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ПрОграМа рОБОтиПрОграМа рОБОти

    О � і н н �О гО  БУД i В Е Л � н О гО 
    ФОрУМУ – 2016

27 ВЕрЕ�ня, ВіВтОрОК
12.00   Урочисте відкриття Форуму 
12.30 – 13.30 БіЛ�ШЕ тЕПЛа та �ВітЛа з віконними  
    системи REhAU! 

Доповідач: ТОВ РЕХАУ
14.00 – 16.00 Енергоефективні  рішення  для   
    багатоквартирних та приватних  
    будинків

Доповідачі: Асоціація будівельників «Будіндустрія»
 Галина Когут – Регіональний консультант. 
 IFC. Проект «Енергоефективність в  
 житловому секторі»
 Андрій Дзюба – Юрист-консультант  
 громадської спілки ЦДМС

14.00 – 14.20 В�тУПнЕ �ЛОВО
    Можливості залучення пільгових  
    кредитних коштів для фінансування  
    заходів з енергозбереження в  
    багатоквартирних будників

Доповідач: Галина Когут - Регіональний консультант.  
 IFC. Проект «Енергоефективність в  
 житловому секторі»

14.20 – 14.40 Організаційні та правові аспекти  
    діяльності об’єднання співвласників  
    О�ББ

Доповідач: Андрій Дзюба – Юрист-консультант  
 громадської спілки ЦДМС

14.40 – 16.00 які будівельні матеріали доцільно  
    в и к о р и с т о в у в а т и  з  м е т о ю  
    енергозбереження. Їхні переваги та   
    недоліки

Доповідач: Асоціація будівельників «Будіндустрія»
    на що звернути увагу при виконанні  
    енергозберігаючих заходів.
	 	 	 Хто	 може	 провести	 енергоаудит	 будівлі	 
	 	 	 –	якісно	та	недорого?
	 	 	 Як	 правильно	 утеплити	 будинок?	 Типові	 
	 	 	 помилки	при	виконанні.
	 	 	 Як	правильно	встановити	вікна,	щоб	уникнути	 
	 	 	 грибка,	тріщин	та	тепловтрат.

	 	 	 Як	 ефективно	 налагодити	 вентиляцію	 в	 
	 	 	 приміщенні?	 Порівняння	 основних	 типів	 
	 	 	 систем	вентиляцій.
	 	 	 Яке	 освітлення	 економне	 та	 не	шкодить	 
	 	 	 Вашому	зору?	Важливі	тонкощі	при	виборі	 
	 	 	 освітлення.
	 	 	 Сучасні	 методи	 гідроізоляції	 даху	 та	 
	 	 	 фундаменту.
    як уникнути помилок при виконанні  
    робіт з енергозбереження.
	 	 	 Практичний	досвід	від	будівельних	компаній.
	 	 	 Спеціальна	зона	для	демонстрації	технологій	 
	 	 	 виконання	заходів	від	виробників.
16.00 – 18.00 «Що необхідно знати при купівлі  
    житла»

Доповідач: Pro-Development  - Експерт  ринку  
 нерухомості

28 ВЕрЕ�ня, �ЕрЕДа
11.00 – 12.00 технології екологічного заглибленого  
    енергозберігаючого будівництва з  
    використанням природного тепла  
    землі

Доповідач: SKD Group
12.00 – 13.15 нОВі тЕнДЕнЦіЇ та арХітЕКтУрні  
    МОЖЛиВО�ті  У  В іКОннОМУ 
    наПряМКУ

Доповідач: ТОВ  Рехау
13.15 – 15.00 «Що необхідно знати при купівлі  
    житла»

Доповідач: Pro-Development  - Експерт  ринку  
 нерухомості

15.00 – 18.00 2-а МіЖнарОДна арХітЕКтУрна  
    КОнФЕрЕнЦія

Доповідачі з Європи та України:
 Rodeca (Німеччина) – фасади з полікарбонату
 HL (Австрія) – каналізаційне обладнання
 FDM (Турція) – фасадні hpl-панелі
Організатор: Компанія Seminarium
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29 ВЕрЕ�ня, ЧЕтВЕр
12.30 – 13.30 «Що важливо знати при заміні  
    вікон!» 

Доповідач: ТОВ РЕХАУ 
14.00 – 16.00 «Практичні аспекти створення 
    і  функціонування ефективних  
    систем в ідновлювально ї  та  
    альтернативної енергетики»

Доповідач: Кластер енергоефективності та  
 відновлювальної енергетики Львівщини
 Інститут комп’ютерних технологій,  
 автоматики та метрології НУ «Львівська  
 Політехніка»
 ГО «Агенція Європейських Інновацій»

14.00 – 14.20 В�тУПнЕ �ЛОВО 
    Основні проекти гО «агенція  
    Європейських інновацій

Доповідач: Олесь Кульчицький – менеджер проектів 
 ГО АЄІ

14.20 – 14.50 науково-технічні розробки нУ  
    «Львівська політехніка» для  
    побудови систем альтернативної  
    енергетики. 

Доповідач: Микола Микийчук – д.т.н., професор,   
 директор Інституту комп’ютерних  
 технологій, автоматики та метрології

14.50 – 15.20 Досвід проходження другий етапу  
    розвитку потужності домашньої  
    сонячної станції до 30 квт.  та  
    побудова ефективної системи  
    моніторингу енергоспоживання  
    будинку.

Доповідач: Роман Баб’ячок –  підприємець, ПП «Солар»
15.20 – 15.40 Енергетичний офіс та майстерня   
    енергозберігаючих технологій  
    – ініціативи громади �трийщини.

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

15.40 – 16.00 нові напрямки використання  
    біопалив

Доповідач: Ігор Кліменков – підприємець 
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
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 Журнал .................................................. 57 ......... 16
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SkD GroUP .................................................. 17 ......... 26
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 асоціація Будівельників ............... 58 ......... 47
ВідзЕВ 
 металоцентр .................................... 102 ......... 48
ВітА КЛімАт 
 Приватне ПідПриємство ............. 118 ......... 50

ВРУбЛЕВСьКИй й.В. 
 гуртівня Підвіконників ................... 43 ......... 51
гАВРИЛіВ тА СИНИ ...................................... 1 ......... 52
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гЕфЕСт-ПРОфі 
 Приватне ПідПриємство ............. 130 ......... 56
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гРАНд 
 вироБниче торгово-Будівельне 
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AW-ThERm
ЖУРнаЛ

вул. М. Раскової 23 , офіс. 507,  
м. Київ, 02660, Україна
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	системах.	надає	майданчик	для	
обміну	досвідом.	Розповсюджується	по	всій	території	
України.
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internet	 publication	 «bAU.ua	 -	construction	 and	
Architecture	of	Ukraine»	is	a	successful	platform	for	the	
companies	of	the	building	market.

12	years	bAU.ua
-	Allows	 to	 bring	 clients	 to	 companies	 of	 the	

construction	market	among	160,000	thematic	visitors;
-	Allows	 companies	 to	 stand	 out	 against	 the	

background	of	the	thousands	of	market	participants;
-	helps	to	develop	energy-saving	technology,
-	 is	a	regular	and	important	 information	source	for	

consumers,	architects,	designers,	market	participants.
customers	of	 on-line	edition	of	 the	«bAU	Group»	

have	received	1	284,000	calls	(it	is	over	than	4150	calls	
on	the	business	day)	during	last	year.

Use	bAU.ua	and	you	will	be	able	to	receive	calls	and	
orders	from	customers.

bAU.UA
БУдіВницТВо	Та	аРХіТекТУРа	
УкРаїни

вул. Грушевського 28/2, н.п. 43, 
ТОВ «ПРОСТІР.нет», 
 м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 5926444, 4861035,  
  4861037
Факс: (044) 4861035
e-mail: info@bau.ua
www.bau.ua

інтернет-видання	 «bAU.ua	 –	 Будівництво	 та	
архітектура	 України»	 –	 успішна	 платформа	 для		
компаній	будівельного	ринку.

12	років	bAU.ua
-	 приводить	 клієнтів	 компаніям	 будівельного	

ринку	із	160	000	тематичних	відвідувачів	і	допомагає	
виділити	компанію	серед	тисяч	учасників	ринку,

-	 допомагає	 розвивати	 енергозберігаючі	
технології,

-	є	постійним	і	важливим	джерелом	інформації	для	
покупців,	архітекторів,	дизайнерів,	учасників	ринку.

за	минулий	 рік	 через	 інтернет-видання	 групи	
bAU	компанії	отримали	1	млн.	284	тисячі	дзвінків,	це	
більше	4	150	дзвінків	в	робочі	дні.

Використовуйте	bAU.ua	 та	 отримуйте	дзвінки	 і	
замовлення	від	клієнтів.

bAU.UA
conSTrUcTion	And	
ArchiTEcTUrE	oF	UkrAinE

28/2, Grushevskogo St.  n.p. 43.  
PROSTIR.net.LTD,
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5926444, 4861035,  
      4861037
Fax: +380 44 4861035
e-mail: info@bau.ua
www.bau.ua



20 ��Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

УЧа�ниКи Ви�таВКи

106

«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. Київська, 21, 
м. Львів, 79013, Україна
Тел.: (097) 5520077, 5540077
Тел./Факс: (032) 2380177
e-mail: fancoil.lviv@gmail.com
www.fan-coil.eu
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hi-Therm	–	a	modern	italian	brand,	which	specializes	
in	 heating	 equipment.	Energy	 conservation,	 ecology,	
quality,	modern	technology	and	design.	Five	main	parts	
of	our	brand,	the	underlying	production	of	all	products	
hi-Therm.This	 is	 the	 highest	European	 standards	 for	
production	and	quality	of	products	 that	would	provide	
warmth	and	comfort.	Today	the	company	produces:	gas	
and	solid	fuel	boilers,	radiators,	plastic	pipes	and	fittings,	
pipes	for	 floor	heating	PE-rT	with	anti	oxygen	barrier	
and	water	heaters.

hi-ThERm

вул. Новоконстантинівська 9 , 
м.  Київ, Київська обл., 04080, Україна
Тел.: 0 800 505233
e-mail: office@hi-therm.ua
www.hi-therm.ua

hi-Therm	 –	 сучасний	 італійський	 бренд,	 який	
спеціалізується	 на	 опалювальному	 обладнанні.	
енергозбереження,	екологія,	якість,	сучасні	технології	
та	дизайн.	П’ять	основних	частин	нашого	бренду,	що	
лежать	в	основі	виробництва	всієї	продукції	hi-Therm.
це	найвищі	європейські	стандарти	до	виробництва	та	
якості	продукції,	що	б	забезпечити	тепло	та	затишок.	
Сьогодні	компанія	виробляє:	газові	та	твердопаливні	
котли,	 радіатори,	 поліпропіленові	 труби	 і	фітинги,	
труби	 для	 теплої	 підлоги	 PE-rT	 з	 антикисневим	
бар’єром	та	водонагрівачі.

hi-ThERm

9, Novokonstantinovskaya St,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: 0 800 505233
e-mail: office@hi-therm.ua
www.hi-therm.ua
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вул.Шота Руставелі 7,
м.Львів, Україна
тел/факс: (050) 5598281,
 (098) 9920781 
e-mail: andreisolo@ukr.net

7, Shota Rustaveli St.,
Lviv Ukraine
Phone/fax : +380 505598281,
 +380 98 9920781 
e-mail: andreisolo@ukr.net

PROGREss WORLD 
eNgiNeeriNg

1.	Проектна	діяльність
2.	Підбір	та	продаж		обладнання
3.	монтаж
4.	Сервіс
5.	енергоаудит
6.	 Проектування	 та	 будівництво	 пассивних	

будинків
7.	Покриття	мережі	по	всій	Україні

1.	Project	activity
2.	Selection	and	sale	of	equipment
3.	Editing
4.	Service
5.	Energyaudit
6.	Planning	and	building	of	houses
7.	coverage	of	network	is	on	all	Ukraine

PROGREss WORLD 
eNgiNeeriNg
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Skd-GroUP	 is	working	 20	 years	 in	 the	 field	 of	
building,	 construction,	 restoration	 and	 designing.	
A	 company	 tries	 to	 follow	 the	 philosophy	 of	 being	
environmentally	 friendly	 in	 its	 activity.	A	 building	we	
see	 as	 an	 organism	 in	 living	 system.	 it	 should	 be	
a	 continuation	 of	 the	 surrounding	 environment	 and	
nature,	and	 the	surrounding	environment	should	be	a	
continuation	of	housing.	A	house	is	an	organism	in	living	
system,	where	the	skin	is	walls,	the	heating	system	is	
a	circulatory	system,	water	supply	and	sewerage	are	a	
digestive	system,	a	ventilation	is	lungs,	and	windows	are	
eyes.	we	believe	 that	any	construction	and	moreover	
a	 house	 should	 be	 built	 on	 the	 principle	 of	 «3E»:	
ecologically,	esthetically,	economically.

sKD GROUP sKD GROUP

пр. В.Чорновола, 63, оф. 905, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (067) 6233333
e-mail: sk.labarum@gmail.com
skd-group.com, skd-studio.com

Skd-GroUP	 працює	 у	 сфері	 будівництва,	
реставрації	 та	 проектування	 20	 років.	 У	 своїй	
діяльності	підприємство	намагається	дотримуватися	
філософії	дружнього	ставлення	до	довкілля.	Споруду	
ми	 розглядаємо	 як	 живий	 організм.	 Він	 повинен	
бути	 продовженням	 навколишнього	 середовища	
та	 природи,	 а	 навколишнє	 середовище	має	 бути	
продовженням	 житла.	 Житловий	 будинок	 –	 це	
живий	 організм:	 стіни	 –	 це	шкіра,	 опалення	 –	 це	
кровоносна	система,	водопостачання	та	каналізація	
–	це	ШкТ,	вентиляція	–	це	легені,	вікна	–	це	очі.	ми	
вважаємо,	що	будь	яка	споруда	тим	більше	будинок	
повинен	будуватися	за	принципом	«3е»:	екологічно,	
естетично,	економно.

905, 63, Chornovola Av.,
79021, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6233333
e-mail: sk.labarum@gmail.com
skd-group.com, skd-studio.com



28 ��Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

koller	Pool	 –	 a	 trademark	 of	 the	European	 high-
quality	sanitary	products.	central	office	located	in	Vitis	
(Austria),	production	facilities	based	in	Austria	and	other	
EU	countries.	Assortment	koller	Pool	includes	acrylic	and	
steel	bath;	showers	and	doors;	ceramic	products	and	
products	made	of	cast	marble;	hydromassage	systems	
and	bathroom	accessories.
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тМ KOLLER POOL
ПРедСТаВницТВо	В	УкРаїні

пр. М.Бажана, 10 А,2 поверх, 
м. Київ, 03057, Україна
Тел.: (067) 6537765,
 0 800 50 11 55
e-mail: office@kollerpool.com.ua
www.kollerpool.ua

koller	 Pool	 –	 торгівельна	марка	 європейської	
високоякісної	 сантехнічної	 продукції.	центральний	
офіс	знаходиться	в	австрійському	місті	Vitis,	виробничі	
потужності	 в	австрії	 та	 інших	 країнах	євросоюзу.	
асортимент	koller	Pool	 включає	 в	 себе	 акрилові	 і	
сталеві	ванни;	душові	кабіни	і	двері;	керамічні	вироби	
та	вироби	з	литого	мармуру;	гідромасажні	системи	і	
аксесуари	для	ванних	кімнат.

KOLLER POOL

10 A, II pov., Bagana Av.,
03057, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 6537765,
 0 800 50 11 55
e-mail: office@kollerpool.com.ua
www.kollerpool.ua
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TrUbA.ua	–	water	Supply	and	heating,	Ventilation	
and	conditioning

Grushevskogo	street	28/2,	n.p.	43
кyiv,	01021,	Ukraine,	ProSTir.net	LTd
Tel:	+38	(044)	592	6444,	486	1035,	486	1037
Fax:	+38	(044)	486	1035
E-mail:	info@truba.ua
http://www.truba.ua/
TrUbA.ua	-	leading	in	Ukraine	themed	online	edition	

in	the	field	of	water	supply	and	heating,	ventilation	and	
air	conditioning.

12	years	with	TrUbA.ua
-	customers	сhoose	pipes	and	fittings	for	water	supply,	

heating,	 sanitation,	 boilers	 and	 heating	 equipment,	
pumps,	boilers	and	other	products,	 find	suppliers	and	
installers;

-	market	 participants	 receive	 orders	 and	 develop	
the	business;

-	Popularizing	energy-saving	technologies.
number	of	visitors	TrUbA.ua	is	more	than	100	000	

visitors	per	month.
during	 the	past	 year	 companies	 received	 through	

TrUbA.ua	over	240	000	calls,	it	nearly	1	000	calls	during	
working	days.

TrUbA.ua	–	the	foundation	of	successful	sales	for	
companies	 of	 installation	market.	receive	 calls	 and	
orders	from	customers	through	TrUbA.ua.

TRUbA.UA – 
ВОДОПО�таЧання та 
ОПаЛЕння, ВЕнтиЛяЦія та 
КОнДиЦіюВання
інТеРнеТ-ВиданнЯ

вул. Михайла Грушевського 28/2, н.п. 43, 
ТОВ «ПРОСТІР.нет», 
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 5926444, 4861035,  
  4861037
Факс: (044) 4861035
e-mail: info@truba.ua
www.truba.ua

TrUbA.ua	 –	 провідне	 в	 Україні	 тематичне	
інтернет-видання	по	водопостачанню	та	опаленню,	
вентиляції	та	кондиціонуванню.

12	років	разом	з	TrUbA.ua
-	 замовники	 вибирають	 труби	 та	фітинги	 для	

водопостачання,	 опалення,	 каналізації,	 котли	 та	
опалювальне	обладнання,	насоси,	бойлери	та	іншу	
продукцію,	 знаходять	 постачальників	 та	монтажні	
компанії;

-	 учасники	 ринку	 отримують	 замовлення	 і	
розвивають	бізнес;

-	популяризуються	енергозберігаючі	технології.
кількість	відвідувачів	TrUbA.ua	становить	більше	

100	000	відвідувачів	на	місяць.
Протягом	минулого	року	компанії	отримали	через	

TrUbA.ua	більше	240	000	дзвінків,	це	близько	1000	
дзвінків	в	робочі	дні.

TrUbA.ua	 –	 основа	 успішних	 продажів	 для	
компаній	 інсталяційного	ринку.	отримуйте	дзвінки	 і	
замовлення	від	клієнтів,	завдяки	TrUbA.ua.

TRUbA.UA – WATER sUPPLy 
AND hEATiNG, vENTiLATiON 
AND CONDiTiONiNG
inSTALLATion	inTErnET	
PUbLiShinG

28/2, n.p. 43, Grushevskogo St.,
PROSTIR.net LTD, 01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5926444, 4861035,  
      4861037
Fax: +380 44 4861035
e-mail: info@truba.ua
www.truba.ua
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wArmhAUS	–	modern	Ukrainian	industrial	complex,	
which	 produce	 high	 quality	 solid	 fuel	 boilers.	A	wide	
range	of	solid	 fuel	boilers	allows	you	to	choose	boiler	
for	any	project.	we	offer	boilers	for	such	fuels	as	wood,	
pellet,	peat	briquettes	and	all	other	types	of	solid	fuel.	
during	manufacturing	our	products,	we	use	only	certified	
materials.	 Thanks	 to	 its	 reliability,	 functionality	 and	
aesthetics,	boilers	already	have	wide	recognition	among	
customers.

wArmhAUS	 company	 focused	 on	 intensive	
technological	development.	The	priority	is	creation	of	a	
modern	machine	park,	which	is	necessary	for	processing	
material	as	well	as	manufacturing	boilers	of	the	highest	
quality.

by	using	powder	painting,	modern	inverter	welding	
semiautomatic,	 precision	 bending	 equipment	 as	well	
as	 plasma	and	cnc	 laser	 technology	 for	 processing	
metal,	boilers,	we	create	of	the	European	level.	Elements	
of	the	boiler	and	its	corps	constructed	with	the	use	of	
design	 technologies	cAd-cAm.	This	provides	greater	
repeatability	of	constructive	elements	that	affect	quality	
and	aesthetics	of	boilers.

WARmhAUs

вул. Міцкевича 14, оф. 116, 
м. Рівне, 33028, Україна
Тел.: (098) 5257454
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua

wArmhAUS	–	сучасний	український	виробничий	
комплекс, 	 який	 дозволяє	 випускати	 як існ і	
твердопаливні	 котли.	Широкий	 модельний	 ряд	
твердопаливних	котлів	дозволяє	підібрати	котли	для	
опалення	практично	під	любі	вимоги	і	для	будь-яких	
споруд.	ми	 пропонуємо	 зокрема	 котли	 на	 такому	
твердому	паливі	як:	деревина,	торфобрикет	а	також	
усі	інші	види	твердого	палива.	Під	час	виготовлення	
нашої	 продукції	 ми	 використовуємо	 виключно	
атестовані	матеріали.	завдяки	своїй	безвідмовності,	
функціональності	та	естетичності,	котли	вже	мають	
широке	визнання	серед	клієнтів.

Фірма	wArmhAUS	 націлена	 на	 інтенсивний	
технологічний	розвиток.	Пріоритетними	напрямками	
є	 створення	 сучасного	 машинного	 парку,	 який	
необхідний	 для	 обробки	матеріалів,	 а	 також	 для	
виробництва	котлів	власними	силами.

Використовуючи	порошкове	фарбування,	сучасні	
інверторні	 зварювальні	 напівавтомати,	 точне	
листозгинальне	обладнання,	а	також	плазму	і	лазер	
технології	cnc	для	обробки	металу,	ми	створюємо	
котли	європейського	рівня.

елементи	 котла	 і	 його	 корпусу	 конструюються	
із	 застосуванням	 конструкторських	 технологій	
cAd-cAm.	це	 забезпечує	 більшу	 повторюваність	
конструктивних	 елементів,	що	 впливає	 на	 високу	
якість	і	естетику	котлів.

WARmhAUs

Of. 116, 14, Mitskevycha Str., 
33028, Rivne, Ukraine
Phone: +380 98 5257454
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.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.: (032) 2530014, 
 (067) 3430899,
 (095) 2691979
Тел./Факс: (032) 2383729, 2395006
www.abrazyv.com.ua

енергосервісна	 компанія	 «адамсон»	 надає	
необхідні	послуги	та	товари	людям,	яким		небайдуже,	
скільки	вони	платять	за	електрику	та	газ,	які	цінують	
комфорт	з	гарантією	та	бажають	зробити	один	раз	
усе	 правильно,	 заощадивши	 таким	чином	десятки	
тисяч	гривень.Послуги	нашої	компанії	спрямовані	на	
зменшення	комунальних	витрат,	адже	ми	комплексно	
вирішуємо	 питання	 енергозбереження	 будь-якої	
оселі,	а	саме:

-	проводимо	енергоаудит	Вашої	оселі
-	виконуємо	теплотехнічне	проектування	і	надаємо	

прогноз	економії	тепла	і	ресурсів
-	здійснюємо	монтаж	системи	опалення
-	 підбираємо	 та	монтуємо	 оптимальну	 тепло-

ізоляцію,	зробимо	це	згідно	стандартів	енергоефектив-
ності	 СШа	 та	 німеччини.Впровадження	 низки	
практичних	 рекомендацій,	 які	 розраховуються	
індивідуально	 для	 кожного	 замовника,	 дають	
можливість	 зменшити	 витрати	 у	 деяких	 випадках	
аж	до	70%!

аДаМ�Он
енеРСоСеРВіСна	комПаніЯ

вул. Городоцька, 286 Б, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2425425
e-mail: i@adamson.ua
www.adamson.ua
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ТоВ	«аерок»	є	лідером	ринку	виробів	з	пористого	
бетону	автоклавного	твердіння	в	Україні	і	найбільшим	
постачальником	 виробів	 з	 пористого	 бетону	
автоклавного	 твердіння	 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
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Aitico-Trade	LLc.	–	regional	dealer	in	Ukraine	of	the	
world	known	brands	in	alternative	energy	technologies	
for	private	household	and	industrial	facilities:

-	nibE	–	 heating	 pumps	 of	 new	generation	 from	
Sweden	for	heating	and	hot	water	supply,	conditioning	
and	ventilation	(save	up	to	5	times	in	comparison	with	
gas).	 	 Geothermal,	 air/water,	 air/air	 and	 ventilation	
systems,	 complexes	 «All	 in	 one»	 .	 capacities	 are	
suitable	for	the	scale	of	27000	sq.m.		coP-	5,0.	Long	
life	guarantee	–	50	years	of	exploitation

-	canadianSolar	–	Solar	systems	and	solar	power	
stations.		Effective	solution	for	private	households	and	
industrial	facilities.

Project,	delivery,	montage,	service.

аЙтіКО-трЕЙД
ТоВаРиТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

пл. Коліївщини, 1, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (050) 4305312
Тел./Факс: (032) 2354394
e-mail: info@aitico.com, 
           nibe@aitico.com,
          solar@aitico.com
www.aitico.com,
www.aitico-trade.com

ТоВ	 «айтіко»	 –	 регіональний	 дилер	 в	 Україні	
всесвітньо	відомих	брендів	в	галузі	альтернативної	
енергетики	 для	 приватного	 та	 комерційного	
споживання:

-	 nibE	 –	 Теплові	 насосі	 нового	 покоління	 зі	
Швеції	для	опалення	та	гарячого	 	водопостачання,	
кондиціонування	 	 та	 вентиляції	 (економніше	 за	
газ	 в	 5	 раз).	 грунтові,	 повітря/вода,	 повітряні	 та	
вентиляційні	 системи,	 розумні	 комплекси	 «все	 в	
одному».	Потужності	розраховано	на	площі	до	27000	
кв.м.	еефктивність	coP–	5,0.	Пожиттєва	гарантія	–	50	
років	експлуатації

-	canadianSolar	–	Сонячні	системи	та	електростанції		
(мережеві	 та	 автономні).	 ефективне	 рішення	 для	
домогосподарств	та	промислових	споживачів.	

Проект,	поставка,	монтаж,	сервіс.

AiTiCO-TRADE LLC

1, Koliivshchyny Sq., 
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 4305312
Phone/Fax: +380 32 2354394
e-mail: info@aitico.com, 
           nibe@aitico.com, 
           solar@aitico.com
www.aitico.com,
www.aitico-trade.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
Тел./Факс: (032) 2444431
e-mail: alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com

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
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ.	ТоРгоВа	
маРка	«TEPLocErAmic»

вул. Скляренка 9, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: +380 97 0151878, 
 +380 68 6794947
e-mail: ostap.teploceramic@gmail.com
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Тепла	 підлога	AhT,	 виготовлена	 із	 аморфної	
металевої	 стрічки	 –	 це	 система	 обігріву	 нового	
покоління!наша	підлога	споживає	на	40-70%	менше	
електроенергії,	 ніж	 інші	 види	 електричних	 теплих	
підлог.Системи	AhT,	 на	 основі	 аморфної	 стрічки,	
виключають	 негативний	 вплив	 електромагнітних	
полів,	будучи	цілковито	нешкідливим	для	організму	
людини.Придбати	 теплу	 підлогу	 анТ	 –	 отримати	
швейцарську	якість	в	Україні!

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

ТоВ	«БаУТєХ-Україна»	ось	вже	більше	14	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.

ат юКрЕЙн
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

бул. Дружби Народів, 10, 
м. Київ, 01103, Україна
Тел.: (097) 4098797
e-mail: director@aht-ukraine.com.ua
www.aht-ukraine.com.ua

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-ukraine.com
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наша	 компанія	 є	 розробником	 і	 виробником	
пристроїв	 автоматизації	 і	 пелетних	 факельних	
пальників	 для	 твердопаливних	 котлів.	основними	
споживачами	нашої	продукції	є	заводи	з	виробництва	
твердопаливних	котлів,	торгові	організації	і	монтажні	
бригади.	контролери,	які	ми	виробляємо,	повністю	
розроблені	інженерами	нашої	компанії	від	складання	
технічного	завдання	до	написання	програми	алгоритму	
роботи.	 У	 нас	 є	 вся	 технічна	 та	 конструкторська	
документація.	компанія	також,	здійснює	написання	
індивідуальних	 програм,	 виходячи	 з	 особливостей	
конструкції	 котла	 і	 режиму	 роботи,	що	 дозволяє	
задовільнити	навіть	найвимогливіших	клієнтів.

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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БіОПрОМ ХарКіВ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Тарасівська, 6, 
м. Харків, 61068, Україна
Тел.: (057) 7576833,
 (068) 3431381,
 (099) 0618575,
 (063) 7882516
e-mail: info@bioprom.com.ua
www.bioprom.com.ua Понад	18	років		Тм	«Болена»	виробляє	металопластикові	

конструкції	для	житлових	будинків	та	промислових	об’єктів,	
магазинів,	 приміщень	 соціального	 та	 адміністративного	
призначення.	В	широкому	асортименті	фірми	представлені	
-	металопластикові	вікна		та	двері	з	ПВХ-профілю,	секційні	
ворота,	ролетні	та	фасадні	системи,	москітні	сітки.	

за	 цей	 час	 працівниками	 Тм	 «Болена»	 накопичено		
досвід,	 який	дозволяє	 забезпечувати	 	 	 високі	 стандарти	
якості.	Продукція,	що	випускається,	систематично	проходить	
належну	 перевірку	 службою	 контролю	 якості.	 окрім	
того,	 продукція	 сертифікована	 у	 системі	держстандарту	
України.		

ПВХ-	профіль,	гумові	ущільнення	та	інші	комплектуючі,	
які	 використовує	 наша	 компанія,	 виробництва	 німецької	
фірми	«rEhAU».	Тм	«Болена»	пропонує	вікна	із	3-ох	та	4-ох		
камерного	профілів,	а	також	із	інноваційного	6-ти	камерного	
профілю	Geneo.

	 Фабрика	 вікон	 «Болена»	 пропонує	 вікна	 та	 двері,	
обладнанні	 німецькою	фурнітурою	фірми	 «G-U».	 Вікна	
із	фурнітурою	 «G-U»	містять	 запатентований	механізм	
«мікроліфт»,	 який	 значно	 збільшує	 терміни	 експлуатації	
вікон.

на	лінія	з	виробництва	склопакетів	австрійської	компанії	
«Lisec»	виготовляються	одно-	та	двокамерні	склопакети,	а	
також,	енергозберігаючі	склопакети	заповнені	аргоном	та	із	
використанням	і-скла.

завдяки	високотехнологічному	обладнанню	німецьких	
фірм	 «Urban»	 та	 «Sturtz»,	 забезпечується	 висока	
герметичність,	тепло-	та	звукоізоляція	виробів.	

компанія	 є	 лідером	 із	 виробництва	 нестандартних	
конструкцій.	 наші	 вироби	 щороку	 відзначаються	 на	
дизайнерських	конкурсах,	які	проводить	rEhAU.

алюмінієві	системи	від	компанії	Alutech,	які	використовує	
Тм	«Болена»,	є	ефективним	рішенням	у	разі	необхідності	
скління	великих	площ	фасадів.	

Тм	 «Болена»	 є	 офіційним	 партнером	 російського	
виробника	секційних	гаражних	воріт	«doorhan»,	співпрацює	
з	виробниками	ролетних	систем	та	гаражних	воріт	«Alutech»	
(Білорусь).

Сьогодні	представництва	Тм	«Болена»	працюють	у	всіх	
обласних	центрах	західної	України.	Тм	«Болена»	запрошує	
до	співпраці	партнерів.

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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БОЛЕна 
Тм	ФаБРика	Вікон

вул. Сихівська, 4, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: (067) 3735731,
 (032) 2320184
e-mail: info@bolena.com.ua
www.bolena.com.ua
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«Будексперт»	 –	 всеукраїнська	 газета	 про	
будівництво	та	ремонт.	Формат	–	а-3.	Періодичність	
–	раз	у	два	місяці.	Тираж	–	17	тис.	примірників.

Передплатний	індекс	–	01625.
Розповсюдження	 –	 торгова	 мережа	 (кіоски,	

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

Тематика	газети	і	порталу:
-	проектування	і	дизайн	у	будівництві;
-	будівельні	матеріали	й	технології;
-	будівельне	обладнання	та	інструменти;
-	новини	галузі;
-	практичні	поради	та	майстер-класи.
Будівельний	 портал	www.budexpert.ua	 займає	

провідні	позиції	у	своєму	сегменті	за	відвідуваністю.	
Пропонує	інформаційні	та	рекламні	матеріали	щодо	
сучасних	 закордонних	 та	 вітчизняних	 будівельних	
матеріалів,	технологій	та	обладнання,	а	також	торговий	
майданчик	 для	 продажу	 та	 купівлі	 будівельних	
матеріалів.

	«Будексперт»	–	це	також	журнали-каталоги	на	
різноманітну	будівельну	тематику	серії	«Будексперт	
Порадник».		Серед	виданих	нами:	«дах»,	«ізоляція»,	
«Печі	 та	 каміни»,	 «дерев’яний	 дім.	 деревина	 у	
домі»,	 «з	 чого	 будувати»,	 «Фасад»,	 «Підлога»,	
«Водопостачання	та	каналізація».

читачі	–	люди,	які	будують	та	ремонтують	житло,	
виконроби,	будівельники	різних	професій,	архітектори,	
менеджери	будівельних	фірм,	продавці-консультанти	
будівельних	магазинів	та	супермаркетів.

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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БУДЕК�ПЕрт
БУдіВеЛьна	газеТа	 
і	БУдіВеЛьний	ПоРТаЛ	 
www.bUdExPErT.UA

а/с 5911, вул. Садова, 2А, 
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: (098) 6315034,
 (063) 0187131
Тел./Факс: (032) 2445941
e-mail: redakcia@budekspert.com.ua
www.budexpert.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	 інфра-
структури;

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.

БУДінДУ�трія
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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ВіДзЕВ
меТаЛоценТР

вул. Гмирьова, 1, 
м. Миколаїв, , Україна
Тел.: (0512) 580734
Факс: (0512) 444888
e-mail: opt@widzew.com.ua
Wd.ua

металоцентр	 «Відзев»	 є	 одним	 з	 провідних	
виробників	високоякісних	сталевих	печей	на	дровах,	
вугіллі,	 а	 також	 твердопаливних	 котлів,	 в	 тому	
числі	 котлів	 тривалого	 горіння.	наша	прихильність	
до	 інновацій,	 дизайну	 і	 якості	 відбивається	 в	
безперервному	технічному	розвитку	продукції.	Тепло	
Вашого	будинку	сьогодні	-	в	завтрашніх	техлологіях	
від	«Відзев».

1.	 Ви	 отримуєте	 продукцію	 безпосередньо,	 з	
заводу,	і	можете	замовити	піч	або	котел	індивідуально	
в	потрібній	Вам	комплектації	в	найкоротші	терміни	
без	посередників.

2.	 Відвантаження	 продукції	 здійснюється	
безкоштовно	по	всій	території	України.

3.	У	багатьох	виробників	булерьянов	на	сайтах	
зображені	малюнки	3d	моделей	печей,	і	різниця	між	
красивими	картинками	і	реальними	булерьянов	може	
бути	істотною,	і	не	на	користь	останніх.

4.	 У	 більшості	 виробників	 печей	 на	 дверцятах	
встановлено	проста	ручка-гачок,	що	не	забезпечує	
гарантованої	газощільності	дверцят	булерьян,	отже,	в	
цих	печах	буде	більша	перевитрата	повітря	і	менший	
час	роботи	Булер’ян	на	одній	закладці	дров.	Більшість	
виробників	 не	 виводять	 на	 передню	 стінку	 печі	
управління	 заслінкою	димоходу,	що	призводить	до	
додаткових	незручностей	в	експлуатації	булерьян.

5.	 Тільки	 у	 нас	Ви	можете	 замовити	 «іменний	
булерьян	(піч)».

6.	Тільки	у	нас	Ви	можете	придбати	булерьян	 /	
котел	/	піч	з	оплатою	за	безготівковим	розрахунком	
в	тому	числі	ПдВ	за	ціною	зазначеної	на	сайті,	без	
додаткових	надбавок	за	безготівковий	розрахунок	 і	
за	ПдВ.

7.	 У	 нас	 найбільший	 серед	 виробників	 вибір	
булерьянов	і	печей	на	дровах.	модельний	ряд	печей	
і	котлів	постійно	вдосконалюється	і	оновлюється.

8.	 Продукція	 виготовляється	 на	 сучасному	
високотехнологічному	 обладнанні,	 професійними	
фахівцями,	що	гарантує	високу	якість	продукції.

Steel	production	plant	«widzew»	is	one	of	the	leading	
manufacturers	of	high-quality	metal	stoves	with	wood,	
coal	and	solid	fuel	boilers,	including	long	burning	boilers.	
our	 commitment	 to	 innovation,	 design	 and	 quality	 is	
reflected	in	the	continuous	technological	development	
of	products.	The	warmth	of	your	house	today	is	in	the		
tomorrow	technologies	of	«widzew».

1.	you	get	the	products	directly	from	the	factory,	and	
can	order	the	stove	or	boiler	personally	to	complete	as	
soon	as	possible.

2.	Shipment	of	products	is	free	throughout	Ukraine.
3.	many	manufacturers	of		bullerjans	on	their	sites	

depicted	drawings	of	3d	models	of	 furnaces,	and	 the	
difference	between	real	and	beautiful	pictures	buleryanov	
can	be	substantial,	and	not	in	favor	of	the	latter.

4.	most	manufacturers	of	stoves	installed	on	the	door	
handle,	 easy	 hook	 that	 does	 not	 guarantee	gas-tight	
doors,	 therefore,	 in	 these	 furnaces	will	be	more	over-
air	 and	 less	 time	working	on	one	 tab	bullerjan	wood.	
most	manufacturers	do	not	bring	to	the	front	wall	of	the	
furnace	flue	damper	control,	which	leads	to	additional	
inconveniences	in	operation	Furnaces.

5.	only	on	our	 factory	you	can	order	 the	«custom	
engraved	stoves».

6.	only	 here	 you	 can	buy	 stove	 /	 boiler	 /	 furnace	
with	payment	by	bank	transfer	including	VAT	at	the	price	
indicated	on	the	site,	no	additional	premiums	for	cashless	
payments	and	the	VAT.

7.	we	have	the	largest	range	of		bullerjans	and	stoves	
with	wood.	our	production	is	constantly	being	improved	
and	updated.

8.	All	the	products	are	manufactured	at	the	modern	
high-tech	equipment,	by	professional	experts,	that	means	
the	high	quality	and	long	product	life

EXhibiTORs
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WiDZEW

1, Tmyrjova St.,
Mykolaiv , Ukraine
Phone: +380 512 580734
Fax: +380 512 444888
e-mail: opt@widzew.com.ua
Wd.ua
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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.

вул. Стрийська, 202, офіс 301, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: (032) 2475332,
 (096) 6178660
e-mail: vita-klimat@ukr.net
www.vita-klimat.com.ua, 
vita-klimat-lviv.prom.ua

Віта КЛіМат
ПРиВаТне	 
ПідПРиємСТВо

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

Спектр	 	 послуг	 	фірми	–	 пропозиція	для	ринку		
України	 внутрішніх	 підвіконь	 провідних	 німецьких	
фірм	werzalit	 	 та	 moller.	 Пропонуємо	 	 широку	
кольорову	палітру	:	колекції	під	благородний	камінь	
та	деревні	 	теплі	декори.	 	неважливо	чи	мова	йде	
про	будівництво	чи	про	реконструкцію,	з	точки	зору	
будівельників	підвіконня	повинне	відповідати	суворим	
будівельним	стандартам	та	архітектурним	вимогам.	
наше	 підвіконники	 водостійкі,	 міцні,	 довговічні,	
безпечні	для	здоров’я.

Також	 фірма	 займається	 виготовленням	 з	
оцинкованої		сталі	зовнішніх	підвіконь	–	Відливи.

незважаючи	 на	 молодий	 вік	 нашої	 фірми	
ми	 готові	 запропонувати	 не	 тільки	 надійну	 та	
високоякісну	продукцію,	але	й	надати	кваліфіковану	
консультацію	

Фірма	 ПП	 Врублевський	 постійно	 рухається	
вперед,	розширює		асортимент	продукції	та	модернізує	
виробничі	потужності.

ВрУБЛЕВ��КиЙ Й.В.
гУРТіВнЯ	ПідВіконникіВ

вул. Шевченка, 317, 
м. Львів, 79069, Україна
Тел.: (032) 2421688,
 (097) 4722690
Тел./Факс: (032) 2421689
e-mail: asd45@ukr.net
www.vrps.com.ua
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гаВриЛіВ та �ини

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.

EXhibiTORs

�

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

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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газОни УКраЇни
ТоВаРиСТВо	 
з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул.  Нижньодніпровська, буд. 1, 
м. Ювілейне, Дніпропетровська обл., 
52005, Україна
Тел.: (050) 3422619
Тел./Факс: (0562) 321297
e-mail: info@greenland.com.ua
www.greenland.com.ua

компанія	«газони	України»	пропонує	швидкий	 і	
сучасний	спосіб	якісного	озеленення	і	впорядкування	
всіх	 видів	 територій	 «під	 ключ».Використовуючи	
нові	 технології	 і	 унікальне	 устаткування	 по	 зрізу	 і	
укладанню	«рулонного	 газону»	 з	 квітня	по	 грудень	
ми	надамо	Вам:	газон,	який	вже	через	пару	тижнів	
після	 укладання,	 неможливо	 буде	 відрізнити	 від	
посадженого	рік	тому.

EXhibiTORs

��

«Gazony	Ukraine»	is	offered	by	the	rapid	and	modern	
method	of	the	quality	planting	of	greenery	and	equipping	
with	modern	amenities	of	all	 types	of	 territories	«turn-
key».Using	 new	 technologies	 and	 unique	 equipment	
on	 a	 cut	 and	 conclusion	 of	 «roll	 lawn»	 from	April	 for	
december	we	will	give	to	you:	lawn	that	already	after	a	
couple	of	weeks	after	a	conclusion,	it	will	be	impossible	
to	distinguish	from	посаженого	a	year	ago.

GAZONy UKRAiNy LTD

Nizhnedneprovskaya Street, 1, 
52005, Yubileinyi settlement, Ukraine
Phone: +380 50 3422619
Phone/Fax: +380 562 321297
e-mail: info@greenland.com.ua
www.greenland.com.ua



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

УЧа�ниКи Ви�таВКи

130

гЕФЕ�т-ПрОФі
ПРиВаТне	 
ПідПРиємСТВо

вул. Барона-Штейнгеля 3а, 
с. Городок, Рівненський р-он,
Рівненська обл., , Україна
Тел.: (0362) 201373
e-mail: gefest-profi@i.ua
www.gefest-profi.com

Перші	 розробки	 конструкторського	 бюро	
«GEFEST-ProFi»	побачили	світ	в	2006	році.	В	2007	
–		запатентовані	новітні	розробки	в	Україні.	загалом	
конструкторським	бюро	було	розроблено	лінія	з	53	
котлів	різних	потужностей	 ,	модульних	котелень	та	
автоматизованих	установок	по	спалюванню	будь-якої	
органіки	–	вологістю	до	65%.	Розробки	запатентовані,	
як	в	Україні	так	і	європі.	Всі	котли	сконструйовані	 і	
розраховані	 в	 інженерних,	 програмних	 комплексах	
СаПР	(комплекси,	в	яких	розраховуються	авіаційні	
двигуни	для	фірми	«Боїнг»	 і	 аеродинаміка	болідів	
Формули-1).	 це	 дало	 можливість	 застосувати	
в	 котлах	 нову,	 революційну	 схему	 конвективної	
частини.	 завдяки	 чому	 ккд	 91-94%	 є	 постійною	
нормоюПерераховуючи	 вище	 сказане	 та	 	 сотні	
ПодЯк	 та	гРамоТ	від	бюджетних	 та	 комерційних	
організацій	–	«GEFEST-ProFi»	по	праву	вважається	
лідером	в	сфері	котлобудування,	та	№	1	в	Україні.

EXhibiTORs

130

in	 2006	 first	 developments	 of	 «GEFEST-ProFi»	
design	 office	 appeared.	 new	 developments	 were	
patented	 in	2007.	 in	 total,	 there	were	developed	over	
53	 furnaces	with	 different	 capacities,	modular	 boiler	
houses	and	autonomous	facilities	for	burning	down		all	
organics,	with	humidity	up	to	65%.	These	developments	
are	patented	 in	Europe	and	Ukraine.	All	 furnaces	are	
constructed	and	calculated	by	using	cAd	engineering	
programs.	 (Programs	which	 are	 used	 to	 design	 and	
calculate	modern	plane	engines).	These	 technologies	
allowed	us	 to	 create	 a	 revolutionary	 new	 convection	
scheme.	 due	 to	 which,	 91-94%	 furnace	 efficiency	
became	 a	 standart.in	 the	 light	 of	 the	 above	 and	
accounting	hundreds	of	gratitudes	and	charters	from	big	
commercial	and	budgetary	organizations,	you	can	come	
to	the	conclusion	that	–	«GEFEST-ProFi»	has	all	the	
rights	to	be	called	a	true	leader	in	constructing	furnaces	
and	truly	is	the	#1	in	Ukraine.

GEFEsT-PROFi

3a, Baron-Shteingel St. ,
Rivne distr., Gorodok setl., Ukraine
Phone: +380 362 201373
e-mail: gefest-profi@i.ua
www.gefest-profi.com
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Технологія	сухого	ремонту.	
декоративний	профіль	і	панелі.

гіП�ОВініЛ

вул. Енергетиків 2а, 
м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., , 
Україна
Тел.: (096) 8195263,
 (063) 3711909
e-mail: vinilprof@gmail.com
www.gipsovinil.com.ua
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gLANs
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

вул. Львівська, 192-Е,  
с.м.т. Великий Любінь, 81555,  
Львівська обл., Городоцький р-н, Украина
Тел./факс:  (032) 3154480
е-mail: derevovyrib@gmail.com

192-E, Lviv St.,, settlement Great Lubin, 
81555, Lviv region., Gorodok district, 
Ukraine
Phone/fax :  +380 32 3154480 
e-mail: derevovyrib@gmail.com

«глянс»	 є	 деревообробним	 підприємством,	
що	виготовляє	дубовий	паркет	 та	масивну	дубову	
паркетну	 дошку	 різних	 сортів	 та	 розмірів.	 ми	
являємось	хорошим	гравцем	на	вітчизняному	ринку	
паркету	та	займаємось	експортом	нашої	продукції	у	
різні	країни	світу,	зокрема	СШа.

Limited	Liability	company	«GLAnS»	is	a	woodworking	
company	that	produces	oak	parquet	and	massive	oak	
floorboard	different	varieties	and	sizes.	we	are	an	good	
player	in	the	domestic	market	and	parquet	engaged	in	
exporting	our	products	around	the	world,	including	the	
United	States.
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гранД
ВиРоБниче	ТоРгоВо-
БУдіВеЛьне	оБ’єднаннЯ	 
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Деревообробна, 4, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел.: (067) 4651125,
 (044) 4677141
Тел./Факс: (044) 4677144
e-mail: 9242@ukr.net
vtbo-grand.com.ua

«ВТБо	 гРанд»	 –	 лідер	 на	 теренах	 України	
з	 виробництва	 та	 продажу	 виробів	 з	 малярного	
склохолста	 (щорічно	 виготовляє	 та	 продає	більше	
1	млн.	).	При	виробництві	виробів	використовується		
склохолст	 лише	 вищого	 ґатунку,	 вміст	фенолів	 та	
формальдегідів	 в	 якому	 не	 перевищує	 0,003%	 .	
(висновок	СеС	№05.03.02-04/264	 від	 13.01.2015),	
відноситься	до	 гр.г1	 –	матеріал	 низької	 горючості	
(протокол	№106/1-2016	 від	 23.06.2016).	 Вироби	
представлені	 в	мережах	будівельних	 гіпермаркетів	
епіцентр,	 нова	 Лінія,	 Leroy	merlyn,	 олді,	 та	 ін.	
Вироби	 виробляються	 з	 2010	 року	 під	 власною	
зареєстрованою	Тм	«Живи	без	Трещин!!!»	(свідоцтво	
№167046	від	25.02.2013)		в	контрольованих	умовах,	
що	 встановлені	 сертифікованою	 bureau	 Veritas	
certification	 Системою	менеджменту	Якості,	 яка	
відповідає	 вимогам	 iSo	 9001:	 2015	 (сертифікат	
№UA228170	від	12.05.2016).	нагляд	за	дотриманням	
вимог	до	 внутрішнього	 контролю	 здійснюється	дП	
«Укрметртестстандарт»	 (сертифікат	UA.Tr.001.21.
obkb-001-16	 від	 14.06.2016).	має	 патент	України	
№69552	на	корисну	модель	«Стрічка	для	армування	
поверхонь»

EXhibiTORs

��

VTbo	Grand	is	the	leader	in	producing	and	selling	
fiberglass	mat	wares	in	the	territory	of	Ukraine	(annual	
manufacture	and	sales	rate	totals	more	than	1	million	
m2).	only	 the	highest	grade	fiberglass	mat	 is	used	 in	
the	production	 (phenol	and	 formaldehyde	content	not	
exceeding	 0.003%	m3,	SEA	 conclusion	№05.03.02-
04/264	dated	13.01.2015),	which	 is	 included	 in	 “G1»	
group	-	low	flammability	materials	(minutes	№106/1-2016	
dated	23.06.2016).	The	products	are	available	in	Epicentr,	
nova	Liniia,	Leroy	merlin,	oldie	building	and	hardware	
hypermarkets	etc.	The	products	have	been	manufactured	
since	2010	under	own	registered	«Live	without	cracks!»	
Tm	 (certificate	№167046	 dated	 25.02.2013)	 under	
controlled	conditions	determined	by	the	certified	bureau	
Veritas	 certification	 quality	 management	 system	
meeting	the	requirements	of	iSo	9001:	2015	(certificate	
№UA228170	dated	12.05.2016).	compliance	with	 the	
requirements	for	internal	control	is	performed	by	Public	
company	Ukrmetrteststandart	(certificate	UA.Tr.001.21.
obkb-001-16	 dated	 14.06.2016).	 VTbo	Grand	 is	 a	
holder	of	Ukrainian	patent	№69552	for	“Tape	for	surface	
reinforcing»	utility	model.

4 Derevoobrobna St., 
01013, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4651125,
 +380 44 4677141
Phone/Fax: +380 44 4677144
e-mail: 9242@ukr.net
vtbo-grand.com.ua

GRAND LTD
ProdUcTion	commErcE	
bUiLdinG	ASSociATion
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Дан�КОМ
ПРиВаТне	 
ПідПРиємСТВо

вул. Конюшинна, 6, 
м. Львів, 79009, Україна
Тел.: (067) 4153791, 
 (099) 2146882
Тел./Факс:  (032) 245 31 27
e-mail: danscom@ukr.net
www.dans.com.ua

Свою	діяльність	компанія	розпочала	у	2004	році,	
зосередившись	 на	 гуртовій	 торгівлі	 будівельними	
матеріалами	по	західній	Україні.	ми	стали	партнерами	
багатьох	 компаній	 в	 закарпатській,	 Львівській,	
Тернопільській	та	інших	областях.

нашу	 репутацію	 ми	 завойовували	 завдяки	
вчасним	 поставкам	 матеріалів,	 гнучкій	 ціновій	
політиці,	 партнерському	 та	 дружньому	 підходу	 до	
наших	клієнтів.

наш	асортимент	 складається	 лише	 із	 якісних,	
сертифікованих	товарів.наш	кваліфікований	персонал	
постійно	самовдосконалюється,	відвідуючи	семінари	
та	тренінги,	украінські	та	міжнародні	вистаки.нашими	
клієнтами	 стають	 люди	 з	 різних	 куточків	 України.	
Привабливі	 ціни,	 великі	 складські	 залишки,	 якісне	
пакування	та	оперативна	доставка	–	це	наші	основні	
переваги	 при	 роботі	 з	 клієнтами.	ми	 пропонуємо	
вигідні	 умови	 співпраці	 з	 іншими	 будівельними	
компаніями.запрошуємо	до	співпраці	з	нами	на	довгі	
роки.

EXhibiTORs

10

The	activity	of	the	company	started	in	2004,	focusing	
on	the	wholesale	trade	of	building	materials	in	western	
Ukraine.	we	have	partnered	with	many	companies	 in	
Zakarpattya,	Lviv,	Ternopil	and	other	areas.

we	won	our	 reputation	 through	 timely	 delivery	 of	
materials,	 flexible	 pricing,	 partnerships	 and	a	 friendly	
approach	to	our	customers.

our	 range	 consists	 only	 of	 high	 quality,	 certified	
products.our	 qualified	 staff	 self-improving	 constantly	
attending	 seminars	 and	workshops,	 Ukrainian	 and	
international	exhibitions.our	clients	are	people	from	all	
over	Ukraine.	Attractive	prices	remains	large	warehouse,	
quality	 packaging	 and	 prompt	 delivery	 –	 is	 our	main	
advantage	 in	working	with	 clients.	we	offer	 favorable	
conditions	 for	 cooperation	 with	 other	 construction	
companies.we	invite	you	to	cooperate	with	us	for	many	
years.

6, Konyushynna St.,
, 790009, , Ukraine
Phone: +380 67 4153791,  
 +380 99 2146882
Phone/Fax: +380 32 245 31 27
e-mail: danscom@ukr.net
www.dans.com.ua

DANsCOm
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ДКС – девелоперська компанія, що реалізує 
інвестиційні проекти житлової нерухомості у Західній 
Україні. Однією з основних причин нашого успіху була 
та залишається орієнтованість на індивідуальний 
підхід до кожного клієнта. Ми не лише пропонуємо 
житлову нерухомість, а створюємо умови абсолютної 
безпеки і комфорту, застосовуючи при оснащенні 
територій тільки найсучасніші технологічні рішення та 
інженерні системи. Застосування новітніх технологій 
та розробок при будівництві дозволяє зберігати високу 
якість забудови. Ми маємо у своєму розпорядженні 
сучасне обладнання та власну матеріально-технічну 
базу. Роботи ведуться в суворій відповідності з 
існуючими нормативними документами, цей принцип 
роботи забезпечив нам бездоганну репутацію на 
ринку нерухомості.

Проектуючи наші житлові комплекси, ми 
приділяємо особливу увагу розумному плануванню 
життєвого простору, озелененню та благоустрою 
прибудинкових територій. 

Сьогодні пріоритетом для нас є подальший 
розвиток девелоперського бізнесу відповідно до 
високих стандартів якості і потреб міст України.

ДЕВЕлопЕрСьКА КомпАНія 
ДКС
ТОваРиСТвО  
З ОбМеженОю 
віДПОвіДальніСТю

вул. Кривчицька Дорога, 8-А, 
м. Львів, 79014, Україна
Тел./Факс: (097) 6637532,
 (067) 2886723
e-mail: kaiser@lviv.ua
           dkslviv2014@gmail.com

Компанія «ДіМОл» є виробником опалювальних 
керамічних електропанелей «ТМ DIMOL», які швидко 
набирають популярності в Україні і світі з огляду на 
їхню високу якість, доступну ціну, економічність і 
екологічність.  

Керамічні електричні обігрівачі ТМ «DIMOL», 
виготовляються на власному сучасному обладнанні з 
комплектуючих виключно українського виробництва, 
що забезпечує нам незалежність від імпортних 
поставок та гарантує нашим партнерам в Україні і за 
її межами своєчасність поставок готової продукції в 
необхідній кількості та стислі терміни.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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Дімол
вТФ ТОв

вул. Михайла Старицького, 40а, 
м. Рівне, 33000, Україна
Тел.: (098) 1225758,
 (050) 2460945
e-mail: rivnedimol@gmail.com
http://Dimol.ua
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ДніПрОПЕтрОВ��КиЙ 
заВОД ПрОДМаШ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Миколи Руденка, 53, 
м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 
49101, Україна
Тел.: (0930 4045151,
 (098) 4872554
e-mail: kamin@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com

завод	 заснований	 в	 1929	 році.	 Виробництво	
і	 продаж	 автоматичних	 твердопаливних	 котлів	 і	
камінів.	Продаж	пелет.

EXhibiTORs

���

The	factory	was	founded	in	1929.	manufacture	and	
sale	of	automatic	solid	fuel	boilers	and	fireplaces.	Sale	
pellets.

DNiPROPETROvsK FACTORy 
PRODmAsh LTD.

st. Mykola Rudenko, 53, 
49101, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 93 4045151, 
 +380 98 4872554
e-mail: kamin@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com



70 ��Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

УЧа�ниКи Ви�таВКи

�

ДОМаШніЙ ОКЕан

вул. Глибочицька, 33-37, оф. 606, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: (067) 9201117,
 (0500 7273347
Тел./Факс: (044) 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua

основними	 напрямками	 діяльності	 компанії	 є	
проектування	та	будівництво	плавальних	басейнів,	
розсувних	павільйонів	для	басейнів,	установка	басейнів	
зі	скловолокна,	продаж	обладнання	та	аксесуарів	для	
басейнів,	 а	 також	продаж	 гідромасажних	басейнів	
СПа.	 компанія	 «домашній	 океан»	 представляє	
на	 українському	 ринку	 технологічне	 обладнання	
високої	якості	для	басейнів	від	найбільших	світових	
виробників:	Pentair,	inc.	(СШа),	Acu-Trol,	inc.	(СШа),	
delair	 Group	 LLc	 (СШа),	 blue-white	 ind.	 (СШа),	
clearwater	 Tech	 LLc	 (СШа),	 clearwater	 Enviro	
Technologies,	 inc.	 (СШа),	 Prozone	water	 Products	
intl.	(СШа),	hayward	Pool	Products,	inc.	(СШа),	bieri	
Alphacovers	AG	 (німеччина),	 rollo-Solar	melichar	
Gmbh	(німеччина).	Все	обладнання	сертифіковане	
в	Україні.	ми	пропонуємо	високу	європейську	якість	
та	сучасний	дизайн	за	помірними	цінами.

EXhibiTORs

�

The	main	activities	are	the	design	and	construction	
of	swimming	pools,	sliding	pavilions	for	swimming	pool	
installation	fiberglass,	sale	of	equipment	and	accessories	
for	swimming	pools,	as	well	as	sales	of	swimming	pools	
Spa.	The	 company	«ocean	home»	on	 the	Ukrainian	
market	of	high	quality	technological	equipment	for	pools	
from	major	world	producers:	Pentair,	 inc.	(USA),	Acu-
Trol,	 inc.	(USA),	delair	Group	LLc	(USA),	blue-white	
ind.	 (USA),	clearwater	Tech	LLc	 (USA),	clearwater	
Enviro	 Technologies,	 inc.	 (USA),	 Prozone	water	
Products	intl.	(USA),	hayward	Pool	Products,	inc.	(USA),	
bieri	Alphacovers	AG	(Germany),	rollo-Solar	melichar	
Gmbh	(Germany).	All	equipment	is	certified	in	Ukraine.	
we	offer	high	European	quality	and	modern	design	at	
moderate	prices.

hOmE OCEAN
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

Glybochycka str. 33-37, 606, 
04050, Kiev, Ukraine
Phone: +380 67 9201117,
 +380 50 7273347
Phone/Fax: +380 44 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua
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ЕКО-�т
ПРиВаТне	 
ПідПРиємСТВо

а/с 795, 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.

EXhibiTORs
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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.

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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наша	 компанія	 є	 розробником	 і	 виробником	
опалювального	 обладнання	 нового	 покоління.	
В	 наших	 пристроях	 застосовуються	 інноваційні	
технології	горіння.	Теплове	обладнання	призначене	
для	 спалювання	 відновлювального	 палива.	
Розроблені	 ТоВ	 «еко-Юей»	 екологічно	 чисті	
технології	 утилізації	 відходів	 деревини,	 сільського	
господарства,	 побутових	 відходів	 дозволяють	
замінити	газ,	економити	кошти	на	опалені	та	гарячому	
водопостачанні.	 особливості	технології:

-	 екологічно	 чисте	 спалювання	 (викиди	Со	 в	
повітря	в	діапазоні	10	-	200	ppm,	що	в	декілька	разів	
менше,	 ніж	 викиди	 газових	 котлів	 (норма	 -	 до	 500	
ppm).;

-	спалювання	сировини	з	вологістю	до	75	%;
•	зменшення		в	2	рази	витрат	палива	в	порівнянні	

з	традиційними	твердопаливними	котлами;
•	 одночасне	 спалювання	 сипучих	 	 і	 кускових	

відходів	деревини;
•	 просте	 і	 зручне	 завантаження	 палива	 з	

можливістю	дозагрузки	в	процесі	горіння.

ЕКО-юЕЙ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Ялтинська, 10/14, 
м.  Київ, Київська обл., 02029, Україна
Тел.: (099) 2336576
e-mail: eco-ua2014@ukr.net
www.eco-ua.com.ua

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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ЕЛ МЕДиа

а/я 110, г. София, 1680, Болгария
Тел.:  (3592) 4622000, 4622001
e-mail: elmedia@elmedia.net
www.elmedia.net

еЛ	медиа	–	крупнейшее	техническое	издательство	
в	 Болгарии,	 выпускающее	 специализированные	
журналы	 в	 области	 энергетики,	 индустрии,	
строительства	и	инфраструктуры.	

еЛ	медиа	 выпускает	 и	 отраслевые	 каталоги	
об	 электроникe,	 автоматикe,	 электроапаратуры,	
оборудoвании,	о	машинах	и	инструментах.

EXhibiTORs

EL	mEdiA	is	the	most	popular	bulgarian	technical	
publishing	company,	specialized	in	the	field	of	energy,	
industry,	construction	and	infrastructure.	

EL	mEdiA	 publish	 also	 branch	 catalogues	 for	
electronics,	automation,	electrical	equipment,	machines	
and	tools

EL mEDiA

P. Box 110, Sofia, 1680, , Bulgaria
Phone: +3592 4622000, 4622001
e-mail: elmedia@elmedia.net
www.elmedia.net
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елдом	–	авторизований	партнер	rehau,	провідна	
компанія	в	західному	регіоні	України,	яка	працює	на	
ринку	більше	десяти	років	і	займається	виробництвом,	
продажем	 та	 монтажем	 металопластикових	
конструкцій.	 Серед	 асортименту	 продукції:	 вікна,	
двері,	підвіконня,	захисні	ролети,	протимоскітні	сітки,	
відливи	та	дашки.	для	більшого	комфорту	споживачів,	
компанія	 виготовляє	 і	 алюмінієві	 конструкції,	 які	
ідеально	 підходять	 для	 офісних	 перегородок,	
міжкімнатних	дверей	та	виставкових	вітрин.

ЕЛДОМ
комПаніЯ

вул. В. Стуса, 1А, 
м. Тернопіль, 46020, Україна
Тел.: (0352) 477100, 477110
e-mail: Inna.Koshytska@eldom.ua
www.eldom.ua

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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ЕнЕЙ
ВиРоБниче	ПідПРиємСТВо	 
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Кульпарківська, 93, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (067) 9220163
Тел./Факс: (032) 2421415
e-mail: paniv_p@ukr.net
www.eneyvp.com.ua

ВП	«еней»	–	вітчизняний	виробник	вертикальної	
та	горизонтальної	опалубки.	В	арсеналі	підприємства	
–	виробничі	лінії	з	виготовлення	власного	профілю;	
плазмова	 різка;	 лінія	 торцювання,	 шліфування,	
зрощення	брусу	та	виготовлення	будівельної	балки	
н-20;	 камери	фарбування,	 полімеризації,	 сушки;	
лінія	виготовлення	пластмасових	щитів	для	опалубки	
та	 пластмасових	 наконечників	 для	 балки;	 лінія	
виготовлення	будівельного	риштування.

нашим	клієнтам	та	партнерам	ми	пропонуємо:
-	 елементи	 опалубки	 перекриття	 (балка	

двотаврова	дерев`яна	будівельна	з	наконечниками,	
стійки	опалубкові,	триноги	полегшені,	головки-корони	
тощо)	та	стінової	опалубки	(серій	«сігма-проф	82»	та	
«сігма-проф	122»,	а	також	дрібнощитова	пластикова	
опалубка)	–	продаж	та	оренда.

-	 комплектуючі	 до	опалубки	 усіх	 видів,	фанера	
ламінована,	 фіксатори	 захисного	 шару	 тощо	
–	продаж.

-	одноразові	картонні	круглі	колони	діаметром	від	
100	до	600	мм	та	висотою	3-4	м	–	продаж;

-	будівельне	риштування	«еней-40»	з	робочою	
висотою	до	40	м	–	продаж.

-	виготовлення	та	зведення	дерев`яних	будинків.
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ЄВрОтЕрМ-Л�ВіВ
ПРиВаТне	ПідПРиємСТВо

вул. Котляревського, 37,
«Інноваційні системи опалення»
м.Львів, Украина
Тел.: (067) 320 17 00
Тел./факс: (032) 2387732
Факс: (032) 2389312
е-mail: info@euroterm.in.ua
www.euroterm.lviv.ua

ПП	«євротерм-Львів»	здійснює	продаж,		монтаж	
та	 сервіс	 опалювального	 обладнання	 і	 володіє	
необхідними	ліцензіями	 на	 виконання	 таких	 робіт.	
наявність	 регіональних	 представництв	 у	 Львові,	
києві,	одесі	та	івано-Франківську	дозволяє	своєчасно	
реагувати	 на	 запити	 замовників	 і	 партнерів	 на	
місцях.

компанія 	 є 	 імпортером	 опалювального	
обладнання	 провідних	 європейських	 виробників,	
таких	 як:	 Vaillant,	 Protherm,	 Saunier	 duval,	wolf,	
Termet,	 Ariston,	 Сhaffoteaux,	 Grundfos,	 kermi,	
caloree,	wolfshoher,	meibes,	 rehau,	 berkeplastic,	
honeywell.	 Все	 обладнання,	 що	 поставляється,	
відповідає	європейським	стандартам	та	має	українські	
сертифікати	відповідності.

інженерно-сервісний	центр	 компанії	євротерм-
Львів	здійснює	наступні	послуги:

-	укладання	договору	на	сервісне	обслуговування	
для	газової	служби.

-	 запуск,	 обслуговування,	 ремонт	 котлів	 та	
колонок

-	ремонт	насосного	обладнання
-	підбір	обладнання
-	розрахунок	систем	опалення
-	шефмонтаж
-	монтаж	систем	опалення
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ЕнЕргОБізнЕ�
	ЖУРнаЛ

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

«енергоБізнес»	 –	щотижневий	 спеціалізований	
журнал	 за	 тематикою	 паливно-енергетичного	
комплексу.	Створений	 у	 1997	 році.	 зміст	журналу	
становлять:

-	 «енергетичні»	 події	 тижня	 в	 Україні	 та	 за	
кордоном;

-	 оперативна	 інформація,	 аналітичні	 огляди	 та	
коментарі	фахівців;

-	ексклюзивна	інформація	про	обсяги	видобування	
й	поставки	вугілля;

-	статистика	виробництва	та	ціни	на	енергоносії;
-	рішення	нкРекП	 (про	тарифи,	видані	ліцензії	

тощо);
-	законодавчі	та	нормативні	акти,	що	регламентують	

діяльність	Пек.
щоденний	електронний	додаток	«енергоБізнес—

новини»	—	 це	 оперативна	 інформація	 на	 11.00	
поточного	дня.	Включає:

-	щоденні	зведення	новин	паливно-енергетичного	
комплексу;

-	щоденні	статистику	та	ціни	(в	т.ч.	на	нафту	та	
нафтопродукти	в	європі).

EXhibiTORs

Founded	 in	 1997,	 Energobusiness	 is	 a	 weekly	
magazine	about	fuel	and	energy.	it	contains:

-	 energy	 events	 of	 the	 week	 in	 Ukraine	 and	
overseas;

-	on-line	information,	industry	surveys	and	reviews,	
expert	comments;

-	 exclusive	 information	about	 the	 volumes	of	 coal	
production	and	supply;

-	production	statistics	and	energy	carriers’	prices;
-	resolutions	passed	by	national	Energy	regulation	

commission	(about	tariffs,	licenses	etc.)·legislative	and	
normative	acts.

A	daily	electronic	appendix	Energobusiness-news	is	
rapid	information	for	11.00	current	day	including:

-	daily	news	reports	of	fuel	and	energy;
-	 daily	 statistics	 and	 prices	 (including	 oil	 and	 oil	

products	in	Europe).

ENERGObUsiNEss 
mAgAzin

18/14, of. 304, V.Khvojky St., 
04655, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4942530
Fax: +380 44 4941353
e-mail: peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua
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каміни	для	опалення	від	провідних	європейських	
виробників	Lechma,	Tarnava,	hajduk,	dimplex	та	ін.

-	echma	–	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	 Україна	
вищевказаних	фірм,	 надаємо	 гарантію	 та	 сервісне	
обслуговування.

ЕнЕргОзБЕрігаюЧі �и�тЕМи
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

вул. Вірменська, 29, м. Київ
Тел/Факс: (044) 5628586  
 (099) 1911147  
e-mail: kiev@energy-safe.com.ua

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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компанія	 є	 ексклюзивним	 постачальником	
метеозалежної	 автоматики	 kromschroeder	 на	
території	 України,	 а	 також	 газового	 промислового	
обладнання	kromschroeder

ЄВрОтЕХнОтЕрМ
ТоВаРиТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Вибоpзька 103, 
м. Київ, 03067, Україна
Тел.: (067) 5074660
Тел./Факс: (044) 5019790
e-mail: info@ett.kiev.ua
www.promgas.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»	надає	 протягом	23	 років	 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;	підбираємо	та	поставляємо	обладнання	
для	 очистки	 стоків	 в	 виробництві,	 власний	 імпорт	
солі.

EXhibiTORs

8

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

45 A, 5, Chornovil Ave,
mail box 6979, 79058, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2403155
e-mail: office@ziko.com.ua
www.ziko.com.ua
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ми	–	згуртована	команда	молодих	і	досвідчених	
спеціалістів	в	сферах	електрики,	професійного	звуку	
і	світла,	архітектурного	освітлення	споруд.

для	 вас	 виконаємо	 повний	 виконавчий	 цикл	
робіт:

-	підсвітка	фасадів
-	архітектурна	підсвітка
-	освітлення	промислових	і	спортивних	обєктів
-	освітлення	торгових	площ
-	новорічна	підсвітка	та	оформлення	вітрин
-	комфортне	та	грамотне	аудіо	оформлення
-	відеоспостереження
-	відео,	презентаційне	та	звукове	обладнання

інзагрО
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Городоцька, 128 а, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (067) 6722990
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іОн
комПаніЯ	 
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
www.energosberezhenie.com

«ion»	енергозберігаючi	технології	–	Український	
виробник	 енергозберігаючого	 опалювального	
обладнання.	 	 Виробництво	 найекономічнішого	
електродного	 котла	 «ion»	 та	 газогенеруючого	
побутового	пристрою	«ion-GAS»

EXhibiTORs

���

«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»

ioN
EnErGy	SAVinG	
TEchnoLoGyFoP	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
www.energosberezhenie.com
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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.: (044) 2281496
 (050) 4072070
 (067) 5451044
e-mail : info@kb-ecoproject.com.ua
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«КВітКа» МаЙ�тЕрня 
БУДинКіВ
деВеЛоПеРСька	комПаніЯ

вул. Дудаєва, 20, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (067) 6573333
e-mail: welcome@kvitka.house
www.kvitka.house

девелоперська	 компанія	 «квітка»	 майстерня	
будинків»	 –	 заснована	 8	 жовтня	 2015	 р.	 Перший	
проект	компанії		ЖБ	«Бортнянський»	реалізується	по	
вул.	Бортнянського,	28.	Проект	вирізняється	свіжістю	
рішень	 оздоблення	 прибудинкового	 простору.	 У	
будинку	 розміщена	 перша	 у	 місті	 експлуатована	
тераса,	яка	слугуватиме	зоною	відпочинку	для	усіх	
мешканців	будинку.	Холи,	коридори	та	сходові	клітки	
матимуть	художнє	оформлення.	«картини	та	поезія	
в	під’їздах»	таке	гасло	проекту.

EXhibiTORs

18

development	company	«kvitka»	building	workshop»	
was	established	on	october	8,	2015.	our	first	development	
project	–	residential	building	bortnianskyi	is	now	under	
construction	at	28	bortnianskyi	St.,	Lviv,	Ukraine.		The	
project	stands	out	for	its	innovative	solutions	in	designing	
the	adjacent	territory	around	the	apartment	block.	it	is	
the	first	building	in	the	city	to	feature	a	shared	terrace	
with	recreation	space	accessible	to	all	its	residents.	its	
lobbies,	hallways	and	staircases	will	be	decorated	by	
artists.	The	project	operates	under	the	motto:	«Art	and	
poetry	to	all	residents»

«KviTKA» bUiLDiNG 
WORKshOP
dEVELoPmEnT	comPAny

20, Dudaeva St.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone: 0676573333
e-mail: welcome@kvitka.house
http://www.kvitka.house
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КЕМа  УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Промислова,  8, 
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.: (044) 5020326
Факс: (044) 4980137
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua

ТзоВ	«kEmA	Україна»	–	націленa	на	постійний	
ріст,	 	та	має	саму	сучасну	організацію	 і	технологію	
виробництва	 високоякісних	 	 матеріалів	 для	
будівництва	 та	 оздоблення	 в	Словенії(з	 	 1954р.)	
і	 в	 Україні(2007р.).	 наша	 виробнича	 програма	
включає:

-	клеї	для	плитки,	каменю,	мозаїки.
-	гідроізоляції	басейнів,	фундаментів.
-	Системи	утеплення	фасадів.
-	Промислові,	епоксидні	підлоги
-	Реставраційні	матеріали	і	інше.
асортимент	складає	більше	200-т	найменувань

EXhibiTORs

��

LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny	«kEmA	Ukraine»	is	
targeting	on	permanent	growth	and	has	the	advanced		
organization	and	technology	for		production	of		top	quality	
materials	for	construction	and	finishing	works.	kema	was	
founded	in	Slovenia	in	1954	and	in	2007	in	Ukraine.	our	
production		activity	includes:

-	Adhesives	for	tiles,	stones	and	mosaic.
- 	 hydro	 isolat ion	 of 	 swimming	 pools	 and	

foundations.
-	industrial	floors	of	different	kinds,	including	epoxy	

floors.
-	restoration	materials	and	others.Variety	of	products	

consists	of	more	than	200	positions.

keMA UkrAiNe
LimiTED LiAbiLiTy COmPANy

8, Promislova St.,
Visneve citi, 08132, Кievskaya obl., Ukraine
Phone: +380 44 5020326
Fax: +380 44 4980137
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua
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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.

КОМПанія - ЕКОнОМтЕПЛО
ПРиВаТне	 
ПідПРиємСТВо

вул. Плугова,  8, 
м. Львів, 79059, Україна
Тел./Факс: (032)  2249248
e-mail: et.lviv@ukr.net
ekonomteplo.com.ua
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КОМФОртниЙ �Віт
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

пр-т Червоної 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

EXhibiTORs

103

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

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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«Лемберг	 індастріал	 Парк»	 -	 лідер	 у	 галузі	
металообробки,	 проектування	 та	 виробництва	
металевих	 деталей	 будь-якої	 складності.	 новітнє	
сучасне	обладнання	дозволяє	нашим	кваліфікованим	
працівникам	якісно	виконати	будь-яке	замовлення	у	
найкоротші	терміни,	а	спеціалісти	конструкторського	
цеху	 постійно	 приємно	 дивують	 перспективними	
розробками	нового	унікального	обладнання.

Вагомою	ланкою	 компанії	 «Лемберг	 індастріал	
Парк»	 	 є	 виробництво	 твердопаливних	 котлів	
довготривалого	 горіння,	 призначених	 для	 обігріву	
промислових	 та	 житлових	 приміщень.	 Увесь	
асортимент	продукції	виготовляється	досвідченими	
спеціалістами	 	 у	 сучасних	 цехах	 на	 новітньому	
європейському	 обладнанні,	 	 що	 забезпечує	
максимальну	якість	продукції.

за	 роки	 своєї	 успішної	 діяльності	 в	 сфері	
виробництва	 теплоенергетичного	 обладнання,	
продукція	 «Лемберг	 індастріал	Парк»	 домоглася	
визнання	з	боку	вдячних	клієнтів	не	тільки	в	Україні	
але	і	у	країнах	європи	і	Снд.

завдяки	 унікальному	принципу	роботи	 котлів	 –	
коефіцієнт	корисної	дії	може	досягати	93,5	%,	а	значні	
місткості	 для	 завантаженості	 палива	 забезпечують	
надійне	 безперервне	 горіння	 протягом	 тривалого	
часу,	який	може	тривати	до	декількох	діб.

ЛЕМБЕрг інДа�тріаЛ ПарК
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Городоцька, 207, 
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2393211,
 (098) 6651313, 
 (096) 0541313, 
 (097) 7991313
e-mail: production@lipmetal.com
www.lipmetal.com

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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Тм	Лео-дизайн	–	це	багатопрофільне	процвітаюче	
підприємство,	яке	є	комплексним	виробником	меблів,	
дверей	 і	 сходів	 будь-якого	 типу	 та	 складності	 із	
натуральної	деревини.

Лев	 –	 це	 символ	 міста,	 в	 якому	 проходить	
виробництво	 нашої	 продукції,	 а	 також	 символ	
сили,	влади	та	лідерства.	Саме	такі	вольові	якості	
притаманні	нашому	підприємству	для	беззаперечного	
завоювання	 першості	 на	 ринку	 виробництва	
вишуканих	 дерев’яних	 виробів,	 які	 відображають	
поєднання	класичного	та	модерного	стилів.

за	 більш	 детальною	 інформацією	 просимо	
звертатись	 за	 номерами	 телефонів,	 вказаними	 у	
розділі	контакти	на	нашому	веб	сайті.

ЛЕО-ДизаЙн
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Данила Апостола, 16, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (0630 1460877, 
 (0960 4693471, 
 (063) 8250052
Тел./Факс: (0320 2473182
e-mail: leo-design@online.ua
www.leo-design.lviv.ua
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ЛіБра зЕт
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Западинська, 5, 
м.  Київ, Київська обл., 04123, Україна
Тел.: (067) 1002636,
 (0950 8941718
e-mail: ligorskiev@gmail.com
www.ligors.com.ua

компанія	«Лібра	зет»	була	заснована	в	2006	році	
як	будівельна	компанія,	орієнтована	на	проектування,	
будівництво	 та	 виготовлення	 металоконструкцій	
сільськогосподарського,	 цивільного	 і	 промислового	
призначення.	 Пропонуємо	 металоконструкції	
власного	 виробництва	 европейскої	 якості,	 а	 саме	
–	 двері	 металеві,	 протипожежні,	 люки,	 ворота,	
ангари,	склади	з	металу,	теплиці,	сельхоз.	конструкції,	
ферми,	 металокаркасні	 будівлі	 (бізнес-центри,	
супермаркети,	тощо),	опори	ЛеП	та	освітлення,	котли	
опалювальні.

EXhibiTORs

��

The	 company	 «Libra	 Z»	 was	 founded	 in	 2006	
as	 a	 construction	 company,	 focused	 on	 the	 design,	
construction	 and	metal	 fabrication	 of	 agricultural,	
civil	 and	 industrial	 use.we	 offer	metal	 constructions	
of	 our	 own	 production	 and	 European	 quality.	 	we	
produce	 :	metal	 doors,	 fire	 doors,	manholes,	 gates,	
hangars,	metal	 warehouses,	 greenhouses,	 farming	
construction,	 steelworks,	 buildings	 from	 the	metal	
construction(business	 centers,	 supermarkets,	 etc.),	
power	transmission	pole	and	lighting	,	heating	boilers.

LibRA Z 
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

Zapadinska str. 5, 
04123, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 1002636, 
 +380 95 8941718
e-mail: ligorskiev@gmail.com
www.ligors.com.ua



106 107Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

УЧа�ниКи Ви�таВКи

���

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

Л�ВіВ��КиЙ 
ЕК�ПЕриМЕнтаЛ�ниЙ 
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
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МанЕЖ
ТоВаРиСТВо	 
з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Максима Залізняка, 146, 
м. Черкаси, 18028, Україна
Тел.: (0472) 502510
e-mail: contact@manezh.ua
www.manezh.ua

компанія	 mAnEZh	 –	 це	 22	 роки	 на	 ринку	
сонцезахисних	 систем,	 130	 співробітників,	
індивідуальні	 розробки,	 власна	 виробнича	 база,	
своя	торгова	марка	лінійки	пергол	m-ocean.	Будучи	
розробником	власних	 систем	 і	 підтримуючи	 тренд	
енергоефективності,	компанія	mAnEZh	презентувала	
свій	новий	продукт	–	біокліматичну	перголу	m-оcEAn	
LinE	з	поворотними	ламелями	для	захисту	терас	від	
сонця,	дощу	і	снігу.

EXhibiTORs

50

The	 company	mAnEZh	22	 years	 on	 the	market	
sun	 protection	 systems,	 130	 employees,	 individual	
development,	its	own	production	base,	its	brand	line	of	
pergolas	m-ocean.	being	a	developer	in-house	systems	
and	 supporting	 the	 trend	 of	 energy	 efficiency,	 the	
mAnEZh	company	presented	its	new	product	–	bokman	
pergola	m-оcEAn	LinE	with	rotary	slats	to	protect	the	
terraces	from	the	sun,	rain	and	snow.

mANEZh
comPAny

146, Maksyma Zaliznyaka St., 
18028, Cherkasy, Ukraine
Phone: +380 472 502510
e-mail: contact@manezh.ua
www.manezh.ua
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МаріО
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Городоцька, 172, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2400350,  2624224,  
  2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com

ТзоВ	 «маріо»	 –	 підприємство	 із	 16-річним	
досвідом.	

один	із	основних	видів	діяльності	–	виробництво	
та	продаж	спецодягу.	Продукція,	яка	виготовлена	на	
підприємстві,	є	сертифікована.

У	ТзоВ	«маріо»	–	товари	належної	якості,	низькі	
ціни	 та	 спеціальні	 знижки	 для	 постійних	 клієнтів.	
а	 найголовніше:	 активні	 продажі	 та	 доставка	
безпосередньо	 клієнту	 роблять	 нашу	 компанію	
лідером	на	українському	ринку.

Пропонуємо:
-	Сертифікований	 спецодяг	 за	 індивідуальним	

замовленням
-	Робоче	взуття
-	засоби	індивідуального	захисту
-	 Виготовлення	 логотипів,	 прапорів,	 знаків	 по	

охороні	праці
-	 Вивіски,	 таблички,	 кутки	 споживача,	 меню-

борди.

EXhibiTORs

��

The	overalls	manufacturer.
manufacturing	 of	 certificated	 overalls,	means	 of	

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

mARiO LTD.

172,  Gorodotska St., 
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2400350,  2624224,  
      2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com
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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	 водогрійні	 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

МЕтаЛі�т
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Б. Хмельницького, 9,  
м. Пустомити, Львівська обл., 81100, 
Україна
Тел.: (0670 6791207, 6754897
Тел./Факс: (03230) 42401
Факс: (03230) 41507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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ТоВ	 «міцуї	 Технолоджіс»	 є	 представником	
компанії	«mitsubishi»	в	Україні.	Ліфти	та	ескалатори	
компанії	 «mitsubishi»	 виготовляються	 за	 новітніми	
технологіями,	досягаючи	найвищої	якості,	заслуживши	
світового	визнання.

для	 доступного	 сектору	 життя	 ТоВ	 «міцуї	
Технолоджіс»	пропонує	ліфти	«міцуї»,	які	впевнено	
увійшли	на	ринок	України,	зарекомендувавши	себе	
надійністю,	комфортом	та	енергозбереженням.		

МіЦУЇ тЕХнОЛОДЖі�
ТоВ

м.Київ, проспект Лобановського, 56 
тел/факс: (044) 4515489 
e-mail: Mizui.ua@gmail.com
www.mizui.com.ua
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МУніЦіПаЛ�ниЙ рОзВитОК 
та ОнОВЛЕння �тарОЇ 
Ча�тини Мі�та Л�ВОВа
СПіЛьний	УкРаїнСько-
німецький	ПРоекТ»,	що	
ВТіЛЮєТьСЯ	dEUTSchE	
GESELLSchAFT	Fü	
inTErnATionALE	
ZUSAmmEnArbEiT	(GiZ)	Gmbh	
У	СПіВПРацЮ	з	ЛьВіВСькоЮ	
міСькоЮ	РадоЮ

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

EXhibiTORs

��

municipal	development	and	rehabilitation	of	the	old	city	
of	Lviv

commissioned	by	–	German	Federal	ministry	for	Economic	
cooperation	and	development	(bmZ),

Partners	–	ministry	of	regional	development,	construction	
and	housing	 of	Ukraine,	 Lviv	city	Administration	heritage	
department

current	term	–	2009-2017
budget	–	EUr	8.5	million
objectives
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.

Activities:	 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.

results:	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

6/6, Bogomolcja St.,
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2751308
e-mail: marta.pastukh@giz.de, 
           info@urban-project.lviv.ua
www.urban-project.lviv.ua

mUNiCiPAL DEvELOPmENT 
AND REhAbiLiTATiON OF ThE 
OLD CiTy OF Lviv
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основним	предметом	діяльності	 є	 –	 роздрібна	
та	оптова	торгівля	насосними	агрегатами,	запірною	
арматурою,	компресорами,	електричними	двигунами,	
станціями	 для	 очищення	 води,	 обладнання	
для	 хімічної,	 енергетичної,	 нафто-	 та	 газової	
промисловості,	 харчової	 та	 будівельної	 галузі,	
сільського	та	комунального	господарства;	ремонт	та	
гарантійне	обслуговування	насосного	 обладнання.		
крім	 цього,	 підприємство	має	 свій	 автомобільний	
парк,	що	дає	можливість	швидко	і	надійно	доставити	
обладнання	до	клієнта.

на�О�ЕнЕргОПрОМ
ПРиВаТно-ВиРоБниче	
ПідПРиємСТВо

вул. Коновальця, 227а, 
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел.: 0673424240
Тел./Факс: (0342) 773395, 776433,  
    711050
e-mail: 9@nep.ua
www.nep.ua
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нВЦ ПрОФЕ�іЙна БЕзПЕКа
ТоВ

вул. Сім’ї  Хохлових, 8,  оф. 212, 
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: (044) 5010024, 5010045
Тел./Факс: (032) 2400024,
 (068) 8527073
e-mail: office@profbezpeka.com.ua
www.profbezpeka.com.ua

В	ТоВ	«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

EXhibiTORs

��

in	«EPc	«ProFESіynA	bEZPEkA»	you	will	be	able	
to	pass	not	only	safety	labor	and	specialty	training	but	
also	obtain	wide	range	of	related	services.

-	oUr	mAin	AcTiViTiES:
-	Safety	labor	and	other	professions	training	
-	Electro	-	mechanical	laboratory	
-	workplaces	attestation
-	rack	testing
-	Law	support	
-	Personal	protective	equipment	(PPE)	sales

EPC «PROFEsіyNA bEZPEKA

Of.212, 8, Simji Hohlovyh,
04119, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5010024, 5010045
Phone/Fax: +380 32 2400024,
 +380 68 8527073
e-mail: office@profbezpeka.com.ua
www.profbezpeka.com.ua
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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
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Кн.Ольги, 5 в, к. 306, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 7194159 (директор), 
 (067) 6711227
Тел./Факс: (032) 2425159
e-mail: uanibe@gmail.com
www.nibe.com.ua
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ніКО-заХіД
дочіРнє	ПідПРиємСТВо

вул. Липинського, 50 Б, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2989549
Факс: (032) 2918082
e-mail: o.tolopko@lv.niko.ua
www.fiat-niko.lviv.ua

компанія	«ніко-захід»	-	офіційний	дилер	Fiat	та	
Fiat	Professional	у	Львові	та	Львівській	області

компанія	«ніко-захід»	працює	на	ринку	Львівщини	
з	 травня	 2003	 року.	 основним	 видом	 діяльності	
компанії	є	продаж	нових	автомобілів,	 їх	 гарантійне	
та	післягарантійне	технічне	обслуговування,	продаж	
оригінальних	 запасних	 частин,	 аксесуарів	 та	
автокосметики.	 	 за	 час	роботи	 компанією	продано	
понад	5000	авто.

з	квітня	2014	року	компанія	«ніко-захід»	стала	
офіційним	дилером	Fiat	 у	Львові	 та	 області,	 тому	
у	 нас	Ви	 зможете	 придбати	 будь-який	 автомобіль	
з	 модельної	 лінійки	 Fiat.	 наш	 дилерський	 центр	
пропонує	 р ізноманітн і 	 системи	 придбання	
автомобіля:	 оформлення	прямої	 покупки,	 кредитні	
та	лізингові	продукти	згідно	потреб	клієнта,	систему	
корпоративного	продажу.	Також,	діє	система	trade-in	
(обмін	старого	автомобіля	на	новий	з	доплатою).	Усі	
необхідні	 документи	для	придбання	автомобіля	 та	
страхування	клієнти	можуть	оформити	безпосередньо	
у	салоні.

Станція	 технічного	 обслуговування	 компанії	
«ніко-захід»	оснащена	найновішим	обладнанням,	
що	дозволяє	надавати	послуги	будь-якої	складності	
з	 ремонту	 автомобілів	 Fiat.	одночасно	 на	 станції	
можуть	 обслуговуватись	35	 автомобілів,	 19	 з	 яких	
на	 підйомниках).	 Така	 висока	 пропускна	 здатність	
сервісного	 центру	 дає	 можливість	 оперативно	
обслуговувати	авто	наших	клієнтів.

EXhibiTORs

��

company	«niko-Zahid»	-	the	official	dealer	of	Fiat	
and	Fiat	Professional	in	Lviv	and	Lviv	region

company	«niko-Zahid»	Lviv	is	on	the	market	since	
may	2003.	The	main	activity	is	the	sale	of	new	cars	and	
their	after-sales	maintenance,	sale	of	original	spare	parts,	
accessories	and	cosmetics.	over	time	the	company	sold	
more	than	5,000	cars.

Since	April	2014	the	company	«niko-Zahid»	became	
the	official	dealer	of	Fiat	in	Lviv,	because	here	you	can	
buy	any	car	model	line	with	Fiat.	our	dealership	offers	
a	 variety	 of	 system	acquisition	 vehicle:	 design	 direct	
purchase,	 lending	 and	 leasing	 products	 according	 to	
customer	 needs,	 a	 system	of	 corporate	 sales.	Also,	
the	system	 trade-in	 (exchange	an	old	car	with	a	new	
surcharge).	All	 necessary	 documents	 for	 the	 car	
purchase	and	 insurance	customers	can	apply	directly	
to	the	cabin.

Service	Stations	 «niko-Zahid»	 is	 equipped	with	
the	latest	equipment,	which	allows	to	provide	services	
of	any	complexity	repair	of	cars	Fiat.	At	the	same	time	
the	station	can	service	the	35	cars,	19	of	which	are	on	
the	 lifts).	This	high	bandwidth	service	center	makes	 it	
possible	to	service	cars	of	our	clients.

NiKO-ZAhiD
comPAny

50 B, Lypynskogo St.,
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2989549
Fax: +380 32 2918082
e-mail: o.tolopko@lv.niko.ua
www.fiat-niko.lviv.ua
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нтМа
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВiдПоВiдаЛьнiСТЮ

вул. Максимовича, 15, (з-д «Індуктор»),
м. Івано-Франківськ, 76006, Україна
Тел.: (050) 8868464, 
 (097) 4442249
Факс: (0342) 786646
e-mail: ntma.inf@gmail.com
www.ntma.com.ua

ТоВ	 «нТма»	 компанія, 	 що	 займається	
виготовленням	 та	 обслуговуванням	 станків	 для	
плазмової	різки,	продажем	комплектуючих	для	станків	
з	чПУ	(ШВП	та	лінійні	напрямні,	крокові	двигуни	та	
драйвери	 для	 керування	 кроковими	 двигунами,	
серво	двигуни	та	серво	драйвери,	контролери	висоти	
плазми,	зубчасті	рейки	і	шестерні,	лінійні	підшипники	
та	інші	комплектуючі).	ми	пропонуємо	готові	набори	
для	3-х	та	4-х	кординатних	станків	чПУ	та	плазморізи	
Powermax	 американської	фірми	hypertherm.ТоВ	
«нТма»	 виготовляє	 станки	 для	 плазмової	 різки	
металу	з	чПУ(cnc)	серії	nT-PLASmA.

один	 з	 напрямків	 діяльності	 ТоВ	 «нТма»	 є	
продаж	 комплектуючих	до	 станків	 під	 керуванням	
чПУ.

ШВП	–	гвинти	і	гайки
гвинти	та	гайки	трапецеїдальні
Рейкові	напрямні
Лінійні	вали	і	підшипники
контролеризубчасті	рейки	та	шестерні
клинові,	полі-клинові,	зубасті	паси
муфти,	кардани,	шліцеві	вали
алюмінієвий	станочний	профіль
це	ще	не	весь	перелік	комплектуючих	для	станків	

чПУ.	ми	 приймаємо	 замовлення	 на	 весь	 перелік	
продукції	 відомих	 брендів	 таких	 як	 –	hiwin,	Tbi	
moTion,	bosch	rexroth	та	ін.		

компанія	використовує	сучасні	технології	і	підходи	
у	виробництві	продукції.	новітні	технології	дозволяють	
задовольнити	будь	які	вимоги	наших	клієнтів.

EXhibiTORs
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nTmA	LLc	–		Ukrainian	company	which	is	engaged	
in	manufacturing	 and	 servicing	machines	 for	 plasma	
cutting,	sells	components	for	cnc	machines	(Trapezoidal	
and	 linear	 guides,	 stepper	motors	 and	 drivers	 for	
controlling	 stepper	motors,	 servo	motors	 and	 servo	
drivers,	controllers	height	plasma,	rack	&	pinion,	linear	
bearings,	 linear	modules	and	many	others.)	we	offer	
kits	 for	 3-coordinate	 and	 4-coordinate	machines	 and	
plasma	system	Powermax	the	the	American	company	
hypertherm.

nTmA	LLc	 produces	cnc	machines	 for	 plasma	
cutting,	series	nT-PLASmA.	

one	of	the	areas	of	activity	of	nTmA	LLc	is	selling	
components	for	cnc	machines.

Trapezoidal	and	linear	guides;
rail	guides;
Linear	shafts	and	bearings;
controllers;rack	 and	 pinion;wedge,	 poly-wedge,	

toothed	belts;
couplings,	universal	joints,	spline	shafts;
Aluminum	profile	for	machines.
This	 is	 not	 the	whole	 list	 of	 components	 for	cnc	

machines.	we	accept	orders	for	all	products	of	famous	
brands	such	as	–	hiwin,	Tbi	moTion,	bosch	rexroth	
and	others.

The	 company	 uses	 modern	 technologies	 and	
approaches	 in	 production.	new	 technology	 can	meet	
any	requirements	of	our	customers

NTMA LLC

15, Maxymovycha St., (z-d «Induktor»), 
76006, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone:  +380 50 8868464, 
 +380 97 4442249
Fax: +380 342 786646
e-mail: ntma.inf@gmail.com
www.ntma.com.ua
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ОКЕан трЕЙД
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

а/с 11066, м. Харків, 61099, Україна
Тел.: (099) 4243882,
 (067) 5770803
Факс: (057)7636063
e-mail: office@ocean-energy.com.ua
http://ocean-energy.com.ua

напрямом	діяльності	 компанії	 «океан	Energy»	
є	 впровадження	 і	 вдосконалення	 передових	
енергозберігаючих	 технологій	 із	 застосуванням	
альтернативних	 джерел	 енергії.	 це	 дозволяє	
споживачам	 знижувати	 витрати	 на	 енергоресурси,	
надає	їм	енергонезалежність	і	покращує	екологічне	
середовище.однією	 з	 унікальних	 розробок	 є	
автономна	 мобільна	 гібридна	 вітро-сонячна	
електростанція,	 яка	 працює	 скрізь,	 де	 ускладнено	
електропостачання	 (наприклад,	 діючі	 установки	
забезпечують	 зв’язок	 в	 зоні	 аТо).Також	 компанія	
виготовляє	 вітрогенератори	 (що	 працюють	 при	
слабких	 вітрах)	 призначених	 для	 забезпечення	
електроенергією	різних	 об’єктів,	 як	 приватних,	 так	
і	 виробничих.	окремим	напрямком	 є	 виробництво	
гібридних	систем	автономного	освітлення.компанія	
«океан	Energy»	спеціалізується	на	альтернативній	
енергетиці	і	є	структурним	підрозділом	компанії	ТоВ	
«океан	Трейд».	Власне	виробництво	і	кваліфіковані	
фахівці	 (інженери-конструктори,	 програмісти)	
дозволяють	вирішувати	найрізноманітніші	поставлені	
завдання.

EXhibiTORs

108

The	 trend	 of	 direction	 of	 the	 company	 «ocean	
Energy»	 is	 the	 implementation	 and	 improvement	
of	 advanced	 energy	 saving	 technologies	 by	 using	
alternative	energy	sources.	This	allows	consumers	 to	
reduce	energy	costs,	gives	them	energy	independence	
and	 improve	 the	 environment.one	 of	 the	 unique	
development	is	an	autonomous	mobile	hybrid	wind-solar	
power	station	that	works	everywhere	whereat	electricity	
is	difficult	(eg,	existing	facilities	provide	a	connection	in	
the	zone	ATo).As	well,	the	company	create	wind	turbines	
witch	working	at	weak	winds	and	 intended	 to	provide	
electricity	to	various	facilities,	as	private	and	industrial.
Another	focus	is	the	production	of	autonomous	hybrid	
lighting.The	 company	«ocean	Energy»	 specializes	 in	
alternative	energy	and	is	part	of	the	company	«ocean	
Trade”.	 own	 production	 and	 skilled	 professionals	
(engineers,	designers,	programmers)	can	solve	a	variety	
of	assigned	tasks

OCEAN TRADE
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

Box 11066, 61099, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 99 4243882, 
 +380 67 5770803
Fax: +380 577636063
e-mail: office@ocean-energy.com.ua
http://ocean-energy.com.ua
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ПОЛіФЛОр-УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

пр. Молоді, 1 4, 
м. Луцьк, 43024, Україна
Тел./Факс: (0332) 717620
e-mail: ORLV@ukr.net

компанія	 Polyflor	 –	 це	 визнаний	 лідер	 серед	
виробників	комерційного	підлогового	покриття.	

колекці ї 	 Po ly f lor 	 в ідпов ідають	 високим	
європейським	вимогам,	що	підтверджує		міжнародний	
сертифікат	якості	iSo	9001.

Широкий	 вибір	 кольорів	 і	 текстур	 дозволяє	
створити	 ексклюзивний	 інтер’єр	 для	 магазинів	
роздрібної	торгівлі	та	готелів.

Поєднання	 якості	 і	 довговічності	 використання	
-	оптимальний	вибір	для	промислових	і	виробничих	
приміщень.	

зносостійкість	лінолеуму	робить	його	ідеальними	
для	 використання	 в	 приміщеннях	 з	 високою	
прохідністю.

компанія	 постійно	 працює	 над	 поліпшенням	
технологічних	 процесів	 і	 продукції.	 Таким	 чином,	
забезпечує	 	не	лише	різні	вимоги	ринку,	але	також	
враховує		індивідуальні	побажання	споживачів.

EXhibiTORs

��

Polyflor	company	is	the	acknowledged	leader	among	
the	producers	of	commercial	floor	coverage.		collections	
of	Polyflor	answer	European	rigorisms,	that	confirmed		
an	 international	 quality	 of	 iSo	 certificate	 9001.	The	
wide	choice	of	colors	and	textures	allows	to	create	an	
exclusive	 interior	 for	 the	shops	of	 retail	 business	and	
hotels.	 combination	 of	 quality	 and	 longevity	 of	 the	
use	is	an	optimum	choice	for	industrial	and	production	
apartments.

The	wearproofness	of	 linoleum	does	him	 ideal	 for	
the	use	in	apartments	with	the	high	communicating.	A	
company	constantly	works	above	 the	 improvement	of	
technological	processes	and	products.	not	only	does	it	
provide	all	the	different	requirements	of	market,	but	it	also	
takes		into	account	the	individual	wishes	of	users.

POLyFLOR
comPAny

1 4, Molodi Av.,
43024, Luck, Ukraine
Phone/Fax: +380 332 717620
e-mail: ORLV@ukr.net
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Виробництво	 систем	вентиляції	 з	 рекуперацією	
тепла	 	 PrAnA	 і	 теплошумоізоляційних	 панелей	
EcoTEmP.

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

Перевага	 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	рекуператорів	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,	на	фермі,	виробництві,	автомийці	тощо.

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!

Розширюємо	дилерську	мережу	в	Україні	 та	 за	
кордоном.

Прана Л�ВіВ
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

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

компанія	«Промелектро»	–	розробник	і	виробник		
побутових	занурених	насосів	«Водолій»,	дренажних	
і	 повертевших	 насосів	 	 «Водолій»,	 подрібнювачів	
кормів	«ікор-01»	та	«ікор-02»	електродвигунів	«аіР»	
з	 гарантією	виробника,	широкою	мережею	дилерів	
по	Українi	та	Снд.

Усі		вироби	мають	сертифікат	відповідності	в	еС,	
Україні,	Росії	та	Білорусії.

ПрОМЕЛЕКтрО
комПаніЯ

вул. Іскринська, 37, корпус 35-А, 
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7322210, 7544488
e-mail: sales@promelectro.com
www.promelectro.com
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рЕХаУ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Машинобудівників, 1, 
смт. Чабани, Київська обл., 08162, 
Україна
Тел.: 0 800 308888
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

��

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: 0 800 308888
Phone/Fax: +380 44 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua
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�В аЛ�тЕра
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.

EXhibiTORs

���

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.

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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�ЕрВУ� ДіМ

вул. Пилипа Орлика, 24, 
м. Дрогобич, Львівська обл., 
82100, Україна
Тел.: (067) 3740279
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

��

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: +380 67 3740279
Phone/Fax: +380 3244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com
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офіційний	представник	заводу	виробника	труб	та	
фітінгів	з	поліпропілену	(Польща).

�ігМаЛі-УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Стуса, 9, 
м. Трускавець, Львівська обл., 82200, 
Україна
Тел.: (097) 9890566, 
 (050) 3714163
e-mail: Sigma-li@ukr.net
www.sigmali.pl
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�ЛУЖБа ПОрятУнКУ БЕтОнУ 
ПЛю�
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	«Пенетрон»		
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

28

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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�ОЛВін УКраЇна
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПoВідаЛьніСТЮ

вул. Саксаганського 129-Б, офіс 26, 
м. Київ, Україна
Тел.: (044) 3322011
e-mail: info@solwinft.com
www.solwinft.com

компанія	 «Солвін	Україна»	 	 прийшла	на	 ринок	
світлопрозорих	конструкцій,	щоб	приємно	дивувати,	
дарувати	 позитивні	 емоції	 і	 радувати	 сучасними	
продуктами	неймовірної	якості.	

SoLwin		презентує	на	виставці:	
-	зовнішній	сонцезахист:	рафштори	та	вертикальні	

маркізи;
-	Панорамні	двері;
-	зимові	сади;
-	енергозберігаючі	вікна

EXhibiTORs

��

Solwin	Ukraine	 company	 entered	 the	market	 of	
translucent	 constructions	 to	 pleasantly	 surprise,	 give	
positive	emotions	and	delight	you	by	modern	products	
of	incredible	quality.

SoLwin	presents	on	the	exhibition:
-	Exterior	shading:	in-shaft	roller	shutter	and	vertical	

awnings;
-	Panoramic	doors;
-	winter	Gardens;
-	Energy-efficient	windows

soLwiN UkrAiNe

Office 26, 129-B, Saksaganskogo St., , 
Kyiv,,Ukraine
Phone: +380 44 3322011
e-mail: info@solwinft.com
www.solwinft.com
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EXhibiTORs
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вул. Дорошенка, 3,  
с.Зимна Вода, Львівська обл., 
Пустомитівський р-н, 81110, Україна
Тел/факс: (096) 7775677
 (032) 2957700
e-mail: Sale.se@ukr.net
http://stala-energia.com.ua

3, Doroshenka Str.,
Zymna Voda, 81110, Lviv region, 
Pustomytivskiy distr., Ukraine, 
Phone/fax : +380 96 7775677
 +380 32 2957700
e-mail: Sale.se@ukr.net
http://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
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�трОПУВа-УКраЇна

вул. Сихівська, 28/82, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: (050) 9786939,
 (063) 0620910
e-mail: Stropuva.lviv@gmail.com
http://Stropuva.ua

компанія	 є	 офіційним	 представником	 ТоВ	
«СТРоПУВа-УкРаїна»	 –	 українсько-литовського	
виробника	 	 твердопаливних	 котлів	 тривалого	
горіння	STroPUVA®	 потужністю	7,	 10,	 20	 і	 40	 кВт.	
котли	 STroPUVA®	 працюють	 на	 одній	 закладці	
дров	до	30	годин,	паливних	брикет	або	пелет	–	до	
2	 діб,	 вугілля	 –	 до	 5	 діб.	 крім	 тривалості	 горіння,	
перевагами	котла	STroPUVA®	є	енергоефективність,	
надійність,	 простота	 в	 обслуговуванні,	 безпека	 в	
використанні,	 автономна	 робота,	 екологічність.	
гарантія	 на	 котел	 –	 5	 років.	 	 з	 метою	 опалення	
приміщень	 в	 діапазоні	 400	 –	 2000	 м2	 і	 більше,	
компанія	пропонує	модульні	котельні	потужністю	до	
200	кВт	на	базі	встановлених	в	котельній	у	каскаді	
твердопаливних	 котлів	STroPUVA®,	що	 з	 успіхом	
застосовуються	в	бюджетній	сфері,	будівельному	та	
сільськогосподарському	секторах.

EXhibiTORs

���

The	 company	 is	 the	 official	 representative	 of	
STroPUVA-UkrAinE,	LLc	–	the	Ukrainian-Lithuanian	
manufacturer	 of	 longtime	 burning	 solid	 fuel	 boilers	
STroPUVA®	of	7,	10,	20	and	40	kw	power	range.	boilers	
STroPUVA®	one-charge	work	 on	 firewood	up	 to	 30	
hours,	fuel	briquettes	or	pellets	-	up	to	2	days,	coal	-	up	
to	5	days.	Additionally	to	the	long	duration	of	combustion,	
STroPUVA®	 boiler	 advantages	 are	 the	 following:	
efficiency,	reliability,	ease	of	maintenance,	safety	in	use,	
independent	work,	and	environmental	friendliness.	The	
warranty	on	the	boiler	is	5	years.	Also	the	company	offers	
modular	boilers	with	the	power	up	to	200	kw	on	the	basis	
of	STroPUVA®	solid	fuel	boilers	which	are	installed	in	
the	cascade	for	heating	of	the	buildings	from	400	up	to	
2000	m2	or	more	that	have	been	successfully	used	in	
public	sector,	building	and	agricultural	sectors.

sTROPUvA-UKRAiNE LLC

28/82, Syhiska St.,
79066, Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 9786939, 
 +380 63 0620910
e-mail: Stropuva.lviv@gmail.com
http://Stropuva.ua
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компанія	 «Теплокрам»	 спеціалізується	 на	
продажі	 і	 встановленні	 камінів,	 твердопаливних	
і	 газових	 котлів,	 комплексних	 систем	 димоходів	
українського	 виробника	 «Версія-Люкс».	Широкий	
вибір	твердопаливних	котлів,	як		традиційних		так	і	
піролізних	та	котлів	довготривалого	горіння,	надійних	
і	перевірених	виробників.	завжди	в	наявності	великий	
різновид	елітних	камінів,	топок,	радіаторів	 і	систем	
димоходів	 допоможуть	 вам	 зробити	 правильний	
вибір	 і	 отримати	 	 оптимальну	енергонезалежність.	
кваліфіковані	 спеціалісти	 готові	 надати	 вам	повну	
інформацію,	також	запропонувати	доставку,	монтаж,	
сервіс	і	гарантію!	наш	досвід	і	широкий	асортимент	
товару	допоможуть	Вам	зробити	правильний	вибір!

тЕПЛОКраМ
меРеЖа

вул. 22 Січня, 108 б, 
Рожнятівський р-н, смт. Брошнів-Осада, 
Івано-Франківська обл., 
77611, Україна
Тел.: (050) 908218,
 (098) 9081218
e-mail: info@teplokram.com.ua
www.teplokram.com.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

��

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	 gidroizolation,	 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
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



��� ���Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

тЕрМОБУД
СПіЛьне	ПідПРиємСТВо

вул. Промислова, 10, 
м. Червоноград, Львівська обл., 
80100, Україна
Тел.: (067) 2390237
Тел./Факс: (03249) 48927
e-mail: termoreklama@gmail.com
www.termobud.com.ua

вул.Перемоги,31  
с. Кринички, Миколаївська обл., Україна
Tел/факс: (0512) 720100,
 (067) 3299483

вул. Текстильна 28, 
м. Тернопіль, Львівська обл., Україна

Tел/факс: (0352) 527868,
 (067) 3290238

компанія	 «Термобуд»	–	 здійснює	 виробництво,	
доставку	 та	монтаж	 сендвіч-панелей	в	 найкоротші	
терміни.наша	компанія	виготовляє	сендвіч-панелі	з	
такими	наповнювачами	як:

-	Пінополіуретан;
-	мінеральна	вата;
-	Пінополістирол(пінопласт).
Переваги	нашої	компанії:
-	3	власних	потужних	завода
-	 найсучасніше	 обладнання	 5	 покоління	

«PUmA»
-	 15	 власних	 монтажних	 бригад	 (Ліцензія	 на	

право	 будівельної	 діяльності	 аВ	№589701	 від	
27.07.2011р)

-	власний	автопарк
-	14	років	досвіду.

EXhibiTORs

��

company	 «Termobud»	 –	 provides	 production,	
delivery	and	assembly	of	sandwich	panels.our	company	
produces	sandwich	panels	with	fillings	such	as:

-	Pinopoliuretan;-mineral	wool;
-	Pinopolistyrol	(Foam).
Advantages	of	our	company:
-	3	own	powerful	plant-modern	Generation	equipment	

5	«PUmA»
-	15	own	installation	teams	(License	for	construction	

activities	Ab	№589701	from	27.07.2011year)
-	own	transportcontactsm.	

TERmObUD
comPAny

10 ,Promyslova St.,
80100, Chervonograd, Ukraine
Phone: +380 67 2390237
Phone/Fax: +380 3249 48927
e-mail: termoreklama@gmail.com
www.termobud.com.ua

31, Pobedy, 
with. Krinichki Mykolaiv region, Ukraine
Phone/Fax: +380 512 720100,
 +380 67 32994 83

28, Textile St.,
m. Ternopil, Lviv region, Ukraine
Phone/Fax: +380 352 527868, 
 +380 67 3290238
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тЕХнОБазаЛ�т-інВЕ�т
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Суворова 4/6, оф. 1105, 
м. Київ, 01010, Україна
Тел.: (044) 2809361
Факс: (044) 2806164
e-mail: sales@technobasalt.com
www.technobasalt.com

компанія	«Технобазальт-інвест»	є	лідером	у	сфері	
виробництва	безперервного	 базальтового	 волокна	
та	продукції	із	нього,	таких	як:	базальтова	фібра	для	
армування	бетонів,	неметалева	базальтова	арматура	
та	базальтовий	ровинг.

ми	пропонуємо	якісні,	новітні,	природні	та	екологічно	
безпечні	продукти,	які	вже	революціонізували	галузь	
будівництва	та	автомобілебудування.

запрошуємо	 вас	 дізнатися	 більше	 про	 нашу	
компанію	 та	 ознайомитись	 з	 повною	 лінійкою	
нашої	 продукції.	 Використовуючи	 нашу	 продукцію	
ви	 отримаєте	 якісні 	 переваги	 над	 вашими	
конкурентами.

EXhibiTORs

20

Technobasalt-invest	 is	 a	 leading	manufacturer	 of	
continuous	basalt	fiber	and	related	products:	chopped	
fibers	for	concrete,	nonmetallic	basalt	rebar	and	basalt	
riving.

we	offer	high-quality,	 innovative,	natural,	and	eco-
friendly	 products	which	 have	 already	 revolutionized	
construction	and	automotive	industries.

you	are	welcome	to	find	out	more	about	our	company	
and	explore	the	entire	range	of	our	products.	with	our	
products,	you	will	gain	significant	advantages	over	your	
competitors.

TEChNObAsALT-iNvEsT LLC

Of. 1105, 4/6, Suvorova St., 
01010, Kiyv, Ukraine
Phone: +380 44 2809361
Fax: +380 44 2806164
e-mail: sales@technobasalt.com
www.technobasalt.com
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Ukr-china	communication	–	10	years	of	experience	
doing	business	with	china,	private	representative	offices	
in	the	strategic	regions	of	china	–	beijing,	Guangzhou,	
ningbo.

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.

УКр-КитаЙ КОММУніКЕЙШин
ТоВ

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

«Укр-китай	комуникейшин»	–	це	10-річний	досвід	
ведення	бізнесу	з	китаєм,	власні	представництва	в	
ключових	регіонах	країни	–	Пекіні,	гуанчжоу,	нінбо.	

основні	послуги,	які	надає	компанія:	
-	 комплексний	 супровід	 контрактів	 імпортно-

експортного	бізнесу	з	китаєм;
-	гуртові	поставки	товарів	з	китаю;
-	Транспортна	логістика;	
-митне	очищення	вантажів.

UKR-ChiNA COmmUNiCATiON 
LLC

of.4, 7, Golosiivska Str,
03039, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3638888
e-mail: info@ukr-china.com
www.ukr-china.com
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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.

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.

UZP LTD.

87, Ivana Lepse Ave.,  
03126, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 63 8715098
Phone/Fax: +380 44 3619459,  5001794
e-mail: info@uzp.co.ua
www.uzp.co.ua

УніВЕр�аЛ�ні  
заХи�ні  
ПОКриття
ТоВаРиСТВо	 
з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ
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ППФ	 «Ураган»	 більше	 десяти	 років	 на	 ринку	
будівельних	матеріалів	західної	України:

-	торгівля	металопрокатом;
-	листом	оцинкованим;
-	цвяхами	будівельними;
-	електродами;
-	цементом;
-	профілями	під	гіпсокартон;
-	люками	каналізаційними	(полімерними);
-	полікарбонатом;
-	офіційний	дилер	газобетону	«аеroc»
-	 офіційний	 дилер	 декоративної	 цегли	 заводу	

«Фагот»,	 кузменецького	 цегельного	 заводу	
«інтеркерам»;

-	 послуги	 по	 заливанню	 піщано-цементних	 та	
полістирол-бетонних	стяжок,	

-	виробництво	армуючої	сітки;
-	виробництво	оцинкованого	профілю	Т-12;
-	послуги	по	порізу	металу	гільйотиною;
-	транспортні	послуги	від	0.1	т	до	20	т;
-	виробництво	палет	для	твердопаливних	котлів;
-	пальники	на	палети;
-	виготовлення	твердопаливних	котлів.

Ураган
ПРиВаТне	ПідПРиємСТВо

вул. Богданівська, 11, 
м. Львів, 79024, Україна
Тел.: (032) 2420676,
 (067) 6746744,
 (067) 6746725
e-mail: pellasx.lviv@gmail.com
www.uragan.biz.ua, www.uragan.lviv.ua
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The	company	«F-TEch»	is	the	leading	manufacturer	
pavilions	for	pools	.

LTd	”F-TEch»	manufactures	pavilions	for	pools	to	
individual	order	parameters.

The	high-tech	equipments	of	LTd	«F-TEch»	allows	
the	 company’s	 professionals	 to	 provide	 a	 design,	
fabrication	and	 installation	of	 the	non-typical	pavilions	
for	pools.

with	our	summer	lasts	longer	!

Ф-тЕХ
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Довбуша, 7, 
с. Новиця, Калуський р-н, 
Івано-Франківська обл., 77360, Україна
Тел.: (0500 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua

компанія	«Ф-ТеХ»	–	провідний	виробник	павільонів	
для	басейнів.		

ТоВ	«Ф-ТеХ»	виготовляє	павільони	для	басейнів	
за	індивідуальними	параметрами	замовлення.	

Високотехнологічне	 	 обладнання	підприємства,	
дозволяє	 	 	 спеціалістам	 компанії	 	 проводити	
проектування,	виготовлення	та	монтаж	нестандартних	
павільонів	для	басейнів.

з	нами	літо	триває	довше!

F-TECh
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

7, Dovbusha St., 
Novytsia v., Kalush district, 
Ivano-Frankivsk region, 77360, , Ukraine
Phone: +380 50 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua
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Ltd.	 «Future	 Fire»	 exclusive	 importer	 in	Ukraine	
stones	inserts	kFd,	caldrons	on	pellets,	bath	and	SPA	
nordic	distributor	of	furnaces	Vermont	castings

ФюЧЕ ФаЙр
ТоВаРиСТВо	 
з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

вул. Стрийська, 202, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: (067) 3100011
e-mail: kaminff@gmail.com
www.f-fire.com.ua

ТзоВ	 «Фюче	Файр»	 ексклюзивний	 iмпортер	 в	
Українi	камiнних	топок		kFd,	котлiв	на	пеллети,	ванни	
SPA	nordic	та	дистрибютор	печей	Vermont	castings

FUTURE FiRE LTD

202, Struyiska St., 
79031, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3100011
e-mail: kaminff@gmail.com
www.f-fire.com.ua
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Ярмарка 
новобудов

27.09-30.09.2016
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Ltd.	«LEV	dEVELoPmEnT»	–	a	new	company	to	
market	 residential	 and	 commercial	 property	 in	 Lviv.	
created	with	 the	 best	 developers	 and	 experienced	
people	from	other	construction	companies.	impeccable	
reputation	of	our	employees	supported	by	our	commitment	
to	 provide	 quality	 services	 to	 the	European	 level	 to	
everyone	who	turns	to	us.	we	have	teamed	up	for	you	to	
consider	your	needs	and	translate	them	into	reality.

УЧа�ниКи Ви�таВКи

201
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LEv DEvELOPmENT
ТоВаРиСТВо	 
з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

LEv DEvELOPmENT
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

10, B. Khmelnitsky St.,
Lviv, Ukraine,
Phone: +380 97 3940044
e-mail: lev.development@gmail.com
www.shuttle-house.com.ua

вул. Б.Хмельницького, 10
м. Львів, Україна,
Тел.: (097) 3940044
e-mail: lev.development@gmail.com
www.shuttle-house.com.ua

ТзоВ	«ЛеВ	деВеЛоПменТ»	—	нова	 компанія	
на	 ринку	 житлової	 та	 комерційної	 нерухомості	 у	
Львові.	Створена	з	кращих	досвідчених	девелоперів	
та	вихідців	з	інших	будівельних	компаній.	Бездоганна	
репутація	наших	працівників	підкріплюються	нашими	
зобов’язаннями	надавати	якісні	послуги	європейського	
рівня	всім,	хто	звертається	до	нас.	ми	об’єдналися	
задля	Вас,	щоб	врахувати	всі	Ваші	потреби	та	втілити	
їх	у	реальність.
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The	 concept	 of	 residential	 development	 «belgian	
Village»	is	based	on	the	construction	of	9	standard	blocks	
of	312	apartments	 in	 total,	situated	 in	a	 fenced	green	
area	almost	in	the	heart	of	the	Lviv	city.	Apartments	the	
same	as	 landscaping	 is	 transferred	 to	 the	owners	 by	
«turnkey»	principle.	The	apartment	is	fully	ready	to	move	
in,	with	furniture,	appliances	and	fixtures,	we	even	clean	
windows	and	floors.

«belgian	Village»	was	 designed	 by	 the	belgian-
Ukrainian	 company	TPF	Ukraine	 in	 order	 to	 create	a	
European	comfort	for	the	people	of	the	city	of	Lviv.	

we	offer	1,	2,	3	and	4	bedroom	apartments	with	a	
total	area	of	40	to	132	m².	The	apartments	can	be	either	
single	storey	or	duplex.	

«belgian	Village»	is	the	only	project	of	this	scale	in	
the	city	center.	Six	out	of	nine	blocks	are	commissioned	
and	settled.	Today	we	are	selling	the	last	apartments	in	
the	block	№7,	also	construction	and	sale	of	apartments	
in	blocks	№8	and	№9	are	 in	 progress,	which	will	 be	
commissioned	in	the	first	quarter	of	2017.	

Sales	office	opened	on	construction	site	every	day	
except	Sunday	from	11:00.

УЧа�ниКи Ви�таВКи
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БЕЛ�гіЙ��КЕ Мі�тЕЧКО
ЖиТЛоВий	комПЛекС

bELGiAN viLLAGE
rESidEnTiAL	comPLEx

вул. Опришківська, 3а, 
м. Львів, 79024, Україна, Україна,
Тел/факс: (032) 2537342
 (067) 67472 27
 (050) 4401111
e-mail: info@bm.lviv.ua
www.bm.lviv.ua

3a, Opryshkivska Str. 
79024, Lviv, Ukraine,
Phone/fax: +380 32 2537342
 +380 67 6747227
 +380 50 4401111
e-mail: info@bm.lviv.ua
www.bm.lviv.ua

Житловий	 квартал	 «Бельгійське	 містечко»	
передбачає	будівництво	312	помешкань	у	9	будинках	
висотністю	5	поверхів	з	мансардою	на	огородженій	
озелененій	території	майже	у	самому	центрі	Львова.	
квартири	як	і	прибудинкова	територія	передаються	
мешканцям	«під	ключ».	квартира	повністю	готова	до	
заселення:	з	меблями,	технікою	та	сантехнікою,	ми	
навіть	помиємо	вікна	та	підлогу.			

«Бельгійське	 містечко»	 було	 розроблене	
бельгійсько-українською	проектною	 компанією	 “Те	
Пе	еф	Україна”	 з	метою	створення	 європейського	
комфорту	для	мешканців	Львова.	

ми	 пропонуємо	 1,	 2,	 3	 та	 4	 кімнатні	 квартири	
загальною	площею	від	40	до	132	м.кв.	Помешкання	
може	бути	в	одному	та	двох	рівнях.	

«Бельгійське	 містечко»	 єдиний	 проект	 такого	
масштабу	 в	 центрі	міста.	Шість	 з	 дев’яти	будинків	
вже	здані	в	експлуатацію.	зараз	продаються	останні	
квартири	в	будинку	№7	та	відкрито	продаж	квартир	у	
будинках	№8	та	в	останньму	на	ділянці	будинку	№9,	
котрі	будуть	здані	в	і-му	кварталі	2017	року.	

офіс	 продажів	 працює	 на	 ділянці	 будівництва	
щодня,	крім	неділі	з	11:00.	
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Ltd.	development	company	“

ВаЛЕн�
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ,	
деВеЛоПеРСька	 
комПаніЯ

VALeNs
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny	
dEVELoPmEnT	comPAny

пр-т Чорновола, 45а, корп. 12
Львів, Україна
Тел/факс: (067) 7000808
e-mail: Valens.development@gmail.com
www.Dynastya.lviv.ua

Bldg. 12, 45a, Chornovil Ave.,
Lviv, Ukraine 
Phone/fax: +380 67 7000808
e-mail: Valens.development@gmail.com
www.Dynastya.lviv.ua

ТзоВ	девелоперська	компанія	«Валенс»
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Limited	 Liability	 company	 «Ekskombud»	 in	 the	
construction	 market	 in	 February	 2004,	 and	 is	 a	
powerful	 construction	company	with	a	great	 industrial	
and	 intellectual	potential,	with	 its	own	base	and	office	
center.

Face	any	building	structure	is	its	complete	facilities,	
the	 company	 is	 particularly	 proud	 office	 building	
«UkrSibbank»	which	 on	 the	 street.	william	Samchuk	
-	 this	 bank	 building	was	 built	 in	 a	 short	 time	 that	 it	
lay	 nezavadylo	 quality	 for	 which	 the	 company	 has	
received	 prestigious	 awards	 not	 only	 in	Ukraine	 but	
also	abroad.	Also	built	houses	on	the	streets	of	Ternopil,	
Lesnaya,	rainbow,	Velychkovsky,	Skrypnyk;	residential	
neighborhood	on	the	street.	George	washington.
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ЕК�КОМБУД
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТЮ

EKsKOmbUD
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

вул. Тесленка, 4
м. Львів, 79058, Україна,
Тел/факс: (032) 2454787,
e-mail: eskombud@gmail.com
www.ekskombud.com

4, Teslenko St., 
79058, Lviv, Ukraine
Phone/fax: +380 32 2454787,
e-mail: eskombud@gmail.com
www.ekskombud.com

Товариство	 з	 обмеженою	 відповідальністю	
«екскомбуд»	на	будівельному	ринку	з	лютого	2004	
року,	 і	 є	 потужним	 будівельним	 підприємством	 з	
великим	виробничим	 та	розумовим	потенціалом,	 з	
власною	базою	та	офісним	центром.

обличчям	 будь-якої	 будівельної	 структури	 є	 її	
завершені	 споруди,	особливою	 гордістю	компанії	 є	
адміністративне	приміщення	«Укрсиббанку»,	що	на	
вул.	У.	Самчука,	-	ця	банківська	споруда	була	зведена	
в	стислі	терміни,	що	незавадило	закласти	в	неї	якість,	
за	 яку	 компанія	 отримала	 престижні	 нагороди	 не	
лише	в	Україні,	а	й	за	кордоном.	окрім	того	збудовано	
житлові	 будинки	 на	 вулицях	Тернопільська,	Лісна,	
Райдужна,	 Величковського,	Скрипника;	 житловий	
мікрорайон	по	вул.	дж.Вашингтона.
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idea	development	Ukraine
Founded	by	swiss	intelligent	development	PLc.
main	 shareholders	 come	 	 from	b2b	 sector,	 also	

represented	 by	 Ukrainian	 emigrants,	 and	 foreign	
investors	with	an	expertise	in	Ukrainian	market.

idea	has	the	following	projects	in	Lviv:
-	«Galitskiy	Lev»	(галицький	Лев),	40,	Puluya	St.;
-	«Familia»	(Фамілія),	230a,	kulparkivska	St.

інтЕЛіДЖЕнт ДЕВЕЛОПМЕнт
ТоВ
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вул.Наливайка, 3, 
м.Львів, 79001, Україна,
Тел/факс: (096) 7989090
  (093) 6841111  
e-mail: tolshal@gmail.com
www.ideaidea.com.ua/

3, Nalyvayka St.,
79001, Lviv, Ukraine
Phone/fax: +380 96 7989090
 +380 93 6841111  
e-mail: tolshal@gmail.com
www.ideaidea.com.ua/

Будівельна	компанія	idea
засновником	є	Швейцарська	компанія	intelligent	

development	 PLc.	 основні	 акціонери	 компанії	
походять	 з	b2b	 бізнесу,	 імігранти	 та	 іноземці,	що	
мають	досвід	роботи	на	українських	ринках.

на	ярмаку	новобудов	у	Львові	idea	представляє	
два	будівельні	проекти:

-	Жк	«галицький	Лев»,	вул.	Пулюя,	40;
-	Жк	«Фамілія»,	кульпарківська,	230а

iNTELLiGENT DEvELOPmENT 
PLC
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Group	of	companies	«mS»	started	 its	activity	 in	a	
difficult	time	for	the	country	and	implemented	a	number	
of	successful	projects	using	the	latest	technologies	that	
enhance	comfort	and	coziness.	it’s	no	secret	that	any	
construction	accompany	unusual	situation,	decide	what	
can	only	professionals.	These	are	skilled	workers	make	
up	the	staff	of	the	company	«mS».

The	main	priority	of	mS	–	attention	to	detail,	as	the	
company	has	enough	material	and	intellectual	resources	
to	address	the	most	complex	challenges

М� іМПЕріаЛ БУД
ТоВаРиСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛьніСТ

ms imPERiAL bUD
LimiTEd	LiAbiLiTy	comPAny

вул.Садова 2а, вул. Волошина 6, 
Львів, Україна,
Тел/факс: (032) 2393607,
 (068) 2310033 
e-mail: office@ms-bud.com.ua
http://ms-bud.com.ua/

2a, Sadova St., 6, Voloshin St., 
Lviv., Ukraine,
Phone/fax : +380 32 2393607,
 +380 68 2310033 
e-mail: office@ms-bud.com.ua
http://ms-bud.com.ua/

група	 компаній	 «mS»	 започаткувала	 свою	
діяльність	у	важкий	для	країни	час,	та	реалізувала	
ряд	 успішних	 проектів	 з	 використанням	 новітніх	
технологій,	 які	 підвищують	 рівень	 комфорту	 та	
затишку.	 ні	 для	 кого	 не	 таємниця,	 що	 будь-яке	
будівництво	 супроводжують	нестандартні	 ситуації,	
вирішити	які	можуть	тільки	професіонали.	Саме	такі	
кваліфіковані	 працівники	 складають	штат	 компанії	
«mS».	

основним	 пріорітетом	 компанії	mS	 –	 увага	 до	
деталей,	так	як	компанія	володіє	достатньою	кількістю	
матеріальних	 та	 інтелектуальних	 ресурсів	 для	
вирішення	найскладніших	завдань.
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information	center	«Pro-vireni	novobudovy»	is	not	
only	finding	new	housing,	but	makes	detailed	inspections	
of	 new	buildings	 and	 provides	 information	 about	 the	
risks	of	investing	in	construction.	information	center	is	
on	the	European	circuit,	where	all	services	paid	by	the	
developer.	with	all	developers	Pro-	vireni	novobudovy	
works	 on	 the	 same	 conditions,	 it	 allows	 you	 to	 be	
completely	objectively	in	its	recommendations.

The	head	office	is	located	at:
9,	Gnatyukа	St.,	Lviv
Schedule:	 monday	to	Friday	 09:00	-	19:00
	 Sat-Sun	 10:00	-	18:00
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ПрО-ВірЕні нОВОБУДОВи
інФоРмаційний	ценТР	
ноВоБУдоВ

PRO-viRENi NOvObUDOvy
inFormAtion Center

вул. Гнатюка 9,
м. Львів, 79000, Україна,
Тел/факс: (067) 8277277
 (067) 342 61 79
 (096) 174 83 35 
e-mail: Pro.novobudovy@gmail.com
www.novobudovy.pro

9, Gnatyuka St.,
79000, Lviv, Ukraine,
Phone/fax : +380 67 8277277
 +380 67 3426179
 +380 96 174 83 35 
e-mail: Pro.novobudovy@gmail.com
www.novobudovy.pro

інформаційний	центр	«ПРо-вірені	 новобудови»	
займається	не	тільки	пошуком	житла	в	новобудовах,	
але	й	робить	детальні	перевірки	новобудов	та	надає	
інформацію	про	ризики	інвестування	в	будівництво.	
інформаційний	 центр	 працює	 за	 європейською	
схемою,	 коли	 всі	 послуги	 оплачує	 забудовник.	 зі	
всіма	девелоперами	ПРо-вірені	новобудови	працює	
на	 єдиних	 умовах,	 це	 дозволяє	 бути	 абсолютно	
обєктивними	в	своїх	рекомендаціях.

головний	офіс	знаходиться	за	адресою:
вул.	гнатюка	9,	м.	Львів,
графік	роботи:	 пн-пт	 09:00	–	19:00
	 	 	 сб-нд	 10:00	–	18:00
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residential	 complex	 «old	Town».	 Unique	 home	
business	class	which	combines	contemporary	design	,	
comfort	and	high	quality	construction	,	located	in	the	city	
center	in	five	minutes	walk	from	the	opera	house.	The	
highlight	of	the	complex	are	apartments	with	terraces.
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�тарЕ Мі�тО
ЖиТЛоВо	БУдіВеЛьний	
кооПеРаТиВ

OLD TOWN
bUiLdinG	cooPErATiVE

вул. Балабана, 12, 
м. Львів, 79007, Україна,
Тел.: (067) 3812131
Тел./факс: (032) 2615505 
e-mail: staremistolv@gmail.com
www.staremistolv.com.ua

12, Balabana St.,  
79007, Lviv, Ukraine,
Phone: +380 67 3812131
Phone/fax: +380 32 2615505 
e-mail: staremistolv@gmail.com
www.staremistolv.com.ua

Житловий	комплекс	«СТаРе	міСТо».	Унікальний	
будинок	бізнес	класу,	який	поєднує	у	собі	сучасний	
дизайн,	комфорт	та	високу	якість	будівельних	робіт,	
розсташований	у	центрі	міста	у	п’ятихвилин	ходи	від	
оперного	театру.	Родзинкою	комплексу	є	квартири	з	
терасами.
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рЕКЛаМна КаМПанія рЕКЛаМна КаМПанія

В �ПЕЦіаЛізОВаніЙ ПрЕ�і�
-	 газета	«деревообробник»	..... (	м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«аква-Терм»	................ (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«аспекти	Будівництва» 
 	................................................. (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Будівельний	журнал» (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«кераміка».................. .(м.	київ,	Україна)	
-	 журнал	«дім	ідей»	.................. (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«оборудывание	и	инструмент» 
 	................................................... (м.	київ,	Україна)
-	 тижневик	«Будексперт»	......... (м.	Львів,	Україна)
-	 електронний	журнал	«мой	дом» 
 	................................................... (м.	київ,	Україна)
-	 електронний	журнал	«енергоБізнес» 
 	................................................... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«EnErGiA»	............................. (Болгарія)
-	 журнал	«STroiTELi»	........................... (Болгарія)
-	 журнал	«Profbuild»	.................. .(м.	київ,	Україна)	

а таКОЖ В на�тУПниХ ВиДанняХ�
-	 газета	«Ваш	магазин»	.......... .(м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«афіша	Прикарпаття» 
 	.............................. (м.	івано-Франківськ,	Україна)
-	 газета	«Від	і	до»	............... .(м.	чернівці,	Україна)
-	 газета	«газета	в	дорогу»	....... (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«газета	Реклама»
 	............................. .(м.	івано-Франківськ,	Україна)
-	 газета	«закарпатські	оголошення
 	.............................................(м.	Ужгород,	Україна)
-	 газета	«зоря	Прикарпаття»
 	......................(м.	івано-Франківськ,	м.	Тернопіль)
-	 газета	«кур’єр	екСПо»	........ .(м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«ЛьВіВСька	газеТа» (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«Львівська	пошта»	..... (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«неділя»	..................(м.	Ужгород,	Україна)
-	 газета	«ПРеСС	БиРЖа»
 	...............................(м.	дніпропетровськ,	Україна)
-	газета	«Приватний	підприємець» 
 	................................(м.дніпропетровськ,	Україна)	
-	 Журнал	«Бізнес	пропозиція» .(м.	Львів,	Україна)
-	 Журнал	«Перевізник»	............. .(м.	київ,	Україна)

рЕКЛаМа на раДіО�
-	 радіо	«Львівська	хвиля»;
-	 «Люкс	Фм»	(Львів);
-	 «Люкс	Фм»	(івано-Франківськ);
-	 «Люкс	Фм»	(Тернопіль);
-	 «Люкс	Фм»	(Рівне);
-	 «авто	Радіо»
-	 «Рето	Фм»
-	 радіо	«еРа»
-	 Внутрішня	 мережа	 супермаркетів	 «Сільпо»	 
	 9	магазинів
-	 Внутрішня	 мережа	 гіпермаркетів	 «епіцентр»	 
	 3	магазини

тЕЛЕВізіЙна рЕКЛаМа�
-	 «5-ий	канал»
-	 «24»
-	 «1+1»	
-	 Внутрішня	 мережа	 гіпермаркетів	 «епіцентр»	 
	 3	магазини

ПіДтриМКа В МЕрЕЖі iNTERNET�
http://www.galexpo.com.ua/budos/
https://www.facebook.com/budexpolviv
http://aesd.org.ua/?p=1370
http://altern-energy.com.ua/
http://auvlp.org.ua/news.htm/id-55/
http://berator.com.ua
http://biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=503
http://board.kompass.ua/
http://budboard.com.ua
http://budjurnal.com.ua/rezume.php
http://budport.com.ua/
http://dom.ukrbio.com/ua/exhibitions/
http://elektrovesti.net/event/128_osinniy-budivelniy-forum
http://energia.elmedia.net/bg/partners/index.html
http://euea-energyagency.org/uk/
http://expo.truba.ua/expo-osennij-stroitelnyj-forum-2016
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рЕКЛаМна КаМПанія

http://hotwork.ru/blog/a793-osenniy-mezhdunarodnyy-
stroitelnyy-forum-lvov.html
http://ibud.ua/region-lvovskaya-oblast
http://kapstroy.kiev.ua/
http://kbu.org.ua/news/
http://list.if.ua
http://list.lviv.ua
http://metaltechcomua.blogspot.com/p/blog-page_
9661.html
http://mybud.com.ua/vustavku_konferencii/2016/99
http://newbud.ua/events
http://pbgazeta.com/index.php?sell_r=v
http://pobudovano.com.ua/news/publications
http://priceua.com/anonsi/a_agroselhoz/388-osenniy-
stroitelnyy-forum-27-30-sentyabrya-2016.html
http://profbuild.in.ua/tutorials/314-27-30-veresnya-
2016-osnnj-budvelnij-forum.html
http://promelektro.com.ua/
http://renewable.com.ua/
http://stroiportal-dnepr.com/
http://teplydim.com.ua/
http://u23931.divostroi.net/userarticles.html
http://ua.trud.com/blog/osinbudforum-2016/
http://uabio.org/events/bioenergy-conferences/3129-
exhibition-alternative-energy-lviv-2016
http://ukraine.webprorab.com/events/?_ga=1.2004423
49.2145937284.1469612095
http://ukraine.webprorab.com/events/2101/
http://vk.com/archeton
http://www.budexpert.ua/
http://www.budpalata.com.ua/
http://www.business.dp.ua/build/bvist.htm
http://www.e-b.com.ua
http://www.e-b.com.ua/get/?t=news&id=9885
http://www.ecotown.com.ua/kalendar-podiy/12319/
http://www.esco.co.ua/

рЕКЛаМна КаМПанія

http://www.expo.zp.ua/index.php?option=com_content
&view=article&id=807&itemid=666
http://www.iec-expo.com.ua/es-2016.html
http://www.informdom.com/sobytiya.html
http://www.informdom.com/sobytiya/osennii-stroitelnyi-
forum-2016.html
http://www.moy-dom-ua.com/-news-construction-
companies
http://www.stroymart.com.ua/
http://www.trt.com.ua/
http://zabudovnyk.com.ua/news/2016/anons-osinnogo-
budivelnogo-forumu-5743
https://budprom.com/promo
https://dom.ria.com/ru/news/209022.html#25%
https://perevozka24.com.ua/expo/osnny-budvelniy-
forum
https://www.facebook.com/aspp.penoplast/
https://www.facebook.com/vbp.mybud/
www.archeton.com.ua
www.biowatt.com.ua

зОВніШня рЕКЛаМа�
-	 3	 рекламні	 установки	 в	 центральній	 частині	 
	 м.	Львова;
-	 300	плакатів	 розміщених	на	дошках	оголошень	 
	 м.	Львова;
-	 рекламні	зображення	на	маршрутних	таксі,	18	шт. 
	 м.	Львова;

заПрОШЕнО�
-	 20	000	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	



Всі авторські права належать 
Прат «гал-ЕК�ПО»®

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

	 ПраТ	 «гал-екСПо»®	 надає	 послуги	 з	
розміщення	реклами	в	усіх	змі,	прорекламованих	
в	цьому	каталозі.	з		приводу	замовлення	реклами	
звертатися	до	відділу	реклами	ПраТ	«гал-екСПо»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	 інформації	в	
каталозі	несуть	фірми-експоненти.

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

компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПраТ	«гал-екСПо»®

�ПЕЦіаЛ�ні ПОДяКи

	 дирекція	 Осіннього Будівельного Форуму 
висловлює	щиру	 подяку	 за	 підтримку	 та	 допомогу	 в	
організації	 та	проведенні	форуму	 і	 програми	супутніх	
заходів	установам,	організаціям,	підприємствам:
	 Вц	«Південний-ЕК�ПО»
	 ТзоВ	«галекспосервіс»
	 ТзоВ	«агентство Економічної Безпеки «ЕФОрт»
	 ПраТ	«�віт друку»
	 Фірмі	«Керамет»
 Львівській обласній державній адміністрації 
 Львівській міській раді 
	 та	учасникам	форуму	за	проведення	презентацій.
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