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ПрОгрАМА рОбОтиПрОгрАМА рОбОти

6 ЖОвтня, вівтОрОк
11.00   П р ес - ко н фе р е н ц і я  з  н а год и  
    відкриття форуму 
12.00   урочисте відкриття форуму 
12.30 – 13.00 «старі вікна по-новому!» 

Доповідач: Проект GIZ Україна – Муніципальний 	
 розвиток та оновлення старої частини 	
 міста Львова

13.00 – 13.45 «рішення REHAU для віконного  
    будівництва».

Доповідач: ТОВ  Рехау
 Практичний семінар з обміну досвідом:  
 «Енергетичні потреби будівель – оптимальні  
 рішення на основі сучасних технологій» 
14.00 – 14.15 Актуальні питання розвитку сфери  
    енергоефективності та вДЕ на  
    Львівщині

Доповідач: Тарас Федак – голова постійної комісії 	
 Львівської обласної ради з питань 	
 інвестиційної та регуляторної політики, 	
 ПЕК, енергоефективності і розвитку 	
 підприємництва

14.15 – 14.30 г р а н т о в і  п р о г р а м и  д л я  
    підтримки проектів з енерго- 
    ефективності та енергозбереження

Доповідач: Іван Кульчицький – Президент ГО «Агенція 	
 Європейських Інновацій»

14.30 – 15.00 Е н е р г о е ф е к т и в н е  п р и в а т н е  
    домогосподарство – практичний  
    досвід утеплення та використання  
    сонячної енергії

Доповідач: Роман Баб’ячок –  підприємець, ПП «Солар»
15.00 – 15.20 Енергетичний офіс та майстерня  
    енергозберігаючих технологій  
    – ініціативи громади стрийщини

Доповідач: Олег Шмілик – голова правління ГО «АРР» 	
 Перспектива Стрийщини

15.20 – 15.40 Енергоефективність будівель  
    та розвиток  екологічного будівництва  
    з використанням вДЕ

Доповідач: Мирослав Саницький – д.т.н., проф., 	
 Національний університет «Львівська 	
 політехніка», проф., Лауреат Державної 	
 премії України в галузі науки і техніки

15.40 – 16.00 використання біопалива для  
    обігріву будинків

Доповідач: Ігор Кліменков –  підприємець

 семінар: «реалізація енергозберігаючих  
 заходів в житловому секторі, навчальних та  
 медичних закладах»
16.15  – 17.00 Енергозбереження вашої оселі.  
    1-й Енергопакет - найефективніший  
    спосіб заощадження

Доповідач: Ростислав Вороновський, Олександр 	
 Мирний – керівники Асоціації «Будіндустрія

17.00 – 17.45 Міфи, кліше та правда про енерго- 
    збереження 

Доповідач: Роман Кузич – експерт Асоціації 	
 «Будіндустрія» 

18.00   закінчення роботи форуму.

7 ЖОвтня, сЕрЕДА
10.00   Початок роботи форуму.
10.00 – 11.00 «Ощадний дім» – бережіть тепло та  
    гроші
	 	 	 	 Презентація	кредитної	програми	від	АТ	 
	 	 	 	 «Ощадбанк»	 за	 підтримки	 уряду	 
	 	 	 	 України	 та	 Львівської	 Обласної	 
	 	 	 	 Адміністрації
11.00 – 12.00 Переваги використання автоклав- 
    ного газобетону у будівництві

Доповідач: ТОВ «Аерок»
12.00 – 13.00 Юридичні та технічні аспекти  
    п р и й н я т т я  р і ш е н н я  п р о  
    термомодернізацію багатоквар- 
    тирних будинків

Доповідач: Ресурсний центр для ОСББ
13.00 – 13.30 Енергоефективність японських  
    технологій RINNAI

Доповідач: ТОВ  МЕГАВАТТ  (Наливайко П. І.)
13.30 – 14.30 Енергозаощадження з віконними  
    технологіями REHAU

Доповідач: ТОВ  Рехау
14.30 – 18.00 роль елементів конструкції будівлі  
    в плані тепловтрат 

Доповідачі:  «Рехау» ТОВ,  «ТектумФірмум» ТзОВ, 
«Аерок» ТОВ 

    Площинні системи опалення
Доповідачі: «МАКС-ЕКО»,  «EFFI», «Аквахаус-Захід»

    безпека електропостачання
Доповідач: «АльтераПросистем» ТОВ
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    Ефективне освітлення  
Доповідач: ПАТ «ІСКРА» 

    Основні принципи системи «зелений  
    офіс»

Доповідач: Асоціація енергоефективні міста України
18.00   закінчення роботи форуму.

8 ЖОвтня, ЧЕтвЕр
10.00   Початок роботи форуму
10.00 – 14.00 роль елементів конструкції будівлі  
    в плані тепловтрат 

Доповідачі: «Рехау» ТОВ,  «Тектум Фірмум» ТзОВ, 	
 «Аерок» ТОВ 

    Площинні системи опалення
Доповідачі: «МАКС-ЕКО»,  «EFFI», «Аквахаус-Захід»

    безпека електропостачання
Доповідач: «АльтераПросистем» ТОВ

    Ефективне освітлення  
Доповідач: ПАТ «ІСКРА» 

    Основні принципи системи «зелений  
    офіс»

Доповідач: Асоціація енергоефективні міста України
14.00 – 15.00 інноваційні рішення REHAU для  
    термомодернізації в будівництві.

Доповідач: ТОВ  Рехау 
15.00 – 18.00 як ПрАвиЛЬнО вибрАти кОтЕЛ?
	 	 	 	 Що	 забезпечить	 будинок	 якісним	 
	 	 	 	 теплом:	 котел,	 паливо	 чи	 інженерне	 
	 	 	 	 рішення?
	 	 	 	 Види	твердопаливних	котлів:	прямого	 
	 	 	 	 або	довготривалого	горіння,	верхнього	 
	 	 	 	 або	 нижнього	 горіння,	 ,	 чавунні	 або	 
	 	 	 	 сталеві,	піролізні,	пелетні.
	 	 	 	 Чи 	 треба	 встановлювати 	 бак - 
	 	 	 	 акумулятор?
	 	 	 	 Як	 забезпечити	якісну	 тягу	 і	 чому	це	 
	 	 	 	 потрібно	робити?
	 	 	 	 Чи	можна	застосовувати	незамерзаючу	 
	 	 	 	 рідину	для	твердопаливних	котлів?
	 	 	 	 Скільки	палива	(дров,	пелет,	брикетів,	 
	 	 	 	 вугілля,	газу,	електроенергії)	потрібно	 
	 	 	 	 запасти	на	опалювальний	 сезон	при	 
	 	 	 	 обігріванні	котлом?

	 	 	 	 Чи 	 можна 	 поєднувати 	 роботу	 
	 	 	 	 твердопаливного	 котла	 з	 тепловою	 
	 	 	 	 помпою	або	сонячним	колектором?
	 	 	 	 Чи	 варто	 отримувати	 гарячу	 воду	 в	 
	 	 	 	 літній	 період	 від	 твердопаливного	 
	 	 	 	 котла?

Доповідач: Василь Прусак, Кластер 	
 енергоефективності та відновлювальної 	
 енергетики Львівщини,  Центр	
 енергозбереження

18.00   закінчення роботи форуму

9 ЖОвтня, П’ятниця
10.00   Початок роботи форуму  
10.00 – 10.20 Презентація від барекс-Мармур
10.20 – 11.00 Європейські рішення – утеплення  
    та термосанація будинків за  
    шведською технологією

Доповідач: компанія SCANROC
11.00 – 11.30 семінар: найсучасніша рідка  
    система теплоізоляції ШАттЛ.  
    Енергозберігаючі керамічні та  
    кам’яні обігрівачі кіО

Доповідач: МПП «СВІЙ ДІМ»
11.30 – 12.30 Пожежобезпечні сендвіч-панелі  
    к інгспан (Новинка	 2015	 року.	 
	 	 	 	 Нов і 	 д о ся г нення 	 в 	 р оз робц і	 
	 	 	 	 пожежобезпечних	утеплювачів	Кінгспан	 
	 	 	 	 з	 унікальними	 теплотехнічними	 
	 	 	 	 характеристиками)

Доповідач: ТОВ Кінгспан-Україна
14.00   закінчення роботи форуму
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ПЕРЕЛiК УЧАСНИКiВ 
ОСіННьОгО бУдіВЕЛьНОгО фОРУмУ 
зА АЛфАВітОм

№стендA	 №сторінки

ПЕРЕЛiК УЧАСНИКiВ 
ОСіННьОгО бУдіВЕЛьНОгО фОРУмУ 
зА АЛфАВітОм

№стендA	 №сторінки

ЛЕО-дИзАЙН Тзов ........................................ 5 ....... 106
ЛьВіВСьКИЙ ЕКСПЕРИмЕНтАЛьНИЙ  
 мЕХАНіЧНИЙ зАВОд Тздв ................ 112 ....... 107
мЕгАВАтт 
 Торгова компанія Тзов .................. 131 ....... 108
мЕдіА КОНтИНЕНт Тзов ............................. 9 ........110
мЕРЕжА тЕПЛОКРАм ............................... 143 ........112
мЕтАЛіСт Тзов .......................................... 119 ........113
мП гРУП 2000 Тов ....................................... 36 ........114
НібЕ-УКРАЇНА Тзов ................................... 114 ........115
НіК Тзов ...................................................... 133 ........116
НОтЕУС Тзов ............................................. 118 ........118
ОЩАдбАНК паТ 
 «дЕрЖавнИЙ оЩаднИЙ Банк  
 УкраїнИ» ............................................... 107 ....... 120
ПЕРЕВізНИК БюлЕТЕнь ............................ 27 ....... 122
ПЕСА пмп ..................................................... 20 ....... 124
ПРАНА ЛьВіВ компанія .......................... 128 ....... 125
ПРОРАб дНіПРОПЕтРОВЩИНИ 
 рЕкламно-інформаціЙнИЙ  
 порТал .................................................... 26 ....... 126
РЕХАУ Тзов .................................................. 10 ....... 128
СВ АЛьтЕРА Тзов ......................................111 ....... 130
СВіЙ дім пп .................................................. 18 ....... 133
СЕРВУС дім Тзов .......................................... 3 ....... 134
СЕт СУЧАСНі ЕфЕКтИВНі  
 тЕХНОЛОгіЇ Тов ................................... 142 ....... 136
СКАНРОК Лтд Тзов................................... 106 ....... 138
СЛУжбА ПОРЯтУНКУ бЕтОНУ  
 ПЛЮС Тзов ............................................. 15 ....... 140
СтАЛА ЕНЕРгіЯ Тзов ............................... 125 ....... 142
СтРОПУВА-УКРАЇНА Тзов ........................ 101 ....... 144
СтУгНА Тзов .............................................. 122 ....... 145
СтУдіЯ тЕПЛА Тзов .................................. 126 ....... 146
тЕКтУм фіРмУм Тзов .................................. 8 ....... 148

тЕРміт пп ....................................................... 2 ....... 150
тЕХНО-СімС пп ............................................ 13 ....... 152
тОРгОВИЙ дім «ідмАР УКРАЇНА» 
 СпоЖИвчЕ ТоварИСТво .................. 129 ....... 153
УКР-КИтАЙ КОммУНіКЕЙШН ................... 138 ....... 154
УНіВЕРСАЛьНі зАХИСНі  
 ПОКРИттЯ Тзов ..................................... 38 ....... 156
фАВОРИт Ам пп фірма ............................... 4 ....... 158
фбС прИваТна фірма .............................. 134 ....... 160
фРАНС гАРдіНЕР УКРАЇНА ....................... 141 ....... 162
ШЛЯХЕтНА ПідЛОгА 
 магазИн-Салон .................................... 32 ....... 164
ЮНітОП Тзов ............................................. 149 ....... 166
КОШКіНъ дОмъ 
 мЕрЕЖа Салонів прЕдмЕТів 
 інТЕр’єрУ Та подарУнків ................... 47 ....... 168
мЕРЕдіАН 
 прИваТнЕ підпрИємСТво «лТц ..... 148 ....... 169
КВіРіН Тов................................................................. 170
НАВЧАЛьНО-ВИРОбНИЧИЙ цЕНтР  
 «ПРОфЕСіЙНА бЕзПЕКА» Тзов ......... 55 ....... 172
САЛОН дОмАШНьОгО зАтИШКУ ............. 57 ....... 174
КЕЕР-УКРАЇНА Тов ...................................... 60 ....... 176
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AW-therm magazine is the exclusive publication, 
specialized in the areas of heat and water supply, 
ventilation and air conditioning systems. the magazine 
covers innovative ideas of systems engineering, and 
provides a platform for skill sharing. magazine distributed 
around the whole territory of ukraine.

AW-thErM
ЖУрНАЛ

вул. М. Раскової 23 , офіс. 507, 	
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5023350
Тел./Факс: (044) 5023350
e-mail: info@aw-therm.com.ua
www.aw-therm.com.ua

Журнал	Aw-Therm	-	єдине	спеціалізоване	видання	
у	 сферах	 тепло-	 та	 водопостачання,	 вентиляції	 та	
кондиціонування.	Журнал	 висвітлює	 передові	 ідеї	
в	області	інженерних	систем.	Надає	майданчик	для	
обміну	досвідом.	розповсюджується	по	всій	території	
України.

AW-thErM
mAGAZiNe

23 , M. Raskovoy Ave., of. 507, 	
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5023350
Phone/Fax: +380 44 5023350
e-mail: info@aw-therm.com.ua
www.aw-therm.com.ua

уЧАсники вистАвки

���

EXhiBitOrs

���



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

eFFi	 is	 ukrainian	manufacturer	 of	 energy-efficient	
equipment for heating and cooling – water infrared ceiling 
climate panels. Climate panels can reduce heating costs 
up to 50%.

уЧАсники вистАвки
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Effi
ТОргОВА	мАрКА

вул. Військова, 1, 	
смт. Високий, Харківський р-он, 	
Харківська обл., 62459, Україна
Тел.: (066) 2824450
Тел./Факс: (057) 7507663
e-mail: sales@effi.com.ua
http://effi.com.ua

eFFi	це	український	виробник	енергоефективного	
обладнання	для	опалення	та	охолодження	приміщень	
–	 водяних	 інфрачервоних	 стельових	 кліматичних	
панелей.	 Кліматичні	 панелі	 дозволяють	 скоротити	
витрати	на	опалення	приміщень	до	50%

Effi
TrAde	mArk

1, Viyskova St.,	
pgt. Vysokiy, Harkiv region,
62459, Ukraine
Phone: +380 66 2824450
Phone/Fax: +380 57 7507663
e-mail: sales@effi.com.ua
http://effi.com.ua
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since 2007, developed and launched the company 
shop	www.energoinvest.com.ua.	Business	online	store	
is across ukraine and abroad. During the activity our 
online shop has become widely known in the market of 
heating equipment.

main business - the transfer of businesses and 
residential customers for renewable energy. modular 
boiler for solid fuels, solid fuel boilers installation and 
sale of heat pumps and solar panels.

pe	«eNerGoiNVesT»	was	 founded	 in	 2006	 to	
perform engineering, construction and installation 
works	in	the	field	of	heating	and	domestic	engineering.	
employees	with	 15	 years	 of	 experience	 in	 this	 area	
during this time has been realized many projects the 
heating industry.

уЧАсники вистАвки
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ЕNERGoINvEst
ІНТерНеТ	мАгАзиН	
еНергОзберІгАюЧих	
ТехНОЛОгІй

вул. Козловського, 2а, 	
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: (097) 7779370, 
 (095) 6060385
e-mail: energoinvestsale@ukr.net
www.energoinvest.com.ua

з	2007р	розроблено	і	запущено	Інтернет	магазин	
компанії	 www.energoinvest.com.ua.	 діяльність	
інтернет	магазину	ведеться	по	всій	території	України	і	
ближнього	зарубіжжя.	за	час	діяльності	наш	інтернет	
магазин	став	широко	відомий	на	ринку	опалювального	
обладнання.

Основна	 діяльність	 компанії	 –	 переведення	
п ідприємств 	 та 	 побутових 	 споживач ів 	 на	
відновлювальні	джерела	енергії.	модульні	котельні	на	
твердому	паливі,	твердопаливні	котли	встановлення	
та	продаж	теплових	насосів	та	сонячних	панелей.

ПП	 «eNerGoiNVesT»	 створено	 в	 2006	 році	
з	 метою	 виконання	 інженерних,	 будівельних	 і	
монтажних	 робіт	 в	 сфері	 опалення	 та	 внутрішніх	
інженерії.	Співробітники	 компанії	мають	 15	 річний	
досвід	роботи	в	цій	галузі,	за	цей	час	було	реалізовано	
безліч	проектів	опалювальної	тематики.

ЕNERGoINvEst

2a, Kozlovskogo St.,	
79026, Lviv, Ukraine
Phone: +380 97 7779370,
 +380 95 6060385
e-mail: energoinvestsale@ukr.net
www.energoinvest.com.ua
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Каталог	товарів	для	дому	та	саду	з	аудиторією	
понад	1	000	000	користувачів	щомісяця.

ibud.ua	 об’єднує	 пропозиції	 від	 тисяч	 компаній	
з	 усієї	 України,	що	 гарантує	 нашим	 користувачам	
широкий	вибір	та	вигідні	ціни.

iBuD.uA
бУдІВеЛьНий	ПОрТАЛ

вул. Саксаганського, 68,	
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: (044) 3602007
e-mail: marketing.ibud@gmail.com
ibud.ua

уЧАсники фОруМу

«Fancoil	 Ukraine»	 –українська	 компанія,	 яка	
спеціалізується	на	виготовленні,	монтажі	та	продажу	
сучасних	 систем	опалення.	Серед	нашої	 продукції	
Ви	можете	знайти	високоякісні	внутрішньопідлогові,	
надпідлогові	 і	 плінтусні	 конвектори,	 а	 також	
дизайнерські	радіатори	для	обігріву	та	охолодженню	
приміщень.	Оскільки	 над	 виготовленням	продукції	
працюють	висококваліфіковані	фахівці	та	дизайнери	
-	ми	подбали	про	те,	щоб	Ви	користувалися	виключно	
якісними	опалювальними	приладами	з	властивим	для	
Вашого	інтер’єру	дизайнерським	рішенням.

Вся	 гамма	 продукції	 є	 унікальною	 за	 своїми	
властивостями	 і	 досконалою	 в	 інженерному	 та	
технічному	плані.

Широкий	асортимент	якісної	і	недорогої	продукції,	
постійна	 наявність	 товару	 на	 нашому	 складі,	
досвідчені	 й	 кваліфіковані	менеджери,	 а	 так	 само	
інформаційна	 та	 рекламна	 підтримка	 роблять	
співпрацю	 з	 нами	 взаємовигідною,	 плідною	 і	 по-
дружньому	приємною	!!!

fAncOiL ukrAinE
ПриВАТНе	ПІдПриЄмСТВО

вул. Антоновича, 81, оф. 12, 	
м. Львів, 79013, Україна
Тел.: (068) 5032214, 5032060
Тел./Факс: (03245) 53261
e-mail: fancoillviv@gmail.com
www.fan-coil.ua

���
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municipal Development and rehabilitation of the 
old City of Lviv

C�mm�ss��n�e� by german Federal ministry for 
economic	cooperation	and	development	(BmZ)

pa�tn�e�s ministry of regional Development, 
Construction and Housing of ukraine

Lviv City Administration Heritage Department
Cu��en�t te�m 2009-2017
�u���et	 eUr	8.5	million
Object�ves: the Lviv City Council is committed to 

the renewal of the historical old city and is developing 
appropriate instruments for the preservation of its 
historical heritage. Citizens are directly involved in the 
urban	 renewal	 process,	 and	 this	 stimulates	 the	 city’s	
economic development.

Act�v�t�es: selected objects are used for the practical 
training of architects, craftsmen and building companies. 
20 local craft enterprises have carried out works under 
the	project’s	co-funding	programmes,	and	many	of	them	
have successfully established themselves in the growing 
market for restoration services. the project approach 
is characterized by interdepartmental cooperation 
and comprehensive participatory involvement. the 
processes are documented and are made available to 
other municipalities.

Resu�ts: Around	1,850	households	have	benefited	
from	 the	 project’s	 co-financing	 programmes	 for	 the	
restorations of courtyards, balconies, staircases, entrance 
doors and windows. 450 craftspeople have completed 
practical training courses in historical restoration. the 
city administration has changed its approach to cultural 
heritage, the preservation of which is now an integral part 
of urban planning policy. the integrated urban

Development Concept for Lviv co-developed by the 
project was formally adopted by the City Council and is 
the	first	such	instrument	to	be	introduced	in	Ukraine.

Giz
НІмецьКе	ТОВАриСТВО	
мІЖНАрОдНОгО	
СПІВрОбІТНицТВА

вул. Богомольця, 6/6, 	
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (032) 2751308
e-mail: info@urban-project.lviv.ua
urban-project.lviv.ua

муніципальний	 розвиток	 та	 оновлення	 старої	
частини	міста	Львова

Замовник:	Федеральне	міністерство	економічного	
співробітництва	та	розвитку	Німеччини	(BmZ)

Партнер:	міністерство	регіонального	розвитку,	
будівництва	та	житлово-комунального	господарства

Львівська	 міська	 рада,	 Управління	 охорони	
історичного	середовища	Лмр

тривалість 2009-2017
Бюджет	 8,5	млн.	євро
Мета: міська	 рада	 Львова	 докладає	 зусиль	

для	 відновлення	 історичного	 центру	 і	 розробляє	
інструменти	для	 збереження	 історичної	 спадщини.	
мешканці	активно	долучаються	до	процесу	оновлення	
міста,	 що	 в	 свою	 чергу	 стимулює	 економічний	
розвиток	міста.

Заходи: На	прикладі	обраних	об’єктів	проводяться	
практичні	 тренінги	 для	 архітекторів,	 майстрів	 та	
будівельних	 компаній.	 20	 ремісничих	 підприємств	
користуються	новими	програмами	співфінансування	
для	 отримання	 додаткової	 кваліфікації.	 багатьом	
з	 цих	 підприємств	 вдається	 успішно	 закріпитися	
на	 зростаючому	 ринку	 реставраційних	 послуг.	
цей	 підхід	 до	 розвитку	міста,	 який	 відзначається	
міждисциплінарною	співпрацею	різних	 структурних	
одиниць	 влади	 міста	 та	 активним	 залученням	
усіх	 зацікавлених	 сторін,	 документується	 з	
метою	 ознайомлення	 з	 ним	 представників	 інших	
муніципалітетів.	

результати: У	 програмах	 співфінансування	
реставрації	житлових	будинків	 взяло	 участь	 понад	
1.850	 квартир:	 були	 відреставровані	 вхідні	 брами,	
вікна,	 балкони,	 сходові	 клітки,	 внутрішні	 двори	 та	
фасади.	 450	майстрів	 взяли	 участь	 у	 практичних	
тренінгах	 і	 отримали	 додаткову	 кваліфікацію	 з	
проведення	 реставраційних	 робіт.	 міська	 рада	
Львова	 змінила	 своє	 ставлення	до	 вище	описаної	
проблематики	 і	 зробила	 збереження	 історичної	
спадщини	 невід’ємним	 елементом	 планування	
розвитку	міста.
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6/6, Bogomolca St.,	
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2751308
e-mail: info@urban-project.lviv.ua
urban-project.lviv.ua

Giz
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Один	 із	 пріоритетів	 нашої	 компанії	 –	 якість	
роботи,	використання	новітніх	тенденцій	для	якісного	
покращення	життя	львів’ян.		

Тут	 нам	 допомагають	 передові	 технології	 та	
іноземний	досвід	у	сфері	будівництва.	Також	володіємо	
достатньою	кількістю	матеріальних	та	інтелектуальних	
ресурсів	для	вирішення	найскладніших	завдань.

Серед	переваг	компанії	–	не	тільки	оперативність,	
а	 й	 акцент	 на	 європейській	 якості	 та	 задоволенні	
потреб	найвибагливіших	майбутніх	мешканців.

Ms
бУдІВеЛьНА	КОмПАНІЯ

вул. Кульпарківська, 59, корпус 42, 	
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2601333,	
 (067) 2312200
e-mail: office@ms-bud.com.ua
www.ms-bud.com.ua
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Prometheos - is a project which is carried out by 
a team of enthusiasts. our main goal - to make the 
alternative	energy	industry	not	only	profitable,	but	also	
fashionable,	 affordable	 and	 «closer»	 to	 the	 people.	
therefore, we launched Prometheos.

This	solar	system	enables	to	receive	«output»	heat	
and electricity. Automation of systems consolidated in 
one block, which provides:

- monitoring the position of the sun; 
- recording technical indicators of system;
- Controlling temperature and charging mode.
modularity of the system allows to adapt to the needs 

of consumers.

уЧАсники вистАвки
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PrOMEthEOs
ФОП	ОСередЧУК	ТАрАС	
мирОНОВиЧ

вул. Набережна 23/25, 	
м. Червоноград, Львівська обл., 	
80100, Україна
Тел./Факс: (067) 3757784
e-mail: info@prometheos.com.ua
prometheos.com.ua

prometheos	 –	 це	 проект,	 що	 	 здійснюється	
командою	ентузіастів.	Наша	головна	ціль	–	зробити	
галузь	альтернативної	енергетики	не	тільки	вигідною,	
а	ще	й	стильною,	доступною	та	«ближчою»	до	людей.	
Саме	тому,	ми	запустили	prometheos.

це	 сонячна	 система,	 що	 дає	 можливість	
отримувати	 «на	 виході»	 теплову	 та	 електричну	
енергію.	Автоматика	системи	зведена	в	один	блок,	
що	забезпечує:	

-	Відстеження	позиції	сонця;
-	Фіксує	технічні	показники	системи;
-	 Контролює	 температурні	 режими	 та	 режими	

заряду.
модульність	системи	дозволяє	адаптуватись	під	

потреби	споживачів.

PrOMEthEOs

23/25, Naberegna St.,
80100, Chervonograd, Lviv region Ukraine
Phone/Fax: +380 67 3757784
e-mail: info@prometheos.com.ua
prometheos.com.ua
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Незважаючи	на	досить	молодий	вік,	наша	компанія	
крок	за	кроком	прагнула	лідерства.		І	от	уже	понад	5	
років	Приватне	підприємство	«Абразив»	є	провідним	
лідером	на	українському	ринку	серед	компаній,	які	
спеціалізуються	на	засобах	індивідуального	захисту	
(зІз).	 Саме	 завдяки	 успішності,	 компанія	 стала	
офіційним	дилером	світових	та	українських	брендів,	
серед	яких:

-	«delta	plus»
-	«doloNi»
-	«зенкіс»
-	«респфарм».
Компанія	 та	 її	 працівники	 використовують	

індивідуальні	 та	 інноваційні	 підходи	 до	 клієнтів,	
зважаючи	 на	 їх	 потреби	 та	 можливості	 (online	
перегляд	товарів	на	наших	сайтах,	можливість		online-
замовлення).	Водночас	ми	 стежимо	 за	новинками,	
пропонуємо	їх	та	зважаємо	на	конкурентний	ринок.

Працівники	ПП	 «Абразив»	можуть	 	 надати	 не	
лише	висококваліфіковану	 консультацію	щодо	зІз,	
подарувати	вам	гарний	настрій,	але	доступно,	вчасно	
та	швидко	вирішити	проблеми	клієнтів.

Наші	 професійні	 менеджери	 допоможуть	 Вам	
здійснити	доставку	товару	по	всій	Україні,	оскільки	
ми	тісно	співпрацюємо	з	такими		перевізниками,	як:	
«Нова	пошта»,	«Ін-Тайм»,	«делівері»	та	ін.	

завдяки	 великому	 асортименту,	 наші	 клієнти	
мають	змогу	обирати	не	лише	якісний	товар,	але	й	
залишаються	задоволеними	фінансово.	Оскільки	уся	
продукція	сертифікована,	саме	тому,	купивши	зІз	у	
нас,	ви	збережете	свій	час,	життя	та	здоров’я!

АбрАзив
ПриВАТНе	ПІдПриЄмСТВО

вул. Залізнична, 6, 	
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: (067) 2205022,
 (032) 2329300, 
 (032) 2476137
Тел./Факс: (032) 2383729
e-mail: abrazuv@bigmir.net
www.abrazyv.com.ua

WArMhAus

Вул. Міцкевича, буд. 14
М. Рівне, 33028, Україна
Тел.: (050) 9992500
 (067) 1145130
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua

Наша	 компан ія 	 являється 	 виробником	
твердопаливних	котлів	тривалого	горіння	warmhaus.	
будучи	на	ринку	з	2014	р.	,	ми	зарекомендували	себе	
надійним	та	стабільним	партнером	як	для	кінцевого	
так	і	для	оптового	споживача.	Спираючись	на	власний	
досвід,	інновації,	технології	та	розробки,	в	основному,	
закордонних	 виробників,	 а	 також	проаналізувавши	
потребу	 внутрішнього	 ринку,	 ми	 	 зуміли	 створити	
продукт	дуже	високої	якості	.

���
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АгЕнція ЄврОПЕйсЬкиХ 
іннОвАцій
гО

вул. Петра Панча 11/3, 	
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (050) 9292396
Тел./Факс: (032) 2523401
e-mail: kul.ivan@gmail.com
www.aei.org.ua

гО	АЄІ	(www.aei.org.ua,	https://www.facebook.com/innoeU.UA	
є	науково-аналітичною,		незалежною	громадською	організацією,	
яка	має	 досвід	 виконання	 та	 реалізації	 різних	міжнародних	
проектів,	 в	 т.ч.	 проектів	 7	 рамкової	 Програми	 (7рП),	мФВ	
«Відродження»	та	інших	донорських	організацій.	

Основні	проекти	організації:
Проект	«picTUre	(Fp7-icT)»	www.eeca-ict.eu	
Координатор	проекту:	iNNo	AG	(Німеччина).	Партнер	з	ЄС:	

q-plAN	NorTh	Greece	(греція).	У	проекті	беруть	участь	також	
12	партнерів	з	країн	eecA	(Вірменія,	Азербайджан,	білорусія,	
грузія,	 Казахстан,	 Киргизстан,	молдова,	росія,	 Таджикистан,	
Туркменістан,	Україна,	Узбекистан).

загальною	метою	проекту	є	залучення	провідних	фахівців-
представників	дослідницьких	організацій,	 освітнього	 сектора,	
промисловості,	урядових	структур	з	країн	ЄС	та	Східної	Європи	
та	центральної	Азії	для	підтримки	та	покращення	діалогу	у	сфері	
розробки	ІКТ	стратегії,	а	також	для	покращення	партнерства	між	
ЄС	та	країнами	ееСА	у	сфері	ІКТ.

Проект	 «Формування	 мережі	 обміну	 інформацією	 про	
науково-освітні	програми	Європейського	Союзу»	за	підтримки	
міжнародного	фонду	«Відродження».

http://cstei.lviv.ua/ua/item/804 
В	межах	проекту	було	сформовано	спільне	інформаційне	

поле	 в	 Україні	щодо	можливостей	 участі	 у	 різних	 науково-
освітніх	 програмах	ЄС	 на	 основі	 узгодженої	 інформаційно-
консультативної	діяльності	експертів,	які	мають	досвід	участі	
у	 даних	 програмах,	 та	широкого	 кола	 зацікавлених	 осіб	 та	
організацій.

Проект	СТАрТ	«Підвищення	співпраці	ЄС-Україна	у	сфері	
надтвердих	матеріалів»	http://www.start.ism.kiev.ua	

Проект	 спрямований	 на	 зміцнення	 співпраці	 між	
дослідницькими	 групами	 з	ЄС	 і	 України,	що	 діють	 в	 галузі	
фізики	високих	тисків	і	техніки	та	їх	сфери	застосування	в	різних	
тематиках	Fp7/horiZoN2020,	з	особливим	акцентом	на	галузь	
надтвердих	матеріалів.

Проект	««FArAdAy»	-	побудова	довготривалих	механізмів	
транскордонної	співпраці	в	сфері	відновлюваних	джерел	енергії»,	
підготовлено	 спільно	 із	 польськими	 партнерами	 (ряшівська	
агенція	 регіонального	 розвитку	 та	 кластер	 відновлювальної	
енергетики	 з	 Підкарпаття).	 Проект	 підтримано	Програмою	
транскордонного	співробітництва	Польща-білорусь-Україна	на	
2007-2013	роки.	Проект	тривалістю	18	місяців	розпочне	свою	
роботу	 з	 1	жовтня	 2013	року	 після	 узгодження	 всіх	 робочих	
моментів	із	програмою	та	партнерами.

EXhiBitOrs
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NGo	Aei	 is	 a	 scientific	 and	 analytical,	 independent	 public	

organization that has experience in managing and implementing 
various international projects, including projects of 7th Framework 
Programme (FP7), international renaissance Foundation and 
other.

the main projects of the organization:
project	picTUre	(Fp7-icT)	«policy	dialogue	in	icT	to	an	Upper	

level	 for	reinforced	eU-eecA	cooperation»	 (december	1,	2011	
- may 31, 2014) www.eeca-ict.eu

coordinator:	iNNo	Tsd	(France).	partner	from	eU:	q-plAN	
NorTh	Greece	(Greece).	Target	countries:	Armenia,	Azerbaijan,	
Belarus,	Georgia,	 kazakhstan,	 kyrgyzstan,	moldova,	 russia,	
tajikistan, turkmenistan, ukraine, uzbekistan.

The	 overall	 aim	 of	 the	 project	 is	 to	 engage	 the	 eU	 and	
eecA	stakeholders	 from	across	 research,	 academia,	 industries,	
government	and	civil	society	to	enrich	and	support	the	eU-eecA	
iCt Policy Dialogue, and to reinforce strategic partnerships between 
eU	and	eecA	icT	organizations.

Project «Development of a network of information exchange 
on	 science-education	 programmes	 of	 european	Union»	 by	 the	
support of international renaissance Foundation. http://cstei.lviv.
ua/ua/item/804 

the project provided a common information area in ukraine 
regarding the opportunities of participation in different science-
education	eU	programmes	 on	 the	 base	 of	 agreed	 information-
consultative activity of experts that had an experience of participation 
in these programmes and a wide number of interested persons and 
organizations.

project	sTArT	«Boosting	eU-Ukraine	cooperation	in	the	field	
of	superhard	materials»	http://www.start.ism.kiev.ua

stArt aims at reinforcing the collaboration among research 
teams	 from	 the	eU	 and	Ukraine	 active	 in	 the	 domain	 of	high	
Pressure Physics and technology and its application areas in the 
various thematic areas of FP7/Horizon2020, with special focus 
on	the	field	of	superhard	materials.

project	 FArAdAy	«Building	 of	 permanent	mechanisms	 for	
cross-border	cooperation	in	the	field	of	res»,	was	supported	by	
the	cBc	programme	poland-Belarus-Ukraine	 2007-2013.	The	
project will start in autumn 2013 and will last 18 months. Partners 
are rzeszow regional Development Agency and subcarpathian 
eco-energetics.

the aim of the project is improving the conditions for the 
development and use of renewable energy sources in the two 
regions covered by the project contributing to the socio-economic 
development	of	«krośieńko-przemyski»	subregion	in	poland	and	
Lviv District in ukraine through the implementation of a joint initiative 
of	institutions	supporting	the	development	of	res.

AGEncy Of EurOPEAn 
innOvAtiOn
nCo

11/3 Petra Pancha St.,
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 9292396
Phone/Fax: +380 32 2523401
e-mail: kul.ivan@gmail.com
www.aei.org.ua
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ТОВ	 «Аерок»	 є	 лідером	 ринку	 виробів	 з	
ніздрюватого	 бетону	 автоклавного	 твердіння	 в	
Україні	 і	 найбільшим	 постачальником	 виробів	 з	
автоклавного	 газобетону	під	 торговельною	маркою	
Aeroc	у	всі	регіони	країни.	Продукція	Aeroc,	а	саме	
стінові	та	перегородочні	блоки,	U-блоки,	перемички,	
клейові	суміші,	штукатурка	та	фасадна	штукатурка	
випускаються	 двома	 заводами,	 розташованими	 в	
м.	березань	і	м.	Обухів	Київської	області	і	за	своєю	
якістю	відповідають	найвищим	вимогам	Українських	
та	Європейських	стандартів.

Виробництво	та	продаж	газобетонних	блоків	вищої	
європейської	якості.

АЕрОк
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Промислова 6, 
м. Обухів , Київська обл., 08700, Україна
Тел.: (044) 3913090
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

Представник у Західному регіоні
Компанія АЕРОБЛОК
вул. Навроцького, 10-б, 	
м. Львів, 79034, Україна 
Тел.: (067) 4404639, 3068792
e-mail: Volodimir_m@mail.ru
www.aeroc.ua

ТОВ	«Агрімотор	Україна»-офіційний	представник	
на	 території	 України	 заводу-виробника	 «Agrimotor	
kft.»	Угорщина.

Виробництво	 та	 продаж	 електродвигунів,	
бетонозмішувачів,	 газонокосарок	 (	 електричних,	
бензинових),	мотокультиваторів,	мотооприскувачів,	
садово-господарських	візків.

уЧАсники вистАвки
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АгріМОтОр укрАЇнА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Минайська 16/203, 	
м. Ужгород, 88000, Україна
Тел.: (067) 3141623
e-mail: Agrimotor.uzh@gmail.com
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збереження	довкілля	–	відповідальність	кожного!	
завдяки	 використанню	 унікальних	 сучасних	 технологій	

біологічної	 очистки	 побутових	 та	 подібних	 до	 їх	 складу	
стоків,	 компанія-виробник	 «Алпін-захід»	 Тм	 «Alpinеss»	 є	
одним	 з	 вітчизняних	лідерів	 у	 цій	 сфері.	Протягом	багатьох	
років	 наше	 підприємство	 займається	 створенням	 якісного	
високопродуктивного	обладнання	для	очищення	забруднених	
побутових	 стоків	 еко-біологічним	методом.	Очисні	 установки	
проектуються	 і	 виготовляються	 висококваліфікованими	
фахівцями	компанії	згідно	новітніх	технологій	з	використанням	
сучасних	матеріалів,	що	 гарантує	 їх	 якісну	 і	 довготривалу	
cлужбу.

Принцип	 роботи	 очисної	 споруди	 біологічної	 дії	 тм	
«Alpinеss»:

робота	очисних	споруд		тм	«Alpinеss»	базується	на	принципі	
функціонування	міських	очисних	споруд	провідних	країн	світу	
(процес	аерації	стисненим	повітрям).	Аерація	-	це	процес,	який	
підтримує	життєдіяльність	біологічних	організмів,	що	проводять	
біологічну	 деструкцію,	 тобто	 «з’їдають»	 та	 переокислюють	
мертву	 органіку,	 внаслідок	 чого	 на	 виході	 з	 очисної	 споруди	
отримуємо	 технічну	 воду	 (95-98	%	 очистки)	 та	 утворене	 у	
камерах	 органічне	 міндобриво	 (активний	 мул).	 Активний	
мул	 приймає	 безпосередню	активно-відповідальну	 участь	 в	
біологічному	 процесі	 очисної	 споруди	 та	 постійно	бурлить	 у	
відповідних	камерах	установки	і	не	осідає	на	дно.

Утилізація	очищеної	води:
Технічну	воду	очисних	споруд	Тм	«Alpinеss»	дозволяється	

скидати	у	відкриті	водойми,	поверхню	ґрунту,	канави	та	дренажні	
системи.	

Високий	 ступінь	 очистки	 дає	 можливість	 її	 вторинного	
використання	на	різні	побутові	та	господарські	потреби	(полив	
газонів,	миття	тротуарів,	машин	та	ін.).

Самостійне	 обслуговування	 очисної	 споруди	 біологічної	
дії:

Органічне	добриво	(надлишковий	активний	мул)	відкачується	
1	–	2	рази	на	рік	звичайним	дренажним	насосом	для	чистої	води	
на	дренажне	поле,	або	за	допомогою	асенізаційної	машини.	Після	
висихання	активного	мулу,	його	візуальна	структура	подібна	до	
дерев’яного	 попелу	 і	 може	 використовуватись	 як	 органічне	
добриво	(надлишок	активного	мулу	видно	неозброєним	оком,	
тому	інтервал	його	відкачування	розглядається	індивідуально	
та	може	сягати	до	3-ох	років).	Весь	процес	є	екологічно	чистим	
та	не	наносить	шкоди	людині	та	довкіллю.	

Компанія-виробник	«Алпін-захід»	Тм	«Alpinеss»	є	одним	
з	 вітчизняних	лідерів	 у	 сфері	 виробництва	 та	 встановлення	
очисних	споруд.

АЛПін-зАХіД
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Лукіяновича, 11, 	
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 9802231
e-mail: alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com

Українське	виробниче	підприємство	Альтеп-центр
Компанія	 Альтеп-центр	 була	 заснована	 в	 2005	

році.	 Тоді	 в	 засновників	 компанії	 був	 вже	 10-річний	
досвід	в	котельному	бізнесі,	завдяки	чому	нововведені	
на	 ринок	 продукти	 зразу	 добилися	 визнання	 з	 боку	
користувачів.	 	 з	 самого	 початку	 нашим	 пріоритетом	
був	 інтенсивний	 розвиток.	 застосовуючи	 на	 практиці	
не	тільки	багаторічний	досвід,	але	і	новітні	досягнення	
техніки,	ми	постійно	підвищуємо	якість	запропонованих	
виробів,	щоб	задовольнити	очікування	наших	клієнтів.

Колектив	висококваліфікованих	робітників	та	постійне	
впровадження	новітніх	технологічних	рішень	дозволить	
нам	покращити	дизайн	та	якість	запропонованих	котлів.	
ефект	співробітництва	з	інститутами	та	іншими	заводами	
виробниками	котлів	–	це	сучасні	та	екологічні	рішення,	які	
позитивно	впливають	на	модернізацію	та	удосконалення	
наших	продуктів..

екологія	та	сертифікати
Котли	 мають	 екологічний	 атестат	 та	 сертифікат	

емісійно-енергетичних	 досліджень,	 які	 здійснюються	
повноважними	організаціями

ми	є	виробниками	наступних	котлів:
•	Котли	типу	kT-1e,	kT-2e,	які	діють	в	цілодобовій	

системі	 (загрузка	 один	 раз	 на	 добу),	 які	 керуються	
мікропроцесорним	регулятором;

•	«універсальні»	типу	kT-3e,	з	можливістю	горіння	
вугільних	 дрібниць	 в	 системі	 середньо-цілодобової,	
оснащені	 регулятором	 тяги	 чи	 контролером	 та	
повітродувкою.

•	Автоматичні	твердопаливні	котли	kT-2e-sh,	kT-3e-
sh,	з	шнековою	подачею	палива	з	бункеру	в	топку,	що	
скорочує	обслуговування	котла	до	мінімума.

Пропонуємо:
•	Транспортування	котла	клієнту;
•	Вигідні	умови	для	наших	представників.
гарантуємо:
•	Короткі	терміни	доставки;
•	гарантійний	та	післягарантійний	сервіс;
•	Технічні	консультації;
•	Висока	якість	та	вигідні	ціни;

уЧАсники вистАвки
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АЛЬтЕП-цЕнтр
ПП

вул.Малиновського 34, 	
м. Чернігів, 14020, Україна
Тел.: (067) 4436294
Тел./Факс: (046) 2642919
e-mail: sale@altep.ua
www.altep.ua
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У	вересні	2013р.	 	на	засадах	 	німецької	 	якості	
та	найвищих		вимогах		була	заснована	фірма	ТзОВ	
«АрІЄС-УКрАЇНА».	Тісна	 співпраця	ТзОВ	«АрІЄС-
УКрАЇНА»	 з	 своїми	 	 партнерами-фірмою	 «ArJes	
Gmbh»,(Німеччина)	 та	ТзОВ	«хеммеЛь-Україна»	
(Україна)	 допомогли	 зарекомендувати	 себе	 як		
надійного	 	 та	 висококваліфікованого	 продавця	 на	
ринку	виробництва	машин	для	подрібнення.	

Фірма	 ТзОВ	 «АрІЄС-УКрАЇНА»	 пропонує	
обладнання		для	переробки	первинної	та	вторинної	
сировини	з	наступним	введенням		їх	в	експлуатацію	
та	 навчанням	 обслуговуючого	 персоналу	 а	 також	
гарантійне	 та	 після	 гарантійне	 обслуговування	 з	
постачанням	комплектуючих	та	запасних	частин.

для	 своїх	 клієнтів	фірма	 пропонує	 найкращі	
умови	 по	 цінах	 	 та	 сервісному	 обслуговуванні,	 які	
забезпечуються		протягом	усього	терміну	експлуатації	
устаткування.	Особлива	увага		приділяється	технічній	
(сервісній)	 стороні	 питання,	 проводячи	 заміни	
вузлів,	монтаж/демонтаж	та	діагностику	машин,	ми		
вирішуємо	питання	щодо	збільшення	надійності	 та	
строків	експлуатації	обладнання.	

ТзОВ	 «АрІЄС-УКрАЇНА»	 активно	 працює	
над	 збереженням	 традиційних	 ринків	 збуту	 та	
ефективних	пошуках	нових,		пропонує	взаємовигідне	
співробітництво.

Співпрацюючи	з	нами,	Ви	отримуєте	компетентного	
і	професійного	партнера,	який	вирішує	проблеми	для	
впровадження	ваших	цілей	у	життя.

уЧАсники вистАвки
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АріЄс-укрАЇнА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Промислова, 1, 	
с.Ожидів, Буський район, Львівська обл., 
80530, Україна
Тел./Факс: (03264) 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.arjes.com.ua

уЧАсники вистАвки
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ТОВ	 «Артхауз	 Трейд»	 –	 компанія-виробник	
економних	 керамічних	 електричних	 панелей	
«Teploceramic».	 У	 виробництві	 обігрівачів	 ми	
використовуємо	сучасні	розробки	українських	фахівців,	
спрямовані	на	економію	електроенергії.	ми	постійно	
поліпшуємо	конструктив	і	дизайн	наших	обігрівачів:	
лінійка	 продукції	 налічує	 вже	 більше	 15	 колірних	
рішень	під	мармур.	Все	більше	державних	компаній	і	
проектних	бюро	закладають	обігрівачі	«Teploceramic»	
в	 якості	 основного	 автономного	 опалення	 в	 різні	
проекти.	 Керамічні	 панелі	 «Teploceramic»	 успішно	
обігрівають	 приватні	 будинки	 і	 квартири,	 садки,	
офісні	та	бізнес	центри.	Наші	товари	продаються,	як	
в	Україні,	так	і	у	Європі.

АртХАуз трЕйД
ТОВ	 
ТОргОВА	мАрКА	«TeplocerAmic»

Київ, вул. Скляренка 9
Тел.: (097) 0151878
 (068) 6794947
e-mail: ostap.teploceramic@gmail.com
            omel.teploceramic@gmail.com
http://teploceramic.net/
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Журнал	«Аспекти	будівництва»	–	всім,	хто	будує	
чи	будується

Всеукраїнський	інформаційно-рекламний	журнал	
«Аспекти	будівництва»	охоплює	всі	сфери	будівництва.	
Журнал	доносить	до	читача	новітню	інформацію	про	
будівельні	 технології,	 товари	 та	 послуги	 на	 ринку	
будівництва.	Широкий	 спектр	 відомостей	 –	 від	
проекту	до	усіх	робіт,	які	супроводжують	будівництво,	
ремонт	домівки,	її	дизайн	та	облаштування	стане	у	
пригоді	читачеві.	

Опубліковані	у	журналі	відомості	зацікавлять	не	
лише	 кінцевого	 споживача,	 а	 й	 бізнес-аудиторію.	
Журнал	 допоможе	 привернути	 увагу	 потенційних	
клієнтів,	зміцнити	ділові	зв’язки	та	відстежити	рівень	
конкуренції	на	будівельному	ринку.

Видання	 розповсюджується	 за	 передплатою	
на	 території	 України,	 його	 можна	 придбати	 у	
супермаркетах	та	гуртівнях	західної	України,	а	також	
на	 спеціалізованих	 виставках,	 у	 яких	журнал	бере	
активну	участь.

Періодичність	–	4	рази	на	рік;
Формат	–	А4;
друк	–	повноколірний;
Тираж	–	10	000	примірників;
Передплатний	індекс	–	96203

АсПЕкти буДівництвА
ЖУрНАЛ

пр. Чорновола, 59, офіс 312, 	
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2422510, 2422511, 
 (050) 9556897
e-mail: abud-reklama@ukr.net
www.abud.lviv.ua

уЧАсники вистАвки
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АтОн
ТОргОВий	дІм	ТОВ

вул.Ливарська 5, 	
(бізнес-центр «Технопром»), 	
м. Київ, 04073, Україна
Тел./Факс: (044) 4996060
e-mail: info@aton.ua
www.aton.ua

На	 українському	 ринку	 опалювальної	 техніки	
компанія	«AToN	Group»	представила	свою	продукцію	
під	торговою	маркою	AToN	у	2003	році.	На	сьогоднішній	
день	бренд	AToN	входить	до	 трійки	лідерів	 серед	
українських	 виробників	 опалювальної	 техніки.	
Продуктовий	портфель	компанії	налічує	більше	ніж	
130	видів	продукції,	як	побутового,	так	і	промислового	
призначення,	що	працює	на	різних	видах	палива.	Крім	
виробництва,	 компанія	 займається	 генпідрядними	
роботами	у	сфері	теплопостачання.

Сервісну	 підтримку	 продукці ї 	 Тм	 AToN,	
забезпечують	90	сервісних	центрів,	розташованих	у	
всіх	регіонах	України.

on the ukrainian market of heating equipment, the 
company	«AToN	Group»	presented	its	products	under	
the brand name Aton in 2003 year.

today, the brand Aton included in the top three 
leaders among the ukrainian manufacturers of heating 
equipment.	The	 company’s	 product	 portfolio	 includes	
more than 130 types of products, both for domestic and 
industrial	purposes	that	run	on	different	fuels.	Besides	
manufacturing, the company is engaged in general 
Contracting work in the heating sector.

service support of tm Aton production, is provided 
by 90 service centres located in all regions of ukraine.

EXhiBitOrs
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AtOn
ComPAny

5, Lyvarska St.,	
04073, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4996060
e-mail: info@aton.ua
www.aton.ua
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банк	 «Львів»	 успішно	 функціонує	 на	 ринку	
банківських	 послуг	 з	 1990-го	 року.	 У	 2006	 році	
група	 ісландських	 компаній	 стали	 стратегічними	
інвесторами	банку.	

банк	 «Львів»	 є	 членом	 Асоціації 	 банків	
Львівщини	та	учасником	Фонду	гарантування	вкладів	
фізичних	осіб	(свідоцтво	учасника	Фонду	№	031	від	
18.10.2012р.).	

19	 червня	 2014	 року	 незалежне	 уповноважене	
рейтингове	агентство	«iBi-rating»	визначило	рейтинг	
надійності	банківських	вкладів	ПАТ	АКб	«Львів»	на	
рівні	«5»,	що	характеризує	здатність	банку	вчасно	та	
в	повному	обсязі	здійснювати	виплати	за	вкладами.

ПАТ	 АКб	 “Львів”	 має	 великий	 досвід	 у	 сфері	
реалізації	 проектів	 енергоефективності.	 Один	 з	
провідних	 напрямів	 роботи	 банку	 –	 кредитування	
фізичних	 осіб,	 підприємств	 малого	 і	 середнього	
бізнесу,	 компаній,	 що	 впроваджують	 проекти	
енергозбереження,	 й	 об’єднань	 співвласників	
багатоквартирних	 будинків	 для	 впровадження	
енергозберігаючих	 технологій.	 дана	 програма	 діє	
в	 банку	 «Львів»	 з	 2006	 року.	 будучи	 оператором	
програми	 енергозбереження	 для	 населення	
Львівської	 області,	 банк	 активно	 співпрацює	 з	
Північною	 екологічною	фінансовою	 корпорацією	
(NeFco)	і	Агентством	США	з	міжнародного	розвитку	
(UsAid),	що	дозволяє	розширювати	сегмент	клієнтів,	
які	 зможуть	 отримувати	 кошти	 на	 впровадження	
енергозберігаючих	технологій.

Нагороди	банку	«Львів»	у	2013-2014	рр.:
-	«Лідер	з	реалізації	програм	енергозбереження	

для	 населення»	 за	 версією	журналу	 «банкиръ»	 у	
2013	році.

-	Переможець	 у	 номінації	 “зелене	місто:	Львів	
екологічний”	на	щорічному	конкурсі	«Обличчя	міста»	
у	2013	році.

-	 «Найкращий	 регіональний	 банк»	 за	 версією	
журналу	«банкиръ»	в	конкурсі	«банк,	якому	довіряють	
–	2014».

уЧАсники вистАвки
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бАнк ЛЬвів
ПАТ	АКб

вул. Сербська, 1, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: 0800 505 848	
 (безкоштовна гаряча лінія)
e-mail: info@banklviv.com
www.banklviv.com
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бАрЕкс МАрМур
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Набережно-Лугова, 2а, 	
м. Київ, 01000, Україна
Тел.: (044) 4287781
Тел./Факс: (044) 4287771
e-mail: bareks_opt@ukr.net
www.bareksmarmyr.com

Найбільший	в	Україні	оптовий	склад	натурального	
каменю

Основною	діяльністю	компанії	барекс	мармур	є	
оптовi	поставки	мармуру,	граніту,	травертину	та	онікса	
у	 слябах	 і	 плитці	 з	 провідних	 кар’єрів	 Туреччини,	
Іспанії,	 Індії,	 Італії,	 бразилії,	 греції	 та	Єгипту	 від	
виробників	без	посередників.

В	 наявності	 на	 складі	 30	 000	м2	 натурального	
каменю,	з	яких	19	000	м2	граніту	та	мармуру	в	слябах	
і	 11	 000	м2	 в	 плитці	 у	 класичних	 та	декоративних	
кольорах	та	малюнках

EXhiBitOrs
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The	main	 sphere	 of	 operation	 of	 Bareks	marmyr	
company is wholesale delivery of marble, granite, 
travertine	and	onyx	slabs	and	 tiles	 from	world’s	main	
quarries, directly from factories.

Bareks	marmyr	company	has	the	largest	wholesale	
warehouse	of	a	natural	stones	in	Ukraine,	kiev	–	totalling	
30’000	 sq.	m.,	with	 deliveries	 of	 new	materials	 every	
week.

in	 our	warehouse	 there	 is	 always	 19’000sq.m.	 of	
natural	stones	in	blocks	(slabs)	and	11’000sq.m.	of	tiles	
of all possible colours and kinds.

BArEks MArMyr LtD

2A, Naberezhno-Lugova St , 	
01000, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4287781
Phone/Fax: +380 44 4287771
e-mail: bareks_opt@ukr.net
www.bareksmarmyr.com
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Сьогодні	 складно	 представити	 будівельний	
або	ремонтний	процес	без	 використання	 сучасних	
будівельних	 матеріалів	 і	 технологій.	 На	 сьогодні	
в	 Україні	 вже	 успішно	 працюють	 компанії	 з	 їх	
виробництва.

Компанія	«бАУТех-Україна»	є	одним	з	лідируючих	
вітчизняних	 виробників	 високотехнологічних	
теплоізоляційних	матеріалів	і	сухих	сумішей.

ТОВ	«бАУТех-Україна»	ось	вже	більше	12	років	
представляє	 в	Україні	 всесвітньо	 відомі	марки	 від	
лідерів	європейського	ринку	будматеріалів	BAUTech	
(Польща)	і	edilTeco	(Італія).	І	якщо	на	початку	історії	
компанія	 привозила	в	Україну	 вже	 готові	 італійські	
енергозберігаючі	 і	 польські	 системи	 промислових	
підлог,	 то	 з	 часом	 стало	 очевидно:	 навіть	 кращі	
європейські	 матеріали	 вимагають	 адаптації	 до	
українських	умов.

Кращі	фахівці	 компанії	 «бАУТех-Україна»,	 а	
також	 італійських	 і	 польських	 компаній	 	 зайнялися	
вирішенням	 проблеми.	 У	 результаті	 у	 кінці	 2009	
року	на	одеському	заводі	«бАУТех	-	Україна»	були	
запущені	в	роботу	2	нові	лінії,	оснащені	найсучаснішим	
європейським	устаткуванням	,	випускаючи	матеріали,	
які	 строго	 відповідають	 усім	 вимогам	будівельних	
норм	України	і	Європи.

бАутЕХ-укрАЇнА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Хімічна, 4/1, 	
м. Одеса, 65031, Україна
Тел.: (048) 7117225
Факс: (048) 7117363
e-mail: bautech@bautech.com.ua
www.bautech.com.ua
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бізнЕс-ДОсЬЄ
редАКцІЯ

вул. Шевченка, 55/ 4, 	
м. Дніпропетровськ, 49044, Україна
Тел.: (096) 6736268,
 (067) 6345822
Тел./Факс: (0562) 340902
e-mail: ukrbaza@gmail.com
www.priceua.com, www.tovarua.com

збір,	 обробка	 інформації	 та	 видання	 каталогів,	
компакт-дисків	 і	 прайс-листів	 150	000	підприємств	
України,	 інформаційні	 бази	 серії	 «Плюс»	 по	 всім	
галузям	промисловості	та	агробізнесу	з	модулем	crm	
для	підтримки	директ-маркетингу.

Щорічні	каталоги	і	компакт-диски:
-	 	 енергетика.енергозберігаюче	 обладнання.

Альтернативна	енергетика.-	метал.металообробка	
-	 Агробізнес,	 обладнання	 для	 виготовлення	

твердого	біопалива	з	відходів	біологічного	і	рослинного	
походження

-	будівництво	України:	 котельне,	 опалювальне	
обладнання ; 	 матер іали 	 для 	 утеплення . -	
деревообробка	 :	 обладнання	 для	 виробництва	
біопалива	з	відходів	деревини

EXhiBitOrs
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Professional advertising and information editions 
covering more than 150 000 ukrainian enterprises;

PLus-databases for direct-marketing.
yearly catalogues+CD:
-	metal	and	equipment;
- Construction;
-	Agrobusiness,	equipment,	and	packing;
- Woodworking and Furniture.

BusinEss-DOsyE
ediToriAl	BoArd

55 / 4, Shevchenko St., 	
49044, Dniepropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 96 6736268, 
 +380 67 6345822
Phone/Fax: +380 562 340902
e-mail: ukrbaza@gmail.com
www.priceua.com, www.tovarua.com
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Ваш	помічник	у	будівництві	та	ремонті!
«будексперт»	 –	 всеукраїнська	 газета	 про	

будівництво	та	ремонт.
Формат	–	А3,	періодичність	–	раз	в	місяць,	тираж	

–	20	000	примірників.
розповсюдження	газети	–	торгова	мережа	(	кіоски,	

супермаркети,	 будівельні	 магазини),	 передплата,	
виставки,	кур’єрська	доставка.

Передплатний	індекс	–	01625
Тематика	газети:
•	проектування	та	дизайн;
•	будівельні	матеріали	та	технології;
•	будівельне	обладнання	та	інструменти;
•	новини	галузі;
•	практичні	поради	і	майстер-класи;
•	будівельне	право.
Читачі	–	люди,	які	будують	чи	ремонтують	житло,	

виконроби,	 архітектори,	 менеджери	 будівельних	
фірм,	продавці-консультанти	будівельних	магазинів	
та	супермаркетів.

«будексперт»	–	це	не	лише	газета,	але	й	журнали-
каталоги	на		будівельну	тематику	серії	«будексперт	
порадник».	Серед	виданих	нами:	«дах»,	«Ізоляція»,	
«Печі	та	каміни»,	«дерев’яний	дім	деревина	у	домі»,	
«з	чого	будувати»,	«Фасад»,	«Підлога».

будівельний	 портал	 budexpert.ua	 займає	 у	
своєму	 сегменті	 	 одну	 з	 провідних	 	 позицій	 за	
відвідуваністю.

Телепрограма	 «будексперт»	 на	 телеканалі	
зІК	 	 об’єднує	 	 довкола	 себе	 провідних	фахівців	
будівельної	 галузі,	які	популярно	розповідають	про	
наявні	 на	 сучасному	 	 ринку	 України	 	 будівельні	
матеріали,	технології	та	обладнання.

буДЕксПЕрт
гАзеТА		ТзОВ	гАЛмедІА

а/с 5911, вул. Садова, 2А, 	
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: (032) 2320544, 
 (098) 6315034, 
 (063) 0187131
e-mail: redakcia@budekspert.com.ua
www.budexpert.ua
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бУдІВеЛьНий	ЖУрНАЛ	–	 провідне	 видання	 галузі,	
протягом	року	видає	шість	тематичних	спецвипусків:	

«енергоефективне	будівництво.	газобетон»,	
«Промислове	і	комерційне	будівництво»,	
«Керамічне	будівництво.	Архітектура	і	дизайн»,	
«дорожнє	будівництво.	Спецтехніка»,	
«Індустріальне	будівництво.	бетон	і	залізобетон»,	
«енергозбереження.	Оздоблювальні	матеріали».
У	спецвипусках	широко	висвітлюються	ключові	питання	

сучасного	 будівництва	 із	 застосуванням	 передових	
технологій	 та	 нових	будівельних	матеріалів,	 архітектурні	
та	 дизайнерські	 рішення,	 питання	 нормативної	 бази	 та	
державного	регулювання.	

Спецвипуски	 «будівельного	журналу»	 протягом	року	
широко	розповсюджуються:

-	на	конференціях,	семінарах	і	нарадах	у	мінрегіонбуді,	
Конфедерац і ї 	 буд івельник ів 	 України, 	 асоц іац і ї	
«Всеукраїнський	 союз	виробників	будівельних	матеріалів	
та	 виробів»,	Академії	 будівництва	України,	Національній	
спілці	архітекторів,	обласних		і	міських	держадміністраціях,	
обласних	 і	міських	управліннях	капітального	будівництва,	
проектних,	науково-дослідних	та	навчальних	інститутах;

-	на	профільних	виставках	у	Києві,	дніпропетровську,	
донецьку,	харкові,	Одесі,	Львові;

-	 серед	 будівельних,	 проектних	 і	 архітектурних	
компаній,	 виробників	 будматеріалів	 –	 за	 передплатою	 і	
цілеспрямованою	розсилкою;

-	публікації	журналу	розміщуються	сайті	www.budjurnal.
com.ua.

«будівельний	журнал»	 	 є	 інформаційним	 партнером	
провідних	будівельних	виставок	у	Києві	і	найбільших	обласних	
центрах	 України,	 а	 також	 учасником	 та	 інформаційним	
партнером	 зарубіжних	 виставок	 iNTermAT,	 BATimAT	 у	
Парижі,	sAie,	mAdeexpo	в	Італії,	BAU,	BAUmA	у	мюнхені,	
а	 також	провідних	 тематичних	 виставок	 і	 конференцій	 у	
москві	та	С-Петербурзі.

буДівЕЛЬний ЖурнАЛ

вул. Рейтарська, 35а, 	
м. Київ, 01034, Україна
Тел.: (044) 4832037,
 (067) 2331912,
 (068) 321321 6
Тел./Факс: (044) 483 20 37
e-mail: buildjournal@ukr.net
www.budjurnal.com.ua
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Асоціація	«будіндустрія»	об’єднує	35	підприємств	
будівельної	галузі	Львівщини.	Спільно	з	Національною	
Спілкою	 Архітекторів	 України	 та	 експертним	
середовищем,	були	визначені	5	пріоритетів	розвитку	
будівельної	галузі:

1.	розвиток	дорожньо-транспортної	 інфраструк-
тури;

2.	будівництво	сміттєпереробних	заводів;	
3.	 будівництво	 соціального	 та	 молодіжного	

житла,	допровадження	об’єктів	медичної	та	освітньої	
сфери	 до	 європейських	 стандартів.	модернізація	
рекреаційно-оздоровчих	 об’єктів	 та	 спортивних	
комплексів;

4.	ревіталізація	порушених	гірничо-видобувними	
роботами	земель	під	індустріальні	парки,	відбудова	
промислових	майданчиків		збанкрутілих	виробничих		
об’єктів	 з	 частковим	 перепрофілюванням	 їх	 під	
об’єкти	 інноваційної	 інфраструктури,	 завершення	
соціальних	та	житлових	об’єктів	–	довгобудів;

5.	будівництво	міста-супутника	Львова	стандарту	
бізнес	–	сіті	на	базі	досягнень	світових	лідерів	у	сфері:	
просторового	 планування,	 будівельних	 технологій		
та	матеріалів,	 застосування	 нових	 джерел	 енергії	
та	 енергозберігаючих	 технологій,	 за	 найвищими	
екологічними	стандартами.

буДінДустрія
АСОцІАцІЯ	бУдІВеЛьНиКІВ

вул. Володимира Великого, 16, офіс 511, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (096) 4498893
e-mail: voronrost@ukr.net
www.budindustria.lviv.ua
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вАбіс укрАЇнА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

пр. Червоної Калини, 62а, 	
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: (032) 2956264
e-mail: sales@wabis.in.ua
www.wabis.com.ua

склад: вул. Шевченка, 329
Технічні консультанти:
у Східній, Південній, Центральній Україні 
та АР Крим:
 (067) 6731252
у Західній та Центральній Україні:
 (067) 6731224

Компанія	wA-Bis	є	виробником	і	дистриб’ютором	
спеціалізованих	матеріалів	для	будівельної	галузі.	з	
моменту	заснування	компанії	у	1999	р.	її	головною	
метою	 є	 створення	 сучасних	 і	 високоякісних	
покрівельних	 аксесуарів	 і	 обладнання.	На	 основі	
результатів	 власних	досліджень,	 набутого	досвіду,	
думок	 і	 очікувань	 партнерів,	 з	 якими	 ми	 ділимо	
ринок	 покрівельних	матеріалів,	 компанія	wA-Bis	
удосконалює	продукти	 і	 систематично	 впроваджує	
нові	та	індивідуальні	рішення.

EXhiBitOrs
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wa-Bis	 roofing	 accessories	 is	 a	 producer	 and	
distributor of specialist materials for building, which are 
widely recognized on Polish and foreign markets. since 
1999,	when	 the	 firm	has	 been	established,	 the	main	
idea of our company is a production of modern and 
high-quality	roofing	accessories.

Doing researches and taking advantage of own 
experiences and opinions of our partners co-creating 
roofing	market,	wA-Bis	 introduces	 new	 innovative,	
individual solutions and improves existing.

WA-Bis

62a, Chervonoi Kalyny Av.,	
79049, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2956264
e-mail: sales@wabis.in.ua
www.wabis.com.ua

Store: Shevchenko, 329 Consultants: 
East. South, Central and Ukraine Crimea
 +380 67 6731252 
in Western and Central Ukraine 
 +380 67 6731224
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вАЛЬрАвЕн
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

пр. Відрадний, 95 Х, 	
м. Київ, 03061, Україна
Тел.: (044) 3512747
Тел./Факс: (044) 2235970
e-mail: info@walraven.com.ua
www.walraven.com.ua

Walraven group
walraven	Group,	з	головним	офісом	в	майдрехте	

(голландія),	 є	 підприємством,	 орієнтованим	 на	
міжнародний	 ринок,	 з	 власними	 виробничими	
відділеннями,	 а	 також	 мережею	 дистриб’юторів	
в	 багатьох	 країнах	 світу.	 Продукти	 walraven	
використовується	 десятками	 тисяч	 підприємств	 в	
Європі,	 Північній	 Америці,	 Африці,	 на	близькому	
Сході,	в	Азії	та	Австралії.

EXhiBitOrs
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Walraven group
the Walraven group, with its headquarters in 

mijdrecht, the netherlands, is an internationally active 
enterprise with its own production facilities and sales 
offices	in	various	countries.	walraven	products	are	used	
by	tens	of	thousands	of	installation	companies	in	europe,	
North	America,	latin	America,	Africa,	the	middle	east,	
Asia and Australia.

WALrAvEn
compANy	wiTh	limiTed	liABiliTy

95kh, Vidradnyi Av. , 	
03061, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3512747
Phone/Fax: +380 44 2235970
e-mail: info@walraven.com.ua
www.walraven.com.ua
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вЕбПрОрАб
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул.Клочківська 111а., офіс 905, 	
м. Харків, 61145, Україна
Тел.: (057)7014865
e-mail: expo@webprorab.com
http://www.webprorab.com

webprorab.com	-	система	для	просування	товарів	
і	 послуг	 для	 ремонту,	 будівництва	 і	 домашнього	
комфорту.

Всього	 за	 декілька	 хвилин	webprorab.com	
дозволяє	 безкоштовно	 створити	 повноцінний	
«будівельний»	 промо-сайт	 або	 інтернет-магазин,	
який	знаходитиметься	в	тісній	співпраці	з	мережею	
будівельних	 порталів	webprorab.com	 (більше	 150	
міських	порталів	по	всьому	СНд).

Сервіс	надає	ряд	інструментів	для	ефективного	
просування	товарів	і	послуг	і	створений	для	майстрів-
одинаків	 (мулярів,	 паркетників	 і	 тому	 подібне)	
бригадирів,	організацій	(торгових,	виробничих,	сфери	
послуг	 і	 тому	 подібне)	 галузевих	змІ,	 будівельних	
брендів.

EXhiBitOrs
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WebProrab.com-system of promotion building 
products and services. WebProrab.com is the designer 
of the construction sites, and allows for a few minutes to 
create a full free promotional website and online store, 
which	will	provide	a	constant	 influx	of	customers	over	
the internet.

WEBPrOrAB LtD

of 905, 111a, Klochkovskaya St,	
61145, Kharkov, Ukraine
Phone: +380 577014865
e-mail: expo@webprorab.com
http://www.webprorab.com
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Компанія	«Віта	Клімат»	пропонує	готові	рішення	
для	газової	незалежності:

-	твердопаливний	котел	«Віта	Клімат»	призначений	
для	обігріву	побутових	та	промислових	приміщень.	
В	 якості	 палива	 можна	 використовувати:	 дрова,	
тирсові,	та	торфяні	брикети,	щепу,	енергетичну	вербу,	
дрова	в	поєднанні	з		з	тирсою	(вміст	тирси	до	40%),	
пелетами.	Час	горіння	в	залежності	від	якості	дров	та	
теплотехнічних	характеристик	будинку	може	сягати	
від	 12	 годин	 до	 декількох	 діб.	 завдяки	 принципу	
роботи	котла	переважно	в	режимі	тління-коефіціент	
корисної	дії	котла	(ККд)	може	сягати	93,5%;

-	альтернативна	енергетика	від	«АТмОСФери»-	
геліосистеми	 і	 фотовольтаїка.	 гаряча	 вода	 та	
електроенергія	від	сонця.	

-	сонячний	колектор	плюс	твердопаливний	котел-	
ідеальна	пара	для	енергонезалежності.	зимою	воду	
гріє	котел,	літом-сонечко.

уЧАсники вистАвки
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вітА кЛіМАт
ПриВАТНе	 
ПІдПриЄмСТВО

вул.Стрийська, 202 офіс 301, 	
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: (096) 6178660
Тел./Факс: (032) 2258877, 2475332
e-mail: vita-klimat@ukr.net
www.vita-klimat.com.ua
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гАвриЛів тА сини

вул. Шевченка, 2, 	
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: (050) 2282555, 5020891
Тел./Факс: (03245) 40044
e-mail: office@gns-kaminy.com.ua
www.gns-kaminy.com.ua

гаврилів	та	Сини	–	український	виробник	камінних	
топок	та	топок	з	водяним	контуром	для	центрального	
опалення	та	водопостачання.	Компанія	надає	послуги	
монтажу	та	обслуговування	систем	опалення,	у	тому	
числі	камінів	та	димоходів.

gavryliv&sons – ukrainian wood-burning stoves, 
fireplace	inserts	and	boilers	manufacturer.	Also	company	
provides services of installation and maintenance of 
heating	systems,	including	fireplaces	and	chimneys.

EXhiBitOrs
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GAvRYLIv & soNs

2, Shevchenka St.,	
82400, Stryj, Lviv region, Ukraine
Phone: +380 50 2282555, 5020891
Phone/Fax: +380 3245 40044
e-mail: office@gns-kaminy.com.ua
www.gns-kaminy.com.ua
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гАзгЕнЕрАтОрбАу
КОмПАНІЯ	 
ТОВАриСТВО	 
з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Космічна, буд. 49-Г, 	
м. Дніпропетровськ, 49040, Україна
Тел.: (050) 5988532
Тел./Факс: (056) 7199069
e-mail: GasGeneratorBau@mail.ru
www.gasgeneratorbau.com

ТОВ	 «гАзгеНерАТОрбАУ»	 –	 виробничо-
конструкторська	 компанія,	 яка	 здійснює	 повну	
розробку	 конструкції , 	 проектно-кошторисну	
документацію,	 виготовлення,	 будівництво	 і	
монтаж	 газогенераторних	 установок	 «під	 ключ».	
Вироблюваний	 газогенераторним	 енергоблоком	
генераторний	 газ,	 здатний	 повністю	 замінити	
природний	 газ	 в	 технологічному	циклі	 виробничих	
підприємств	в	різних	галузях	промисловості,	а	також	
може	 бути	 використаний	 в	 процесі	 вироблення	
електричної	 енергії	 (когенерацію)	 за	 схемою:	
газогенератор-котел-турбіна.

llc	 «GAZGeNerATorBAU»	 –	 production	
and engineering company that provides full design 
development, construction documents, fabrication, 
construction	 and	 installation	 of	 gas	 plants	 «turnkey».	
Produced gas generator generating gas power unit is 
able to fully replace natural gas in technological cycle 
of production enterprises in various industries, and can 
also be used in power generation (CHP) of the scheme: 
the	gasifier-boiler-turbine.

EXhiBitOrs
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GAsGEnErAtOrBAu LtD

49-Г, Kosmichna St.,
 49040, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 50 5988532
Phone/Fax: +380 56 7199069
e-mail: GasGeneratorBau@mail.ru
www.gasgeneratorbau.com
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гАЛ-ЕксПОтОрг
ПриВАТНе	АКцІОНерНе	
ТОВАриСТВО

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

-	плиту	osB-3	«ArBeС»	універсальну	вологостійку	
(6,35	–	22	мм.);

-	фанеру	ламіновану,	опалубочну;
-	фанеру	рядову	ФК	(товщина	4	–	21	мм.);
-	фанеру	водостійку	ФСФ		(товщина	4	–	40	мм.);
-	фанеру	важкогорючу	атмосферостійку;	
-	плиту	дВП	рядову;
-	плиту	дВП	ламіновану;
-	плиту	дСП	шліфовану	(товщина	16,	18	мм.);	
-	плиту	дСП	ламіновану,	(товщина	10,	16,	18,	22,	

28	мм.);	
-	плиту	мдФ;
-	профіль	мдФ;
-	фасади	мдФ;
-	ортопедичні	матраци;
-	композитну	арматуру;
Послуги
-	Форматний	розкрій,	крайкування,	виготовлення	

отворів
Виготовлення:	
-	меблів	на	замовлення;
-	фасадів	з	профілю	мдФ.

вул. Курмановича, 2, 	
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2439662, 2441115
e-mail: comm@gecom.lviv.ua
www.galexpotorg.lviv.ua

EXhiBitOrs
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realization of furniture manufacturing and construction 
work materials selling from the warehouse in Lviv:

-	 osB-3	 «ArBek»	 slab	 of	 universal	 moisture	
resistant (6,35 – 22 mm.);

- laminated and formed plywood; 
-	plywood	Fk(thickness	4	–	21	mm);
- waterproof plywood FCF (thickness 4 – 40 mm);
-	inflammable,	atmosphere	resistant	plywood;
- grinded chipboard;
- laminated chipboard;
-	fibreboard	(thickness	16,	18	mm);	
-	laminated	fibreboard	(thickness	10,	16,	18,	22,	28	

mm); 
- mDF slate;
-	profile	mdF;
 - front mDF;
- orthopedic mattress;
service:
- forming cutting, outlet producing;
Producing:
- furniture by request;
-	fronts	from	mdF	profile.	

GAL-EXPOtOrG
JoiNT	sTock	compANy

2, Kurmanovycha St., 	
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2439662, 2441115
e-mail: comm@gecom.lviv.ua
www.galexpotorg.lviv.ua
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Твердопаливні	 котли	 тривалого	 горіння	буран	
на	 рівних	 конкурує	 з	 іноземними	 аналогами	 і	 за	
багатьма	показниками	перевищує	їх	характеристики.	
Котел	буран	відображає	в	собі	технологію	верхнього	
горіння,	що	 дозволяє	 безперервно	 забезпечувати	
теплом	систему	опалювання	Вашого	будинку	в	лінійці	
дров’яних	котлів	до	30	годин	і	від	3	до	5	діб	в	лінійці	
вугільних	котлів.
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ДзЕнзЕЛівсЬкий 
кОтЛОбуДівний зАвОД
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Горького,13, 	
с. Дзензелівка, Маньківський р-н, 	
Черкаська обл., 20141, Україна
Тел.: (067) 3355578
e-mail: buran-p@mail.ru
www.kotly.co.ua
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ДіМ іДЕй
ЖУрНАЛ

вул. Бічна Львівська, 9, 	
Пустомитівський р-он, с. Сокільники, 
Львівська обл., 81130, Україна
Тел.: (032) 2458772, 2322272
e-mail: dimideya@gmail.com
www.dim-idea.com

рекламно-інформаційний	журнал	«дім	Ідей»	-	це	
ідеальний	генератор	рішень	та	практичних	втілень	у	
дизайні	та	архітектурі	приватного	будинку,	закладів	
розваг	та	відпочинку,	офісних	приміщень	тощо.

цільова	 аудиторія:	 читачі,	 які	 знають	 ціну	
якісній	 роботі	 та	 креативній	 ідеї.	 Вони	 закохані	 в	
життя,	 тому	цінують	 комфорт	 і	 технології,	що	його	
забезпечують.	Вони	упевнені	у	завтрашньому	дні,	їх	
статки	дозволяють	їм	бути	господарями	свого	життя	
і	своєї	оселі.

друк	 –	 повноколірний,	 формат	 –	 А4,	 обсяг	
–	 100	 сторінок,	 наклад	 –	 10	 000	 примірників.	
розповсюдження:	 через	 мережі	 продажу	 преси,	
мережі	супермаркетів,	на	спеціалізованих	виставках-
форумах	та	по	передплаті.

EXhiBitOrs
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The	magazine	 «dim	 idey»	 is	 an	 ideal	 generator	
of decisions and practical embodiments in a design 
and architecture of private house, establichments of 
entertainments	and	rest,	office	apartments.

DiM iDEy
mAGAZiNe

9, Bichna Lvivska, St., 	
Solonka v., Pustomyty district, Lviv region, 
81130, , Ukraine
Phone: +380 32 2458772, 2322272
e-mail: dimideya@gmail.com
www.dim-idea.com
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ЕкО-ст
ПриВАТНе	 
ПІдПриЄмСТВО

а/с795, м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2324261
Тел./Факс: (032) 2455883
e-mail: eco.st.lv@gmail.com
www.ecost.lviv.ua

енергоефективні	технології,	сонячні	батареї,	вітрогенератори,	
теплові	помпи,	джерела	безперебійного	живлення,	генератори,	
інвертори	(перетворювачі	напруги).

Компанія	ПП	«еКО-СТ»	працює	на	ринку	альтернативної	
енергетики	з	2001	року.	за	цей	період	роботи	зарекомендувала	
себе,	 як	 надійний	 постачальник	 обладнання	 та	 сервісно-
технічного	обслуговування.

Одним	 із	 напрямків	 діяльності	 компанії	 залишається	
забезпечення	об’єктів	альтернативними	видами	енергії,	а	також	
постачання	 готових	рішень	для	 корпоративного	 ринку,	 тобто	
повний	цикл	енергетичних	рішень	для	ведення	сучасного	бізнесу,	
дистрибуція	комплектуючих	та	готових	рішень	в	Україні.

На	протязі	останніх	років	стали	доступні	для	пересічного	
споживача	 теплові	 помпи	 типу	 «Повітря-Вода».	 Компанія	
прикладає	всі	зусилля	для	активного	впровадження	сучасних	
доступних	технологій	в	наше	повсякденне	життя.

Наша	компанія	проводить	роботу	з	об’єктами	від	проекту	
до	 здачі	 під	 ключ.	 забезпечує	 гарантійне	 і	 після	 гарантійне	
обслуговування.

дбаючи	 про	 інтереси	 наших	 клієнтів,	 ми	 пропонуємо	
величезну	 кількість	 товарів	 найвищої	 якості	 від	 провідних	
світових	 брендів	 та	 власного	 виробництва.	 Усі	 товари	
сертифіковані	та	забезпечуються	гарантійним	обслуговуванням	
спеціалізованих	сервісних	центрів.

Крім	цього,	достатньо	широкий	асортимент	високоякісного	
енергетичного	 устаткування	 і	 програмного	 забезпечення,	
що	 його	 пропонує	 компанія,	 зумовлений	 потребами	бізнесу	
партнерів	ПП	«еКО-СТ»	і	орієнтований	на	задоволення	широкого	
спектру	вимог	кінцевих	користувачів.

за	 роки	 успішної	 роботи	 на	 ринку	України	ми	 заробили	
репутацію	надійного	бізнес-партнера	та	довіру	багатьох	клієнтів,	
які	стали	нашими	добрими	друзями.

за	 час	 існування	 компанії	 був	 зібраний	 сервісний	центр	
з	 висококваліфікованими	 робітниками.	Проводимо	 ремонти	
обладнання	широкого	спектру.

У	нашої	компанії:
•	 завжди	 доступний	 на	 складі	 широкий	 асортимент	

продукції;
•	Швидка	доставка	замовлених	товарів	до	клієнта;
•	Підвищення	професійного	рівня	співробітників	компанії;
•	 Якісне	 сервісне	 обслуговування	 устаткування,	 що	

постачається;
•	Персональний	підхід	в	роботі	з	партнерами.
дякуємо	Вам	за	довіру	нашій	компанії	і	бажаємо	подальшого	

процвітання.	Сподіваємось,	що	і	Ви	зможете	оцінити	всі	переваги	
роботи	з	серйозною	та	надійною	компанією.

company	 «eco-sT»	 in	 the	market	 of	 alternative	
energy since 2001. one of the activities of the company 
is provision of alternative energy forms. the company 
provides turnkey solutions for the corporate market. 
it ensures full cycle of energy solutions for modern 
business, distribution of components and turnkey 
solutions in ukraine.

since	2004	company	is	the	official	dealer	in	Ukraine	
more than 10 companies producing air conditioning 
systems, ventilation. it is a major supplier of air 
conditioning in ukraine. the company has obtained 
authorization for service of equipment for most parts of 
conditioning	brands	in	Ukraine.	The	certified	installation	
crews provide quality assurance. the company has a 
service	 center,	which	 significantly	 improves	 customer	
service.

EXhiBitOrs
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EcO-st
ComPAny

box 795, 79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2324261
Phone/Fax: +380 32 2455883
e-mail: eco.st.lv@gmail.com
www.ecost.lviv.ua
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ЕксіМтЕк ПЛЮс
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

с.Петропавлівська Борщагівка, 	
вул. Борщагівська, 38 , Київська обл., 
08130, Україна
Тел.: (044) 5019057
e-mail: s.mendzhul@eximtec.com.ua
www.eximtec-plus.com.ua

Компанія	«ексімтек	ПЛюС»	виконує	 інжиніринг,	
поставку	обладнання,	монтаж,	пусконалагоджувальні	
роботи,	гарантійне	і	післягарантійне	обслуговування	
устаткування	систем	блискавкозахисту	та	заземлення,	
систем	 кабельного	 обігріву	 підприємств	 зв’язку	 та	
енергетики,	 промисловості	 і	 транспорту,	медичних	
та	 навчальних	 закладів,	 державних,	 соціальних	 і	
банківських	 установ,	 металургійних	 підприємств,	
міського	комунального	господарства,	сфери	побуту,	
приватний	сектор.

EXhiBitOrs
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The	company	«eksimtek	plUs»	performs	engineering,	
equipment supply, installation, commissioning, warranty 
and post-warranty service of the equipment of lightning 
protection systems and grounding systems, heating cable 
telecoms and energy, industry and transport, medical and 
educational institutions, government, social and banking 
institutions, metallurgical enterprises, municipal utilities, 
spheres of life, the private sector.

ЕХImtEc PLUs
compANy	wiTh	limiTed	liABiliTy

S.Petropavlivska Borschagivka, 	
38, Borschagivska St. 08130, , Ukraine
Phone: +380 44 5019057
e-mail: s.mendzhul@eximtec.com.ua
www.eximtec-plus.com.ua
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ЕнЕргОбізнЕс
ЖУрНАЛ

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 304, 	
м. Київ, 04655, Україна
Тел.: (044) 4942530
Факс: (044) 4941353
e-mail: energo@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

Створений	у	1997	році,	«енергобізнес»	це:
-	 «енергетичні»	 події	 тижня	 в	 Україні	 та	 за	

кордоном;
-	законодавчі	та	нормативні	акти,	що	регламентують	

діяльність	ПеК;
-	оперативна	інформація	та	коментарі	фахівців;
-	 ексклюзивна	 інформація	 про	 рішення	НКре,	

щоденні	 обсяги	 видобування	 й	 поставки	 вугілля,	
переробки	та	поставки	нафти	на	НПз	тощо;

-	стан	фондового	ринку;
-	статистика	виробництва	та	ціни	на	енергоносії.

EXhiBitOrs
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Founded	 in	 1997	 energobusiness	 magazine	
contains:

- energy events of the week in ukraine and 
overseas;

- legislative and normative deeds;
- on-line information and expert comments;
- hot information about the resolutions passed by 

National	energy	regulation	commission,	daily	volumes	
of coal production and supply, crude oil processing and 
supply;

- stock market state;
-	production	statistics	and	energy	carriers’	prices.

EnErGOBusinEss
mAgAzin

18/14, of. 304, V.Khvojky St., 	
04655, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4942530
Fax: +380 44 4941353
e-mail: energo@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua
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ЕнЕргОЕфЕктивні МістА 
укрАЇни
АСОцІАцІЯ	 
дОбрОВІЛьНе	 
Об’ЄдНАННЯ	ОргАНІВ	 
мІСцеВОгО	САмОВрЯдУВАННЯ
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вул. Плетенецького 2, офіс 1, 	
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2455262
e-mail: office@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua

дООмС	 –	 	 Асоціація	 «енергоефективні	 міста	
України»	–	добровільне,	недержавне,	неприбуткове	
об’єднання	 органів	 місцевого	 самоврядування	
створене	з	метою	задоволення	потреб	своїх	членів	
і	 відповідних	 територіальних	 громад	 у	 сучасній	
інформації,	нових	технологіях,	інвестиціях,	розвитку	
співробітництва	та	обміну	досвідом	з	українськими	і	
закордонними	партнерами	в	ділянках	ефективного	
та	 ощадливого	 використання	 енергетичних	
ресурсів,	 надання	 якісних	 енергетичних	 послуг,	
підвищення	енергетичної	безпеки,	захисту	довкілля	
та	забезпечення	сталого	розвитку	поселень.

Association	«energy	efficient	cities	of	Ukraine”.
We are a voluntary ngo, created to facilitate the 

promotion	of	energy	efficient	principles	among	member	
municipalities. our focus is upon transforming local 
economies into sustainable communities with an 
emphasis on information, exchange of useful ideas and 
experience, new technologies and managerial know-
how in resource allocation. We build relationships with 
key stakeholders on a local level to help communities 
achieve energy security, preserve the environment, 
improve local quality of life and continue along the path 
of true sustainable development.

EXhiBitOrs
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EnErGy EfficiEnt citiEs  
Of ukrAinE
VoLuntAry AssoCiAtion oF 
locAl	selF-GoVerNmeNT	Bodies

of.1, 2, Pleteneckogo St.,	
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2455262
e-mail: office@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua
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Каміни	для	опалення	від	провідних	європейських	
виробників	lechma,	Tarnava,	hajduk,	dimplex	та	ін.

•	 lechma	 –	 високоякісні	 каміни	 з	 водяним	
контуром,	 котрі	 можуть	 обігріти	 весь	 будинок,	 з	
допомогою	 підключення	 до	 системи	 опалення.	
гарантія	5-6	років.

•	Tarnava	–	суцільнолиті	(монолітні	)	чавунні	топки	
для	повітряного	опалення	з	10	річною	гарантією.

•	 hajduk	 –	 стальні	 топки	 для	 камінів,	 котрі	
доповнять	будь-яке	дизайнерське	рішення,	завдяки	
великому	вибору	конфігурації	та	розміру.

•	 dimplex	 –	 виробник	 електричних	 камінів,	 в	
тому	числі	з	3	d	ефектом.	Якщо	немає	можливості	
встановити	 камін	 на	 дрова,	 електрокамін	dimplex	
зможе	замінити	живий	вогонь.

ми,	 як	 офіційний	 представник	 в	 Українi	
вищевказаних	фірм,	 надаємо	 гарантію	 та	 сервісне	
обслуговування.

ЕнЕргОзбЕрігАЮЧі систЕМи
ПриВАТНе	ПІдПриЄмСТВО

вул.Замарстинівська, 45 , 	
м. Львів, 79058, Україна	
Тел.: (097) 3295886,	
 (050) 1630738	
Тел./Факс: (032) 2520041	
e-mail: info@energy-safe.com.ua	
www.energy-safe.com.ua
м. Київ	
вул. Вірменська, 29	
Тел/Факс: (044) 5628586  	
 (099) 1911147  	
e-mail: kiev@energy-safe.com.ua
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ЄврОтЕрМ - тЕрнОПіЛЬ
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Танцорова, 20 , 	
м. Тернопіль, 46000, Україна
Тел.: (067) 3504400
Тел./Факс: (0352) 521835
e-mail: magazin@euro-term.com.ua
www.euro-term.com.ua

Компанія	 «Євротерм	 -	 Тернопіль»	 з	 1999	 року	
займається	 комплексним	 впровадженням	 систем	
опалення,	 вентиляції	 та	 кондиціювання.	до	 ваших	
послуг:	 професійна	 підготовка	монтажних	 планів,	
проведення	 енергоаудиту,	 оцінка	 ефективності	
роботи	систем,	коректування	роботи	існуючих	систем,	
а	також	сервіс,	ремонт	та	запчастини.

Компанія	 «Євротерм	 -	 Тернопіль»	 займається	
професійною	 підготовкою	 монтажних	 планів,	
проведенням	енергоаудиту,	 оцінкою	ефективності	
роботи	 систем,	 коректуванням	 роботи	 існуючих	
систем,	 а	 також	 сервісом,	 ремонтом	 та	 продажем	
запчастин.

The	 company	 «euroterm	 -	Ternopil»	 since	 1999	
engaged in the complex implementation of heating, 
ventilation and air conditioning. At your service: 
installation training plans, conducting energy performance 
assessment systems, adjustment of existing systems as 
well as service, maintenance and spare parts.

The	company	«euroterm	-	Ternopil»	is	engaged	in	
professional training installation plans, conducting energy 
performance assessment systems, updating of existing 
systems and service, repair and sale of spare parts

EXhiBitOrs
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EurOtErM - tErnOPiL
compANy	wiTh	limiTed	liABiliTy

20, Tantsorova St. , 
46000,Ternopil , Ukraine
Phone: +380 67 3504400
Phone/Fax: +380 352 521835
e-mail: magazin@euro-term.com.ua
www.euro-term.com.ua
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зДОрОвий сОн
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю.	 
ЛьВІВСьКе	ПредСТАВНицТВО	 
Тм	BiopelleTs

вул. Конюшинна, 4, 	
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (096) 8441835, 	
 (050) 4432890
Факс: (032) 2472846
e-mail: vtormapavlo@mail.ru
http://www.biopellets.com.ua

ТОВ	«здоровий	 сон»	 –	 офіційний	 представник	
Тм	Biopellets,	виробляє	деревні	пелети	«Biopellets»	
–	 екологічно	 чистий	 вид	 палива.	На	 підприємстві	
встановлено	сучасне	 італійське	обладнання	«Nova	
pellet»,	 на	 якому	 виробляються	 пелети	 найвищої	
якості.	Виробнича	потужність	підприємства	становить	
до	1000	тонн	пелет	на	місяць.

«Zdoroviy	son»	the	official	representative	of	the	TB	
Biopellets,	 produces	wood	 pellets	 «Biopellets»	 –	 an	
environmentally friendly fuel. the plant has modern 
italian	equipment	«Nova	pellet»,	which	are	made	of	the	
highest quality pellets. Production capacity is up to 1000 
tons of pellets per month.

EXhiBitOrs
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zDOrOviy sOn
compANy	wiTh	limiTed	liABiliTy.	 
lViV	represeNTATiVe	 
TB	BiopelleTs

4, Konyushynna  St., 
79022,  Lviv, Ukraine
Phone: +380 (96) 8441835,
 +380 (50) 4432890
Fax: +380 (32) 2472846
e-mail: vtormapavlo@mail.ru
http://www.biopellets.com.ua
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зікО
ТОВАриСТВО	 
з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

пр. В.Чорновола, 45 А, корп. 5, 	
або а/с 6979, м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (032)2403155
e-mail: office@ziko.com.ua
www.ziko.com.ua

ТзОВ	«зІКО»	протягом	23	 років	 надає	 послуги	
з	 підбору	 необхідного	фільтраційного	 обладнання	
(від	побутового	до	промислового	рівня),	постачання		
повного	монтажу	систем	замовнику	та	подальшого	
його	обслуговування;	поставляє	та	обслуговує	насосне	
обладнання,	 накопичувальні	 ємності	 стандартного	
розміру	 та	 виготовлених	 по	 індивідуальному	
замовленню;	підбирає	та	поставляє	обладнання	для	
очистки	стоків	в	виробництві;	власний	імпорт	солі.

EXhiBitOrs
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ltd	 «Ziko»	 provides	 for	 23	 years	 of	 services	 of	
selection of necessary filtration equipment (from 
household to industrial level), delivery, full installation 
of the equipment and servicing; delivers and provides 
servicing of pumps, storage tanks of standard size and 
manufactured for individual orders; select and supply of 
equipment for wastewater treatment in the workplace, 
is an importer of solt tablets.

zikO LtD

45a/5, Chornovil Ave , 	
79058, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322403155
e-mail: office@ziko.com.ua
www.ziko.com.ua
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інДАстрі
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Лозівська, 3, 	
м. Харків, 61017, Україна
Тел./Факс: (057) 7543876, 7520536, 	
  7543897, 7519060
e-mail: industrykharkov@mail.ru
www.industry-ukraine.com.ua

Виробнича	 компанія	 «Індастрі»	 була	 заснована	
в	1995	році.

«Індастрі»	виробляє:
•	Профіль	та	аксесуари	для	гіпсокартону;
•	елементи	фасадних	систем;
•	 металеві	 лотки	 (для	 системи	 прокладання	

електричного	кабеля);
•	гофровані	листи;
•	Анкерні	пластнини	для	пластикових	вікон;
•	Посиліючі	профілі	для	пластикових	вікон;
•	риштування.
Наші	вироби	відповідають	державним	стандартам	

України	 і	 сертифіковані	 уповноваженим	 центром	
сертифікації.	Система	управління	якістю	виробництва	
компанії	 «	 Індастрі»	 відповідає	 міжнародними	
стандартами	iso	9001-2001.

production	company	 «industry»	was	 founded	 in	
1995. 

«industry»	produces:
•	profile	and	accessories	for	plasterboard	systems;
•	elements	of	facade	systems;
• metal trays (for cable management system);
• Corrugated sheets;
• Anchor plates for plastic windows;
•	reinforcing	profiles	for	plastic	windows;
• scaffolding.
All our products correspond to state standards of 

Ukraine	 and	 are	 certified	 by	Authorized	certification	
centre.	production	quality	control	system	of	«industry»	
company meets to international standards iso 9001-
2001.

EXhiBitOrs
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inDustry LtD

3, Lozivs’ka str. 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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іннОвАційні тЕХнОЛОгіЇ & 
ОбЛАДнАння
СПецІАЛІзОВАНе	 
ІНТерНеТ-ВидАННЯ	 
ФІзиКО-мехАНІЧНий	ІНСТиТУТ	Ім.	
г.В.КАрПеНКА	НАН	УКрАЇНи

вул. Наукова, 5/75a, 	
м. Львів, 79060, Україна
Тел.: (032) 2296575
Факс: (032) 2649427
e-mail: zalisko@ipm.lviv.ua
http://metaltechcomua.blogspot.com

«Інноваційні	 Технології	 &	 Обладнання»	 –	
спеціалізоване	 інтернет-видання	 для	 керівників	
та	 топ-менеджерів	 підприємств,	фірм	 і	 приватних	
підприємців,	 що	 працюють	 у	 машинобудуванні	
та	 металообробній	 галузі,	 спеціалізуються	 на	
впровадженні	 енергоощадних	 технологій	 та	
обладнання,	 виконують	 роботи	 із	 відновлення	
деталей	 чи	 їх	 робочих	 поверхонь,	 здійснюють	
антикорозійний	 захист	 металоконструкцій,	
промислового	 й	 технологічного	 обладнання,	
виготовляють	запчастини	і	комплектуючі,	виконують	
монтажні	та	пусконалагоджувальні	роботи.

EXhiBitOrs
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«innovative	 Technologies	 &	 equipment»	 -	
specialized online magazine for executives and senior 
managers, companies and entrepreneurs working in 
the engineering and metalworking industry, specializing 
in the implementation of energy-saving and resource-
saving technologies and equipment, perform work of 
restoration parts or their working surfaces, perform 
corrosion protection of steel structures, industrial and 
process equipment manufactured parts and components, 
perform montazhnyi and commissioning.

INNovAtIvE tEcHNoLoGIEs & 
EQUIPmENt
kArpeNko	physico-mechANicAl	
iNsTiTUTe

5/75a, Naukova St., 	
79060, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2296575
Fax: +380 32 2649427
e-mail: zalisko@ipm.lviv.ua
http://metaltechcomua.blogspot.com
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іОн
еНергОзберІгАюЧи	ТехНОЛОгІЇ	
ФОП	НАзАреНКО	ю.П.	

вул. Стадіонна 6-А кв. 20, 	
м. Київ, 03049, Україна
Тел.: (050) 4447773,
 (067) 5085370,
 (063) 1461784
e-mail: ion@energosberezhenie.com
energosberezhenie.com

«ioN»	енергозберігаючи	технології	-	Український	
виробник	 енергозберігаючого	 опалювального	
обладнання.	 	 Виробництво	 найекономічнішого	
електродного	 котла	 «ioN»	 та	 газогенеруючого	
побутового	пристрою	«ioN-GAs»

«ioN»	 energy-saving	 technologies	 -	 Ukrainian	
manufacturer of energy-saving heating equipment. 
Production of the most economical electrode boiler 
«ioN»	 and	 domestic	 gas-generating	 device	 «ioN-
GAs»

EXhiBitOrs
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iOn
eNerGy	sAViNG	TechNoloGy	 
Fop	NAZAreNko	yUriy	
peTroVich

Stadionna str. 6-A apt. 20, 	
03049, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 4447773,
 +380 67 5085370,
 +380 63 1461784
e-mail: ion@energosberezhenie.com
energosberezhenie.com



96 97Львів•Галицькі Експозиції•2015 Lvіv•Galician Exposition•2015

Ісокор-Україна
ТоварисТво з обмеженою 
відповідальнісТю

вул. Хмельницького, 200/213м. Львів, 
79037, Україна
Тел/факс: (032) 2930277
Тел.: (067) 3130515
e-mail: isokor.ua@gmail.com
http://isokorua.com/

УЧаснИкИ ВИсТаВкИ

45

Тзов  «ісокор-Україна»  – це представництво  
ISOKOR® в Україні яке займається продажем  
продукції для очищення та захисту поверхонь від 
забруднень та атмосферного впливу.

продукція ISOKOR є революційним гідрофобним 
(водо та брудостійким ) покриттям, що забезпечує 
тривалий захист будь – яких поверхонь. ISOKOR 
продовжує термін придатності обробленого матеріалу, 
зберігає зовнішній вигляд і знижує витрати на його 
експлуатацію.

Ukraine-isokor
COmpany wIth lImIted lIabIlIty

200/213, Khmelnyckogo St.,
79037, Lviv, Ukraine
Phone/fax: +380 32 2930277
Phone: +380 67 3130515
e-mail: isokor.ua@gmail.com
http://isokorua.com/

exhibitors

45

ISOKOR Ukaine limited is a representive office in 
Ukraine providing products for surface cleaning and 
weather protection.

ISOKOR is revolutionary phydrofobic (dirt and water 
proof) covering that provides long lasting protection for 
any surfaces.

ISOKOR extends the period of use of the covered 
material. Retains the material”s look and reduces care 
cost.
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«Кб-еКОПрОеКТ»	–	спеціалізоване	підприємство	
з	 виробництва	 устаткування	 з	 конструкційних	
пластмас	 згідно	німецьких	 технологій	 і	 стандартів,	
розробник	і	виробник	очисних	систем	Тм	«ОАзиС»,	
місткостей,	басейнів	та	ін.	

Очисні	системи	«ОАзиС»	www.oasis	-	eco.com
-	 автономна	 каналізація	 «ОАзиС»	 -	 станції	

очищення	стічних	вод	на	3-3000	чол.	 (для	будинку,	
офісу,	ресторану,	котеджного	містечка);

-	 сепаратори	 жиру,	 нафтопродуктів	 і	 миючих	
речовин

-	сепаратори	жиру,	нафтопродуктів,	ЛІгШи;	
-	 системи	 водопідготовки	 «ОАзиС-АКВА»,	

накопичувальні	резервуари;
Проект	 «ФАбриКА	бАСейНІВ»	www.ecopool.

com.ua
-	 серійне	 виробництво	доступних	еко-	 басейнів	

«ОАзиС»	 з	 поліпропілену,	 купелей	 для	 лазень,	
декоративних	водойм.

Продукція	з	полімерів	промислового	призначення:	
www.emkosti.net

-	 ємкості	 та	 резервуари	 різного	 призначення,	
агромісткості,	гальванічні	ванни	і	інше	устаткування	
з	пласмаси.

Формуємо	дилерську	мережу!!!

кб-ЕкОПрОЕкт
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Черкаська, 7, 	
м. Суми, 40024, Україна
Тел.: (067) 5462258,
 (050) 4072060
Тел./Факс: (0542) 335595
e-mail: info@kb-ecoproject.com.ua
www.kb-ecoproject.com.ua

Центральний офіс м.Київ, 
08131, вул. Пушкіна 24-А 
Тел.: +380 44 2281496
 +380 50 4072070
 +380 67 5451044
e-mail : info@kb-ecoproject.com.ua

ПП	 «Компанія	 -	 економТепло»	 займається	
продажем:	 твердопаливних,	 газових,	 електричних	
котлів, 	 бойлерів, 	 акумуляційних	 ємностей,	
кондиціонерів	та	підбором	додаткового	обладнання	
для	 підключення	 твердопаливних	 котлів	 та	 їх	
монтажем.	детальна	інформація	на	сайті:	ekonomteplo.
com.ua.

уЧАсники вистАвки
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кОМПАнія - ЕкОнОМтЕПЛО
ПриВАТНе	ПІдПриЄмСТВО

вул. Плугова 8а/39, 	
м. Львів, 79059, Україна
Тел.: (067) 6744073;
 (098) 6218645;
 (093) 9307296;
 (099) 0904516
Тел./Факс: (032) 2249248
e-mail: office@ekonomteplo.com.ua
ekonomteplo.com.ua
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Пропонуємо	до	Вашої	уваги		твердопаливні	котли	
марки	«КВАрТАЛ»	власного	виробництва.	це	сучасні	
котли,	які	працюють	на	різних	видах	палива:	вугілля,	
дерево,	пелети,	тирса,	торф	тощо,	потужність,	яких	
від	15	кВт	 і	до	1000	кВт.	 	Корпус	та	теплообмінник	
котла	«КВАрТАЛ»	виконаний	з	використанням	нових	
технологій:	з	грубої,	сертифікованої	сталевої	бляхи	
та	безшовних	 труб.	Трикамерна	 система	 газоходів	
дозволяє	 знизити	 викиди	шкідливих	 речовин	 та	
забезпечує	високий		ККд		від	75%	до	85%	в	залежності	
від	виду	палива.	Перша	камера	(топка)	має	великий	
об’єм,	яка	дозволяє	максимально	продовжити	період	
згорання	одноразової	порції	 палива.	друга,	 зольна	
камера,	також	призначена	для	теплообміну,	а	ще	для	
накопичення	попелу	та	залишків	продуктів	згорання.	
Третя	 камера	 виконує	функцію	 відбору	 тепла	 від	
продуктів	згорання	і	має	велику	площу	теплообміну.	
Термоізоляція	 здійснюється	негорючою,	екологічно	
чистою	фольгованою	мінеральною	ватою.	Процес	
горіння	 полягає	 в	 оптимальній	 подачі	 кількості	
повітря,	що	поступає	 через	 спеціалізовані	 канали.	
Котли	«КВАрТАЛ»	мають	великий	завантажувальний	
відсік,	що	вміщує	значну	кількість	палива,	достатнього	
для	горіння	на	довгий	період	часу,	яке	завантажується	
через	великі	двері,	разом	це	все	забезпечує	надійну	
та	високоефективну	роботу	котла.

уЧАсники вистАвки
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кОМПАнія квАртАЛ
ППФ

вул. Бахарєва, 23, 	
м. Рівне, 33028, Україна
Тел.: (067) 3601817, 8000725
Тел./Факс: (0362) 434532
e-mail: kvartalkotel@ukr.net
www.kvartalkotel.com
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кОМПАнія МЕгА тОн
ТОВ

вул. Богданівська, 44, 	
м. Львів, 79056, Україна
Тел.: (032) 2585975
e-mail: info@mega-ton.com.ua
www.mega-ton.com.ua

ТОВ	«Компанія	мега	Тон»	на	ринку	опалювальної	
техніки,	водопостачання,	альтернативного	опалення	
сьогодні	 займає	лідируюче	місце	в	 галузі	 товарів	 і	
сервісу,	зарекомендувавши	себе	як	відмінний	партнер.	
з	кожним	роком	компанія	розвивається	і	розширює	
спектр	 пропонованих	 товарів	 і	 покращує	 сервіс.	
головними	векторами	розвитку	ТОВ	«Компанія	мега	
Тон»	були	і	залишаються	орієнтованість	на	потреби	
своїх	 клієнтів	 і	 підвищення	 якості	 обслуговування.	
будь-яке	 рішення	 ґрунтовно	 аналізується,	 а	 потім	
тільки	втілюється	в	життя.	Команда	ТОВ	«Компанія	
мега	Тон»	-	це	згуртований	колектив	професіоналів,	
які	знають,	що	потрібно	кожному	окремому	клієнту.

«company	mega	Tone»	 in	 the	market	 of	 heating	
equipment, water supply, alternative heating, occupies a 
leading position in the industry of products and services. 
we	advise	 itself	 as	 an	 excellent	 partner.	 every	 year	
the company is developing and expanding the range 
of goods and services improves. the main vector of 
development	«company	mega	Ton»	were	and	remain	
focus on the needs of its customers and improve service 
quality. Any decision thoroughly analyzed, and then 
only	being	implemented.	Team	«company	mega	Ton»	
- a close-knit team of professionals who know what to 
each client.

EXhiBitOrs

�0�

cOMPAny MEGA tOnE

44, Bogdanivska St., 	
79056, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2585975
e-mail: info@mega-ton.com.ua
www.mega-ton.com.ua



�0� �0�Львів•Галицькі Експозиції•2015 Lvіv•Galician Exposition•2015

уЧАсники вистАвки

��0

кОМфОртний світ
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

пр-т Ч.Калини, 109, 	
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: (097) 2688477
Тел./Факс: (032) 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua

ТзОВ	«КОмФОрТНий	СВІТ»		представляє:
-	сучасні	енергозберігаючі	системи	автономного	

електричного	опалення	(тепла	підлога,	інфрачервоні	
панелі)

-	антикригові	системи	даху
-	системи	сніготанення
-	обігріву	трубопроводів	та	підігріву	грунту
на	 базі	 торгівельних	 марок	 	 «Nexans»,	 «profi	

therm».
А	 також	 системи	 інфрачервоного	 опалення	

«calorique»,	«profi	therm»,	«Uden-s».
Виконуємо	проектні	роботи,	розрахунки,	продаж,	

монтаж	та	повне	сервісне	обслуговування

limiTed	liABiliTy	compANy
«	komForTNyJ	sViT»	represents:
- modern energy-saving system of autonomous 

electric	heating	(floor	heating,	infrared	heating	panel)
- icer system roof
- snowmelt systems
- heating, piping and soil heating
based	on	trade	marks	«Nexans»,	«profi	therm».
As	well	 as	 infrared	 heating	 system	 «calorique»,	

«profi	therm»,	«Uden-s».
We provide design, calculations, sales, installation 

and full service.

EXhiBitOrs
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cOMfOrtABLE WOrLD LLc

109, Ch. Kalyny Avenue, 	
79049, Lviv, Ukraine
Phone: +380 97 2688477
Phone/Fax: +380 32 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua
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Лео-дизайн	–	це	багатопрофільне	процвітаюче	
підприємство	із	відмінними,	але	водночас	пов’язаними	
галузями	виробничої	діяльності,	яка	своєю	продукцією	
створить	 затишок	 та	 комфорт	 у	 Вашій	 оселі,	
прикрасить	інтер’єр	довершеністю	та	неповторністю	
дизайну.

ЛЕО-ДизАйн
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Данила Апостола, 16, 	
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (063) 1460877, 
 (096) 4693471
Тел./Факс: (032) 2473182
e-mail: leo-design@online.ua
www.leo-design.lviv.ua

ТдВ	«Львівський	експериментальний	механічний	
завод»		виробник	котлів	твердопаливних	модульних	
типу	КПм	від	30	до	330	кВт.

Конструктивні	та	експлуатаційні	переваги	котлів	
типу	КПм:

•	Всеїдність	–	працює	на	будь	–якому	твердому	
паливі:	вугілля,	кокс,	паливні	брикети,	дрова,	тирса,	
дерево-паливні	 гранули	 та	 горючі	 відходи	 тощо.	
Високий	ККд	(більше	85%)

•	Споживає	мало	палива,	завантажується	значно	
рідше	простота	та	надійність	конструкції.

•	механічна	міцність	конструкції		(випробовується	
тиском	не	менше	6	 атм.),	 посилені	 водонаповнені	
рушта,	всі	частини	схильні	до	температурного	впливу,	
захищені	 водяною	 «сорочкою»,	 висока	 ремонтна	
придатність,	 живучість	 в	 аварійних	 ситуаціях,	
довговічність,	відсутність	необхідності	в	спеціально	
навченому	персоналі.

•	Спрощений	монтаж
•	 Не	 вимагає	 будівлі	 котельні,	 спеціально	

підготовлених	майданчиків	і	монтажного	персоналу,	
допустимий	крок	до	5	градусів	у	будь-який	бік,	розбірна	
конструкція,	 спрощені	 вантажно-розвантажувальні	
роботи.

•	Собівартість	тепла	нижча	в	2-5	разів	в	порівнянні	
з	центральним	опаленням

уЧАсники вистАвки
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ЛЬвівсЬкий 
ЕксПЕриМЕнтАЛЬний 
МЕХАніЧний зАвОД
ТОВАриСТВО	з	дОдАТКОВОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул.Жасминова, 5, 	
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2705530
Тел./Факс: (032) 2705513
e-mail: lemz@lviv.farlep.net
www.lemz.lviv.ua



�0� �0�Львів•Галицькі Експозиції•2015 Lvіv•Galician Exposition•2015

уЧАсники вистАвки

���

МЕгАвАтт
ТОргОВА	КОмПАНІЯ	
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул.Кобилянської,14, 	
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2600776, 
 (097) 6759870
e-mail: rinnai-lviv@ukr.net
www.rinnai.com.ua

ТзОВ	 НВП	 «mегаватт»	 –	 офіційний	 дилер	
японської	 корпорації	riNNAi	 у	Львівській	 області.	
Пропонує	газові	котли	корпорації	«riNNAi»,	проектні		
роботи	 по	 газопостачанню	 та	 опаленню,	 монтаж		
систем	індивідуального		опалення		та		газопостачання,	
водопостачання.			гільзування		димових	каналів.

spe	«megavatt»	ltd.	–	the	official	dealer	of	Japanese	
corporations	«riNNAi»		in	lviv	region.

Оffers	gas	boilers	сorporation	«rinnai»,	design	work	
on gas and heating, installation of individual heating and 
gas system, water system. Construction chimney.

EXhiBitOrs
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МЕGАvАтт

14, Kobylianskoi St.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2600776, 
 +380 97 6759870
e-mail: rinnai-lviv@ukr.net
www.rinnai.com.ua
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МЕДіА кОнтинЕнт
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Чорнобильська, 21, оф. 15, 	
м. Київ, 03179, Україна
Тел.: (093) 6064601
Тел./Факс: (044) 4527855
e-mail: moy-dom.magazine@ukr.net
www.moy-dom-ua.com

ТОВ	«медіа	Континент»	–	Видавець	проекту	«мой	
дом».	Журнал,	 інтернет-видання,	 інформаційний	
портал	 про	 покупку,	 будівництво	 та	 благоустрої	
сучасного,	 безпечного,	 затишного,	 комфортного	
будинку.	Найактуальніші	матеріали	про	будівництво,	
нерухомость,	 технології,	дизайн	та	ремонт.	Велика		
кількість	 корисних	 прикладних	 матеріалів,	 які	
допоможуть	Вам	навчитися	робити	сучасний	ремонт,	
упорядковувати	свій	будинок,	розібратися	в	новітніх	
технологіях	 і	 комунікаціях,	 не	робити	помилок	 при	
купівлі	товарів	і	послуг,	пов’язаних	з	усіма	питаннями	
благоустрою	сучасної	оселі.

EXhiBitOrs
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ltd.	«media	continent»	–	the	publisher	of	the	«my	
home».	magazine,	online-edition	and	information	portal	
for the purchase, construction and improvement of 
modern, safe, cozy, comfortable house.

MEDiA cOntinEnt
compANy	wiTh	limiTed	liABiliTy

ap.15, 21, Chornobylska St., 	
03179, Kiev, Ukraine
Phone: +380 93 6064601
Phone/Fax: +380 44 4527855
e-mail: moy-dom.magazine@ukr.net
www.moy-dom-ua.com
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МЕрЕЖА тЕПЛОкрАМ

Магазин-офіс:
вул. 22 Січня, 108б, 	
смт. Брошнів-Осада
Рожнятівський р-н, 	
Івано-Франківська обл., 77611

Магазин-салон:
вул. Обліски, 36, м. Долина
Івано-Франківська обл., 77500

Магазин-салон
вул. Галицька, 105, 	
м.Івано-Франківськ, 76019

Оптовий склад
вул. Набережна, 32
м.Івано-Франківськ, 76019
Телю: (050) 9081218, 
 (098) 908 218

e-mail: info@teplokram.com.ua
www.teplokram.com.ua

		мережа	ТеПЛОКрАм	–	офіційний	представник	
українського	 виробника	 димоходів	 	 ТОВ	 «Версія-
Люкс».	 	 Широкий	 асортимент	 камінів,	 топок,	
євробуржуйок,	 твердопаливних	 котлів,	 пелетних	
котлів	і	печей.

ТзОВ	 «металіст»	 являється	 українським	
виробником,	 яке	 існує	 зі	 своїми	 енергетичними	
установками	 та	 твердопаливними	 Котлами	
водогрійними	на	ринку	України	з	1999	року.

ТзОВ	«металіст»	виготовляє:
1)	Установки	енергетичні	для	спалювання	відходів	

деревини	 (тирса,	 тріска),	 паливних	 гранул,	 лузги	
соняшника	та	іншої	подрібненої	біомаси	УеАС	100-
2000	кВт	(теплоносій	—	вода);

2)	Котли	водонагрівальні	КВ	40-2000	кВт	на	дрова,	
брикет,	вугілля	(теплоносій	—	вода);

3)	Установки	 теплоутилізаторні	УТ	100-150	 кВт	
(теплоносій	—	повітря);

4)	Системи	автоматичного	спалювання	відходів	
деревини,	 паливних	 гранул	 і	 ін.	САС	100-3000	 кВт	
(використовуються	як	теплогенератори	для	котлів	та	
сушильних	комплексів	різного	типу);

5)	Теплогенератори	СПд	500-1500	кВт	(на	дрова,	
брикет).	Використовуються	як	теплогенератори	для	
котлів	та	сушильних	комплексів	різного	типу);

6)	Пневмозагрузки	палива	для	САС;
7)	Транспортери	шнекові	та	скребкові;
8)	циклони;
9)	Сушильні	комплекси	аеродинамічні

уЧАсники вистАвки
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МЕтАЛіст
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Б.Хмельницького, 9, 	
м. Пустомити, Львівська обл., 	
81100, Україна
Тел.: (067) 6791207, 6754897
Тел./Факс: (03230)42401
Факс: (03230) 42401,41507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua
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«мП	груп	2000»	–	торгово-транспортна	компанія,	
що	 займається	 продажем	 керамічних	 блоків	 та	
газоблоків.	знаходиться	в	м.	Ужгород	закарпатської	
області.

МП груП 2000
ТОВ

вул. Собранецька 18/2, 	
м. Ужгород, 88000, Україна
Тел./Факс: (0312) 616013 (14)
e-mail: mp.grup2000@gmail.com
http://www.mptrans.com.ua

уЧАсники вистАвки уЧАсники вистАвки

ТзОВ	«НІбе	Україна»	є	офіційним	представником	
в	 Україні	 шведської	 компанії	 «NiBe»-	 лідера	 з	
виробництва	та	реалізації	теплових	помп		у	Європі,	
яка	має	досвід	роботи	на	ринку	енергозберігаючих	
технологій	вже	понад	60	років.	

Спеціалісти	ТзОВ	«НІбе	Україна»	тривалий	час	
займаються	 встановленням	 систем	 опалення	 та	
підігріву	води,	які	використовують	принцип	теплової	
помпи	з	використанням	технічних	засобів	шведської	
фірми	«NiBe».		Крім	теплових	помп,	при	необхідності,	
для	 забезпечення	 опалення	 та	 підігріву	 води	
використовуються	сонячні	колектори	цієї	ж	компанії.	
для	 відбору	 тепла	 з	 джерел	 постачання	 тепла	
застосовуються	два	типи	теплових	помп:	для	відбору	
тепла	з	ґрунту,	в	т.	ч.	–	з	грунтових	вод,	(	мал.	1)	і	з	
атмосферного	 повітря	 (мал.2).	разом	 з	 тепловими	
помпами	 в	 системах	 опалення	 і	 підігріву	 води	
використовуються	буферні	ємності	для	збереження	
нагрітої	води	(мал.	3).

за	 час	 своєї	 роботи,	 наші	фахівці	 обладнали	
тепловим	помпами	десятки	будівель	різного	типу	по	
всій	території		України.	Серед	них	є,	як	окремі	житлові	
будинки,	так	і	будівлі	відпочинкових	комплексів.	При	
цьому	 використовувались	 наступні	 	 типи	 	 джерел	
постачання	тепла:		

-	відбір	тепла	з	ґрунту	з	застосуванням	свердловин	
(вертикальних	зондів);

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунту	 з	 застосуванням	
горизонтальних	колекторів	неглибокого	залягання;

-	 відбір	 тепла	 з	 ґрунтових	вод	 з	 застосуванням	
вертикальних	колодязів	;

-	відбір	тепла	з	поверхневих	водойм;
-	відбір	тепла	з		атмосферного	повітря

���

нібЕ-укрАЇнА
ТзОВ

вул. Водогінна, 2 оф. 312, 	
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (067)6711227
Тел./Факс: (032) 2425159
e-mail: uanibe@gmail.com
www.nibe.com.ua
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нік
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

бул. Лесі Українки, 34, оф. 202, 	
м. Київ, 01133, Україна
Тел./Факс: (044) 2487471
Факс: (044) 2487482
e-mail: nik@nik.net.ua
www.nikgenerator.com

НІК	 –	 провідна	 компанія	 на	 ринку	 України	 у	
сфері	 виробництва	 та	 продажу	 електротехнічного	
обладнання	 та	 впровадження	 енергоефективних	
рішень.

Основні	напрямки	діяльності	компанії:
-	 продаж	резервних	 генераторів	електроенергії:	

газові	 генератори	Generac	 (США),	 бензинові	 та	
дизельні	генератори	Nik;

-	виробництво	та	продаж	автоматики	та	обладнання	
для	 генераторів	 і	 електродвигунів:	 шафи	 АВр,	
пристрої	плавного	пуску;

-	виробництво	та	продаж	стабілізаторів	напруги	
Nik	 sTV	 з	 мікропроцесорною	 технологіє	 VolT	
proTecTor;

-	 проектування	 та	 реалізація	 проектів	 по	
резервному	 та	 постійному	електроживленню	будь-
яких	об’єктів;

-	виробництво	та	продаж	лічильників	електроенергії,	
води,	теплової	енергії,	газу;

-	 розробка	 та	 впровадження	енергоефективних	
систем	 використання	 та	 енергоресурсів	 (АСКОе,	
sCADA, smart grid).

Компанія	«НІК»	забезпечує	повний	спектр	послуг	
від	попереднього	консультування	до	повної	реалізації	
проектів	«під	ключ»	та	сервісного	обслуговування.

Nik	llc	 is	 the	 leading	 company	at	 the	Ukrainian	
market within the manufacturing and sales of electrical 
equipment and implementation of energy management 
solutions.

the main activities of the company are:
- selling backup electricity generators: gas generators 

Generac	(UsA),	petrol	and	diesel	generators	Nik;
- production and sales of automation equipment 

for generators and electric motors: automatic transfer 
switches (Ats), soft starters;

-	production	and	sales	of	voltage	stabilizers	Nik	sTV	
with	VolT	proTecTor	microprocessor	technology;

- design and implementation projects for backup and 
emergency power supply of any objects;

- production and sales of metering devices: electricity, 
water, heat, gas;

- development and implementation energy 
management systems for energy resources usage (Ami, 
sCADA, smart grid approaches);

Nik	 llc	 provides	 a	 full	 range	 of	 services	 from	
previous consulting to complete implementation of 
«turnkey»	projects	and	service	maintenance.

EXhiBitOrs
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nik LLc

202 of. 34 Lesi Ukrainki Av., 
01133, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2487471
Fax: +380 44 2487482
e-mail: nik@nik.net.ua
www.nikgenerator.com
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місія	ТзОВ	«Нотеус»	—	 забезпечення	населення,	
об’єктів	виробничого	та	суспільного	значення	якісними,	
економічно	вигідними	та	високоефективними	котлами	
на	 твердому	 паливі,	 а	 також	 послугами	 по	 обробці	
металу.

для	 роботи	 підприємства	 задіяні	 висококва-
ліфіковані	спеціалісти	та	майстри	високого	класу.	Процес	
виробництва	здійснюється	на	сучасному	обладнанні	з	
використанням	новітніх	технологічних	процесів.	

мета	 в	 області	 управління	 якістю	 –	 постійне	
покращення	 споживацьких	 властивостей	 продукції	
та	 послуг	 у	 відповідності	 до	 вимог	 споживача,	
міжнародних	та	національних	стандартів	в	області	якості	
з	дотримуванням	паритету	ціна/якість.	

Напрямки	реалізації	політики	якості:
•	розробка,	впровадження	та	сертифікація	системи	

управління	 якості	 відповідно	 до	 вимог	 гОСТ	 iso	
9001:20014;

•	 застосування	 системного	 підходу	до	 управління	
якістю;

•	дослідження	задоволень	та	потреб	клієнтів;
•	Надання	повної	 інформації	про	принципи	роботи	

котлів	та	особливості	надання	послуг;
•	моніторинг	ринку	палива	України	та	миру;
•	Підвищення	професіональної	підготовки	персоналу,	

залучення	 персоналу	 в	 процес	 непереривного	
покращення	системи	якості;

•	 забезпечення	 готовності	 персоналу	до	 усунення	
неполадок,	 гарантійного	та	післягарантійного	ремонту	
котлів;

•	 забезпечення	 раціонального	 використання	
природних 	 ресурс ів 	 шляхом	 впровадження	
ресурсозберігаючих	та	енергоефективних	технологій;

•	 зниження	 рівня	 забрудненості	 навколишнього	
середовища	шляхом	 зменшення	 викидів	 за	 рахунок	
застосування	прогресивних	маловідходних	технологій,	
сучасного	обладнання,	підвищення	рівня	автоматизації	
управління	технологічними	процесами;

•	розвиток	інфраструктури	підприємства.

���

нОтЕус
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул.Малиновського, 74, 	
м. Чернігів, 14020, Україна
Тел.: (0462) 642919
Тел./Факс: (097) 6726002
e-mail: manager@neus.ua
www.neus.ua

уЧАсники вистАвки
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ОЩАДбАнк
ПУбЛІЧНе	АКцІОНерНе	
ТОВАриСТВО	«дерЖАВНий	
ОЩАдНий	бАНК	 
УКрАЇНи»

вул. Госпітальна, 12-г, 	
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: 0800210800
Тел./Факс: (044) 3630133
e-mail: contact-centre@oschadbank.ua
www.oschadbank.ua

АТ	 «Ощадбанк» 	 – 	 один	 і з 	 найб ільших	
фінансових	інститутів	української	держави,	що	має	
найрозгалуженішу	мережу	установ	-	понад	5000.	

державний	банк	сьогодні	–	символ	стабільності	
та	 надійності.	 за	 основними	 показниками	 своєї	
діяльності	він	входить	у	трійку	лідерів	вітчизняного	
банківського	ринку.	

це	 єдиний	 в	 Україні	 банк,	що	має	 закріплену	
законом	України	«Про	банки	і	банківську	діяльність»	
державну	 гарантію	 повного	 збереження	 грошових	
коштів	громадян,	довірених	банку.	

Ощадний	банк	-	універсальна	банківська	установа,	
яка	зосереджує	свої	зусилля	на	створенні	сприятливих	
та	вигідних	умов	обслуговування	клієнтів,	розширенні	
переліку	банківських	продуктів	та	послуг,	збільшенні	
присутності	на	ринку.	

за	 роки	 свого	 існування	Ощадбанк	 завоював	
репутацію	 бездоганного	 ділового	 партнера,	 який	
спроможний	виконувати	взяті	на	себе	зобов’язання	
незалежно	 від	 впливу	 зовнішніх	 або	 внутрішніх	
факторів.	

банк	активно	працює	практично	в	усіх	секторах	
українського	 фінансового	 ринку,	 на	 сучасному	
рівні	 обслуговує	 великих	 корпоративних	 клієнтів.	
його	фінансова	надійність	–	 головний	аргумент	на	
користь	 того,	що	 клієнтами	Ощадбанку	 сьогодні	 є	
такі	поважні	системні	клієнти,	як	установи	Пенсійного	
фонду	України,	дП	«енергоринок»,	НАК	«Нафтогаз	
України»,	НАеК	«енергоатом»,	УдППз	«Укрпошта»,	
ВАТ	«Укртелеком».

the Public Joint-stock Company «state savings 
Bank	of	Ukraine»	was	established	 in	compliance	with	
Decree of the Cabinet of ministers of ukraine of may 
21, 1999, n 866 through transformation of the state 
specialized	commercial	savings	Bank	of	Ukraine	into	
the open Joint-stock Company.   

The	founder	of	the	Bank	is	the	state	in	the	person	of	
the Cabinet of ministers of ukraine. 

Jsc	«oschadbank’	 is	 one	 of	 the	 largest	 financial	
institutions	of	Ukraine.	over	 6	 thousand	of	 its	 offices	
carry out their functions, including the disbursement of 
pensions, social aid, processing of utility payments and 
other banking transactions. taking into account its social 
orientation	the	Bank	aims	at	maintaining	a	wide	presence	
in all regions of ukraine. 

oschadbank is the only ukrainian bank where 
the deposits and other valuables of citizens are fully 
guaranteed	by	the	state	by	law.	The	Bank	has	confirmed	
its	status	of	the	stable	financial	institution;	its	economic	
potential empowers it to meet all its liabilities. 

The	Bank	is	actively	working	in	almost	all	sectors	of	
the	Ukrainian	financial	market;	 it	 provides	services	 to	
large	corporate	clients,	such	as	offices	of	the	pension	
Fund of ukraine, uDPPz ukrposhta, the members of the 
wholesale electrical energy market at a modern level.

EXhiBitOrs
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OschADBAnk
The	pUBlic	JoiNT-sTock	
compANy	«sTATe	sAViNGs	BANk	
oF	UkrAiNe»

12-g,Gospitalna St.,	
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: 0800210800
Phone/Fax: +380 44 3630133
e-mail: contact-centre@oschadbank.ua
www.oschadbank.ua
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ПЕрЕвізник
бюЛеТеНь

вул. Світлицького, 35, 	
а/с 48, , м. Київ, 04123, Україна
Тел.: (044) 5037238
Тел./Факс: (044) 4635347
e-mail: pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

Агентство	 «ТрАНСКОм»	 видає	 рекламно-
інформаційний	бюлетень	ПереВІзНиК®.	

м ета 	 в идання : 	 д о н е с т и 	 і нформац ію	
вантажовласникам	 про	можливості	 транспортних	
фірм	 і	 організацій	 та	 розширити	 коло	 їх	 партнерів		
на	ринку	 вантажоперевезень;	 донести	 інформацію	
власникам	 транспортних	 засобів	 про	можливості	
автосервісних	фірм,	 та	 розширити	 коло	 партнерів	
на	ринку	сервіса.	

бюлетень	безкоштовно	розповсюджується:
1.	Шляхом	прямого	адресного	поштового	розсилу	

(direct	mail,	Україна)	 по	фірмах-вантажовласниках,	
бізнес-центрах,	 оптових	 базах,	 автотранспортних	
підприємствах,	експедиторських	фірмах.

2.	 На	 замовлення	 керівників	 	 підприємств	
експортерів	та	імпортерів,	зацікавлених		в		перевезенні	
власних	вантажів;

3.	На	 замовлення	 керівників	 автотранспортних	
підприємств.

4.	На	міжнародних,	національних	та	універсальних	
виставках.		

загальні	дані:	формат	B5	(160	x	220	mm),	об’єм	
–	76-80	стор.,	наклад–15000	пр.

Періодичність	видання:		
бюлетень	-	щоквартально.	
додаток	до	бюлетеня		-	щомісячно.	
електронна		версія	-	тричі	на	місяць.						
Видається	з	2001	року.	
Свідоцтво	про	державну	реєстрацію	КВ	№	5673	

від	06.12.2001	р.	держкомінформ		України
ПередПЛАТНий	ІНдеКС	99858

EXhiBitOrs
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press	agency	«Transcom»	publishing	of	advertising	
and information bulletin Pereviznyk.       

the aim of  edition (publication): to bring the 
information to cargoowners about possibilities of carriers 
of cargo and to broaden the circle of their partners on 
the cargo-transport market; to bring the information 
to owners of motor transporting companies about 
possibilities of service companies and to broaden the 
circle of their partners on the service market.  

Bulletin	has	free	distribution:
1.	By	the	direct	mail	across	all	Ukraine	to	cargoowners	

firms, business centres, wholesale basises, motor 
transporting	companies,	forwarder	firms.

2.	 it’s	 making	 to	 order	 of	 	 leaders	 of	 exporter	
and importer firms, who is interested in own cargo 
transporting. 

3.	it’s	making	to	order	of		leaders	of	enterprises	of	
motor transports.

4. on international, national and universal 
exhibitions.   

General	 informations:	 format	 B5	 (160	 x	 220	
millimetres), volume – 76-80 pages, circulation - 15000 
copies.   

Periodicity: 
Bulletin	–	quarterly	edition.	
special edition – every month.
electronic	edition	-		three	times	on	a	month.
Published since 2001.
sUBscripTioN	iNdeX		99858

PErEviznyk
BUlleTiN

35, Svitlitskogo,  p.o. box 48 , 	
04123, Kyiv, Ukraine	
Phone: +380 44 5037238
Phone/Fax: +380 44 4635347
e-mail: pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua
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Компанія Песа на деревообробному ринку 
України представляє свої роботи з 1993 року. Ми 
проводимо проектування і дизайн дерев’яних 
сходів, ексклюзивних меблів виключно ручної 
роботи,іконостасів та церковної атрибутики, а також 
дерев’яних вікон з євробрусу. Вся наша продукція 
виготовляється під замовлення індивідуально. Над 
кожним елементом працює художник, дизайнер, а 
в тому випадку, коли першою балясиною виступає 
об’ємне різьблення тварини або його окремих частин 
тіла, то і скульптор. Саме тому продукція від компанії 
Песа - це витвір мистецтва. Хочете зробити інтер’єр 
Вашого будинку або офісу вишуканим і неповторним, 
тоді компанія Песа може Вам у цьому допомогти. 
Висока якість, ручна робота, різьблення по дереву, 
об’ємне різьблення-все це дуже часто ми поєднуємо в 
нашому виробництві і робимо це на найвищому рівні. 
Доказом цього є численні міжнародні нагороди за 
вклад у розвиток виробів з дерева України та Світу.

ПЕСА
ПриВатНе Мале ПіДПриєМСтВо

вул. Шевченка, 40,  
с. Хатки, Тернопільський р-он,  
47732, Україна
Тел.: (0352) 290038,
 (067) 352 31 89
e-mail: pessacomua@gmail.com
http://www.pessa.com.ua/

Виробництво систем вентиляції з рекуперацією 
тепла  PRANA і теплошумоізоляційних панелей 
ECOTEMP.

Система вентиляції (рекуператор) PRANA 
- це децентралізована прямоточна  припливно-
витяжна система вентиляції призначена для 
теплозберiгаючої вентиляції житлових, офісних, 
громадських, спортивних, розважальних, виробничих 
та сільськогосподарських приміщень. 

Перевага системи у застосуванні інноваційної 
системи рекуперації тепла повітря - мідного 
теплообмінника на зустрічних повітряних потоках. 
Вентиляційна установка PRANA використовує 
тепло повітря, що видаляється з приміщення, 
для нагрівання свіжого повітря, що доставляється 
системою вентиляції в приміщення з вулиці. 

Модельний ряд теплозберігаючих систем 
вентиляції  PRANA (побутової, побутово-промислової 
та промислової серії) дає змогу забезпечити 
енергоефективне вентилювання приміщень і 
комфортний мікроклімат у будинку, квартирі, офісі, 
басейні, спортзалі, школі, церкві, оранжереї, фермі, 
виробництві та автомийці.

Компанія Прана пропонує комплексний підхід в 
облаштуванні здорового комфортного мікроклімату. 
Системи утеплення ECOTEMP, розроблені і 
впровадженні інженерами компанії, забезпечують 
природне регулювання мікроклімату, чудову термо- та 
звукоізоляцію у приміщенні.

Компанія Прана — енергоефективні рішення 
комфорту!

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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ПРАНА ЛЬВІВ
КоМПаНія

вул. Кульпарківська, 93а,  
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (067) 1539931,
 (050) 5388292, 
 (063) 9917177
Тел./Факс: (032) 2325339
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua
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ПрОрАб ДніПрОПЕтрОвЩини
реКЛАмНО-ІНФОрмАцІйНий	
ПОрТАЛ

вул. Станична 72а, оф. 1, 	
м. Дніпропетровськ, 49040, Україна
Тел.: (050) 5740563, 
 (096) 3748852
e-mail: allforbuilders@bigmir.net
www.stroiportal-dnepr.com

рекламно-інформаційний	 портал	 «Прораб	
дніпропетровщини»	надає	 інформаційну	 підтримку	
різним	 бізнес-заходам	 (ділові	 зустрічі,	 освітні	
семінари,	 тренінги	 тощо),	 а	 також	 організаторам	
рекламно-комерційних	(виставки,	ярмарки,	форуми,	
презентації,	розпродажі	 і	 т.п.).	ми	пропонуємо	Вам	
анонсування	 і	 висвітлення	 проведених	 заходів,	
використовуючи	всі	доступні	нам	медіа-канали.

Проект	 «Прораб	дніпропетровщини»	 виступає	
інформаційним	 посередником	 між	 кінцевими	
споживачами	і	працівниками	прес-служб,	фахівцями	
зі	зв’язків	з	громадськістю	(public	relations),	а	також	
відділами	 реклами	 і	 продажів,	 зацікавленими	 у	
поширенні	новин	та	прес-релізів	про	діяльність	своїх	
компаній.

EXhiBitOrs
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Advertising and information Portal «Foreman 
dnipropetrovsk»	 provides	 information	 support	 to	 the	
organizers of the advertising and marketing (exhibitions, 
fairs, forums, presentations, sales, etc.) as well 
as various business activities (business meetings, 
educational seminars, trainings, etc.) . We offer you the 
announcement and coverage of interventions, using all 
available media channels to us..  

The	 «Foreman	dnipropetrovsk»	 an	 information	
intermediary between end users and members of the 
press services, specialists in Pr (public relations), as well 
as advertising and sales departments with an interest in 
the dissemination of news and press releases about the 
activities of their companies.

fOrEMAn DniPrOPEtrOvsk
AdVerTisiNG	ANd	iNFormATioN	
PortAL

of.1, 72a, Stanichna St.,
49040, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 50 5740563,
 +380 96 3748852
e-mail: allforbuilders@bigmir.net
www.stroiportal-dnepr.com
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рЕХАу
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Машинобудівників, 1, 	
смт. Чабани, Київська обл., 08162, 
Україна
Тел.: 0800308888
Тел./Факс: (044) 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua

заснована	 у	 1948	 році,	 компанія	 rehAU	 є	
беззаперечним	лідером	на	світовому	ринку	полімерів.	
Компанія	 пропонує	 понад	40	 тисяч	 виробів,	 серед	
яких	 комплектуючі	 до	літаків	Aerobus,	 автомобілів	
Bmw,	mercedes,	Vw,	а	також	–	системи	профілів	для	
вікон,	дверей,	фасадів,	зимових	садів.

У	 науково-дослідницькому	 інституті	 rehAU,	
постійно	удосконалюючи	рецептуру	ПВх,	працюють	
найкращі	світові	спеціалісти,	а	в	Україну	оригінальний	
віконний	 профіль	rehAU	 імпортується	 лише	 з	 2	
заводів,	що	розташовані	в	Німеччині	та	Польщі.	Саме	
тому	 продукція	rehAU	 є	 синонімом	 інноваційних	
технологій,	 надійності	 та	 справжньої	 європейської	
якості.

Вікна	 з	 профілю	rehAU	–	це	 висока	 тепло-	 та	
звукоізоляція,	 якість,	 елегантність	 і	 комфорт.	Нам	
довіряють	мільйони	–	це	доводять	числені	незалежні	
опитування	та	дослідження.

для	 професійної	 консультації	 щодо	 вибору	
правильного	вікна	і	надійного	партнера	для	успішної	
співпраці	 звертайтесь	 до	 Інформаційної	 служби	
rehAU	 за	 телефоном	0	 800	 30	 8888	або	 на	 сайт	
компанії	rehau.ua.

EXhiBitOrs
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Founded	 in	 1948	 today	rehAU	 is	 one	of	 the	 top	
providers	 in	 the	world	 polymer	market.	 company’s	
product range includes more than 40 000 of products, 
among them components for aircraft Aerobus, bumper 
systems	for	cars	and	profile	systems	for	windows,	doors,	
fasades, winter gardens. 

the best world specialists constantly work on 
elaboration of PVC recipe and characteristics. the 
original	rehAU	window	profile	 systems	are	 imported	
to ukraine from only two plants – Wittmund (germany) 
and	 srem	 (poland).	 That	 is	 why	 rehAU	 products	
are synonym of innovations, reliability and very high 
quality.

rehAU	 windows	 means	 high	 insulation	 and	
soundproofing,	quality	and	comfort.	several	independent	
surveys	and	researches	confirm	–	millions	of	customers	
choose	rehAU.	

For professional consulting and successful 
cooperation	contact	infoline	rehAU	0	800	30	8888	or	
find	us	in	the	web:	rehau.ua.

rEhAu LLc

1, Mashynobubiwelnykiv St., 	
Chabany, 08162, , Ukraine
Phone: 0800308888
Phone/Fax: +380 44 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua
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св АЛЬтЕрА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. С. Петлюри, 27, 	
м. Львів, 79021, Україна
Тел./Факс: (032) 2976690, 2970014
e-mail: svaltera@svaltera.lviv.ua
http://www.svaltera.ua

Компанія	СВ	Альтера	є	офіційним	представником	
світових	брендів	 в	Україні	 в	 області	 автоматизації,	
електроприводу,	 КВП	 і	 автоматики,	 розподільчих	
мереж,	комутації	і	захисту.	

Компан ія 	 СВ 	 Альтера 	 надає 	 техн і чну	
підтримку.	 здійснює	 гарантійне	 та	 післягарантійне	
обслуговування.

Склад	компанії	СВ	Альтера	в	Україні	налічує	понад	
100	000	видів	електротехнічної	продукції.

Вся	 продукція	 компанії	 є	 високої	 якості	 та	
сертифікована	в	Україні.

company	sV	AlTerA	is	the	official	representative	
of world brands in ukraine in the sphere of automation, 
electric	drive,	kVp	and	automation,	distributive	networks,	
commutation	and	protection.		sV	AlTerA	ltd.	provides	
technical support, guarantee and after-guarantee 
service. Warehouse of the company in ukraine counts 
over 100 000 types of electrical engineering products. 
All products of the company are of high quality and 
certificated	in	Ukraine.

EXhiBitOrs
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sv ALtErA LtD.

27, S.Petlyury St., 	
79021, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2976690, 2970014
e-mail: svaltera@svaltera.lviv.ua
http://www.svaltera.ua
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свій ДіМ
ПриВАТНе	ПІдПриЄмСТВО

пр. Голосіївський 97a,	
м. Київ, 03127, Україна
Тел.: (067) 4668151,
 (050) 7631774
Тел./Факс: (044) 2599459
e-mail: svoydom@voliacable.com
www.svoydom.com.ua

мПП	«Свій	дім»	засноване	в	1992	году.	
ми	є	виробничим	підприємством	у	будівничій	та	

енергоощадній	галузях.
Наша	 компанія	 розробляє	 і 	 впроваджує	

найсучасніші	технології	з	енергозбереження,	а	також	
обігріву	приміщень.

Напрямки		нашої	діяльності:	
-	виробництво	найсучаснішого	теплоізоляційного	

покриття	«ШАТТЛ»,
-		виробництво	захисних	покриттів	для	натурального	

та	штучного	каменю,	цегли	та	деревини	,			
-	виробництво	економічних	керамічних	та	кам’яних	

обігрівачів	КІО;
-	вироби	з	природнього	каменю	для	фасадів	та	

інтер’єрів

EXhiBitOrs
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private	 company	 «sVoy	dom»	was	 founded	 in	
1992 year.

We are a manufacturing company in construction 
and energy-saving industries.

our company develops and implements modern 
technology for energy saving, as well as heating.

our activities:
- Production of the most modern insulation coating 

«shATTl»
- Production of protective coatings for natural and 

artificial	stone,	brick	and	wood,
-	economic	 production	 of	 ceramic	 and	 stone	kio	

heaters;
- natural stone for facades and interiors;

svOy DOM
pe

Golosijivsky prospect 97a, 	
03127, Kyiv , Ukraine
Phone: +380 67 4668151, 
 +380 50 7631774
Phone/Fax: +380 44 2599459
e-mail: svoydom@voliacable.com
www.svoydom.com.ua
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сЕрвус ДіМ
ТОВАриСТВО	 
з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Пилипа Орлика, 24, 	
м. Дрогобич, Львівська обл., 	
82100, Україна
Тел./Факс: (03244) 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com

Сервус	–	провідна	будівельна	компанія	України,яка	
спеціалізується	на	каркасному	будівництві.Компанія	
«Сервус»	занймаєтся	малоповерховим	будівництвом		
будь	якої	складності	по	канадській	технології,	в	основі	
якої	є	використання	конструкційних	теплоізоляційних	
сендвіч-панелей	(sip-панелі).

EXhiBitOrs
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construction	company	«servus»	has	been	started	in	
2005 and is specializing in building and reconstructing 
business industrial constructions, as well as individual 
houses performed after frame-shield building technology 
(siP).

sErvus DiM LtD

24, Pylypa Orlyka St., 	
82100, Drogobych, Ukraine
Phone/Fax: +380 3244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com
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Компанія	 була	 створена	 і	 працює,	 як	 частина	
верти к ально - і н те гровано ї 	 г рупи 	 к омпан і й .	
Однією	 з	 основних	 завдань	 перед	 ТОВ	 «Сучасні	
ефективні	 Технології»	 є	 активна	 участь	 у	 програмі	
з	 енергонезалежності	 України.	 Участь	 ця	 полягає	 у	
створенні	місцевого	виробництва	котельного	обладнання	
та	 твердого	 палива,	що	 тягне	 за	 собою	 інвестиції	 в	
економіку	 рідної	 країни,	 створення	 нових	 робочих	
місць.

ТОВ	 «Сучасні	 ефективні	 Технології»	 –	 компанія,	
що	 реалізує	 енергоефективні	 проекти	 із	 заміщення	
традиційних	енергоносіїв	(газ,	мазут)	місцевими	видами	
палива	(пелети,	брикети,	тріска,	солома,	торф	тощо).

На	ринку	альтернативної	енергетики	-–	з	2009	року	
(виробництво	 твердого	 палива),	 Теплогенерація	 -	 з	
2011	року,	виробництво	твердопаливних	котлів	-	з	2013	
року.

Продукція	ТОВ	«СеТ»	пройшла	всі	існуючі	сертифікації	
відповідно	до	законодавства	України,	а	також	пройшла	
технічні	випробування	в	компетентних	організаціях,	що	
ще	раз	підтверджує	впевненість	в	продукті	і	його	якості.	
Все	це	зроблено	з	метою	дати	споживачеві	гідний	товар	
за	прийнятною	ціною.

ТОВ	 «Сучасні	 ефективні	 Технології»	 виробляє	
твердопаливні,	новітньої	конструкції	котли	торгової	марки	
«СеТ»	потужністю	від	16	до	1250	кВт,	які	призначені	для	
теплопостачання	житлових	 і	 виробничих	 приміщень	
доступним,	місцевим	дешевим	паливом	з	використанням	
європейських	 комплектуючих	 і	 сучасної	 автоматики	
керуючої	 роботою	 котла	 і	 оптимальними	 процесами	
згоряння	 палива.	 При	 виробництві	 котлів	 «СеТ»	
застосовані	 сучасні	 розробки	 у	 сфері	 котлобудування	
і	 теплофізики,	 багаторічний	 досвід	 конструкторів	
та	 інженерів.	 Котли	 «СеТ»	 сконструйовані	 з	 метою	
відповідати	 сучасним	 вимогам	 економії,	 екології	 та	
ергономіки.	Працівники	підприємства	постійно	працюють	
над	розширенням	виробництва	та	якістю	продукції.	Фірма	
«СеТ»	знає,	що	робить	і	відповідає	за	свою	продукцію.	
Якість	 підтверджена	 протоколами	 випробувань	 та	
сертифікатами.

Формуємо	дилерську	мережу!!!

уЧАсники вистАвки
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сЕт 
СУЧАСНІ	 
еФеКТиВНІ	 
ТехНОЛОгІЇ	ТОВ
вул.Київська 92-А, 	
м. Рівне, 33027, Україна
Тел.: (067) 2172573
Тел./Факс: (044) 3608106
e-mail: cet.kotly@gmail.com
www.cet-kotly.com

м. Львів, вул. Опришківська, 2
Тел.: (032) 2948530
 (067) 2638533
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скАнрОк ЛтД
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Волгоградська,41, 	
м. Київ, 03141, Україна
Тел.: (044) 2701794
Факс: (044) 5023115
e-mail: scanroc@scanroc.ua
www.scanroc.ua

scANroc	—	ефективна	система	термозахисту	
будинків.Всі	 основні	 елементи	 системи	scANroc	
виробляються	 на	 сучасному	 заводі	 в	 Україні	 з	
використанням	передових	шведських	технологій	та	
високоякісної	 сировини(Відповідає	 європейським	
вимогам	 якості).	 за	 роки	 діяльності	 компанії	 було	
виготовлено	 більше	 ніж	 3	 000	 000	 м2	 системи.	
Надійність	 системи	була	 підтверджена	більше	ніж	
12	річним	досвідом	застосування	в	Україні	та	країнах	
СНд.

Переваги	scANroc:
•	економія	до	40%	енергоресурсів	на	утримання	

будинку
•	можливість	здійснювати	монтаж	протягом	року,	

завдяки	повній	відсутності	мокрих	процесів
•	безмежні	можливості	по	створенню	зовнішнього	

вигляду	будинків
•	Високі	 показники	 ремонтопридатності,	 у	 тому	

числі	локальних	ушкоджень
•	Система	розрахована	на	100	років	експлуатації	

в	найжорсткіших	кліматичних	умовах
•	захист	стін	від	будь-яких	впливів	 зовнішнього	

середовища
•	застосовуються	тільки	негорючі	матеріали
•	100%	екологічно	чисті	матеріали
Унікальною	 особливістю	 вентильованої	

фасадної	системи,		є	активний	повітряний	канал	між	
утеплювачем	 і	фасадним	каменем.	Потік	повітря	у	
вентиляційному	каналі	значно	зменшує	температурні	
впливи	на	стіну	будівлі	і	забезпечує	вентиляцію,	яка	
виводить	 вологу	 з	 утеплювача	 і	 стін.	 Такий	 підхід	
дозволяє	утеплювачу	максимально	використовувати	
свої	 енергозберігаючі	 властивості	 і	 зберігати	
оптимальну	температуру	всередині	будинку	при	будь-
яких	погодних	умовах.

Ventilated facades sCAnroC – an energy-saving 
system	for	building’s	thermal	protection.	All	components	
of the system sCAnroC is manufactured at the modern 
ukrainian plant using high-end swedish technology and 
high	quality	raw	materials(ce	certificates,	declarations	
of performances).

Advantages of sCAnroC:
• up to 40% of energy saving for the building 

upkeep
• Possibility to assemble all year round due to the 

total absence of wet-mix processes
• Limitless opportunities in the facade design
• High indices of maintainability function, including 

local damages
• the system is designed to work 100 years in the 

harshest climatic conditions
• Wall protection from any external agents
• used only non-combustible materials
• 100% eco-friendly materials
the unique feature of the ventilated facade system 

that makes it stand out among all other methods of 
facade insulation is an active air channel between the 
insulation material and the facade stone.

At the expense of the difference between warmer 
air inside the channel and less warmer air outside, the 
channel creates a rising windblast (draft effect). this 
windblast lowers considerably the temperature impact 
on building walls and assures ventilation that takes 
even little humidity out of the insulation and walls. 
this approach allows the insulation material to use its 
energy-saving qualities to the maximum and keep the 
optimal temperature inside the building in any weather 
conditions.

EXhiBitOrs

�0�

scAnrOk LtD.

41, Volgogradska St., 	
03141, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2701794
Fax:  (044) 5023115
e-mail: scanroc@scanroc.ua
www.scanroc.ua
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сЛуЖбА ПОрятунку бЕтОну 
ПЛЮс
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Навроцького, 10-б, 	
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: (032) 2421545, 
 (067) 3517002, 3517022
Факс: (032) 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua

ТзОВ	 «Служба	 порятунку	 бетону	 Плюс»	
представляє	сучасні	системи	гідроізоляції	«Пенерон»		
збірних	 і	 монолітних	 бетонних	 і	 залізобетонних	
конструкцій	 марки	 не	 нижче	м100	 і	штукатурних	
шарів,	виконаних	з	цементно-піщаного	розчину	марки	
м150	і	вище.

	 Підвищення	 показників	 водонепроникності,	
міцності,	 морозостійкості,	 антикорозійний	 захист	
та	хімзахист	бетону.	захист	 конструкцій	від	впливу	
агресивних	середовищ:	кислот,	лугів,	аміаку,	стічних	
та	 грунтових	 вод,	 морської	 води.	 	 Проникаюча	
гідроізоляція	 «Пенетрон»	 	 є	 унікальною	 системою	
захисту	бетону	від	води	та	агресивних	середовищ.	
гідроізоляція	активно	застосовується	в	житловому,	
промисловому	будівництві.	

У	 лінійку	матеріалів	 гідроізоляції	 входять	 сухі	
будівельні	 суміші	 Пенетрон,	 Пенекрит,	 Пенеплаг,	
Ватерплаг	 	 для	 ремонту	 існуючого	 будівництва	
та	Пенетрон	Адмікс	 і	 полімер-бентонітовий	шнур	
Пенебар	для	нового	будівництва.	ремонтна	 суміш	
Скрепа-	для	відновлення	зруйнованого	бетону.

Продаж,	виконання	робіт	та	надання	гарантій.

EXhiBitOrs
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ltd.	«concrete	rescue	service	plus»	 is	a	modern	
waterproofing	 systems	 «peneron»	 prefabricated	 and	
monolithic concrete and reinforced concrete grade not 
lower than m100 and plaster layers, made of cement-
sand mortar m150 grade or higher.

  increased watertightness performance, strength 
and frost resistance, corrosion protection and chemical 
protection of concrete. Protection of structures against 
corrosion: acids, alkalis, ammonia, wastewater and 
groundwater, seawater. Penetrating waterproofing 
«penetron»	is	a	unique	system	protecting	concrete	from	
water and corrosive environments. Hydro is actively used 
in residential, industrial construction.

in	the	line	of	waterproofing	materials	are	dry	mixes	
Penetron, Penekryt, Peneplah, Vaterplah to repair the 
existing building and Penetron Admiks and polymer-
Bentonite	 cord	penebar	 for	 new	 construction.	repair	
blend of scrapie-to restore the damaged concrete.

sales performance and guarantee.

cOncrEtE rEscuE sErvicE 
PLus LtD

10-b, Navroсkoho St., 	
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2421545,	
 +380 67 3517002, 3517022
Fax: +380 32 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua
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стАЛА ЕнЕргія
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Дорошенка, 3,	
с. Зимна Вода, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81110, Україна
Тел.: (032) 2957700, 2957800
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua

реалізуємо	теплові	помпи	вітчизняних	та	іноземних	
виробників.

Є	офіційними	і	єдиними	представниками	в	Україні	
американських	теплових	помп	water	Furnace.

Проектуємо	та	встановлюємо	системи	опалення,	
кондиціонування	 та	 гарячого	 водопостачання	 на	
основі	теплових	помп	«під	ключ».

Володіємо	власним	буровим	устаткуванням;.
здійснюємо	усі	види	бурових	робіт.

Will realize the thermal pumps of home and foreign 
producers.

Are	official	and	only	representatives	in	Ukraine	of	the	
American thermal pumps of Water Furnace.

Design and install the systems of heating, conditioning 
and hot water supply on the basis of thermal pumps 
«turn-key».

own an own boring equipment.
Conduct all types of boring works.

EXhiBitOrs
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cOnstAnt EnErGy LtD

3, Doroshenka, Str., 	
Zymna Voda, 81110, Lviv region, Ukraine
Phone: +380 32 2957700, 2957800
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua



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

йдучи	 назустріч	 споживачеві	 і	 орієнтуючись	 на	 сучасні	
тенденції	 ринку,	 компанія	 продовжує	 розвиватися	 в	 області	
розробок	 котельного	 обладнання.	 На	 додаток	 до	 вже	
існуючих	моделей	 зі	штатною	 регулюванням	 температури,	
в	 2015	 році	 компанія	 sTropUVA	 розробила	 нову	 лінійку	
твердопаливних	котлів	sTropUVA-ideAl	потужністю	20	і	40	кВт	
з	мікропроцесорним	регулятором	температури	(програматором)	
і	відцентровим	вентилятором.

Програматор	sTropUVA	потужністю	200	Вт	призначений	
для	 управління	 роботою	 вентилятора	 наддуву	 і	 насосом	
центрального	опалення	в	твердопаливних	котлах	sTropUVA.

Все,	що	потрібно	 від	 споживача	 -	 виставити	оптимальну	
температуру	 центрального	 опалення.	 Після	 цього	 більше	
втручатися	в	роботу	твердопаливного	котла	не	потрібно.	Агрегат	
самостійно,	за	допомогою	циркуляційного	насоса,	вентилятора	і	
датчиків,	що	вимірюють	температуру	теплоносія,	регулює	подачу	
повітря.	Якщо	потрібно	зменшити	температуру	обігріву,	подача	
повітря	зменшується,	якщо	котел	охолонув	на	10-15	градусів,	
автоматика	відновить	повноцінне	горіння	в	котлі.

Необхідно	відзначити,	що	за	рахунок	того,	що	немає	різкого	
виключення	і	включення	вентилятора,	а	відбувається	зниження	
його	оборотів	-	здійснюється	плавна	подача	повітря	в	осередок	
горіння,	що	в	свою	чергу	згладжує	зміна	температури	теплоносія.	
Тобто,	 виключається	ймовірність	 перевитрати	 палива,	 котел	
завжди	працює	згідно	заданих	людиною	показників.

На	 відміну	 від	 аналогів,	 у	 програматора	 sTropUVA	 є	
аварійний	 індикатор,	який	можна	вивести	в	будь-яке	зручний	
місце	 для	швидкого	 реагування	 та	 запобігання	 аварійним	
випадкам.	Наприклад,	звуковий	сигнал	(дзвінок)	можна	вивести	
на	вулицю,	а	відеосигнал	в	найбільш	відвідуване	місце	будинку	
-	кухню.

Але	автоматика	-	це	ще	не	всі	зміни,	які	пропонує	покупцеві	
sTropUVA-ideAl.	На	додаток	до	розподільника	 повітря	 під	
вугілля,	що	йде	в	комплекті,	є	також	розподільник	для	дров	з	
іскровідбивачем	-	ободом	з	нержавіючої	сталі,	який	ефективно	
використовується	при	спалюванні	пелет	та	спеціальні	колосники	
для	пелет.	Всі	котли	sTropUVA-ideAl	мають	нове	фарбування	
-	шагрень	жовтий	колір,	різьблені	ручки,	термометр-манометр	
і	 вибуховий	 клапан	 італійського	 виробництва.	 гарантія	 на	
твердопаливний	котел	ІдеАЛ	від	компанії	sTropUVA	-	5	років	
-	лідируюча	гарантія	в	області	котлобудування.

Автоматика	 та	 всі	 перелічені	 доповнення	 роблять	 котел	
ідеальним	-	звідси	і	назва	sTropUVA-ideAl.

ideAl	можна	купити,	як	і	будь-який	котел	марки	sTropUVA,	
через	 офіційну	 дилерську	 мережу	 та	 мережу	 будівельних	
гіпермаркетів	епіцентр	по	всій	Україні.

уЧАсники вистАвки
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стрОПувА-укрАЇнА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Марка Вовчка, 14, 	
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (093) 7993366
Факс: (044) 4676557
e-mail: support@stropuva.org
www.stropuva.ua

Теплоносій	 для	 автономних	 систем	 опалення	
«Стугна-Н».

уЧАсники вистАвки
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стугнА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Антоновича, 154, 	
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 5372361
Факс: (044) 5290647, 2690647
e-mail: stugna@stugna.com.ua
www.stugna.com.ua
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стуДія тЕПЛА
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Коперника, 44, 	
м. Львів, 79000, , Україна
Тел.: (068) 0122175, 
 (099) 3807470
Тел./Факс: (032) 2163605
e-mail: studiatepla@gmail.com
www.studiatepla.com

ТОВ	 «Студія	 Тепла»	 –	 Опаленя	 від	 А	 до	 Я.	
енергозберігаючі	технології.	Каміни.	біокаміни.	Котли.	
радіатори.	 рушникосушки.	 дизайнерські	 рішення	
систем	опалення.

«studia	Tepla»	–	heating	from	A	to	Z.	energy-saving	
technologies.	 Fireplaces.	 Boilers.	radiators.	design	
solutions of heating systems.

EXhiBitOrs
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stuDiA tEPLA
compANy	wiTh	limiTed	liABiliTy

44 Kopernika Str.,
79000,  Lviv , Ukraine
Phone: +380 68 0122175,
 +380 99 3807470
Phone/Fax: +380 32 2163605
e-mail: studiatepla@gmail.com
www.studiatepla.com
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ТзОВ	«Тектум	Фірмум»	вiдома	на	вiтчизняному	
ринку	 будiвельних	 матерiалiв	 з	 1998	 року.	
Компанiя	реалiзує	покрiвельнi	матеріали	провiдних	
європейських	виробників:	creAToN	AG	(Угорщина,	
Нiмеччина,	Польща),	moNier	GroUp	 (Нiмеччина,	
Польща),	 dachziegelwerke	 NelskAmp	 Gmbh	
(Нiмеччина),	 korAmic	 (Польща,	 Німеччина),та	
покрівельний	сланець	Theise-Boger	(Нiмеччина).

Продукцiя	 зазначених	 компаній	 –	 це	 керамічна	
черепиця	європейської	якості,	що	перевiрена	часом.	
Тектум	Фірмум	пропонує	великий	вибір	продукції	як	
за	формами,	так	i	за	кольором.	завдяки	цьому	можна	
втілити	 будь-які	 побажання	щодо	 вигляду	 покрiвлi	
Вашого	будинку.

тЕктуМ фірМуМ
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

вул. Шевченка, 329, 	
м. Львів, 69007, Україна
Тел.: (096) 2747196,
 (093) 2398189
e-mail: tectum.in.ua@gmail.com
www.tectum.in.ua
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тЕрМіт
ПриВАТНе	ПІдПриЄмСТВО

вул. Щирецька, 7а, 	
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (032) 2474770,
 (050) 4304917
Факс: (032) 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua  www.penetron.lviv.ua

Приватне	 підприємство	 	 «Терміт»	 –	 центр	
антикорозії	та	 ізоляції.	Представляє	матеріали	для	
захисту	конструкцій	будь	якого	типу	(бетону,	металу,		
деревини,	цегли,	каменю	та	ін).

матеріали	 для	 г ідроізоляці ї , 	 холодного	
оцинкування,	 будівельні	 герметики,	 	 добавки	 до	
бетону,	 	 гідрофобізатори,	 очищувачі	 фасадів,	
антисептики,	теплоізоляцію,	а	також	виконує	роботи	
з	використанням		даних	матеріалів.

ми	захищаємо	ваші	інвестиції	!

EXhiBitOrs
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private	 enterprise	 	 «Thermit»	 is	 center	 anti	 of	
corrosion and isolation. Presents materials for defence 
of constructions be which to the type (concrete, metal,  
wood, brick, to the stone and insh.). materials for 
gidroizolyacii, cold zincing, build germetiki,  additions, 
to	 the	 concrete,	 	 gidrofobizatori,	 purifiers	 of	 facades,	
antiseptiki, heat-insulation, and also executes works with 
the use of  these materials.

we	protect	your	investments	!

tErMit
A	priVATe	eNTerprise

7a,  Schirecka  St., 	
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2474770,	
 +380 50 4304917
Fax: +380 32 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua  www.penetron.lviv.ua
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ПП	«ТехНО-СІмС»	є	офіційним	представником	

компанії	«hormann»	(Німеччина)	у	Львові	та	Львівській	
області.

«ТехНО-СІмС»		працює	на	українському	ринку	
з	 2000	 року	 і	 є	 лідером	 у	 західному	 регіоні	 з	
постачання	та	встановлення	автоматичних	гаражних	
та	 промислових	 воріт,	 різних	 типів	 в’їзних	 воріт,	
шлагбаумів.	

Наша	основна	спеціалізація	–	надійні	і	практичні	
німецькі	ворота	та	автоматика,	ролети,	шлагбауми,	
маркізи	–	найширший	вибір	моделей.	

ми	виконуємо	типові	завдання	і	втілюємо	складні	
проекти	із	використанням	новітніх	технічних	рішень.

	«ТехНО-СІмС»	надає	повний	комплекс	послуг	
від	консультації	фахівця	та	монтажу	до	гарантійного	і	
сервісного	обслуговування.	за	роки	роботи	у	Львові	та	
Львівській	області	«ТехНО-СІмС»	зарекомендував	
себе	як	надійна	організація,	що	пропонує	якість	без	
компромісів.

Якість	і	оперативність	–	пріоритети,	які	належно	
оцінив	кожен,	хто	з	нами	працює.	

Наш	асортимент:
•	гаражні	та	промислові	ворота	фірми	«hormann»	

(Німеччина)
•	Від’їзні	та	розпашні	брами	для	подвір’я
•	Автоматика	для	всіх	типів	воріт	«Nice»	(Італія)
•	 двері	 «hormann»	 (Німеччина)	 металеві	

вогнетривкі,	протипожежні
•	маркізи	та	захисні	ролети	для	вікон		«Аlutech»	

(білорусія)
•	Шлагбауми	з	радіокеруванням	Nice	(Італія)
•	Відеодомофони
•	Стабілізатори	напруги	220-380V	«Volter»
•	Ковані	вироби	та	аксесуари	для	воріт
Наша	 команда	 професіоналів	 знайде	 для	Вас		

рішення!
завітайте	в	наш	салон-магазин	та	переконайтесь	

самі!

тЕХнО-сіМс
ПриВАТНе	 
ПІдПриЄмСТВО

вул. Героїв УПА,77 , 	
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2948558, 2452505, 	
  2452588, 
 (098) 1003388
e-mail: tehnosims@gmail.com
www.vorota.lviv.ua

СТ	«Тд	«Ідмар	Україна»	є	виробником	сучасних	
високоякісних	 твердопаливних	 котлів.	 У	 компанії	
представлений	 великий	 вибір	 побутових	 (тип	Gk-
1)	 і	промислових	котлів	 (	тип	kw-GsN)	потужністю	
від	 10	 до	 1100	 кВт,	 парогенератори	 потужністю	
від	 120	 до	 700	 кВт,	 нові	 удосконалені	 котли	СІС	
потужністю	 від	 10	 до	 25	 кВт,	 економічний	 варіант	
котлів	 Uks	 потужністю	 від	 10	 до	 17	 кВт	 та	 баки	
акумулятори	для	 системи	опалення	 з	 об’ємом	від	
500	 до	 5000	 л.	 Котли	 призначені	 для	 опалення	
котеджів,	 промислових	 цехів,	 садівничих	 споруд,	
сільськогосподарських	 приміщень,	 дитячих	 садків,	
шкіл,	лікарень	і	т.д.	Незаперечною	перевагою	наших	
котлів	над	конкурентною	продукцією	є:	економічність,	
високий	 ККд,	 безпека,	швидкість	 розпалювання,	
простота	установки	і	обслуговування.

уЧАсники вистАвки
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тОргОвий ДіМ  
«іДМАр укрАЇнА»
СПОЖиВЧе	ТОВАриСТВО

вул. Гната Юри,9 к. 414, 	
м. Київ, 03148, Україна
Тел./Факс: (044) 3933469
e-mail: info@idmar.com.ua
www.idmar.com.ua
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укр-китАй  
кОММунікЕйШн

вул. Голосіївська, 7, корп. 2, оф. 4, 	
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 2514555
Тел./Факс: (044) 3638888
e-mail: info@ukr-china.com
www.ukr-china.net

«Укр-Китай	 Коммунікейшн»	 була	 створена	
і	 розвивається,	 як	 міст,	 що	 з’єднує	 бізнесменів	
України	 та	 Китаю.	 Вже	 10	 років	 компанія	 надає	
послуги	 з	 комплексного	 обслуговування.	 Власні	
представництва	в	ключових	індустріальних	регіонах	
Китаю	 (Пекін,	 гуанчжоу)	 дозволяють	максимально	
якісно	 і	 оперативно	 виконувати	 поставлені	 задачі	
кліентiв,	 допомагаючи	 виходити	 на	 ринок	 Китаю	 і	
імпортувати	 сировину	 і	 готову	 продукцію,	 а	 також	
українським	виробникам	експортувати	 свої	 товари	
в	Китай.

the range of basic services provided by the company 
includes:

• Complex transaction support of import-export doing 
business with China.

• Wholesale supply of goods from China.
• Consolidated cargo delivery.
• transportation logistics.
• Custom clearance of goods.

EXhiBitOrs
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ukr-chinA cOMMunicAtiOn  
LLc

of.4, 7, Golosiivska St., 	
03039, , Ukraine
Phone: +380 44 2514555
Phone/Fax: +380 44 3638888
e-mail: info@ukr-china.com
www.ukr-china.net
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унівЕрсАЛЬні зАХисні 
ПОкриття
ТОВАриСТВО	 
з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

бул. Івана Лепсе, 87, 	
м. Київ, 03126, Україна
Тел.: (063) 8715098
Тел./Факс: (044) 3619459,  5001794
e-mail: info@uzp.co.ua
www.uzp.co.ua

розробка,	виробництво	та	нанесення	спеціальних	
поліуретанових	 матеріалів	 для	 будівництва	 і	
промислового	 використання,	 для	 проведення	
різноманітних	 гідроізоляційних	 робіт,	 захисту	 та	
відновлення	металевих,	 бетонних,	 залізобетонних	
і	 дерев’яних	 конструкцій	 і	 будівель,	 техніки	 й	
обладнання.	гарантія	20	років.

EXhiBitOrs
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Development, manufacturing and application of 
the special polyurethane compounds for construction 
and	industrial	usage,	for	different	waterproofing	works,	
protection and recovery of metal, concrete, reinforced 
concrete and wooden structures, facilities and equipment. 
20 years of warranty.

uzP LtD.

87, Ivana Lepse Ave., 	
03126, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 97 2350990
Phone/Fax: +380 44 3619459,  5001794
e-mail: info@uzp.co.ua
www.uzp.co.ua
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Види	діяльності:
1.	 Продаж	 і	 обслуговування	 промислового	

обладнання	 по	 порізці	 листового	 металу	 та	
комплектуючих	до	нього

2.	Продаж	зварювальних	апаратів
3.	газоплазмова	порізка	металу
4.	Лазерна	порізка	металу

фАвОрит АМ
ПП	ФІрмА

вул. Зелена, 238, 	
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2452971, 2452972
e-mail: favoryt-am@ukr.net, 	
           stalsc@ukr.net
www.stal-service.com.ua, 
http://plazmastalservis.com
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фбс
ПриВАТНА	ФІрмА

вул. Плеханівська ,112, 	
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (050) 3640839
e-mail: chantor@rambler.ru

Виробництво	котельного	обладнання.
монтаж	 котельних,	 систем	 тепло	 постачання,	

вентиляції,	 кондиціювання,	внутрішніх	 та	зовнішніх	
мереж.	

Промислова	реконструкція.	
Відновлення	щільності	димових	та	вентиляційних	

каналів.

Production of boiler equipment.
installation of boilers, heat supply systems , 

ventilation systems , air conditioning systems, internal 
and external networks.

industrial reconstruction.
restoration density of smoke and ventilation ducts. 

EXhiBitOrs
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112, Plehanivska St.,
61001, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 50 3640839
e-mail: chantor@rambler.ru

fBs
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фрАнс гАрДінЕр укрАЇнА

вул. М. Грушевського 28/2, 	
м. Київ, 02093, Україна
Тел.: (044) 3695770
e-mail: fgu_2012@mail.ru
www.francgardiner.pl

ТОВ	«Франс	 гардінер	Україна»	 -	 це	 офіційний	
представник	 польської	 компанії-виробника	 ТОВ	
«Франс	гардінер»	(Franc	Gardiner	ltd),	яка	є	лідером	
на	ринку	рулонних	штор.	http://www.francgardiner.pl	

ТОВ	«Франс	гардінер»	 є	 не	 тільки	найбільшим	
польським	виробником	рулонних	штор,	але	і	однією	із	
найбільших	компаній	в	Європі.	Продукція	доступна	не	
тільки	в	Польщі	та	Україні,	а	й	в	кожній	європейській	
країні,	в	Канаді,	США	та	росії.

Високу	 якість	 та	 надійність	 нашої	 продукції	
забезпечує	 висококваліфікований	 персонал	 за	
рахунок	 	 постійного	 розвитку	 та	 модернізації	
виробництва.	

ми	є	сучасною,	конкурентоспроможною	компанією,	
і	 пропонуємо	 нашим	 клієнтам	 широкий	 спектр	
класичних		та	міні-рулонних	штор.	

для	 наших	 клієнтів	 співпраця	 з	 ТОВ	 «Франс	
гардінер	 Україна»	 означає	 отримання	 надійного	
партнера	 в	 бізнесі,	 якісного	 товару	 в	 повному	
асортименті,	отримання	прибутків	за	рахунок	наших	
конкурентоспроможних	цін.		

для	Вас	ми	пропонуємо	наступні	види	ролллет:
-	міні	роллети	з	різних	видів	 тканин	та	різними	

закінченнями	на	19	валі;
-	Класичні	роллети	на	25	валі	з	різних	видів	тканин	

та	різними	закінченням.
закінчення	у	роллет	можуть	наступними:
-	з	простою	планкою	(вшита	в	середину);
-	з	різними	видами	воланів;
-	двокольорові	роллети.
-	та	виготовлені	на	ваше	замовлення	.
міні	роллети		представлені	в	розмірах	від	30	см	

до	115см	довжиною	від	150см	до	175	см.	Класичні	
роллети		представлені	в	розмірах	від	60	см	до	240	
см	довжиною	від	175	см	до	240	см.

Також	 на	 ваше	 замовлення	 можуть	 бути	
виготовлені	рулонні	штори	на	32	валі.

«Franc	 Gardiner	 Ukraine»	 ltd.	 is	 an	 official	
representative	 of	 polish	 producer	 «Franc	Gardiner»	
which is the market leader in manufacturing of roller-
blinds. http://www.francgardiner.pl

«Franc	Gardiner»	 is	 not	 only	 one	 of	 the	 biggest	
polish manufacturers of roller-blinds, but also is one 
of	 the	 biggest	european	manufacturers.	roller-blinds	
produced	by	«Franc	Gardiner»	are	offered	to	consumers	
not only in Poland and ukraine, but also in countries of 
eU,	UsA	and	russia.

the high quality of manufactured by us roller-blinds 
is guaranteed by highly experienced professional staff 
and	 continuing	work	 in	 the	 field	 of	 the	modernization	
our products.

We are the modern, competitive company and we 
propose our customers broad spectrum of classical and 
mini roller-blinds.

«Franc	Gardiner	Ukraine»	is	a	reliable	partner	for	its	
b2b clients and provides a high quality goods in a wide 
assortment.	cooperation	with	«Franc	Gardiner	Ukraine»	
allows to spin up business of its clients regarding to 
attractive price policy of the company.

We offer you the following types of roller-blinds:
- mini roller-blinds made of different fabrics and edges 

rolled on 19 mm pipes;
- classic roller-blinds made of different fabrics and 

edges rolled on 25 mm pipes;
edges	of	our	roller-blinds	could	be:
- straight edge;
- different types of decorative wave-shaped edges;
- two coloured;
- another types, made especially for you.
mini roller-blinds we offer in sizes from 30 up to 114 

cm. Classic roller-blinds we offer in sizes from 60 up to 
240 cm with length from 175 to 240 cm.

For your exclusive order we could produce roller-
blinds on 32 mm pipe.

EXhiBitOrs

���

frAnc GArDinEr ukrAinE 
LtD.

28/2 Gryshevskogo Str., 	
02093, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3695770
e-mail: fgu_2012@mail.ru
www.francgardiner.pl



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

уЧАсники вистАвки

��

ШЛяХЕтнА ПіДЛОгА
мАгАзиН-САЛОН

вул. Стрийська 22, 	
м. Львів, 79011, Україна
Тел.: (098) 5582233,
 (063) 8132234
e-mail: info@osko.lviv.ua
osko.lviv.ua

магазин-салон	«Шляхетна	підлога»	–	офіційний	
представник	українсько-швейцарського	підприємства	
ЛІСгАЛ,	виробника	підлоги	та	модульного	паркету	з	
масиву,	художнього	паркету	та	стінових	панелей.

EXhiBitOrs

��

Boutique-shop	«shlyahetna	pidloga»	–	 the	official	
representative of the ukrainian-swiss company LisgAL, 
manufacturer	of	modular	flooring	and	massive	of	oak,	
walnut and ash, art parquet and wall panels.

shLyAhEtnA PiDLOGA
BoUTiqUe-shop

22, Stryjska St.,
79011, Lviv, Ukraine
Phone: +380 98 5582233,	
 +380 63 8132234
e-mail: info@osko.lviv.ua
osko.lviv.ua
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уЧАсники вистАвки

���

ЮнітОП
ТОВАриСТВО	з	ОбмеЖеНОю	
ВІдПОВІдАЛьНІСТю

пр-т. Науки 30, офіс 174, 	
м. Київ , Київська обл., 03028, Україна
Тел.: (044) 524 5247
Тел./Факс: (044) 524 5247
e-mail: info@unitop.ua
www.unitop.ua

заснована	 в	 1991	 році,	 компанія	 «юНІТОП»	 є	
офіційним	 представником	 німецьких	 виробників:	
відеоспостереження	moBoTiX,	 систем	 контролю	
і	 управління	 доступом	 simoNs-Voss,	 а	 також	
систем	розумного	будинку	і	управління	електрикою	
digitalsTrom.	Своїм	 клієнтам	 компанія	 пропонує	
повний	 комплект	 послуг,	 включаючи	 професійні	
консультації,	навчання,	проектування,	налаштування	
і	запуск	систем.

EXhiBitOrs

���

«Unitop»	 company	 was	 founded	 in	 1991.	main	
activity	 is	 a	 distribution	of	moBoTiX	ccTV	systems,	
digitalstrom smart Home technology and simons 
Voss access control systems as well as the system 
design, set-up, launch and services related to appropriate 
security systems.

unitOP
compANy	wiTh	limiTed	liABiliTy

office 174, Nauky Ave 30,  	
03028, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 524 5247
Phone/Fax: +380 44 524 5247
e-mail: info@unitop.ua
www.unitop.ua
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В наших салонах ми збираємо ексклюзивні 
авторські роботи відомих художників з усього 
світу, які створюють елітний дизайн годинників, 
ляльок, предметів побуту, гарних маленьких речей, 
які роблять наші домівки теплими, затишними та 
неповторними. 

В салонах «Кошкінъ ДомЪ» неможливо байдуже 
сковзнути поглядом і піти. 

Концепція розрахована на розумну людину, яка 
розуміє толк у справжніх речах, і ми пропонуємо 
тілько истинні, перевірені часом предмети інтер’єру 
і подарунки. 

«Кошкінъ ДомЪ» – привід повернутися…»

КошКінъ Домъ
Мережа салоніВ преДМетіВ 
інтер’єру та поДарунКіВ

м. Львів, вул. Лесі Українки, 35 
Тел.: (032) 2354145
м. Одеса: 
вул. Пантелеймонівська, 7,  
вул. Грецька,36, 
вул. Мала Арнаутська, 27 (Текстиль/Дизайн)
м. Київ, вул. Воровського,43
м. Дніпропетровськ, вул. Короленко, 15
www.koshkindom.com.ua 
www.facebook.com/www.koshkindom.com.ua 
e-mail: koshkindomtm@gmail.com

УЧАСнИКИ ВИСТАВКИ

47

мереДіАн
приВатне піДприєМстВо «лтЦ

УЧАСнИКИ ВИСТАВКИ

148

вул. Володимира Великого, буд. 2, оф.121
79026, м. Львів, Україна,
Тел.: (095) 0251423, 
 (097) 1481314
 (095) 7383034
e-mail: meridian-lviv@ukr.net

пп «лтЦ «Мередіан» – регіанальний представник 
компанії «Білюкс» новітніх систем опалення 
від виробника. Довгохвильові обігрівачі – це 
енергозберігаюче опалення для дому, офісу, складу, 
теплиці, заводу.
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LTD «KVIRIN» more than 20 years is on the list 
of leaders companies who are working with security 
systems in Ukraine`s market.

The Kvirin deliver qualified services to design and 
installation:

- fair systems all modification;
- aspirating smoke detection;
- air systems;
- security systems.

КВІРІН
ТОВ

вул. Почайнинська, 23 офіс. 31
м. Київ, 04070,Україна
Тел./факс: (044) 5685745, 4251291
e-mail: kvirin@kvirin.ua
http://www.kvirin.ua

ТОВ «КВІРІН» понад 20 років  знаходиться  в  
п’ятірці  лідерів  пожежної безпеки на території 
України, і надає кваліфіковані  послуги в проектуванні 
та монтажу:

- систем гасіння пожеж всіх  типів;
- систем  захисту від диму;
- систем  аспіраційної автоматичної пожежної  

сигналізації ; 
- систем охоронної сигналізації; 
- систем оповіщення про пожежу  і керування  

евакуацією людей; 
- захисту  конструкцій будівель від дії вогню; 
- систем  раннього  виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення; 
- систем охоронного відео спостереження і 

контролю доступу; 
- систем захисту периметру територій.

KVIRIN LTD

off. 31, 23, Pochayninskaya St., 
Kiev, 04070, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5685745, 4251291
e-mail: kvirin@kvirin.ua
http://www.kvirin.ua

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ exhIbIToRs
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In EPC «PROFESІYNA BEZPEKA» you will be able 
not only to pass safety and specialty training, but also 
get a number of related services.

• OUR MAIN ACTIVITIES:
• Occupational Safety training
• Working specialty training
• Attestation of workplaces
• Rack tests
• Legal Services
• Sale of Personal protective equipment (PPE)

НАВЧАльНо-ВИРобНИЧИй 
цеНТР «ПРофеСІйНА 
безПеКА»
ТОВаРисТВО з ОбмежеНОю 
ВІдпОВІдальНІсТю

вул. Сім’ї Хохлових,буд.8, оф. 205-212
м. Київ, 04119, Україна,
Тел.: (044) 5010045, 5010024
office@profbezpeka.com.ua
http://profbezpeka.com.ua/

вул. Лемківська, 15А офіс 12
м. Львів, Україна
Тел.: (032) 2400024
 (098) 0000480
Lviv@profbezpeka.com.ua
http://profbezpeka.com.ua/

В НВЦ «професійна безпека»  Ви зможете пройти 
не лише навчання з охорони праці та за професіями, 
але й отримати цілий ряд супутніх послуг.

ОсНОВНІ НапРЯмКи дІЯльНОсТІ:
• Навчання з охорони праці та за професіями
• електромеханічна лабораторія
• атестація робочих місць
• Випробування стелажів
• юридичний супровід
• продаж засоби індивідуального захисту

еРС «ProfesІyna bezPeka»
LIMITEd LIABILITY COMPANY

8, Sem′yi Khokhlovih str., office 205 – 212
04119 Kiev, Ukraine
Phones:  +380 44 5010045, 5010024
office@profbezpeka.com.ua
http://profbezpeka.com.ua/

15A, Lemkivska str., office 12
Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2400024
 +380 98 0000480
Lviv@profbezpeka.com.ua
http://profbezpeka.com.ua/

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ exhIbIToRs
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Only selected trees come to us,
Only the highest quality boards make up our doors, 

stairs and floors.
Only the best products get to you.
drevych – the best thing that can happen to a tree.
Drevych – a tree with a future

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ exhIbIToRs

САлоН ДоМАШНьоГо 
зАТИШКУ

вул.Шевченка 13, 
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2476467
 (067) 9911611
drevych1@gmail.com
www.Drevych.com

лише обрані дерева потрапляють  до нас,
лише з найякісніших дощок складають наші двері, 

сходи та підлога.
лише найкращі вироби потрапляють до Вас.
древич – найкраще, що може статися з деревом.
древич – дерево з майбутнім

13, Shevchenka St., 
Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2476467
 +380 67 9911611
drevych1@gmail.com
www.Drevych.com

salon domashnogo 
zatyshku

57 57
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РеКлАМНА КАМПАНІЯ

В СПецІАлІзоВАНІй ПРеСІ:
- журнал «акваТерм» ......................(м. Київ, Україна)
- журнал «аспекти будівництва». (м. львів, Україна)
- довідник «бізнес-досьє» 
  .................................. (м. дніпропетровськ, Україна)
- тижневик «будексперт» .............(м. львів, Україна)
- журнал «будівельний журнал» ....(м. Київ, Україна)
- журнал «дім ідей» ......................(м. львів, Україна)
- журнал «енергобізнес» .................(м.Київ, Україна)
- журнал «Капстроительство» ........(м.Київ, Україна)
- журнал «Оборудование и инструмент 
 для профессионалов» ............... (м.Харків, Україна)
- журнал «перевізник» ....................(м.Київ, Україна)
- журнал «Prof Build»  ......................(м.Київ, Україна)
-  журнал «мой дом» .......................(м.Київ, Україна) 
- журнал металлдайджест .......... (м.Харків, Україна)
- журнал бізнес-пропозиція .........(м. львів, Україна)
- журнал стройпрайс Киев ............(м. Київ, Україна)  

А ТАКоЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
- Газета «афіша прикарпаття» 
  ................................. (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Від і до» ....................(м. Чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ...........(м. львів, Україна)
- Газета «Газета Реклама» ..... (м. Коломия, Україна)
- Газета «деньги плюс» ................ (м.Одеса,Україна)
- Газета «закарпатські оголошення» 
  ............................................... .(м. Ужгород, Україна)
- Газета «Кур’єр еКспО»..............(м. львів, Україна)
- Газета «льВІВсьКа ГазеТа» ...(м. львів, Україна)
- Газета «львівська пошта» ..........(м. львів, Україна)

ОСІННЬОГО БУДІВЕЛЬНОГО 
ФОРУМУ
XХXІІ міжнародної виставки  
«будеКСПо-осінь»
IX Cпеціалізованої виставки 
«оПАлеННЯ»
IX Cпеціалізованої виставки 
«АльТеРНАТИВНА еНеРГеТИКА»

Компанія ТОВ «КееР УКРаЇНа» PENOROLL™ 
є виробником систем теплих підлог PENOROL і 
ТеРм-а, а також сантехнічного кріплення торгової 
марки GM. за більш ніж 7 років роботи наша 
компанія зарекомендувала себе, як надійний 
партнер і доброякісний виробник. Одним з продуктів 
виробництва нашої компанії є тепло відбиваючі мати 
під системи теплих підлог PENOROL.

Висока якість нашої продукції, оперативність 
і професіоналізм персоналу зробила компанію 
Кеер-Україна одним з лідерів серед постачальників 
витратних матеріалів для монтажу систем теплих 
підлог.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

60

КееР-УКРАїНА
ТОВ

вул. Магнітогорська 
Україна, 02660, м. Київ
Тел.: (044) 5009727
e-mail: penoroll14@gmail.com
http://penoroll.ua
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РеКлАМНА КАМПАНІЯ

- Газета «львівські оголошення» .(м. львів, Україна)
- Газета «Неділя» ..................... (м. Ужгород, Україна)
- Газета «пресс-биржа» 
  .................................. (м. дніпропетровськ, Україна)
- Газета «дзвони підгір’я» 
  ................................. (м. Івано-Франківськ, Україна)

РеКлАМА НА РАДІо:
- радіо«Радіо 24»
- радіо«люкс»
- радіо«львівська Хвиля»
- радіо «Europa Plus»
- радіо «Ретро Фм»
- радіо «ауто-радіо»

ТелеВІзІйНА РеКлАМА:
- 5 канал
- лТб

ПІДТРИМКА В InternetI:
http:// www.galexpo.com.ua
https://www.facebook.com/budexpolviv
http:// 032.ua
http:// aesd.org.ua
http:// altern-energy.com.ua
http:// archeton.com.ua
http:// avoriv-rda.gov.ua
http:// bau.ua
http:// berator.com.ua
http:// bio.ukrbio.com
http:// bio-energy.com.ua
http:// biowatt.com.ua
http:// biz-info.com.ua
http:// biznes-pro.ua
http:// biznes-pro.ua
http:// budexpert.ua
http:// budjurnal.com.ua
http:// budpalata.com.ua
http:// budport.com.ua
http:// budrada.com
http:// budzon.com.ua

РеКлАМНА КАМПАНІЯ

http:// business.dp.ua
http:// cci.if.ua
http:// chp.com.ua
http:// city-adm.lviv.ua
http:// clubstroitel.com
http:// derevo.ua
http:// dom.ukrbio.com
http:// e-b.com.ua
http:// eco.com.ua
http:// ecotown.com.ua
http:// elektrovesti.net
http:// elmedia.net
http:// enefcities.org.ua
http:// energetika.org.ua 
http:// esco.co.ua
http:// euea-energyagency.org
http:// event-galicia.lviv.ua
http:// exhib.bau.com.ua
http:// expo.zp.ua
http:// iec-expo.com.ua
http:// industry-ukraine.com.ua
http:// infomisto.com
http:// informdom.com    
http:// info-ua.com
http:// ipm.lviv.ua
http:// kapstroy.kiev.ua
http:// loda.gov.ua/
http:// lvivconvention.com.ua
http:// lvivposter.com 
http:// metaltechcomua.blogspot.com
http:// morshyn-rada.gov.ua
http:// moy-dom-ua.com
http:// municipalenergy.org.ua
http:// mybud.com.ua
http:// mydim.ua
http:// newbud.ua
http:// novobudovy.com
http:// nsau.lviv.ua
http:// online-expo.kiev.ua
http:// patriot-nrg.ua
http:// pau.com.ua
http:// pbgazeta.com
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РеКлАМНА КАМПАНІЯ

http:// pereviznyk.ua
http:// promelektro.com.ua
http:// qclub.org.ua
http:// rcci.rivne.com
http:// renewable.com.ua
http:// ria.com
http:// rohobych-rada.gov.ua
http:// ru.redtram.com
http:// specmash.com.ua
http:// stroiportal-dnepr.com
http:// stroymart.com.ua
http:// stsrda.gov.ua
http:// te.org.ua
http:// teplydim.com.ua
http:// truba.ua
http:// ua-energy.org
http:// ua-made.com.ua
http:// ukrbuild.dp.ua
http:// vashdom.kiev.ua
http:// vita-klimat.com.ua 
http:// webprorab.com
http:// west-info.com.ua
http:// zolochiv-rda.gov.ua

зоВНІШНЯ РеКлАМА:
- 3 рекламних установки в центральній частині  
 міста
- реклама на маршрутному таксі (20 шт.)
- рекламні щити у м. львові (8 шт.)
- трансляція аудіо ролику в мережі «сільпо»  
 (8 магазинів)

зАПРоШеНо:
- 8000 керівників установ і організацій західного  
 регіону України, спеціалістів підприємств галузі

   
ЦеЙ КаТалОГ пРОТЯГОм РОКУ 

бУде дОсТУпНим
На WEB-сТОРІНЦІ праТ «Гал-еКспО»® 

В меРежІ ІNTERNET

СПецІАльНІ ПоДЯКИ

дирекція оСІННьоГо бУДІВельНоГо фоРУМУ  
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в 
організації та проведенні виставок і програми супутніх 
заходів установам, організаціям, підприємствам:

львівській обласній державній адміністрації
львівській міській раді 
Агенції Європейських Інновацій 
львівському палацу спорту «Україна»
ТзОВ «Агентство економічної безпеки «ефоРТ»
Компаніїї «Гал-еКСПоСеРВІС»
Світ реклами
Рекламному агентству МІСТ МеДІА
Фірмі «Керамет»
звукорежисеру Геннадію Свідзинському
та учасникам виставок за проведення презентацій 

та семінарів.

























ДОВІДКА
про Проект Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

«Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва»

Починаючи з вересня 2015 року Проект розпочинає свою діяльність у Львові та Львівській області.

Запрошуємо до співпраці підприємства Львівщини, які зацікавлені у здійсненні технічного аудиту з метою:

Зацікавлені підприємства просимо надсилати заявки про співпрацю та запитання на адресу

Зацікавлених осіб з технічною освітою та досвідом роботи запрошуємо на вступний семінар, що відбудеться у Львові у суботу 24 жовтня 2015 року. Заявки на
участь у вступному семінарі просимо надсилати до 20 жовтня 2015 року на адресу

(надалі Проект).

ПроектЮНІДО виконується з 2013 р. ОсновноюметоюПроекту є підвищення ефективності використання ресурсів, конкурентоспроможності та зменшення впливу
промисловостіУкраїнина оточуюче середовище.Донорамипроекту єУрядиШвейцарії таАвстрії.

У рамках виконанняПроекту вУкраїні створеноЦентр ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ) ум.Київ та підрозділи умістах Запоріжжя,Вінниця та
Одеса.

ПроектЮНІДО–це технічний проект. Він спрямований на виконання комплексного технічного обстеження підприємств, визначення за допомогоювимірювального
обладнання параметрів технологічних процесів, енергетичних та матеріальних витрат, а також використання розрахунковихметодів для розробки технічних рішеньщодо
вдосконалення виробництва.

Головнамета проектуполягає упроведенні на підприємствах аудитів на грантовій, частково оплатній та/або комерційній основі для:

виявлення на підприємствах економічно та технологічно недоцільних витрат енергії, матеріалів та води, зменшені викидів і стоків без зниження обсягів
виробництва та якості продукції;

підготовці технічнихрішень, пов'язаних з підвищеннямресурсоефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємств;

розробці проектів бізнес-планів для їх реалізації за підтримкиміжнароднихфінансових структур.

За результатамироботиПроекту у 2014р. було запропоновано більшніж90 технічних рішень щодо скорочення споживання ресурсів,щодасть змогу при їх реалізації
підприємствамщорічно заощаджуватимайже 1млн євро, бо запропоновані технічні рішення дають змогущорічно заощаджувати 2720МВт-год електроенергії, понад 1,66
млн. м3 природнього газу, понад 180769 м3 води, 176 т матеріалів та скоротити викиди вуглекислого газу на 4451 т. У 2015 році розпочалася робота з більш ніж 20 новими
компаніямиунаступнихрегіонах України:Київська,Вінницька,Житомирська,Хмельницька, Запорізька,Одеська таХарківська.

скорочення споживання енергетичних таматеріальнихресурсів;

розробки технічнихрішень, спрямованихнапідвищення ресурсоефективності підприємства (маловитратні та незатратні) та впровадженнянових технологій;

покращенняпоказників екологічності виробництва

залученняфінансування длямодернізації підприємств від банків таміжнароднихорганізацій,щофінансують екологічні проекти;

отриманнянезалежної експертизипотенціалупідвищення ефективності підприємств та проектів/программодернізації підприємств.

Разом з інженерною роботою на підприємствах Львова і Львівської області Проектом передбачений тренінг спеціалістів технічного профілю, а саме: представників
вузів, дослідних підрозділів, підприємств і інших за методикою ЮНІДО щодо впровадження заходів з ресурсоефективного та чистого виробництва. Спеціалісти, що
пройшли тренінг (один семінар на місяць протягом 6 місяців починаючи з листопада 2015 року), отримують сертифікати про завершення стажування за програмою
опанування впровадження методики ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах. Тренінги включатимуть також практичну роботу на підприємствах,
де за розробленими програмами виконується покроковий технічний аудит підприємства з метою виявлення проблемних місць і розробки рекомендацій та технічних
рішеньдля їх усунення.
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lviv@recpc.org

lviv@recpc.org

www.r kpi uaесрс. . Проспект Перемоги 37, корпус 6, м.Київ, Україна, 03056 Teл: +380 44 406 80 62 Ел.пошта: ncpc @ukr.net

НАШІ ПАРТНЕРИ:

Національні партнери та асоціації:

Міжнародні партнери:
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