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ПРОгРаМа РОБОти

XI СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 
«ЕлітЕКСПО. Літо – 2014»

28 тРавНя, середа
12.00 – 20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставки, поселення в готелі,  
   оформлення виставкових стендів.

29 тРавНя, четвер
11.00 – 11.50 Прес-конференція з нагоди відкриття виставки

Місце проведення: Конференц-зал Палацу мистецтв
12.00  Урочисте відкриття  Хі Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку  
  «ЕлітЕКСПО.Літо-2014» 
14.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9» (м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

17.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9» (м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

18.00  Закінчення роботи виставки
20.00  Офіційний прийом з нагоди відкриття виставки за окремими запрошеннями

30 тРавНя, п’ятниця
10.00  Початок роботи виставки
12.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

15.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

18.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

19.00  Закінчення роботи виставки
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ПРОгРаМа РОБОти

31 тРавНя, субота
10.00  Початок роботи виставки
12.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

14.00 – 15.00 Підведення підсумків Конкурсу на краще представлення торгової  
  марки. Нагородження переможців 

Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® 
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв 

15.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

18.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

19.00  Закінчення роботи виставки 

1 чЕРвНя, неділя
10.00  Початок роботи виставки
14.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки

Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

15.00  Розіграш цінних подарунків серед покупців від Дніпропетровської ювелірної  
  фабрики «Едем»

Організатор:  Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ»
Місце проведення: Стенд дніпропетровської ювелірної фабрики «ЕДЕМ»

16.00  Розіграш подарунків серед наречених
Організатор: Весільний журнал «Wedding Jam»
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

17.00  Розіграш ювелірних прикрас серед відвідувачів виставки
Організатор: ПрАТ «ГалЕКСПО»® за підтримки  
 ТОВ «Стерлінг 9»(м. Харків)
Місце проведення: Перший поверх Палацу мистецтв

18.00  Закінчення роботи виставки
18.00 – 20.00 Демонтаж виставкових експозицій та вивіз експонатів
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EXHIBITION SCHEDULE

11th specIalIzed Jewellery FaIr-eXhIbItIon 
«ElitEXPO. Summer – 2014»

MAY 28, Wednesday
12:00 – 20:00 Arrival of participants and registration, accommodation, construction  
  of  booths

MAY 29 , Thursday
11:00 – 11:50 Press conference on the occasion of the opening of the exhibition

Venue: Conference-Hall (Lviv Palace of Arts)
12:00  Opening ceremony of the 11th specialized jewellery fair-exhibition  
  «ElitEXPO. Summer-2014»
14:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

17:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00  End of the working day
20:00  Official reception on the occasion of the opening of the exhibition (by special  
  invitations)

MAY 30, Friday
10:00  Beginning of the exhibition work
12:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

15:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

19:00  End of the working day
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EXHIBITION SCHEDULE

MAY 1, Saturday
10:00  Beginning of the exhibition work
12:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

14:00 – 15:00 Summing up the results of the contest for the best presentation of the  
  trade mark and the best exposition design. Award ceremony

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC 
Venue: Hall of Lviv Palace of Arts

15:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

19:00  End of the working day

JUNE 1, SUNDAY
10:00  Beginning of the exhibition work
14:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

15:00  Raffle with valuable prizes among customers of Dnipropetrovsk Jewellery Factory  
  «Edem»

Organizer: Dnipropetrovsk Jewellery Factory «Edem»
Venue: Booth of the Dnipropetrovsk Jewellery Factory «Edem»

16:00  Raffle with valuable prizes among the brides and grooms 
Organizer: Wedding magazine «Wedding Jam»            
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

17:00  Win a valuable prize. The jewellery will be raffled off among the visitors of the  
  exhibition

Organizer: «Gal-EXPO»® JSC with the support of «Sterling 9» Ltd (Kharkiv) 
Venue: The first floor of Lviv Palace of Arts

18:00  End of the working day
18:00 – 20:00 Dismantling of expositions and departure
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11

УчаСНиКи виСтавКи

Ювелірна мережа «carat» - це ваш провідник в світ дивовижних прикрас. Ми прагнемо 
зробити наших жінок ще спокусливішими, а чоловіків більш елегантними.

Неперевершені вироби з діамантами, величезний асортимент золотих каблучок, 
сережок, ланцюгів та годинників вітчизняного виробництва, індивідуальний підхід до наших 
постійних клієнтів відрізняє нас від багатьох ювелірних компаній.

Ми будемо раді задовольнити Ваші витончені смаки і запрошуємо завітати до нашого 
виставкового стенду.

CARAT 
ЮВЕЛІРНА МЕРЕЖА

вул. Пушкінська, 40,
м. Харків, 61057, Україна
Тел.: (057) 7060262

Відділи в м. Харків:  ТЦ «Будинок торгівлі», 
вул. Суздальські ряди, 9, ТЦ «Космос», 
вул. Ак. Павлова, 144-Б, ТЦ «Екватор»
пр. Московський, 286-Б,  ТЦ «Сетко» 
Харківська обл. м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г
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Ювелірний Дім «de oro»  спеціалізується на виробництві  та оптовій торгівлі 
ювелірними виробами з золота та срібла. Ми є партнерами та офіційними представниками 
багатьох виробників України, що дає нам право реалізовувати продукцію по цінам заводів-
виробників. Пропонуємо багатий вибір годинників, ланцюжків, браслетів, каблучок, сережок 
та багато іншого. 

Маючи багаторічний досвід та кваліфікованих менеджерів, пропонуємо свої послуги 
виробничим підприємствам по просуванню та реалізації Вашої продукції на території 
України.

Запрошуємо Вас до взаємовигідного співробітництва!

5

УчаСНиКи виСтавКи

DE ORO 
ЮВЕЛІРНИЙ  ДІМ  

вул. Плеханівська, 20,
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (050) 2753006
 (068) 4207745
 (063) 1674550
e-mail: deoro2011@mail.ru
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JEWELER DEMO

вул. Ювілейна, 70а,
м. Краматорськ, 84300, Україна
Тел.: (067) 1000707,
 (066) 9964380
e-mail: info@jewelrydemo.com.ua
www. jewelrydemo.com.ua

Торгово-виробнича компанія «Jeweler demo» є лідером серед виробників ювелірного 
демообладнання і упаковки на ринку України. Ми пропонуємо Вашій увазі широкий 
модельний ряд демонстраційного обладнання власного виробництва, за допомогою якого 
Ви зможете максимально красиво і сучасно  оформити вітрини для ювелірних виробів і 
біжутерії. 

Завдяки багаторічному досвіду роботи в ювелірній галузі ми маємо можливість 
виготовляти  продукцію високої якості і виконувати навіть найскладніші замовлення. 
Нині наша компанія здатна запропонувати ринку щонайширший спектр виставкового 
демообладнання в самих різних цінових категоріях, від бюджетних - призначених для 
експонування виробів масового попиту  до елітних, виконаних по індивідуальному  ескізу 
замовника.  Ми не боїмося експериментувати і ніколи не стоїмо на місці!

Наші конкурентні переваги:
- власне виробництво;
- швидкі терміни виготовлення;
- ціни без посередників;
-  висока якість продукції;
- індивідуальний підхід до побажань кожного Замовника по конструкції, функціональності 

та підбору матеріалів.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожен покупець став  Нашим Постійним 

Клієнтом!
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EXHIBITORS

trading & production company «Jeweler demo» is a leading manufacturer of jewelry demo 
equipment and packaging at the Ukrainian market. we offer a wide range of demonstration 
equipment of our own production, with the help of which you can make the most spectacular 
showcases for jewelry and bijouterie.

due to many years of experience in the jewelry industry we are capable to produce high 
quality products and to perform even the most difficult orders. nowadays our company is able 
to suggest a wide range of demo equipment for exhibition at the market. we can offer as budget 
prices (products designed for exhibiting at mass market) so as luxury (made according to an 
individual design of the customer). we are not afraid to experiment and we are always eager 
to develop our experience and knowledge!

our competitive advantages:
- own production;
- fast production time;
- prices without intermediary increase;
- high-quality products;
- individual approach to each customer as to design, functionality and materials selection.
we do our best to make every buyer our regular customer!

JEWELER DEMO

70a, Yuvileina St.,
84300, Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine 
Phone:  380 67 1000707,
 +380 66 9964380
e-mail: info@jewelrydemo.com.ua
www. jewelrydemo.com.ua
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Наша компанія займається продажем та виготовленням авторських прикрас більше 
десяти років. Торгівельна марка «Jonardano» була заснована в 2009 році у м. Львові. 

Компанія є ексклюзивним та єдиним представником унікальних прикрас найвищої якості, 
які не мають аналогів на ринку України. Jonardano пропонує лінію ювелірної біжутерії з 
високоякісного сплаву «eloxal». 

Сьогодні прикраси з eloKsal є надзвичайно популярними у Європі  За короткий час, ми 
створили представництва в п’ятнадцяти містах України і надалі займаємось формуванням 
збутової мережі і пропонуємо наше партнерство та гуртові поставки унікального товару.

17
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JONARDANO

вул. Водогінна, 2, офіс 123
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (032) 2416773 
e-mail: jonardano@gmail.com 
www.jonardano.com
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la storia – молода компанія, яка динамічно розвивається на ринку України, надає 
широкий асортимент ювелірних виробів зі срібла вищої проби, виробництва Італії і 
Таїланду. Прикраси декоровані натуральним камінням, покриті родієм або золотом, що 
дозволяє їм довго зберігати свій первозданний вигляд. Ювелірні вироби витончені і зовні 
не відрізняються від золота.

Унікальність колекцій полягає у майстерності дизайнерів реагувати на зміни в тенденціях 
моди і вміло поєднувати срібло та каміння. Ювелірні вироби, які представляє компанія la 
storia, створені спеціально для сучасних жінок з індивідуальним характером і почуттям 
стилю, які крокують у ногу з часом, стежать за модою і цінують якість у кожній деталі. Будь-
який виріб la storia - це жіночність, сучасність, унікальність і бездоганний смак.

Прикраси із срібла, які пропонує Вам la storia, виглядають розкішно і мають доступну 
ціну, що дозволяє бути шикарною як в особливі моменти Вашого життя, так і кожен день.

49
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LA STORIA
ВИшУКАНЕ ІТАЛІЙСЬКЕ СРІБЛО

вул. Гетьмана, 6, 
м. Київ, 03057, Україна 
Тел.: (095) 1012000
 (044) 4666866
e-mail: o.poluektov@la-storia.com.ua
http://la-storia.com.ua/
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Магічний гранат, сяючий топаз, таємничий смарагд, чудовий димчастий кварц, 
променистий цитрин, зачаровує сапфір і неповторна багатобарвність чарівного турмалінів 
в наших прикрасах вас приємно здивують, в них втілюються вишуканість і неповторний 
стиль. 

«шерл» - це поєднання високої якості і оригінальних ідей, витончена розкіш яких 
підкреслить Вашу індивідуальність і бездоганний смак.

SHERL

вул. Артема, 119, магазин «SHERL»,
м. Донецьк,  83001, Україна
Тел.: (066) 9308282; 5030597
e-mail: shop@sherljewerlly.com;
            sherl.dn@yandex.ru
http://sherljewellery.com
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Ювелірна компанія «ТanGo» - новинка сезону 2013. Творці і натхненники компанії під 
емоційною назвою «ТanGo» об’єднали традиції майстрів, творчу філософію і сучасний 
підхід до ювелірного бізнесу.

«ТanGo» – це ювелірні прикраси преміум класу, оригінального авторського дизайну 
від українського виробника.

ТanGo – це вираження душі, особливий настрій, передане майстрами компанії 
в неповторних авторських колекціях. Кожен виріб пофарбовано емоційним ритмом, 
чуттєвим, елегантним, вишуканим і чудовим, і цей ритм звучить у кожній прикрасі набагато 
переконливіше, ніж тисячі красивих слів.

ТanGo – ЦЕ МИСТЕЦТВО КРАСИ, ІМПРОВІЗАЦІї, ВІРТУОЗНЕ ВИКОНАННЯ. ТanGo 
- ЦЕ ЖИТТЯ, ЦЕ ЛЮБОВ, ЦЕ ЩАСТЯ !

 Прикраси ТanGo володіють чудовою властивістю виглядати завжди вишукано і шикарно. 
Ставши власником цих прикрас ви зустрінетеся з розкішною класикою, нестандартним 
авангардом і новинками модерну. У прикрасах від ювелірної компанії «ТanGo» Ви завжди 
елегантні, неповторно красиві і з бездоганним шармом Вашого власного стилю.

47
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тANGO
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

Тел.: (067) 1910707,
 (050) 8310606
е-mail: tangogold@ukr.net 
           tangogold@mail.ru
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Компанія VolVaK займає особливу нішу на ювелірному ринку України. 
Вироби компанії отримали визнання та нагороди на найкращих ювелірних виставках 

України, неодноразово відзначені різноманітними нагородами та дипломами. 
Вироби ТМ „VolVaK” користуються попитом не лише у всіх регіонах України, але і за 

кордоном. Підприємство є лауреатом рейтингу „Найкращі підприємства України” і входить 
до Асоціації ювелірів України. 

Краса і неповторність каміння надихають на розвиток власного стилю в ювелірному 
мистецтві. Компанії VolVaK спеціалізується  на виробах ручної роботи.

Деяке каміння є неповторним і вимагає індивідуального підходу при створенні ювелірних 
прикрас. Талановиті майстри, враховуючи тенденції сучасної моди проявляють творчість 
і  працюють за власними ескізами. 

Ювелірна компанія VolVaK прагне вивести на ринок України ювелірні вироби з 
нестандартним, ексклюзивним камінням різних цінових категорій.

Мета компанії - дати можливість людям, закоханим в напівдорогоцінне каміння, зробити 
прикраси невід’ємною частиною  щоденного гардеробу.

Компанія має власну роздрібну торгівельну мережу. Неповторність і елегантність виробів 
роблять їх престижними і бажаними.

Більшість колекції виробів з бурштином, коралом, бірюзою, перлами – це  прикраси, 
котрі завойовують любов і увагу покупців. 

Ювелірна майстерня компанії VolVaK допоможе Вам розробити та втілити у реальність 
ексклюзивні вироби, які підкреслять Вашу індивідуальність.

VOLVAK
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

а/с 33, м. Київ, 02105, Україна
Тел.: (044) 5021287
 (067) 5064664
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wedding Jam – це весільний журнал, створений, щоб надихати.  
Стильний, яскравий  та вишуканий, він виходить двічі на рік. 
В ньому ми ділимось власними ідеями і порадами фахівців, організуємо стилізовані 

фотосесії, демонструючи найкращих представників весільної сфери Львова.
Підготовка до весілля з Jam – це легко, весело, творчо і захопливо!

вул. Братів Рогатинців,15/15,  
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (067) 6707537, 6707507
e-mail: jam.lviv@gmail.com
http://jamwedding.com.ua

WEDDING JAM
ЖУРНАЛ
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аЛМаЗ-ДіаМаНт Ю
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Сім’ї Сосніних, 11, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2064084, 2064085
Факс: (044) 4028724
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua
www.almaz-diamond.com.ua

Магазини:
Україна, м. Київ, вул. Горького 176, 1 поверх ТЦ «ОКЕАН ПЛАЗА»
Тел.: (097) 1956776
 (093) 6452317

Україна, м. Київ, пр-т Московський 23-А, 1 поверх ТЦ «ГОРОДОК»
Тел.: (067) 8365098
 (063) 3413127

Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9-А, ТОВ «Ексклюзив»
Тел.: (044) 3531802, 3531803, 4021310

Україна, м. Харків, вул. Сумська, 124, «Ювелірна біржа» 
Тел.: (057) 7001088

Основним напрямком діяльності фірми є огранювання власної алмазної сировини та 
гуртовий продаж діамантів власного виробництва. В асортименті нашої продукції – діаманти 
будь-яких якісних та вагових груп круглої форми, а також діаманти усіх фантазійних форм. 
Фірма має можливість задовольняти будь-які індивідуальні побажання замовників та 
виробництво діамантів.

 Новим напрямком діяльності є гуртово-роздрібний продаж високоякісних морських та 
культивованих перлів різних кольорів.

Запрошуємо до співпраці як постійних, так і нових клієнтів. У нас Ви знайдете широкий 
вибір продукції, високий рівень обслуговування, індивідуальний підхід до кожного 
клієнта.



37

4

EXHIBITORS

the main activity of the company is polishing rough diamonds and its marketing. the company 
produces its own rough diamonds. the diamonds are of different forms - round and fantasy, 
and very wide sizes, colors, clarities. special orders may be acceptable.

the new activity direction is the wholesale and retail trade of high-quality marine and cultivated 
pearls by different colors.

we provide individual attitude to every customer. we invite you to join many companies that 
already are co-operating with us.

best quality! best selection! best service!

ALMAZ-DIAMOND U LTD.

11, Simyi Sosninykh St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2064084, 2064085
Fax: +380 44 4028724
e-mail: almaz@almaz-diamond.com.ua
www.almaz-diamond.com.ua
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Асоціація ювелірів України – суспільна організація, створена в 2000 році, об’єднує більш, 
ніж 370 підприємств виробництва і торгівлі ювелірними виробами в Україні.

Основними напрямками роботи Асоціації є створення найбільш сприятливих умов для 
діяльності підприємств – її членів; ефективного представлення їх інтересів в державних 
органах влади та управління.

аСОЦіаЦія ЮвЕЛіРів УКРаЇНи

www.aju.com.ua
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БігСаН
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

пров. Будівельників, 1, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел./Факс: (045) 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua

Ювелірний дім «Бігсан» – лідер на ринку України по виробництву ювелірних виробів 
зі срібла комбінованого з золотом. Представляє собою підприємство з повним циклом 
виробництва, від задуму та ескізу художника до реалізації виробів. Для гарантування 
найвищої якості, наша компанія користується новітніми технологіями і впроваджує сучасні 
тенденції ювелірної моди.

Ювелірний дім «Бігсан» має на меті давати краще своїм клієнтам .
Маємо честь з гордістю представити Вам свою  колекцію.
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Jewelry company «bigsun» is the leading Ukrainian company in manufacturing of silver 
jewelry combined with gold. we are the company that comprised the full manufacturing cycle, 
from the design to manufacturing. In order to guarantee the highest quality, our company uses 
up-to-date technologies and introduces modern tendencies of jewelry fashion. 

Jewelry company «bigsun» is aimed to give only the best to our customers. 
It is an honor to present our collection to you!

BIGSUN
Jewellery company

1, Budivelnikiv Alley, 
09100, Bila Tserkva, Ukraine
Phone/Fax: +380 45 6346772
e-mail: info@bigsun.com.ua
www.bigsun.com.ua
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Український виробник ювелірних прикрас із золота та срібла. Підприємство пропонує 
широкий асортимент виробів , який постійно оновлюється.

Серед останніх розробок підприємства обробка виробів алмазною огранкою, 
виготовлення пустотілих ланцюжків, нанесення різноманітного покриття на ювелірні вироби, 
у тому числі, покриття виробів емаллю.

На ринку ювелірної продукції підприємство знаходиться з 2001 року, і за цей час 
зарекомендувало себе як надійний партнер. Серед наших основних пріоритетів -  якість 
продукції та постійне засвоєння нових технологій.

Для гуртових покупців ми пропонуємо гнучку систему знижок та індивідуальний підхід 
до кожного клієнта.

Запрошуємо Вас до співпраці!

вЕЛЕС™    
ПП САПФІР

вул. Маршала Гречко, 1,
м. Хмельницький, 29009, Україна
Тел.: (0382)796368 
Тел./факс: (0382)641554
 (098) 8784917 відділ збуту 
 (095) 9305891
e-mail: info@sapfir.km.ua
www.sapfir.km.ua



42

Ювелірна компанія «Геліос» є вітчизняним виробником прикрас з 1991 року.
Компанія спеціалізується на виготовленні індивідуальних замовлень, дрібносерійних та 

ексклюзивних  ювелірних виробів з червоного, жовтого та білого золота 585 та 750 проб.
У виробництві вишуканих, елегантних та стильних виробів використовують дорогоцінне 

каміння найвищої якості та характеристик.
Ювелірна фабрика «Геліос» пропонує широкий асортимент виробів на будь-який смак: 

вироби з діамантами, перлинами, емаллю та напівдорогоцінним камінням. Приділяється 
велика увага гарнітурам для жінок: каблучки, сережки, кулони та браслети.

Компанія є членом Асоціації Ювелірів України, бере участь в ювелірних виставках як 
по Україні, так і за кордоном.
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гЕЛіОС

вул. Сім’ї Сосніних, 11,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (067) 9072578
 (050) 1931700
e-mail: gelios_m@ukr.net
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GELIOS

11, Simji Sosninykh St.
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 9072578
 +380 50 1931700
e-mail:gelios_m@ukr.net

Jewelry Factory «Gelios» offers a wide range of products for every taste.
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Коштовне каміння: берил, аквамарин, гранат, топаз, турмалін, аметист, шпінель.
Класичні та ексклюзивні форми огранювання. Гліптика.

ДаЛМаЛі

вул. Ольжича, 8, оф. 5, 
м. Київ, 04086, Україна
Тел.: (096) 3700759
Факс: (044) 4405369
e-mail: dalmali@mail.ru
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Православні колекції містять у собі широкий спектр ювелірних виробів: натільні хрести 
й мощевики, складні мініатюрні ікони й образки-медальйони. У цих унікальних ювелірних 
виробах досягається синтез передових технологій і строгість канонів і традицій мистецтва 
Православної Церкви. Вироби виконані зі срібла з позолотою, у біметалі, а також зі срібла 
з позолотою та гарячої емалі. Ці вироби підкреслюють традиції Православної Церкви.

Вироби Православних колекцій призначені для тих, хто шанує й поважає Православні 
традиції, хто усвідомлює величезний духовний потенціал православної віри з її твердженням 
головної цінності на землі - цінності людського життя. Тому ювелірні вироби Православної 
колекції є кращим пам’ятним підношенням, присвяченим до знаменної події в житті людини. 
На відміну від звичайного подарунка - це завжди побажання Божого благословення.

ДаЦЕНКО ПП

а/с 2627  , м. Запоріжжя, 69068, Україна
Тел.: (061) 2872018
Факс: (061) 2184224
e-mail: info@akimov.com.ua
www.akimov.com.ua
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ДЕРЖавНа ПРОБіРНа СЛУЖБа
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ

вул. Отто Шмідта, 26, 
м. Київ, 04107, Україна
Тел.: (044) 2399700
Тел./Факс: (044) 4863811
e-mail: office@assay.gov.ua
www.assay.gov.ua

Державна пробірна служба є урядовим органом державного управління:
-  бере участь в реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю 

за якістю дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного каміння,  виробів з них;
-  здійснює управління сферою державного пробірного  контролю;
-  виконує контрольно-наглядові  функції у сфері державного пробірного контролю, а 

саме:
- проводить перевірки додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства у процесі здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним 
камінням;

- готує і подає на розгляд Мінфіну пропозиції щодо  зупинення дії або анулювання  
виданих суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій;

- проводить щорічну реєстрацію відбитка спеціального знака  - іменника;
- розробляє форми державних пробірних клейм, забезпечує виготовлення зазначених 

клейм, проводить  їх  реєстрацію  та експертизу відбитків цих клейм;
- організовує  роботу  арбітражного лабораторного центру;
- забезпечує співробітництво з Європейською асоціацією пробірних палат і Постійним 

комітетом Міжнародної  конвенції з контролю та клеймування виробів з дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння;

- здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів суб’єктів підприємницької діяльності, 
які здійснюють операції з дорогоцінними металами;

- розробляє  нормативно-методичні та інструктивні документи з питань державного 
пробірного контролю.

Державна пробірна служба є членом Європейської Асоціації Пробірних Установ (АЕАО) 
та має статус спостерігача в Постійному Комітеті Міжнародної Конвенції з контролю та 
клеймування виробів з дорогоцінних металів.
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Західне казенне підприємство пробірного контролю створене відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.04.2000р. №732 «Про утворення Державної пробірної 
служби та казенних підприємств пробірного контролю», наказу Міністерства фінансів 
України від 18.05.2000р. №106 «Про утворення казенних підприємств пробірного 
контролю».

Предмет діяльності підприємства:
- перевірка якості дорогоцінних металів та виробів з них;
- проведення випробувань, контрольних (арбітражних) аналізів матеріалів та виробів, 

що містять дорогоцінні метали;
- обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, 

виготовлених в Україні та ввезених на територію України з метою їх реалізації;
- клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів, 

за заявками юридичних та фізичних осіб;
- виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів.

ДЕПаРтаМЕНт ДЕРЖавНОЇ ПОЛітиКи У СФЕРі 
ПРОБіРНОгО НагЛяДУ ДОКУМЕНтів СУвОРОЇ 
ЗвітНОСті та ЛОтЕРЕйНОЇ ДіяЛьНОСті
ЗаХіДНЕ КаЗЕННЕ ПіДПРиєМСтвО ПРОБіРНОгО 
КОНтРОЛЮ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАїНИ

вул. Варшавська,70,
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (0322) 445118
Факс: (0322) 445118
e-mail: zkppk@mail.lviv.ua

Відділення підприємства:
вул. Вінницька, 61,
м. Хмельницький, Україна
Тел./Факс: (0382) 612993 (94)
e-mail: assay@hm.ukrtel.net

Графік роботи підприємства:
понеділок-четвер: з 8-00 до 16-45
п’ятниця:   з 8-00 до 15-30
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ДЕРЖавНий гЕМОЛОгічНий ЦЕНтР УКРаЇНи

м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 7063647

Державний гемологічний центру України (ДГЦУ) проводить експертизу дорогоцінного, 
напівдорогоцінного та декоративного каміння на замовлення юридичних і фізичних осіб. 

Основна мета експертизи - надання незалежної і об’єктивної інформації про Ваше 
каміння: 

- інструментальна діагностика каміння, у тому числі визначення його походження 
(природне або штучне); 

- розпізнавання імітацій і підробок; 
- визначення якісних характеристик каміння; 
- прогнозування вартості каміння в ювелірних та інших виробах, сировині, колекційних 

і музейних експонатах тощо; 
- оцінка прогнозної вартості торгових партій каміння та цінностей. 
Експертиза виконується досвідченими фахівцями, які мають вищу освіту і спеціальну 

кваліфікацію, здобуту в провідних гемологічних центрах Західної Європи, та щоденну 
практику експертних робіт. 

Експертиза виконується із застосуванням інструментальних методів і за допомогою 
сучасного гемологічного обладнання та приладів. 

За результатами експертизи видається Експертний висновок на захищеному бланку 
суворої звітності за формою, затвердженою Міністерством фінансів.

Акредитований експерт-гемолог - Зубар Галина Володимирівна. 
З питань придбання періодики та освітніх питань звертатися у головний офіс за адресою:  

м. Київ, вул. Дегтяpівська, 38-44, 10-й поверх: т/ф. (044) 492-93-19
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state Gemmological centre of Ukraine provides the examination of precious, semi-precious 
and decorative stones that can be ordered by physical and juridical persons. 

the main purpose of the examination is to provide independent and objective information 
about your stones: 

- instrumental diagnostics of stones, including determination of their origin (natural or 
synthetic); 

- identification of imitations and simulants; 
- determination of quality characteristics of stones; 
- forecasting of the cost of stones as being jewellery and other items, raw material, collection 

and museum exhibits, etc; 
- evaluation of the forecasting cost of stones and valuables. 
the examination is conducted by the experienced professionals with special qualification 

graduated from the leading gemmological centres of western europe who have everyday’s 
practice of examination. 

the examination is conducted with the help of instrumental methods and modern gemmological 
equipment.  by results of the examination a certificate is issued on special protected forms of 
strict accounting approved by the ministry of Finance. 

Gemmological laboratory provides examination services every day. 
accreditated expert-gemmologist – Galyna zubar.

STATE GEMOLOGICAL CENTER OF UKRAINE

79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 7063647
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Іноземне підприємство «Діамантова мрія»– це підприємство на Україні, яке займається 
гуртовою і роздрібною торгівлею ювелірними виробами із золота та срібла, з природними 
вставками та торгівлею природним і штучним камінням для ювелірного виробництва. 

Наше підприємство веде торгівлю золотими і срібними прикрасами в сучасному та 
класичному стилях.

Вишуканість та елегантність...
Постійне поповнення асортименту за рахунок створення нових моделей.
Якість в поєднанні з доступною ціною.
Розробка та виготовлення ексклюзивних ювелірних виробів на замовлення з природними 

вставками.
Торгівля натуральним та штучним камінням для ювелірного виробництва.

ДіаМаНтОва МРія
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Паркова, 4/2, 
м. Городок, Львівська обл., 81500, Україна
Тел.: (032) 3133233,
 (067) 9744038
e-mail: diagor@ukr.net
www.gold585.lviv.ua
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Діамо Даймонд – зареєстрована торгова марка, яка працює на ринку України з 2006 року. 
Вона об’єднала одних з найкращих спеціалістів ювелірної галузі Вінниччини. Невеликий 
колектив закоханих у справу фахівців створює маленькі шедеври для Вашого задоволення. 
В цьому нам допомагають не лише сучасне ювелірне обладнання, що виводить наші 
прикраси на високий якісний рівень, але й професійний досвід, набутий у «вінницькій 
ювелірній школі».

Під брендом «Діамо Даймонд Вінниця» випускаються ювелірні вироби із золота 585 проби 
та діамантів. Особливу увагу привертають і вироби з дорогоцінного та напівдорогоцінного 
каміння з діамантами, яким у нашій колекції відокремлено особливе місце. Ми виготовляємо 
обручки, каблучки, сережки, підвіси, браслети та кольє. Асортиментний ряд постійно 
розширюється та адаптується під вимоги ринку.

ДІАМО ДАЙМОНД ВІННИЦЯ
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ

вул. Київська, 16, оф. 411, 
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел.: (067) 4301711
e-mail: diamo.sedov@gmail.com
www.diamo.com.ua
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ДЮК-2010
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр-т Калініна, 73,
м. Дніпропетровськ, 49064, Україна
Тел./факс: (0562) 318417
e-mail: edem@mail.ru

ТОВ «ДЮК-2010» виготовляє широкий асортимент ювелірних виробів із золота 585 
проби із синтетичними, напівкоштовними вставками. Підприємство виготовляє ювелірні 
вироби із золота з діамантами.

Модельний ряд і цінова політика розраховані на широке коло споживачів із середнім 
рівнем статку. При виготовленні ювелірних виробів підприємство використовує 
сучасні технології виробництва. Особлива увага приділяється асортименту обручок 
із використанням технології  алмазної огранки. Завдяки зусиллям наших дизайнерів і 
модельєрів асортимент виробів постійно збільшується. Сьогодні колекція ювелірних 
виробів підприємства нараховує більше 10000 моделей ювелірних прикрас, які можуть 
задовольнити найвибагливіший смак покупців.

Ми завжди раді співробітництву з постійними та новими клієнтами.
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llc «dUK-2010» produces wide range of jewelries from gold of the 585th purity with the 
synthetic, semiprecious inserts. the company manufactures gold with diamonds jewelry. styles 
and price policy are aimed on wide range of consumers with average income. the company uses 
modern production technology for producing jewelries. special attention is given to the range of 
wedding rings with the use of technology of diamond cut. thanks to the efforts of our designers 
the range of products is growing all the time. today the collection of jewelries includes more 
than 10000 styles of jewelries that can satisfy the most demanding tastes of the customers.

we are always glad to cooperation with regular and new clients.

DUK-2010 LTD.

73, Kalinin Avenue,
49064, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/fax: +380 562 318417
E-mail: edem@mail.ru
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В нашому ювелірному салоні обручки із золота представлені величезним асортиментом. 
У каталозі весільних обручок ви легко знайдете відповідний варіант для себе і своєї 
половинки. Всілякі вирішення дизайну роблять ексклюзивні обручки з нашого салону 
популярними серед найстильніших пар. 

Майбутні молодята знаходять у нас те, про що мріяли завжди: неповторне виконання, 
високу якість, прийнятні ціни. 

Наша компанія гарантує наявність всіх розмірів обручок будь-якої моделі, також ми  
спеціально для вас можемо розробити новий дизайн обручки на високому професійному 
рівні.

ЗагС 
ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН

вул. Червоноармійська, 72, 
м. Київ, 02088, Україна
ТЦ Олімпійський 
Тел.: (044) 5933233

вул. Преображенськая, 21,
м. Одеса, 65082, Україна  
Тел.: (048) 7238292
http://zags.kiev.ua
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ЗОЛОтий віК
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Криворізька, 24, 
м. Запоріжжя, 69039, Україна
Тел.: (061) 2872063, 2872762, 7174600, 7174610, 7174620
Факс: (061)2872064
e-mail: hotline@zolotoyvek.ua
www.zvek.com.ua
Департамент гуртових продаж: (067) 6188989
Гаряча лінія:    0-800-502-500

Ліцензія МФУ № 052456 серія aВ від 25.04.2006 р.
Ювелірна компанія «Золотий Вік» заснована в 2000 році та є однією з найкрупніших 

виробничих компаній України. Культура краси на підприємстві стала цінністю та 
перетворилась в «торгівельну марку», якою захоплюються. 

Ця цінність відбивається у послідовності ідей та дизайну, у вишуканих засобах обробки. 
Дизайн-студія не підкоряється жорстким законам та не прямує по одній і назавжди 
встановленій орбіті. Єдині сили, які володіють нею - це фантазія і гарний смак. Іншою 
мовою, компанія «Золотий вік» рухається туди, куди її веде творчий пошук засновників. 

Кожен ювелірний виріб, який виробляється та продається під маркою „Золотий вік» 
проходить повний технологічний цикл: від створення ескізу до його виробництва та 
реалізації в роздрібній торгівлі кінцевому споживачу. Ланцюгоплетіння, виготовлення 
литтєвих моделей, штамповка та нанесення лазерного гравіювання виконується на 
італійському та німецькому обладнанні «sIsma», «FastI», «bertoncello», «caVallIn», 
«l. m. finishing system», «IndUtherm», «InVImec», «ItalImpIanI oraFI», «ceIa» та 
ін. і проходить подвійний контроль якості. Це наш стратегічний вибір, який дозволяє 
задовольнити найскладніші вимоги клієнтів та виробити особливий підхід до стилю, який 
дозволяє  успішно йти в ногу з сучасними технологіями. Колекція постійно поповнюється 
і вже нараховує більш ніж 10000 найменувань. Ми здатні зрозуміти почуття, традиції, 
таємні бажання споживачів та запропонувати свою продукцію, втілюючи ці різносторонні 
аспекти. 

Якість наших виробів,  гарантована Міжнародним призом «Європейська якість» та 
Дипломом національного конкурсу „Вища проба». Підприємство є лауреатом рейтингу 
«Кращі підприємства України».

Наші представництва відкриті у кожному регіоні України, а також зручна система 
доставки товару до клієнта забезпечить стабільну  та приємну роботу. Наші обійми відкриті 
для співпраці. Ми очікуємо на Вас, шановні клієнти!
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license mFU № 052456 series aВ dated on april 25, 2006
the jewellery company «zolotoy Vek» («Golden age») was founded in 2000 and it is one of 

the biggest production companies in Ukraine. the beauty culture has become the company’s 
value and transformed into «the trade mark», which delights all the people.

this value is expressed in the complex of ideas and design and through the smart ways 
of processing. the design-studio does not follow any strict laws and does not go the same 
old ways. the only thing which matters here is the imagination and taste. In other words the 
company «Golden age» is developing according to the creative thoughts of its founders. 

every jewellery made and sold under the trade mark «Golden age» goes through the whole 
technological cycle: from creating a sketch to its production and sale to a customer in the retail 
trade. chain design, moulding, pressing and laser engraving are made on the Italian and German  
equipment «sIsma», «FastI», «bertoncello», «caVallIn», «l. m. finishing system», 
«IndUtherm», «InVImec», «ItalImpIanI oraFI», «ceIa», etc. and has double quality 
control. this is our strategic choice, which allows to satisfy the most complicated requirements 
of our customers and to find a special approach to the style to follow the new tendencies. our 
collection is constantly updated and now it consists of more than 10000 titles. we are able to 
understand the feelings, traditions, secret desires of our customers and to offer our diversified 
production. 

the International prize «european quality» and national diploma «the highest standard» 
prove the excellent quality of our jewellery. our enterprise has also become a laureate of the 
rating «the best companies of Ukraine».  

our representative offices are opened in every region of Ukraine, and also the comfortable 
system of delivery a commodity to the client will provide stable and pleasant work. our cuddles 
are opened for collaboration. we expect on you, respected clients!

ZOLOTOY VEK
Jewelery company

24, Kryvorizhska St., 69039,  Zaporizhia, Ukraine
Phone: +380 61 2872063, 2872762, 7174600, 7174610, 7174620
Fax: +380 612872064
e-mail: hotline@zolotoyvek.ua
www.zvek.com.ua
Wholesale Department:  +38 067 6188989
hotline:    0-800-502-500
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ЗОЛОтий СОвЕРЕН тОРгОвий ДіМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Л. Руденко, 6 оф.1, 
м. Київ, 04112, Україна
Тел.: (066) 0887297
Тел./Факс: (044) 2235047(48), 2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com

ТОВ «ТД «Золотий Соверен»» є прямим імпортером срібла зі стразами swarovski, 
фіанітами, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням з наступною реалізацією цієї 
продукції роздрібними підприємствами за оптовими цінами.

Асортимент продукції дуже широкий і різноманітний:
- swarowski: комплекти, а також окремо каблучки, підвіски, сережки, браслети. Кольори 

білий, чорний, чорно-білий, сірий, а також літня колекція: червоний, малиновий, синій, 
блакитний, зелений, золотистий, диско.

- Фіаніти (копії виробів з білого золота з діамантами).
- Дорогоцінні й напівкоштовні камені: смарагди, рубіни, сапфіри, топази, аквамарини, 

гранати, перламутр, перли, аметист і багато іншого. Асортимент представлений 
комплектами.

Усі моделі відповідають останнім тенденціям моди, асортимент оновлюється 
щомісяця.

Вага виробів від 2 гр. і вище, є також ексклюзивні моделі по 35-50 гр.
Ми пропонуємо гнучкі умови оплати і знижки, надаємо всі необхідні документи, 

гарантуємо високу якість.
Також можливий обмін товару 5% від завантаження.
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dear buyers, «th «Gold sovereign»» is the direct importer of silver with swarovski’ crystals, 
zircons, by precious and semiprecious stones with subsequent realization of this products by 
the retail enterprises on wholesale prices.  

the assortment is very wide and various:  
- swarowski: complete sets, separately rings, pendants, ear-rings, bangles. colors: white, 

black, white&black, grey, and also summer collection: red, raspberry, dark blue, blue, green, 
goldish, disko.  

- zircons (copies of wares from white gold with diamonds).  
- precious and semiprecious stones: emeralds, rubies, sapphires, topazes, aquamarines, 

grenades, mother of pearl, pearls, amethyst and other great deal. the assortment is presented 
with complete sets.   all models correspond the last tendencies of fashion, an assortment brushes 
up monthly.  weight of wares from 2 grams and higher, there are also exclusive models for 35-
50 grams  we offer the flexible terms of payment and discounts, give all necessary documents, 
guarantee high quality. 

the exchange of commodity is also possible 5 % from shipping.

GOLD SOVEREIGN TRADE HOUSE LTD.

6, L. Rudenko St., off. 1, 
04112, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 66 0887297
Phone/Fax: +380 44 2235047(48, +380 44 2210150
e-mail: toropkov@goldsoveren.com
www.goldsoveren.com
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«ІМПЕРІЯ РОЗКОшІ» – це ексклюзивні вироби з природним камінням, копії світових 
ювелірних брендів. «штучність» ювелірної прикраси є запорукою її індивідуальності. 
«ІМПЕРІЯ РОЗКОшІ» доповнить і підкреслить Вашу красу!

іМПЕРія РОЗКОШі
ФОП МАЦЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

вул. Північна, 32, 
м. Київ, 04214, Україна
Тел.: (095) 8259379
e-mail: macenko2008@ukr.net
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ТМ «Каст» достатньо відома на ювелірному ринку України завдяки різноманітній 
гамі ювелірних виробів найвищої якості. Асортимент виробів включає в себе витончені 
персті, каблучки, сережки, підвіски, браслети, розкішні кольє та вишукані гарнітури, 
які вирізняються новизною і оригінальністю, виконані як у класичному, так і сучасному 
стилях. Колектив талановитих художників-модельєрів знаходиться у постійному творчому 
пошуку нових дизайнерських рішень, в наслідок чого модельний парк ювелірних виробів 
поповнюється, розширюється і удосконалюється, народжуються нові неординарні вироби, 
які задовольняють найвибагливіші уподобання споживачів.

КаСт
ТОРГОВА МАРКА

1-й Київський провулок, 64, 
м. Вінниця, 21032, Україна
Тел./Факс: (0432) 616844
e-mail: us-kast@rambler.ru
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КіМБЕРЛі ЮвЕЛіРНий ДіМ
ФОП ІЛЬЧИшЕН І.О.

вул.  Порика 7, 
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел./Факс: (0432) 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua

Ювелірний Дім Кімберлі – працює на ювелірному ринку України з 2002 року, 
спеціалізується на виготовленні виробів з дорогоцінним камінням. Завдяки високій якості 
і оригінальному дизайну, прикраси ювелірного дому Кімберлі користуються попитом на 
території України.

Керівництво приділяє велику увагу питанням подальшого розвитку підприємства. Усі 
вироби відповідають сучасним вимогам і стандартам якості. Висококваліфіковані майстри 
ювелірної справи впроваджують нові технології виробництва коштовностей.

Дизайнери майстерно і відповідально підходять до розробки нових моделей. Поєднання 
сучасного дизайну та класичного стилю надає виробам елегантності та неповторності.

Ювелірний дім Кімберлі постійно приймає участь у регіональних і міжнародних 
виставках.

Вишуканість і елегантність, висока якість прикрас, доступні ціни, повага до партнера і 
покупця – це стиль роботи ювелірного дому Кімберлі.

Ювелірний дім творить для Вас. Запрошуємо до співпраці!
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the Jewelry house «Kimberly» has been working at jewellery market of Ukraine since 2004. 
It specializes on manufacturing products with jewels. wares of the Jewellry house «Kimberly» 
are of popular demand on the territory of Ukraine thanks to its high quality and original design. 
refinement and elegance, high quality product, available prices and respect to partner and 
buyer - this is the way the jewellery house «Kimberly» works. 

we are looking forward to our successful cooperation!

THE KIMBERLY JEWELLRY HOUSE
prIVate manUFactUrer IlchIshen I.o.

7, Porika St., 
21021, Vinnitsya, Ukraine
Phone/Fax: +380 432 511543
e-mail: vin.gold@mail.ru
www.kimberli.com.ua
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КОМПаСС УКРаЇНа
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

а/с 4337, м. Харків, 61166, Україна
Тел.: (067) 7854946
Тел./Факс: (057) 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua

www.kompass.com - Міжнародний пошуковий портал (база даних 4,2 млн компаній 70 
країн). 

Видання електронного довідника виробників товарів і послуг «КОМПАСС Україна» (48 
000 компаній) і СНД (303 000 компаній 9 країн). Безкоштовна демо-версія — www.demo.
kompass.ua.

Інформаційні послуги, підбір потенційних партнерів, пошук постачальників у 70 
країнах.

Розміщення інформації і реклами українських підприємств в електронних і онлайн-
довідниках Kompass по Україні, СНД, Східної Європі та на Міжнародному пошуковому 
порталі www.kompass.ua. 

Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua. 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua.
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www.kompass.com is the largest b2b search portal in Ukraine, listing 4,2 mln companies 
in 70 countries worldwide.

publishing of Kompass UKraIne cd-directory, listing 48 000 Ukrainian companies. Free 
demo - http://database.kompass.ua.  

search for potential business partners with easybusiness service and suppliers with contact+ 
service.

Information and advertising services to Ukrainian businesses within Kompass database 
for Ukraine, cIs, eastern europe and worldwide at www.kompass.com. 

business e-board - www.board.kompass.ua. 
Ukrainian business news line – www.news.kompass.ua.

KOMPASS UKRAINE PRIV JSC

P.O. Box 4337 , 61166, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 67 7854946
Phone/Fax: +380 57 7587830
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
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КРиСтаЛ
ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД

вул. 600-річчя, 21, 
м. Вінниця, 21000, Україна
Тел.: (0432) 553390, 523489, 465015
Факс: (0432) 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristalldiamond.com

Вінницький завод «КРИСТАЛ» є одним із 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.

Діаманти Вінницького заводу «КРИСТАЛ» відповідають усім вимогам діамантового ринку 
і мають славнозвісний якісний імідж, відомий в усьому світі як «Русская огранка». 

На ювелірному виробництві Вінницького заводу «КРИСТАЛ» виготовляються ювелірні 
прикраси з діамантами та іншим коштовним і кольоровим камінням.

Сьогодні колекція ювелірних виробів підприємства нараховує понад 2500 видів 
ювелірних прикрас, які задовольнять найвибагливіший смак. Ювелірні прикраси заводу з 
торговельною маркою «Вінниця Кристал» мають своє неповторне обличчя і користуються 
широким попитом не тільки в Україні, а й за кордоном.
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KrIstall diamond Factory in Vinnitsya is one of the largest enterprises in the world 
specializing in polishing of rough diamonds of various qualitative-colour and weight characteristics 
into round of fancy shapes. the factory processes its own rough diamonds, and the goods 
delivered for subcontracting.

diamonds of KrIstall diamond Factory meet all international standards and their own 
celebrated image known as the russian cut.

Jewelry department of KrIstall diamond Factory manufactures jewellery, which satisfy 
the most exacting taste. the jewellery with the trade mark KrIstall diamond has their own 
inimitable visage and enjoys a well-deserved popularity with consumers in Ukraine and far 
beyond its borders.

KRISTALL
dIamond Factory

21, 600-richchya Str., 
21000, Vinnitsa, Ukraine
Phone: +380 432 553390, 523489, 465015
Fax: +380 432 438818, 438854
e-mail: diamond@ukrpost.ua
www.kristalldiamond.com
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ЛиШЕ НаСОЛОДа
ЖУРНАЛ

Тел.: (0322) 530156
 (044) 3604025
 (0332) 297529
www.nasoloda.in.ua

Життя – насичене та барвисте, сповнене щасливими митями. Від нього потрібно брати 
усе і насолоджуватися кожною хвилинкою. А справжній смак життя – це лише насолода.

Бажаєте завжди отримувати цікаву інформацію, а також позитивні емоції? Тоді журнал 
позитиву «Лише Насолода» створений саме для Вас! На сторінках улюбленого видання ви 
знайдете інформацію стосовно сфери краси, моди, спорту, відпочинку та здоров’я; інновації 
в світі авто і технологій. Скориставшись нашими порадами в рубриках «малеча» та «зміни 
дім», ви створите добробут у домівці, а також з рубрик «Актуально pro», «зіркові та VIp-
інтерв’ю» ви дізнаєтесь про свіжі події шоу-бізу, політичної сфери та світського життя. 
Вас неодмінно зацікавлять інтелектуальні та фінансові теми, що  яскраво висвітлені в 
журналі. Особливим козирем є позитив-матеріали, які підніматимуть настрій кожного дня! 
Насолоджуйтесь життям з журналом позитиву «Лише Насолода»!
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life is rich and colorful, full of happy moments. you should take everything from it and enjoy 
every moment. a real taste of life has only pleasure.

would you like to receive interesting information, as well as positive emotions? then magazine 
of positivity «only pleasure» was created just for you! on the pages of your favorite edition you 
will find information concerning beauty, fashion, sport, recreation and health; innovation in the 
world of cars and technology. Using our tips from the columns «Kids» and «change the house», 
you will fill your home with prosperity. Furthermore, in the columns «news pro», «stars and 
VIp-interview» you will find out about the latest events of the show business, political sphere 
and social life. you will be interested in the intellectual and financial topics that clearly illuminated 
in the magazine. trump of magazine are positive materials, which will cheer you up every day! 
enjoy life with a positive magazine «only pleasure»!

ONLY PLEASURE
maGazIne

Phone: +380 32 2530156
 +380 44 3604025
 +380 33 2297529
www.nasoloda.in.ua
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Тижневик «Львівські оголошення» - ваш надійний діловий інформаційний партнер.
На сьогодні є одним із найвпливовіших рекламних видань на регіональному ринку 

мас-медіа.
Читачами газети є соціально активні, ділові верстви населення, зацікавлені в отриманні 

якісної інформації про товари, послуги, ціни, виробників.
Кожен номер містить найактуальніші оголошення тижня у сферах нерухомості, роботи, 

автомобілів, послуг тощо, а також чорно-білу так кольорову блочну рекламу підприємств 
Львівщини та України.

Газета входить до групи видань «АVIsО», завдяки чому Ви можете розмістити вашу 
рекламу та оголошення у інших містах України: Києві, Дніпропетровську, Житомирі, Рівному, 
Харкові, Чернігові, Одесі, Черкасах, Херсоні.

ЛьвівСьКі ОгОЛОШЕННя
ТИЖНЕВИК

вул.В.Великого 2, 11 поверх, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: (032) 2448879
Тел./Факс: (032) 2448876
e-mail: reklama@lviv.aviso.ua
www.aviso.ua
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Виробництво ювелірних виробів із золота  з натуральним напівдорогоцінним (топази, 
гранати, аметисти, цитрини, перідоти)  та синтетичним (гідротермальний смарагд, 
олександріт) камінням. Чималий розмір каміння  та якість гранування – візитівка нашого 
модельного ряду.

Виробництво ювелірних виробів з срібла 925 проби з золотими  накладками та вставками 
із натурального та синтетичного каміння. Асортимент налічує понад 1500 найменувань.

Наші ювелірні вироби мають стійкий попит не тільки на українському ринку, але і на 
ринках Росії, Білорусії, Казахстану.

ПЕтРиК ОЛЕКСаНДР іваНОвич  ФОП
Сіт ТОВ

вул. Глиняна, 47 А,
м. Біла Церква, 09112, Україна
Тел.: (067) 7119614, 
 (096) 3849988
Тел./Факс: (044) 2210784
e-mail: petrikgold@yandex.ru, 
            petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua
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«Спіріт Стоун» є одним з найбільших на Україні постачальників природних коштовних 
каменів ручного європейського ограновування. 

Власне виробництво дозволяє виготовляти каміння будь-якої огранки, форми та розмірів 
виконуємо індивідуальні замовлення . 

Велика різноманітність дизайнів, доступна ціна, а також гнучка система знижок.
Робота компанії – це прагнення до досконалості, втілене  в ограновані  камені.
Запрошуємо до  співпраці.

СПіРіт СтОУН
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Василя Степанченка, 3, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4248774
e-mail: spiritstone@rambler.ru
www.spiritstone.kiev.ua
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Представляємо недорогі, проте  дуже красиві та вишукані ювелірні вироби зі срібла, з 
камінням і без каміння, з українським орнаментом у традиційному стилі, церковну тематику, 
прикраси для молоді , сучасні та класичні прикраси. Запрошуємо до співпраці власників 
магазинів, індивідуальних покупців, всіх небайдужих до прикрас зі срібла. У нас кожен може 
знайти для себе саме те, що підкреслить його індивідуальність і власний стиль. 

Чекаємо на Вас!

СРіБНий віК
ФОП БРОВКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

вул. Червонофлотська,14, 
м. Харків, 61098, Україна
Тел.: (067) 2990953
e-mail: serebromarket@ukr.net
http://silver-age.org
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СтЕРЛіНг9
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Клочківська, буд.115, оф.114,
м. Харків, 61145, Україна
Тел.: (050) 4004010,
 (067) 5773018
e-mail:office@sterling9.com.ua
www.sterling9.com.ua
www.sriblo.sterling9.com.ua

ТОВ «СТЕРЛІНГ9» пропонує Вашій увазі високоякісні ювелірні вироби зі срібла 925 
виконані вітчизняними майстрами ювелірної справи, які мають досвід та вміють надати 
ювелірним виробам високу якість, вишуканість, особливу виразність та неповторність, яка 
наповнює Ваше життя красою та гармонією. Відверто кажучи: наші вироби краще бачити! 
Вони говорять самі за себе!

ТМ «СТЕРЛІНГ9» впевнено займає гідне місце на українському ринку завдяки високій 
якості ювелірних виробів та добре налагодженому виробничому процесу з використанням 
сучасного обладнання та технологій. Кожний технологічний етап виготовлення срібних 
прикрас підлягає постійному контролю якості, що дозволяє впевнено конкурувати на ринку 
ювелірних виробів. 

«ТОРГОВИЙ ДІМ СТЕРЛІНГ9» є ексклюзивним торговим представником продукції 
Торгівельно-Виробничої Марки «СТЕРЛІНГ9». У Вас завжди є можливість придбати наші 
високоякісні ювелірні вироби зі срібла у менеджерів ТОВ «ТД СТЕРЛІНГ9».
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«sterlInG9» ltd proposes you high quality silver 925 jewelry made by acknowledged 
masters, who produce attractive and original gems. our jewelries fill your life with harmony and 
beauty. but it is better to see our gems! they speak up!  

«sterlInG9» tm is one of the leader of Ukrainian market, who has well-established 
manufacturing process based on modern equipment and technologies. each stage of the 
production process of silver gems is being controlled on quality. It allows us to compete confidently  
in the global jewelry market. 

«trade hoUse sterlInG9» ltd is the exclusive representative of trade mark 
«sterlInG9». 

you can buy high quality silver jewelry from the managers of «trade hoUse sterlInG9» 
ltd.

STERLING9 LTD

114 Apt., 115, Klochkivs’ka Str. 
61145, Kharkiv city, Ukraine.
Phone: +38 050 400 40 10;
 +38 067 577 30 18
e-mail: office@sterling9.com.ua
www.sriblo.sterling9.com.ua
www.sriblo.sterling9.com.ua
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СтУДія 111
ФОТОшКОЛА

Проїзд Крива Липа, 6, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2431377,
 (066) 7777 343,
 (067) 341 70 35
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua

Фотошкола «Студія 111» має за мету ознайомити охочих з фотомистецтвом і його 
сучасними тенденціями. Тому основною діяльністю Фотошколи «Студія 111» є :

- фотокурси різних рівнів складності і різних жанрів,
- заняття з цифрової обробки зображень різного рівня складності,
- тематичні зустрічі, лекції та практичні заняття з фотомистецтва.
Другим напрямком діяльності «Студії 111» є надання широкого спектру фотопослуг: 

студійного портрету, художньої фотосесії, зйомки урочистих подій, портфоліо, 
корпоративного репортажу тощо.
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photoschool «studio 111» has an aim to familiarize all interested people with photography 
and its modern trends. therefore, the main activities of photoschool «studio 111» is:

- photo courses of different difficulty levels and genres;
- digital image processing classes at various levels of complexity;
- thematic meetings, lectures and workshops on photography.
the second area of «studio 111» activity is to provide a wide range of photo services: 

studio portrait, artistic photo shoot, different events shooting, portfolios, corporate reporting 
and more.

STUDIO 111
photoschool

6, Kryva Lypa , 79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2431377,
 +380 66 7777 343,
 +380 67 341 70 35
e-mail: info@111.lviv.ua
www.111.lviv.ua



77

33

УчаСНиКи виСтавКи

титаН
СПЕЦІАЛЬНА РОТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОї  
СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ ГУ МВС УКРАїНИ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Липинського, 44, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 523208
Тел./Факс: (032) 523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua

Державна служба охорони є централізованою системою професійних підрозділів 
створених на базі МВС з метою здійснення охоронних послуг. 

ДСО – єдина в Україні структура, яка надає повний комплекс охоронних послуг, озброєна 
вогнепальною зброєю та спеціальними засобами і має законодавчо визначені права та 
повноваження її працівників на здійснення владних функцій щодо правопорушників.

Спеціальна рота «Титан» знаходиться в структурі ДСО та на договірних засадах виконує 
охоронні заходи підвищеної складності, здійснює супровід цінних вантажів, забезпечує 
захист фізичних осіб.

Особовий склад підрозділу «Титан» комплектується з числа найбільш професійно 
підготовлених працівників міліції, які мають необхідний рівень бойової підготовки.

Для забезпечення особистої безпеки та захисту фізичних осіб призначаються працівники, 
які пройшли відповідний курс навчання за програмою підготовки щодо забезпечення 
захисту особи.

Крім того Державна служба охорони пропонує широкий спектр інших, пов’язаних з 
безпекою особи та бізнесу, послуг: 

- Фізична охорона об’єктів
- Супровід та охорона грошових коштів та вантажів 
- Централізована охорона об’єктів та квартир
- Екстрений виклик міліції
- Обладнання технічними засобами охорони, системами відео- нагляду та контролю 

доступу 
- Обслуговування технічних засобів охорони
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state protection service is a centralized system of professional divisions, established on the 
basis of the ministry of Internal affairs with the aim of protection services provision.

sps is the only structure in Ukraine providing a full complex of protection services; is armed 
with firearms and special warfare, possesses legally established rights and powers of its 
employees to carry out authoritative functions over the offenders.

special unit «tytan» is an element of sps structure and on the contractual basis realizes 
highly complicated protection measures, carries out valuable cargos escort, provides protection 
services for natural persons.

personnel of «tytan» division are composed of professionally trained police workers having 
the necessary level of combat training.

only those employees are appointed to provide personal safety and protection of natural 
persons, who took a correspondent training course according to the personal protection training 
program.

apart from that, state protection service offers a wide range of other services, connected 
with the personal and business security, namely: 

- physical site protection; 
- escort and protection of money and money consignments;  
- centralized site and apartment protection; 
- emergency police call; 
- equipment with technical protection devices, video monitoring systems and access control 

systems;  
- technical protection devices maintenance.

TYTAN
specIal UnIt oF the state secUrIty serVIce department 
at the maIn board oF Internal aFFaIrs oF UKraIne In lVIV 
reGIon

44, Lypynskoho St., 
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 523208
Phone/Fax: +380 32 523087
e-mail: head@dso.gov.ua
www.dso.gov.ua
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Підприємство «ТРЕЙД» існує на ювелірному ринку України декілька років, 
спеціалізується на постачаннях огранованих вставок з натуральних коштовних каменів 1 
групи і напівдорогоцінних 2 і 3 групи.

Повна відповідність ціни і якості. Калібровані і фантазійні форми огранки. Ознайомитись  
з асортиментом і придбати його можна безпосередньо в нашому офісі.

Постачання товару в будь-яку точку України.
Особливу увагу ми приділяємо виготовленню огранованих  ексклюзивних вставок з 

врахуванням Ваших побажань або по наших ескізах.
Загальнонаціональний конкурс «ВИЩА ПРОБА» відзначив МПП «Трейд» золотою 

медаллю за виготовлення високоякісних конкурентноздатних  ювелірних вставок з 
коштовного каміння. А у 2013 році МПП «Трейд» визнано «Імпортером року».

Сподіваємося на співпрацю.
З повагою керівництво компанії.

тРЕйД  МПП

вул. Деміївська , 45, кв.118,
м.Київ, 03040, Україна  
(для кореспонденції)
вул. Стельмаха 10-а, оф.227
м.Київ, Україна
Тел.: (044) 2575752
 (050) 3529483, 3579939
 (096) 2961910
e-mail: oootrade@mail.ru
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ПЕРЕЛІК РЕКЛАМОДАВЦІВ

СТЕРЛІНГ9 ТОВ

ЗОЛОТИЙ ВІК ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД

КІМБЕРЛІ ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

СТУДІЯ 111 ФОТОШКОЛА

MOBILE GUIDE МОБІЛЬНИЙ ДОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ 

ЦЕНТР ВИСТАВКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ

ЗАПОРІЖСЬКА ТПП 

РАДМІР ЕКСПОХОЛ

DATV ТЕЛЕКАНАЛ

WEDDING JAM ЖУРНАЛ

КОМПАС ПОШУКОВИЙ ПОРТАЛ

ЛЬВІВСЬКА ПОШТА ГАЗЕТА

ЛЬВІВСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ ГАЗЕТА

ЛИШЕ НАСОЛОДА ЖУРНАЛ
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РЕКЛаМНа КаМПаНія

XI СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ЮВЕЛІРНОї ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 
«ЕлітЕКСПО. Літо – 2014»

 в настуПних виданнях:
- журнал «wedding Jam» ........................................................................................... (м. Львів Україна)
- журнал «Теленеделя» .............................................................................................. (м. Львів Україна)
- газета «Афіша Прикарпаття» ..............................................................(м. Івано-Франківськ, Україна)
- газета «Від і до» .................................................................................................. (м. Чернівці, Україна)
- «Газета в дорогу» .................................................................................................... (м. Львів, Україна)
- «Газета Реклама»                            .....................................................(м. Івано-Франківськ, Україна )
- газета «Закарпатські оголошення» ................................................................... (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Зоря Прикарпаття» .................................................................(м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Кур’єр ЕКСПО» .......................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» ....................................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» .............................................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Меркурій» .............................................................................................(м. Житомир, Україна)
- «ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА» ............................................................................................ (м. Львів, Україна)

 рекЛама По радіо:
- Радіо «24»
- Радіо «Львівська хвиля»
- Радіо «Хіт ФМ»

 теЛевізіЙна рекЛама:
- 5-ий канал
- Новий канал
- «2+2»
- «24»

 Підтримка в InTerneTI:
http://www.galexpo.com.ua
https://www.facebook.com/events/495569990564779/
http://vk.com/club69355798
http://zolotiruky.in.ua/
http://www.sterling9.com.ua/
http://kiwifitness.com.ua/timetable/bandery/5
http://www.dengi-info.com/pressrelease.php?pid=245
http://jamwedding.com.ua/lv
http://molodyata.in.ua
http://my-marriage.com.ua/category/porady/
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http://www.prostobaby.com.ua/      
http://www.prostolady.com.ua/       
http://www.prostoman.com.ua/       
http://www.mirmody.com.ua/
http://pem.com.ua/o-vystavke-world-of-gifts-spring-13
http://beauty.lviv.ua/      
http://journals.ua/women/        
http://www.rjs.ru/
http://ya-plus-ty.com/cat/17-juvelirni_salony
http://nasoloda.in.ua/articles/yuvelirna-vistavka-yarmarok-elitekspo-lito-2014
http://news.kompass.ua/news/khi_specializirovannaja_juvelirnaja_vystavka_jarmarka_ehlitehkspo_leto_
2014/2014-04-16-34575
http://infomisto.com/uk/rivne/anons/vystavky/gal-ekspo
http://lviv.afisha-city.com.ua/podiya/hi-specializovana-yuvelirna-vystavka-yarmarok-elitekspo-lito-2014-
1482/
http://lvivposter.com/events/288-prat-Gal-eKspo-zaproshuje-na-eliteKspo-lito-2014/
http://biznes-pro.ua/index.php?page=9&id=2128
http://allevents.in/lviv/
http://www.032.ua/afisha/2
Реклама в мобільному довіднику “mobile Guide”

 зовнішня рекЛама:
- рекламні установки в центральній частині міста Львова ( 3 шт.)
- рекламні щити у м. Львові ( 6 шт.)
- реклама на маршрутних таксі ( 15 шт.)
- плазмові  екрани у торгових центрах міста (30 шт.)
- плазмові  екрани у маршрутних таксі (16 шт.)
- плазмові екрани у 7 закладах харчування, 2 спортивних комплексах та в 1 автокомплексі.

 стендова рекЛама:
- 150 воблерів розміщених  у готельних та розважальних комплексах, кафе, ресторанах, музеях та  
 мережах ювелірних магазинів
- 70 плакатів розміщених у розважальних комплексах,  ресторанах та мережах ювелірних магазинів  
 Львівської області.

 заПрошено:
- 32 000 керівників установ і організацій Західної України, спеціалістів підприємств ювелірної галузі  
 України
- 40 000 мешканців Львова та області

цей каталог протягом року буде доступним  
на web-сторінці Прат«Гал-ексПо»® в мережі іnternet



87

СПЕЦіаЛьНі ПОДяКи

 Дирекція XI Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО.Літо-2014» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 асоціації ювелірів України
 Державній пробірній службі
 Західному казенному підприємству пробірного контролю
 Державному гемологічному центру України
 Спілці дизайнерів України
 Управлінню Державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області,  
 спеціальній роті міліції охорони «титаН»
  Управлінню Державтоінспекції м. Львова
 Львівському Палацу мистецтв
 ТзОВ «галЕКСПОСЕРвіС»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «агентство Економічної Безпеки «ЕФОРт»
 ТзОВ «Формат-Захід»
 Фотошколі «СтУДія 111»
 ТВК  «Південний»
 ПП «Новий світ»
 ПП «Кушта г. і.»
та учасникам виставки за проведення презентацій





















Компоновка і верстка каталогу — ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

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

 всі авторські права належать Прат «гал-ЕКСПО»®

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®, тел.: (032) 2949114

 Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

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