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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ З ДІАМАНТАМИ
ELIOS, м. Львів № 1 
http://gold-silver.lviv.ua
дизайн-студія. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас, дизайн яких моделюється 
відповідно до побажань замовника. Унікальні 
художні прикраси ручної роботи з діамантами. 
послуги професійного алмазного гравіювання 
за допомогою 3D технологій.

EUROGOLD, м. Дніпро № 3
https://www.eurogold.ua
Мережа ювелірних магазинів. Сертифікований 
партнер ювелірної фабрики “Едем”. Має 
ексклюзивне право продавати вироби фабрики 
за цінами виробника. ювелірні прикраси з 
діамантами.

IMPERIAL JEWELRY COMPANY, 
м. Київ № 42
ювелірна компанія. прикраси з діамантами.

TANGO, м. Костянтинівка № 8
http://tangogold.com.ua
ювелірна компанія. виробник ювелірних 
прикрас преміум класу авторського дизайну з 
діамантами.

UKRAINIAN DIAMOND 
CENTER, м. Київ № 16
https://udcdiamonds.com.ua
Інтернет-магазин ювелірних виробів на ринку з 
2005 року. ювелірні вироби з діамантами.

ZARINA, м. Київ № 13
http://zarina.ua
ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. прикраси 
із білого золота з чорними та шоколадними 
діамантами. Мережа налічує 45 магазинів по 
всій Україні.   

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю, м. Київ № 16
www.almaz-diamond.com.ua
ювелірна компанія. на ринку з 2005 року. 
основні види діяльності: огранування алмазної 
сировини, гуртова та роздрібна торгівля 
діамантами власного виробництва. Ексклюзивні 
ювелірні вироби з діамантами.

АМЕТРИН, м.Кременчук № 18
http://ametrin.org
ювелірна компанія з мережею по всій Україні. 
діамантова група товарів: сережки, каблучки, 
підвіски та кольє.

АРІСТА, м. Запоріжжя № 12
www.aristadiamonds.com
ювелірна фабрика. колекції обручок з білими 
та чорними діамантами. каблучки та запонки 
з діамантами для чоловіків. Гарнітури та 
браслети.
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ЕДЕМ, м. Дніпро № 3
http://edemgold.dp.ua
дніпропетровська ювелірна фабрика «Едем» 
на ринку з 1995 року. виготовляє широкий 
асортимент ювелірних виробів із золота 
585 проби з діамантами. Модельний ряд і 
цінова політика розраховані на широке коло 
споживачів із середнім рівнем статку. особлива 
увага приділяється асортименту обручок із 
використанням технології  алмазної огранки.

КРИСТАЛ, м. Вінниця № 11
https://vinnitsakristall.com
державний завод. одне з найбільших у світі 
підприємств з переробки ювелірних алмазів у 
діаманти різних якісно-кольорових та вагових 
характеристик; круглих, фантазійних та 
ступінчастих форм. підприємство обробляє як 
власну, так і давальницьку сировину. класичні 
ювелірні вироби з діамантами. колекція з понад 
2500 прикрас.

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ІЗ ЗОЛОТА
ELIOS, м. Львів № 1
http://gold-silver.lviv.ua
дизайн-студія. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас, дизайн яких моделюється 
відповідно до побажань замовника. використання 
найсучасніші 3D технології в галузі ювелірного 
промислу. Унікальні художні прикраси ручної 
роботи в одиничних екземплярах з золота та 
натурального каміння. послуги професійного 
алмазного гравіювання за допомогою 3D 
технологій. 

EUROGOLD, м. Дніпро № 3
https://www.eurogold.ua
Мережа ювелірних магазинів. Сертифікований 
партнер ювелірної фабрики “Едем”. Має 
ексклюзивне право продавати вироби фабрики 
за цінами виробника. каблучки, сережки, 
підвіски, хрестики, ланцюжки з золота.

GERDAN, м. Львів №34
https://gerdangold.com.ua
ювелірний бренд. на ринку з 2015 року. під 
брендом Gerdan об’єднано традиції львівської 
майстерності, творчу філософію та сучасний 
підхід до ведення ювелірного бізнесу. в 
асортименті прикраси з золота з штучним, 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням 
різних форм та видів огранування. оригінальні 
браслети, сережки, підвіски та ланцюжки.

GOLD LUXURY, м. Харків № 5
ювелірний бутік. на ринку з 2014 року. 
вишукані серійні моделі індивідуального 
і класичного сучасного дизайну із золота з 
вставками з дорогоцінного та штучного каміння. 
жіночі, чоловічі та дитячі колекції.

IMPERIAL JEWELRY COMPANY, 
м. Київ № 42
ювелірна компанія. золоті прикраси з вставками 
з натурального каміння.
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TANGO, м. Костянтинівка № 8 
http://tangogold.com.ua
ювелірна компанія. виробник ювелірних 
прикрас преміум класу авторського дизайну із 
золота, які поєднують в собі розкішну класику, 
нестандартний авангард і новинки модерну.

UKRAINIAN DIAMOND  
CENTER, м. Київ № 16 
https://udcdiamonds.com.ua
Інтернет-магазин ювелірних виробів на ринку 
з 2005 року. ювелірні прикраси із білого та 
жовтого золота з діамантами.

ZARINA, м. Київ № 13 
http://zarina.ua
ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. прикраси 
із білого золота з чорними та шоколадними 
діамантами. Мережа налічує 45 магазинів по 
всій Україні.   

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю, м. Київ № 16 
www.almaz-diamond.com.ua
ювелірна компанія. на ринку з 2005 року. 
виробник ексклюзивних ювелірних прикрас із 
золота з дорогоцінним та напівдорогоцінним 
камінням.

АМЕТРИН, м. Кременчук № 18 
http://ametrin.org
ювелірна компанія з мережею по всій Україні. 
виробник оригінальних ювелірних прикрас із 
золота та з дорогоцінним і напівдорогоцінним 
камінням.

АРІСТА, м. Запоріжжя № 10
www.aristadiamonds.com
ювелірна фабрика. колекції обручок з білими 
та чорними діамантами. каблучки та запонки 
з діамантами для чоловіків. Гарнітури та 
браслети.

БЕРИЛ, м. Львів № 31
http://beryl.com.ua
ювелірна фабрика. виробник ювелірних 
виробів із золота з вставками з ексклюзивного 
каміння. повний цикл виробництва від ескізу 
до моделі.

ЕДЕМ, м. Дніпро № 3
http://edemgold.dp.ua
дніпропетровська ювелірна фабрика «Едем» 
на ринку з 1995 року. виготовляє широкий 
асортимент ювелірних виробів із золота 585 проби 
із синтетичними, напівкоштовними вставками 
та діамантами. особлива увага приділяється 
асортименту обручок із використанням технології  
алмазної огранки. “Едем” є офіційним брендинг-
партнером австрійської компанії Swarovski та 
має право використовувати бренд Swarovski 
в продукції фабрики. кожен клієнт знайде 
необхідний аксесуар: кільця, золоті хрести з 
коштовними каменями, браслети, ланцюжки 
та інші прикраси. Сьогодні колекція ювелірних 
виробів підприємства нараховує більше 10000 
моделей ювелірних прикрас, які можуть 
задовольнити найвибагливіший смак покупців.
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ЕЛІТ, м. Вінниця №29
тов «ювелірна фабрика Еліт» на ринку з 1997 
року. Маючи в наявності сучасне обладнання 
і висококласних фахівців, фабрика виробляє 
якісні вироби з золота з дорогоцінними, 
напівдорогоцінними та синтетичними вставками. 
в даний час в асортименті компанії більше 8000 
різних моделей прикрас. 

КАСТ, м. Вінниця № 14
торгова марка. асортимент виробів включає 
в себе витончені персні, каблучки, сережки, 
підвіски, браслети, розкішні кольє та вишукані 
гарнітури, які вирізняються новизною і 
оригінальністю, виконані як у класичному, так 
і сучасному стилях. 

КРИСТАЛ, м. Вінниця № 11
https://vinnitsakristall.com
вінницький державний завод. ювелірні прикраси 
з коштовним і кольоровим камінням. понад 2500 
видів прикрас.

ПЕТРИК, м. Біла Церква № 7
www.petrikgold.com.ua
ювелірний завод. на ринку з 1998 року. 
виробник  ювелірних прикрас із золота 585 
проби з природним (топаз, гранат, аметисти, 
цитрин, хризоліт, рубін)  та синтетичним 
(гідротермальний смарагд, олександрит) 
камінням.

ПІРАМІДА, м. Хмельницький № 2
https://piramida.prom.ua
ювелірний завод. на ринку з 1995 року. виробник 
ювелірних прикрас із золота, оздоблених 
кристалами Swarovski, діамантами та іншим 
дорогоцінним камінням. Широкий асортимент 
дитячих прикрас, чоловічих печаток, підвісок з 
лазерним гравіюванням, хрестиків та релігійних 
підвісок.

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків №5
http://deoro585.com
творче об’єднання. виготовлення широкого 
асортименту ювелірних виробів із золота 585 
проби із вставками кубічного цирконію. особлива 
увага приділяється асортименту ланцюгів 
та браслетів ручного плетіння.  Харків цепь 
– це моделі сучасного дизайну, неперевершеної 
якості по мінімальним цінам. Сьогодні колекція 
ювелірних виробів підприємства нараховує 
більше 5000 моделей.
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗІ СРІБЛА 
ALIRU м. Харків № 25
https://kharkov.prom.ua/c2830226-
yuvelirnaya-firma;4.html
підприємство-виробник ювелірних прикрас 
із срібла. використання передових технологій 
для виготовлення висококласних прикрас 
ексклюзивного дизайну.

AVE GEMS, м. Одеса №10
http://sherljewellery.com
ювелірні вироби зі срібла сучасного дизайну з 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. 
Ексклюзивно для виставки «ЕлітЕкСпо.
зима-2018» презентуватиметься нова колекція 
з натуральними  перлами барокко в сріблі  
«Romantiche».

ELIOS, м. Львів № 1
http://gold-silver.lviv.ua
дизайн-студія. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас, дизайн яких моделюється 
в і д п о в і д н о  д о  п о б а ж а н ь  з а м о в н и ка . 
використовуємо найсучасніші 3D технології 
в галузі ювелірного промислу. Ми створили 
унікальні художні прикраси ручної роботи в 
одиничних екземплярах, які доповнять вашу 
індивідуальність. також надаємо послуги 
професійного алмазного гравіювання за 
допомогою 3D технологій. наше натхнення 
– щасливі обличчя наших клієнтів, коли вони 
отримують давно омріяні прикраси.

GERDAN, м. Львів №34
https://gerdangold.com.ua
ювелірний бренд. на ринку з 2015 року. під 
брендом Gerdan об’єднано традиції львівської 
майстерності, творчу філософію та сучасний 
підхід до ведення ювелірного бізнесу. в 
асортименті прикраси зі срібла з штучним, 
дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням 
різних форм та видів огранування. оригінальні 
браслети, сережки, підвіски та ланцюжки.

IMPERIAL JEWELRY COMPANY, 
м. Київ № 42
ювелірна компанія. прикраси зі срібла з 
вставками з натурального каміння.

IRIDA-V, м. Харків № 28
http://irida-v.com
ювелірна компанія на ринку з 2003 р. виробник 
витончених ювелірних прикрас із срібла 925 
проби з дорогоцінним камінням.

ROSESILVER, м. Буча №23
http://rosesilver.com.ua
жіночі прикраси зі срібла та фурнітура для 
виробів hand-made.

TANGO, м. Костянтинівка № 8
http://tangogold.com.ua
ювелірна компанія. виробник ювелірних 
прикрас преміум класу авторського дизайну зі 
срібла. 
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ZARINA, м. Київ № 13
http://zarina.ua
ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. 
виробник прикрас зі срібла з вставками з 
натурального каміння та з кристалами Swarovski. 
Чоловічі та дитячі колекції.

АМЕТРИН, м. Кременчук № 18
http://ametrin.org/
ювелірна компанія з мережею по всій Україні. 
виробник оригінальних каблучок, сережок, 
кулонів зі срібла з вставками з натурального та 
синтетичного каміння.

БЕРИЛ, м. Львів № 31 
http://beryl.com.ua
ювелірна фабрика з мережею по всій Україні. 
каблучки, сережки, кулони зі срібла з вставками 
з натурального та синтетичного каміння. 
виробник ювелірних виробів із золота з 
вставками з ексклюзивного каміння. повний 
цикл виробництва від ескізу до моделі.

КОТЛЯР, м. Київ № 19 
http://kotliar.kharkov.ua
компанія на ринку з 2008 року. виробник 
ювелірних прикрас оригінального дизайну 
зі срібла та золота. великий асортимент 
ланцюжків, браслетів, сережкок, каблучок та 
інших прикраси на різний смак і рівень доходу. 
дитячі колекції.

ПЕТРИК, м. Біла Церква № 7 
www.petrikgold.com.ua
ювелірний завод. на ринку з 1998 року. 
виробник  ювелірних прикрас із золота 585 
проби з природним (топаз, гранат, аметисти, 
цитрин, хризоліт, рубін)  та синтетичним 
(гідротермальний смарагд, олександрит) 
камінням.

ПЄРШИН В.М. ФОП, м. Харків №40
виробник срібних ланцюжків та браслетів 
ручної роботи. також в асортименті є срібні 
підвіски, ладанки та хрестики.

ПІРАМІДА, м. Хмельницький № 2 
http://piramida.etov.com.ua
ювелірний завод. на ринку з 1995 року. 
ювелірні прикраси зі срібла з натуральним та 
синтетичним камінням, а також з кристалами 
Swarovski. Широкий асортимент дитячих 
прикрас, чоловічих печаток, підвісок з лазерним 
гравіюванням, хрестиків та релігійних 
підвісок. 

СВІТЛАНА ТМ, м. Київ № 35
ювелірна компанія. виробник ювелірних 
прикрас зі срібла.

СРІБНА ІСТОРІЯ, м. Львів № 33
www.instagram.com/silver_history_stones
ювелірний салон. ювелірні прикраси зі срібла 
та вироби з натурального каміння. найширший 
асортимент срібних виробів: ексклюзивних 
сувенірів; вишуканих прикрас; ювелірних 
виробів з натурального камення; столового 
срібла.
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СТЕРЛІНГ9, м. Харків № 26
www.sterling9.com.ua
ювелірний бренд. на ринку – з 1992 року. 
виробництво стильних прикрас зі срібла: 
перснів, каблучок, сережок, підвісок, браслетів 
та ланцюжків, а також сувенірних ложок. 
Ексклюзивна колекція байкерських прикрас 
«Memento Моri» – це байкерські ланцюги та 
браслети зі срібла ручної роботи, вироблені в 
єдиному екземплярі, приголомшливі чоловічі 
персні, тематичні обереги, хрести та срібні 
кулони для байкерів.

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків №5 
http://deoro585.com
творче об’єднання. виготовлення широкого 
асортименту ювелірних виробів зі срібла 
925 проби із вставками кубічного цирконію. 
особлива увага приділяється асортименту 
ланцюгів та браслетів ручного плетіння. також, 
виготовлення прикрас з використанням фіанітів 
Swarovski.  Харків цепь – це моделі сучасного 
дизайну, неперевершеної якості по мінімальним 
цінам. Сьогодні колекція ювелірних виробів 
підприємства нараховує більше 5000 моделей.

ЩЕРБАК, м. Біла Церква № 9 
http://www.scherbakvv.com.ua
ювелірна компанія. на ринку з 1989 року. 
особливість виробництва полягає в комбінації 
срібла та золота, яка доповнюється великим 
різновидом каміння.

ЮР’ЇВ, м. Біла Церква №4
https://yuriv.ua
ювелірна компанія. на ринку з 2013 р. виробник 
комбінованих виробів зі срібла та золота 
сучасного дизайну, які доповнюються великим 
асортиментом напівкоштовного каміння.

ГОДИННИКИ

GERDAN, м. Львів №34
https://gerdangold.com.ua
ювелірний бренд. на ринку з 2015 року. в 
асортименті - оригінальні жіночі годинники.

СВІТЛАНА ТМ, м. Київ № 35
ювелірна компанія. в асортименті є жіночі 
годинники.
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ВСТАВКИ ДЛЯ  ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
UKRAINIAN DIAMOND 
CENTER, м. Київ № 16
https://udcdiamonds.com.ua
Інтернет-магазин ювелірних виробів на ринку з 
2005 року. діаманти різних форм та розмірів.

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю, м. Київ № 16
www.almaz-diamond.com.ua
ювелірна компанія. на ринку – з 2005 року. 
оптова та роздрібна торгівля діамантами 
власного виробництва.  власний штат 
професійних фахівців ограновування і оцінки 
алмазної сировини і діамантів.

СПІРІТ СТОУН, м. Київ № 22 
https://46891-ua.all.biz
один з найбільших в Україні постачальників 
природного коштовного каміння ручного 
європейського ограновування.  власне 
виробництво дозволяє виготовляти каміння 
будь-якої огранки, форми та розмірів, 
виконувати індивідуальні замовлення. велика 
різноманітність дизайнів, доступна ціна, а також 
гнучка система знижок.

ТРЕЙД, м. Київ № 20 
www.facebook.com/pg/tradegemsukraine
Мале приватне підприємство. понад 20 років 
на ринку. виробник та імпортер огранованих 
вставок з натуральних коштовних каменів 
1 групи і напівдорогоцінних 2 і 3 групи. 
калібровані і фантазійні форми огранки.

ПРИКРАСИ З ЕМАЛЛЮ
IRIDA-V м. Харків № 28
http://irida-v.com
ювелірна компанія на ринку з 2003 р. виробник 
витончених ювелірних прикрас із срібла 925 з 
емаллю.

TANGO, м. Костянтинівка № 8 
http://tangogold.com.ua
ювелірна компанія. виробник ювелірних 
прикрас преміум класу авторського дизайну із 
золота з емаллю, які поєднують в собі розкішну 
класику, нестандартний авангард і новинки 
модерну.

ZARINA, м. Київ № 13 
http://zarina.ua
ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. 
Мережа налічує 45 магазинів по всій Україні.   
Ексклюзивні серії прикрас з емаллю. 

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків №5
http://deoro585.com
творче об’єднання. виготовлення широкого 
асортименту ювелірних виробів із золота 585 
проби та срібла 925 проби з емаллю.
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ПРИКРАСИ З БУРШТИНОМ
BRIOLET, м. Львів № 32
https://www.facebook.com/brioletdesign
авторські прикраси з натурального каміння. 
намисто та браслети з бурштину.

ПЕТРИК, м. Біла Церква № 7
www.petrikgold.com.ua
ювелірний завод. на ринку з 1998 року. 
виробник  ювелірних прикрас із золота та срібла 
з бурштином.

ТРЕЙД, м. Київ № 20 
www.facebook.com/pg/tradegemsukraine
Мале приватне підприємство. понад 20 років на 
ринку. вставки та прикраси з бурштину.

ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО КАМІННЯ

AVE GEMS, м. Одеса №10 
http://sherljewellery.com
вишукана біжутерія сучасного дизайну, яка 
поєднує високу якість та оригінальні ідеї. 
прикраси з магічним гранатом, сяючим топазом, 
таємничим смарагдом, чудовим димчастим 
кварцом, променистим цитрином, чаруючим 
сапфіром і чарівними турмалинами. 

BRIOLET, м. Львів № 32 
https://www.facebook.com/brioletdesign
авторські прикраси з натурального каміння: 
намисто, браслети. Сережки зі срібла з 
напівкоштовним камінням.

ELIOS, м. Львів № 1  
http://gold-silver.lviv.ua
дизайн-студія. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас з натуральним камінням, 
дизайн яких моделюється відповідно до 
побажань замовника. 

OKSANA BORIYCHUK, м. Львів № 44
https://oksana-boriychuk.com.ua
авторські прикраси з натурального каміння: 
чокери, намиста та браслети

СРІБНА ІСТОРІЯ, м. Львів № 33
www.instagram.com/silver_history_stones
ювелірний салон. виробник прикрас з 
натурального каміння.

ТРЕЙД, м. Київ № 20
www.facebook.com/pg/tradegemsukraine
Мале приватне підприємство. понад 20 років 
на ринку. виробник прикрас та сувенірів з 
натурального коштовного каміння. в асортименті 
є намисто з перлів та бурштину.
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БІЖУТЕРІЯ

ХУДОЖНІ ВИРОБИ
ZARINA, м. Київ № 13
http://zarina.ua
ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. Срібні 
ікони

СРІБНІ ІКОНИ З ГРЕЦІЇ, м. Косів  № 37 
оптовий та роздрібний продаж срібних ікон з 
оздобленням.

BRIOLET, м. Львів № 32
https://www.facebook.com/brioletdesign
авторські прикраси з натурального каміння. 
продаж мінералів, кристалів, вставок та 
колекційних взірців. Експертна оцінка.

LENA SE, м. Одеса № 27
https://www.facebook.com/Коллекционные-
украшенния-Lena-Se-191722487576048
Ексклюзивні колекційні авторські прикраси. 
поєднання незвичних форм та матеріалів в 
сережках, браслетах, підвісках та намисті.

AVE GEMS, м. Одеса № 10
http://sherljewellery.com
вишукана біжутерія сучасного дизайну, яка 
поєднує високу якість та оригінальні ідеї. 
прикраси з магічним гранатом, сяючим топазом, 
таємничим смарагдом, чудовим димчастим 
кварцом, променистим цитрином, чаруючим 
сапфіром і чарівними турмалинами.

АМЕТРИН, м. Кременчук № 18
http://ametrin.org/
ювелірна компанія з мережею по всій Україні. 
виробник оригінальної серії біжутерії Nature 
Bijoux: підвіски, каблучки, сережки, браслети, 
кулони та кольє з вставками з натурального та 
синтетичного каміння, перламутру, дерева та 
натуральних волокон.

МОДНІ ШТУЧКИ, м. Львів № 36
www.instagram.com/modnishtychki/
Модний магазин біжутерії і аксесуарів для 
волосся. Браслети і брошки, шпильки і підвіски, 
сережки, кільця і кольє – далеко не вся біжутерія, 
представлена в магазинах. 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ
ZARINA, м. Київ № 13
http://zarina.ua
ювелірний дім. Бренд існує з 1998 року. 
Мережа налічує 45 магазинів по всій Україні.   
Ексклюзивні серії прикрас з емаллю. 

СРІБНА ІСТОРІЯ, м. Львів № 33
www.instagram.com/silver_history_stones
ювелірний салон. найширший асортимент 
ексклюзивних сувенірів та столового срібла.

СТЕРЛІНГ9, м. Харків № 26
www.sterling9.com.ua
виробник ювелірних виробів та срібла. Срібні 
подарункові ложки.

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків №5
http://deoro585.com
виробник срібних статуеток, сувенірних 
брелоків та ложок.

ЩЕРБАК, м. Біла Церква № 9
http://www.scherbakvv.com.ua
Сувенірні сріблі ложки та підковки.

ELIOS, м. Львів № 1  
http://gold-silver.lviv.ua
дизайн-студія. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас, дизайн яких моделюється 
в і д п о в і д н о  д о  п о б а ж а н ь  з а м о в н и ка . 
використовуються найсучасніші 3D технології 
в галузі ювелірного промислу. Створення 
унікальних художніх прикрас ручної роботи в 
одиничних екземплярах. послуги професійного 
алмазного гравіювання за допомогою 3D 
технологій.

БЕРИЛ, м. Львів № 31 
http://beryl.com.ua
ювелірна фабрика. Створення моделей ювелірних 
виробів, 3D проектування, дизайнерський 
нагляд. Можна придбати дорогоцінний камінь 
і виготовити ексклюзивну модель.

ГРАВІЮВАЛЬНА СПРАВА «АКС», 
м. Київ №30
http://gravdelo.com/
Художники-гравери карнаухові олександр та 
Сергій. з 2000 року займаються гравіювальною 
справою. виготовлення медалей, копійок, клейм, 
матриць, пуансонів. послуги з гравіювання.

СРІБНА ІСТОРІЯ, м. Львів № 33
www.instagram.com/silver_history_stones
ювелірний салон. нанесення гравіювання 
та створення дизайнерських виробів на 
індивідуальне замовлення.
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ОБМІН / РЕМОНТ
ELIOS, м. Львів № 1 
http://gold-silver.lviv.ua
дизайн-студія. виготовлення ексклюзивних 
ювелірних прикрас, дизайн яких моделюється 
відповідно до побажань замовника. також, 
надаються послуги з ремонту виробів та обміну 
з доплатою за роботу.

IMPERIAL JEWELRY COMPANY, 
м. Київ № 42
ювелірна компанія. обмін виробів із золота.

БЕРИЛ, м. Львів № 31
http://beryl.com.ua
виробник ювелірних виробів із золота та 
срібла. Є можливість обміну, оплативши лише 
за роботу.

ПІРАМІДА, м. Хмельницький № 2
http://piramida.etov.com.ua
виробник ювелірних виробів із золота та срібла. 
обмін виробів із золота.

СРІБНА ІСТОРІЯ, м. Львів № 33
www.instagram.com/silver_history_stones
ювелірний салон. ремонт та обмін ювелірних 
виробів.

СТЕРЛІНГ9, м. Харків № 26
www.sterling9.com.ua
виробник ювелірних виробів та срібла. обмін 
виробів із золота та срібла.

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків №5
http://deoro585.com
виробник ювелірних виробів із золота та срібла. 
обмін виробів зі срібла.

АКСЕСУАРИ

BRANDaBAR, м. Львів №38
www.facebook.com/BAGSforWOMENandMEN
Магазин брендових шкіряних жіночих сумок. 
найкращі ціни в Україні на брендові копії 
сумок.

FELTA, м. Київ № 39
http://felta.com.ua
Бренд. Створює сучасні аксесуари та одяг прет-
а-порте класу люкс з використанням швейних 
технологій та фелтінгу (валяння).
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Irina Sergienko STYLE, м. Київ
дизайнерські прикраси зі шкіри та перлин.

La Charme, Черкасова Олена, м. Одеса
оригінальні прикраси ручної роботи з бісеру, 
натурального каміння, шкіри та інших 
матеріалів.

StoneMix Камишан Вікторія, м. Харків
прикраси ручної роботи зі срібла

Войтків Світлана, м. Львів
авторські прикраси ручної роботи. коралі в 
етно-стилі.

Дацюк Галина, м. Харків

Заремба Олена, м. Львів

Кантор Галина, м. Львів
коралі з натурального каміння та кераміки.

Львівська Олеся, м. Львів
авторське намисто ручної роботи з натурального 
каміння та бісеру.

Михайлик Андрій, м. Львів

Міненко Ольга, м. Львів
Еко-аксесуари ручної роботи.

Овдієнко Анна, м. Київ

Петропавловська Олена, м. Одеса

Слободюк Наталія, м. Львів

Соболєва Тетяна, м. Харків

Сонячна майстерня Венери Сабі, м. Київ
авторські прикраси з натурального каміння, 
картини на склі та полотні, картини на склі із 
підсвіткою та світильники.

Чад Галина, м. Львів
Ексклюзивне авторське текстильне намисто та 
валяні шарфи ручної роботи.

Чарівні БубОньки, м. Львів
Еко прикраси в етно стилі з дерева, льону, вовни 
та бавовни. Є можливість виготовлення під 
замовлення.

Шкоріч Марія, м. Львів
прикраси ручної роботи зі срібла та натурального 
каміння.

Ярмакова Наталія, м. Одеса

САЛОН HAND MADE ПРИКРАС, 
БІЖУТЕРІЇ ТА АКСЕСУАРІВ
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ЧОЛОВІЧІ КОЛЕКЦІЇ

ELIOS, м. Львів № 1
http://gold-silver.lviv.ua 
каблучки, браслети, медальйони, хрестики та 
запонки для чоловіків.

EUROGOLD, м. Дніпро № 3
https://www.eurogold.ua

GERDAN м. Львів №34
https://gerdangold.com.ua
Широкий асортимент чоловічих браслетів, 
ланцюжків та печаток.

GOLD LUXURY, м. Харків № 5
Чоловічі печатки, браслети та кулони.

IRIDA-V, м. Харків № 28
http://irida-v.com
Срібні чоловічі ланцюжки, браслети, печатки, 
хрестики та підвіски.

TANGO, м. Костянтинівка № 8
http://tangogold.com.ua
Чоловічі запонки та печатки.

UKRAINIAN DIAMOND CENTER, 
м. Київ № 16
https://udcdiamonds.com.ua

ZARINA, м. Київ № 13
http://zarina.ua
Чоловічі браслети, запонки та печатки.

АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю, м. Київ № 16
www.almaz-diamond.com.ua
Чоловічі запонки з діамантами та затискачі для 
краваток.

АМЕТРИН, м. Кременчук № 18
http://ametrin.org
Чоловічі браслети та ланцюжки.

АРІСТА, м. Запоріжжя № 12
www.aristadiamonds.com
каблучки та запонки з діамантами для чоловіків. 
Гарнітури та браслети.

БЕРИЛ, м. Львів № 31
http://beryl.com.ua
ювелірна фабрика. виробник чоловічих 
каблучок, браслетів та прикрас на індивідуальне 
замовлення.

ЕДЕМ, м. Дніпро № 3
http://edemgold.dp.ua
КАСТ, м. Вінниця № 14
Чоловічі ланцюжки та браслети.
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КРИСТАЛ, м. Вінниця № 11
https://vinnitsakristall.com
виробник чоловічих перснів та каблучок, запонок 
з діамантами та затискачів для краваток.

ПЕТРИК, м. Біла Церква № 7
www.petrikgold.com.ua

ПІРАМІДА, м. Хмельницький № 2
https://piramida.prom.ua
Широкий асортимент чоловічих печаток, 
підвісок з лазерним гравіюванням, хрестиків та 
релігійних підвісок.

СРІБНА ІСТОРІЯ, м. Львів № 33
https://www.instagram.com/silver_history_
stones

СТЕРЛІНГ9, м. Харків № 26
www.sterling9.com.ua
Ексклюзивна колекція байкерських прикрас 
«Memento Моri»: ланцюги та браслети зі срібла 
ручної роботи, приголомшливі чоловічі персні, 
тематичні обереги, хрести та срібні кулони для 
байкерів.

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків №5
http://deoro585.com

ЩЕРБАК, м. Біла Церква № 9
http://www.scherbakvv.com.ua
Широкий асортимент чоловічих браслетів, 
ланцюжків, печаток, хрестиків та релігійних 
підвісок.

ЮР’ЇВ, м. Біла Церква №4
https://yuriv.ua
виробник чоловічих прикрас з поєднанням 
золота та срібла: печаток, каблучок, підвісок, 
хрестиків та ладанок, браслетів, запонок та 
затискачів для краваток.
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ДИТЯЧІ КОЛЕКЦІЇ
ELIOS, м. Львів № 1
http://gold-silver.lviv.ua
дитячі сережки, підвіски, хрестики, ланцюжки, 
браслети з каталогу та на індивідуальне 
замовлення.

АМЕТРИН,  м. Кременчук № 18
http://ametrin.org
дитячі сережки та підвіски.

GOLD LUXURY, м. Харків № 5
дитячі сережки, ланцюжки та підвіски.

КРИСТАЛ, м. Вінниця № 11
https://vinnitsakristall.com
дитячі сережки та підвіски.

ПЄРШИН В.М. ФОП, м. Харків №40
виробник срібних дитячих ланцюжків, підвісок, 
сережок та шармів.

ПІРАМІДА, м. Хмельницький № 2
https://piramida.prom.ua
дитячі сережки, підвіски, хрестики, ланцюжки, 
браслети, шарми. також, в асортименті є 
браслети-обереги з червоною ниткою.

СРІБНА ІСТОРІЯ, м. Львів № 33
www.instagram.com/silver_history_stones

ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків №5
http://deoro585.com

ЮР’ЇВ, м. Біла Церква №4
https://yuriv.ua
виробник дитячих колечок, сережок, гарнітурів 
та підвісок зі срібла та золота.
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ALIRU ювелірна компанія, м. Харків
AMBER TRIP UAB, м. вільнюс, Литва
ARISTA ювелірна компанія, м. запоріжжя
AVE GEMS ювелірна компанія, м. одеса
Baltic Jewellery News, м. вільнюс, Литва
BERYL ювелірний завод, м. Львів
BRANDaBAR, м. Львів
BRIOLET компанія, м. Львів
DE ORO ювелірний дім, м. Харків
ELIOS дизайн-студія, м. Львів
ЕLITE ювелірне підприємство, м. вінниця
EUROGOLD Мережа ювелірних магазинів, 
 м. дніпро
FELTA TM, м. київ
GERDAN ювелірна компанія, м. Львів 
GOLD LUXURY, Фоп калантай о.а.,  
 м. Харків
IMPERIAL JEWELRY COMPANY 
 ювелірна компанія, м. київ
IRIDA-V  компанія, м. Харків
KARMI ювелірна компанія, м. Бровари
LENA SE дизайнерські прикраси, м. одеса
OKSANA BORIYCHUK авторські прикраси,  
 м. Львів
PETRIK ювелірний завод, м. Біла церква
ROSE SILVER Срібні вироби та фурнітура, 
 м. Буча

СПИСОК УЧАСНИКІВ

TANGO ювелірна компанія, м. костянтинівка
UCRAINIAN DIAMOND CENTER, м. київ
ZARINA ювелірний дім, м. київ
АЛМАЗ-ДІАМАНТ Ю тзов, м. київ
АМЕТРИН ювелірна компанія, 
 м. кременчук
БАГІРА ювелірна компанія, м. одеса
ЕДЕМ ювелірна компанія, м. дніпро
ІКОНИ З ГРЕЦІЇ, венгренюк тарас Фоп, 
 м. косино
КАСТ, м. вінниця
КОТЛЯР Фоп  м. Харків
КРИСТАЛ  вінницький завод,  м. вінниця 
МОДНІ ШТУЧКИ, м. Львів
ПЄРШИН В.М. Фоп, м. Харків
ПІРАМІДА ювелірний завод, 
 м. Хмельницький
СВІТЛАНА ТМ, м. київ
СПІРІТ СТОУН  компанія, м. київ
СРІБНА ІСТОРІЯ ювелірний салон,  
 м. Львів
СТЕРЛІНГ9 ювелірний бренд, м. Харків
Схаб Б.З. Фоп натуральне каміння, м. Львів
ТРЕЙД МПП, м. київ
ХАРКІВ ЦЕПЬ, м. Харків
ЩЕРБАК В.В. Фоп, м. Біла церква
ЮР’ЇВ ювелірна компанія, м. Біла церква
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Irina Sergienko STYLE, м. київ
La Charme, Черкасова олена, м. одеса
StoneMix камишан вікторія, м. Харків
Сонячна майстерня Венери Сабі, м. київ
Чарівні БубОньки Голубкова ольга,  м. Львів
Войтків Світлана, м. Львів
Дацюк Галина, м. Харків
Заремба Олена, м. Львів
Кантор Галина, м. Львів
Львівська Олеся, м. Львів
Манчур Устим, м. Львів
Михайлик Андрій, м. Львів
Міненко Ольга, м. Львів
Овдієнко Анна, м. київ
Петропавловська Олена, м. одеса
Слободюк Наталія, м. Львів
Соболєва Тетяна, м. Харків
Чад Галина, м. Львів
Шкоріч Марія, м. Львів
Ярмакова Наталія, м. одеса

САЛОН ПРИКРАС 
 ТА АКСЕСУАРІВ РУЧНОЇ РОБОТИ
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