.»

 ТТА  «Гал-ЕКСПОТУР»

 та учасникам виставки за проведення презентацій 
та семінарів та конкурсів
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Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Всі авторські права належать 
АТ «Гал-ЕКСПО»®

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення 
реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих в цьому 
каталозі. З приводу замовлення реклами 
звертатися до відділу реклами ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®,
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® 
та видавця щодо в ідповідальност і  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.

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

Друк — ЗАТ «Світ друку» 

Підписано до друку 12.03.2008 р.
Друк - офсет
Тираж 800 шт.
Замовлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


