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Вітражна студія tM artGlass виготовляє вітражі різних видів: вітражні мотиви в інтер’єрі 
(вікна, двері, перегородки, лампи та світильники, декорації та ін.), а також вітражні сувеніри 
та прикраси (авторські прикраси в техніці Тіффані). В асортименті маємо уже готові вироби 
– вітражні підсвічники, підвіски, прикраси. Також проектуємо та виготовляємо вітражі на 
замовлення, відштовхуючись від побажань клієнтів.

Вітражна студія tM artGlass працює у Львові вже більше 10 років. Виготовляємо 
вітражі, вітражну сувенірну продукцію, яка потішить Вас і дозволить створити незабутній 
та екслюзивний інтер`єр у вашій домівці.

ART GLASS тМ
ВІТРАжНА СТУДІЯ

вул. Шептицьких, 32
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: (032) 2471373 
 (098) 0583277
e-mail: tm-artglass@ukr.net
tm-artglass.com.ua

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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Компанія bio cleaner nanotechnology - єдиний в Україні виробник засобів для чищення 
з німецької сировини на біо основі. Ми більше 3 років є надійним партнером екологічно 
нешкідливих, зручних для користувача і безпечних продуктів в області обробки поверхонь. 
Косметика для ювелірних прикрас створена для всіх, хто цінує і доглядає за своїми виробами. 
Відмінна риса цієї продукції від інших засобів в тому, що вона складається виключно з 
органічних компонентів і відповідає вимогам найвибагливіших клієнтів. Підходить як для 
професійного використання, так і для домашнього застосування. Високоякісний і абсолютно 
безпечний очищувач bio cleaner nanotechnology дозволяє працювати з будь-якими типами 
металів, каменів і оптики.

BIO CLEANER NANOTECHNOLOGY
ФОП КАРПЕНКО О.А.

м. Київ, Україна
Тел.: (066) 9559997
 (096) 6394631
bio-cleaner-nanotechnology.prom.ua

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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CARAT 
ЮВЕЛІРНА МЕРЕжА

вул. Пушкінська, 40,
м. Харків, 61057, Україна
Тел.: (057) 7060262
e-mail: karat-kharkov@ukr.net

Відділи:
вул. Суздальські ряди, 9, 
вул. Ак. Павлова, 144-Б,  «Екватор»
Московський пр., 286-Б, ТЦ «Сітка»
ТЦ «Космос», Харківська обл. м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г

Ювелірна мережа «carat» – це ваш провідник в світ дивовижних прикрас. Ми прагнемо 
зробити наших жінок ще спокусливішими!

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.

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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DEMO STYLE

вул. Ювілейна, 70а, 
м. Краматорськ, Донецька обл., 84300, Україна
Тел.: (067) 1000707,
 (093) 6540707,
 (095) 2750707,
 (066) 9964380
e-mail: info@demostyle.com.ua
http://demostyle.com.ua

Торгово-виробнича компанія «Демо Стиль» є провідний виробником  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 та 
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 за індивідуальним  ескізом 
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 додаємо максимум зусиль, щоб кожен покупець став Нашим Постійним Клієнтом!

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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IRIDA-V
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

вул. Калініна, 3, 
м. Харків, 61020, Україна
Тел.: (057) 7779738,
 (067) 3975693,
 (050) 6385461
e-mail: irida-v@mail.ru
http://irida-v.com

Ювелірну компанію «IrIda-V»  було створено у 2003 році молодими і досвідченими 
фахівцями, які своїми руками створити шедевр із срібла 925 проби.

Витончені ювелірні прикраси з дорогоцінних каменів і металів є справжніми творами 
мистецтва. Однак головне призначення виробів «IrIda-V»  полягає в тому, щоб привертати 
увагу до жіночої краси.

Говорячи про переваги срібла перед іншими дорогоцінними металами, слід сказати, 
що воно менш алергенне, так як його сплави містять найменшу кількість неблагородних 
металів.

Компанія «IrIda-V» пропонує Вашій увазі  широкий вибір срібних прикрас. Всі наші 
прикраси зі срібла вирізняються унікальним дизайном і технікою виконання.

Ювелірні вироби нашої компанії виготовлені справжніми майстрами, які вкладають в 
свою творчість, всю душу і наділяють кожну прикраса індивідуальністю. Ми гарантуємо, 
що в наших срібних виробах Ви будете виглядати неперевершено та стильно.

Фахівці «IrIda-V» дбають про те, щоб Ви завжди змогли знайти прикраси на Ваш смак 
і відповідно до потреб, а також виглядали завжди на всі сто відсотків.

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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Ремонт і гравірування ювелірних виробів.
Переваги компанії: професійний профіль і багаторічний досвід робіт по відновленню 

прикрас будь-якої складності; чесні ціни; система знижок; консультації фахівців; ремонт 
та виготовлення під замовлення.

IVON JEWELER

вул. Короленко 3, к.107
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: (056) 7453417
 (067) 5432000
e-mail: mendel1bk@gmail.com
jeweler.dp.ua

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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KRISTALL ART-DECO
ЮВЕЛІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Комсомольське Шосе, 88
м. Харків, Україна,
Тел.\факс: (057) 758-8741

Адреса магазину: Україна, м. Харків, Отакара Яроша, 18-Д
www.kristall.kharkov.ua 
http://kristall-shop.com.ua/ (Інтернет-магазин)

Приватне ювелірне підприємство «Kristall art-deco» було організовано у 1998 році 
одним з ентузіастів ювелірної справи в м. Харкові. У своїй назві підприємство відображає 
стилістику і філософію течії в декоративному мистецтві першої половини XX століття, 
що з’явилося в архітектурі, моді і живописі - art dеco. Виготовлення ювелірних прикрас із 
срібла 925 проби, як з синтетичними, так і натуральними каменями, є основою продукції 
підприємства «Kristall art-deco». У арсеналі фірми є власні технологічні досягнення і 
розробки, що вносять до загальної корзини ювелірного ринку України свій маленький 
вклад. Окрім традиційних прикрас, «Kristall» використовує скло Murano, Fusing, накладає 
гарячу емаль. Гордістю підприємства є прикраси з мозаїкою із натурального каміння, які 
стали візитною карткою «Kristall art deco».

Традиція, мода, оригінальність, якість - кредо підприємства.

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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SOVA
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

вул. Олеся Гончара, 35, 
м. Київ, 01034, Україна
Тел.: (067) 3016611
e-mail: info@sovajewels.com
www.sovajewels.com

Ювелірний дім soVa заснований у 2000 році. Наш досвід в ювелірній справі, власна 
арт-команда художників та дизайнерів і висока якість виробів забезпечує ювелірному дому 
soVa першість серед виробників ювелірних прикрас.

soVa * jewelry house - це ювелірний бренд, який не тільки відповідає світовим тенденціям, 
але і створює їх, будучи тренд-сетером на українському ринку. Ідея формування ювелірного 
гардероба для сучасних дівчат виступає лейтмотивом у всіх колекціях ювелірного дому.

soVa - якісні та стильні коштовності, які можна обновляти кожен сезон, доповнюючи 
свої образи. Переосмислення класичних форм, свіжий погляд на тенденції, актуальність 
та стиль.

Ювелірний дім soVa запрошуємо до співпраці, ми відкриті до ваших пропозицій!

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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STYLE AVENUE
FashIon Jewellery  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ
МИХАЙЛОВА І.В. – ПРЕДСТАВНИК В УКРАїНІ

вул. Горького, 176,
м. Київ, 03169, Україна
Тел./Факс: (044) 5280427
e-mail: style_avenue@mail.ru
http://style-avenue.cz/ua/

style avenue – це європейський бренд, що пропонує ювелірні прикраси жінкам, вірним 
собі, але готових змінюватися і експериментувати. Весь спектр ювелірних матеріалів 
- золото, срібло, ювелірні сплави, емаль, дорогоцінні, напівкоштовні і натуральні камені 
- використовується для створення декількох десятків колекцій різних стилів. 

Від класики до авангарду, від диско до техно, від бароко до графіки: найвимогливіша 
шанувальниця прикрас знайде серед прикрас style avenue своє. І обов’язково зможе собі 
це дозволити придбати, адже наше завдання - зробити красу, унікальність, високу якість 
і різноманітність доступними. Це прикраси, які створюють настрій, неповторний стиль та 
імідж.

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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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.

тANGO
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

Тел.:  (067) 1910707, 
 (050) 8310606
е-mail: tangogold@ukr.net 
           tangogold@mail.ru
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ZARINA
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ

м.Львів, Україна
пл. Міцкевича, 1
тел.: (0322) 550520

м.Львів, Україна
вул. Під Дубом, 7Б
тел.: (063) 9799268

e-mail: zarina-help@zarina.ua
www.zarina.ua

Історія бренду zarIna розпочалася у 1998 році. Ювелірний Дім zarIna одним із 
перших в Україні почав виробляти прикраси із білого золота з чорними та шоколадними 
діамантами.  

Бренд zarIna є втіленням ідеального стилю, гармонійного поєднання кращих традицій 
ювелірного мистецтва, останніх тенденцій в світі моди і вишуканого європейського 
смаку.

Надзвичайна елегантність ювелірних виробів розкриває жіночу красу і надає чуттєвого 
акценту  будь-якому образу.

Мережа Ювелірного Дому zarIna налічує 45 магазинів у по всій Україні.  
zarIna. Дарувати Щастя Легко!

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

Фірма «АВРОРА» являє собою підприємство повного циклу і вже понад 10 років є одним 
із лідерів серед виробників ювелірної продукції. Ми використовуємо сучасне обладнання і 
передові технологічні процеси, завдяки чому наші ювелірні вироби відрізняються високою 
якістю і точністю виконання. Над створенням моделей працюють професійні художники-
модел’єри, 3d-дизайнери і ювеліри. Всі ступені виробництва піддаються найсуворішому 
контролю якості, завдяки чому ми отримуємо завершений виріб, який прикрасить Вас своїм 
сліпучим блиском і досконалою формою, а також підкреслить Ваш неповторний стиль. 

Сподіваємося, що витонченість і майстерність виконання наших виробів торкнеться 
найпотаємніших струн Вашої души і стане невід’ємною частиною Вашої особистої 
колекції. 

аВРОРа
ФІРМА

вул. Катерининська, 46, 
м. Харків, 61125, Україна
Тел.: (050) 4003393
Факс: (057) 7331846 
e-mail: aurora.kharkov@yandex.ua
www.aurorajewellery.com.ua
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Наша команда складається з професійних  геологів та літотерапевтів. З людей, що 
закохані в мінерали, з котрими пов’язали свою професійну діяльність, творчість та дозвілля. 
Ми їздимо у експедиції, де власноруч знаходимо скарби. Ми заснували творчу майстерню, 
де самі виготовляємо прикраси та обереги. А також надаємо консультації з правильного 
підбору мінералів, як для краси, так і для здоров’я.

Прикраси дозволяють розкрити характер жінки і у нас можна підібрати, як класичні 
прикраси з натуральних каменів, перлин та коралу, так і стильні дизайнерські аксесуари 
від українських майстрів, виготовлених з кераміки, дерева, скла, металу та мінералів. А 
також у нас Ви знайдете етнічні прикраси з різних країн світу.

Для колекціонерів представлений широкий вибір, як популярних, так і рідкісних зразків 
мінералів з усього світу, і з України зокрема. Для нас справа честі познайомити всіх охочих з 
красою рідної землі, багатої унікальними мінералами, яких ніде більше немає у світі. У нас 
є і свої мисливці за натуральними каменями, і майстри, що виготовляють з них прикраси 
та колекційну атрибутику.

Ми залюбки консультуємо та допомагаємо клієнтам підібрати мінерали, як для себе, 
так і для близьких, індивідуально підходячи до потреб кожного. 

Ми спілкуємось та співпрацюємо з геологами, літотерапевтами та майстрами з 
різних країн, ділимось враженнями та досвідом, налагоджуємо співпрацю і постійно 
вдосконалюємось. Ми відкриті до спілкування. Кожен клієнт для нас важливий.

агата
ПРИКРАСИ ТА МІНЕРАЛИ

вул. Краківська, 4, 
м. Львів, 79008, Україна (щодня з 10 до 21 год.)
Тел.: (067) 2844983 
 (063) 4897707
 (093) 4864321
www.facebook.com/agatagemstore
www.instagram.com/agatagemstore
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Ювелірна компанія почала свою діяльність у вересні 2008 року, і менш ніж через 
рік, їй вже вдалося зайняти свою нішу на ринку виробів з білого металу. Такий стрімкий 
розвиток дозволило підприємству в короткі терміни не тільки завоювати довіру покупців і 
партнерів Київської та Західних областей України, але значно розширити асортиментний 
ряд пропонованого товара. З 2009 р. є членом Асоціації ювелірів Україна.

У своїй роботі використовує тільки срібло 925 проби, яке обов’язково затверджується 
Східним казенним підприємством пробірного контролю в місті Харкові.

аНаЦЬКИЙ
ФОП

вул. Плехановска, 108
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7373242, 
 (066) 0000822, 
 (096) 0000822
e-mail: serebro925oleg@ukr.net
925serebro.com.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!

БЕРЕгИНЯ
ФОП БРОВКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ



20 Львів • Галицькі Експозиції • 2017 • Galician Exposition • Lvіv

Дніпропетровська ювелірна фабрика «Едем» - один з лідерів української ювелірної 
промисловості. Починаючи з 1995 року, компанія пропонує своїм клієнтам широкий 
вибір якісних прикрас з дорогоцінних металів, за вигідними цінами. На сьогоднішній день 
представлено понад 10 000 моделей золотих аксесуарів, виконаних в різних стилях.

Традиції якості, сформовані на Дніпропетровській фабриці дорогоцінних прикрас «Едем», 
зміцнилися з моменту її заснування. За допомогою новітніх технологій і багаторічного 
досвіду роботи, професійні ювеліри створюють шедеври дизайнерського мистецтва, втілені 
в благородних металах. 

Компанія має власну унікальну мережу роздрібних ювелірних магазинів, які можна 
знайти під торговою маркою «eurogold»

ЕДЕМ
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

пр. Калініна, 73
м. Дніпро, 49064, Україна
e-mail: office@edemgold.dp.ua
http://edemgold.dp.ua
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Наша компанія представлена на ринку ювелірних прикрас з 2008 року і за цей час 
придбала статус надійного продавця і партнера.

Компанія пропонує виключно якісні  прикраси оригінального дизайну виготовлені зі 
срібла та золота. Блискучий вибір виробів  дозволяє покупцям вибрати собі ланцюжки, 
браслети, сережки, каблучки  або інші вироби, що відповідають їх смаку і рівнем доходу. 
Усім нашим срібним та золотим прикрасам відповідає заявлена та підтверджена в Пробірній 
Палаті України  проба.

Маємо честь з гордістю представити Вам свою колекцію.

КОтлЯР Ю.В.  
ФОП

вул. Дизельна, 30-а,
м. Харків, 61036, Україна
Тел.: (096) 5718086

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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Приватне підприємство «Оксамит» було створене у 2008 році. Основним напрямком 
діяльності фірми є гуртова торгівля і виробництво ювелірних виробів. «Оксамит забезпечена 
тільки сучасним обладнанням і має повний цикл виробництва і лиття  до кінцевого продукту. 
В виробництві використовуються тільки передові технології.

«Оксамит» є постійним учасником спеціалізованих виставок у Львові, Києві, Одесі 
та Харкові, де неодноразово, були нагороджені дипломами та відзнаками за краще 
представлення експонованої продукції та за індивідуальний стиль і нестандартні творчі 
рішення представлення продукції. 

Ми забезпечуємо поставки широкого асортименту срібних виробів: ланцюжки машинної 
та ручної роботи , браслети,ладанки, хрестики, підвіски ,жіночі та дитячі сережки. Продукція 
фірми користується великим попитом на ринку ювелірних виробів. «Оксамит» гарантує 
високу якість продукції та доступні ціни.

ОКСаМИт тМ

вул. Веста, 4Б/1,
м. Броди, Львівська обл., 80600, Україна
Тел.: (067)3703044,
 (097) 1830563
e-mail: oksamut.lviv@mail.ru
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ПЕтРИК ОлЕКСаНДР ІВаНОВИЧ 
ФОП

вул. Глиняна, 47 А,
м. Біла Церква, 09112, Україна
Тел.:  (067) 7119614,
 (096) 3849988
 (044) 2210784 (Гурт)
e-mail: petrikgold@yandex.ru, 
           petrikgold@i.ua
www.petrikgold.com.ua

Виробництво ювелірних виробів із золота з природними (топаз, гранат, аметисти, 
цитрин, хризоліт, рубін)  та синтетичним (гідротермальний смарагд, олександрит) камінням. 
Чималий розмір каміння  та якість гранування – візитна картка нашого модельного ряду.

Виробництво ювелірних виробів з срібла 925 проби з золотими  накладками та 
вставками із натурального та синтетичного каміння. Асортимент налічує більш ніж 1000 
найменувань.

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

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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Ювелірна фірма «Піраміда» розпочала свою діяльність з 1995 року. Наше підприємство 
займається виготовленням та реалізацією ювелірних виробів із золота та срібла, оптовою та 
роздрібною торгівлею каблучок, сережок, ланцюгів, браслетів, підвісок, підвісок з лазерним 
гравіюванням на релігійну тематику. Пропонуємо широкий асортимент дитячих прикрас 
із срібла (cережки, каблучки, шпильки), оздоблені кристалами swarovski та з нанесенням 
позолоти.

Ми спеціалізуємось на виготовленні ексклюзивних обручок з різних кольорів металу 
585 і 750 проби з нанесенням лазерного гравіювання пам’ятних дат. Також пропонуємо 
найбільш бажані коштовності для будь-якої дівчини і жінки – прикраси з діамантами та 
різним дорогоцінним камінням.

Фірма – є одним з найкращих виробників Західного регіону. Доказом цього є щорічна 
участь у міжнародних виставках ювелірних прикрас та нагородження дипломами за 
найкраще представлення продукції.

Наші вироби є стильними, оригінальними та легковаговими, з доступною ціною. 
«Піраміда» – це довіра, перевірена часом.

ПІРаМІДа 
ЮВЕЛІРНА ФІРМА

вул. Курчатова, 8,
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: (0382) 783978 
 (067) 9261202 
e-mail: zavod.piramida@gmail.com
www.piramida.etov.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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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

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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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
 (096) 2961910
 (050) 3579939
e-mail: oootrade@mail.ru

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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Підприємство Щербак почало своє існування з 1989 року. На сьогоднішній день є одним із 
лідерів на ювелірному ринку України. Особливість виробництва полягає в комбінації срібла 
та золота, яка доповнюється великим різновидом каміння. Новітні тенденції та сучасний 
модельний ряд дозволяє задовольнити найвибагливішого клієнта. Не знайдеться ні однієї 
байдужої жінки чи дівчини до виробів нашого підприємства.

ЩЕРБаК  
ВалЕРІЙ ВОлОДИМИРОВИЧ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

пров. Штабний, 3, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (0456) 332048
Тел./Факс: (0456) 393930
e-mail: scherbakvv@ukr.net
www.scherbakvv.com.ua

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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ЮР’ЇВ
ТОВАРІСТВО З ОБМЕжЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Таращанська, 197,
м. Біла Церква, 09106, Україна
Тел.: (067) 4641415
e-mail: info@yuriv.com.ua
www.yuriv.com.ua

ТОВ «ЮР`їВ» було засновано у 2013 році в м. Біла Церква. 
Прикраси ювелірної компанії «Юр`їв» – це комбіновані вироби зі срібла та золота, які 

доповнюються великим асортиментом напівкоштовного каміння. Наші дизайнери завжди 
стежать за тенденціями моди, а також прислуховуються до побажань клієнтів.

Саме для вас, дорогі клієнти, найкращі ювеліри країни створюють вишукані прикраси, 
які ви можете придбати за досить демократичними цінами.

Ми займаємося як оптовою, так і роздрібною торгівлею. Наша молода і перспективна 
фірма заявила про себе на ринку як надійний та якісний виробник ювелірних прикрас. 

ТОВ «Юр`їв» співпрацює зі всіма регіонами України, здійснює доставку та гарантує 
якість кожного виробу! Будьте неповторними у прикрасах від ювелірної компанії «Юр`їв»!

УЧаСНИКИ ВИСтаВКИ
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РЕКлаМНа КаМПаНІЯ

В НаСтУПНИХ ВИДаННЯХ:
- Газета «Афіша Прикарпаття» ........................................... (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Від і до» ...............................................................................(м. Чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» .......................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «Газета Реклама» .................................................. (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення» .................................................(м. Ужгород, Україна)
- Газета «Львівська пошта» .....................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета по-львівськи  ...............................................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» .............................................................(м. Львів, Україна)
- Газета «Неділя» ................................................................................(м. Ужгород, Україна)

РЕКлаМа ПО РаДІО:
- Радіо «Люкс ФМ»
- Радіо «Львівська Хвиля»
- Радіо «Радіо Енерджі»
- Радіо «Країна ФМ»
- Радіо «Наше Радіо»
- Радіо «П’ятниця»
- Супермаркет «Арсен» в ТЦ «Роксолана» 
- Внутрішня мережа супермаркетів «Сільпо» 9 магазинів 
- ТРК “Victoria Gardens”
- ТЦ «Південний»

тЕлЕВІЗІЙНа РЕКлаМа:
- «5-ий канал»
- «24-ий канал»
- «Правда ТУТ»

ПІДтРИМКа В INTERNETI:
http://www.galexpo.com.ua/
https://www.facebook.com/elitekspo/
https://www.ria.com
http://www.lvivpost.net/
http://infomisto.com/
http://news.kompass.ua/
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РЕКлаМНа КаМПаНІЯ

http://lviv.vgorode.ua/
http://www.lviv-online.com
http://www.citylife.net.ua/
https://moemisto.ua/lviv
https://afisha.vash.ua/
https://afisha.lviv.ua/
http://www.citylife.net.ua
https://tv.ua/
https://worldexpo.pro/country/ukraina
http://egoistmagaz.in.ua/
http://tochka.net/
http://ivona.bigmir.net/
https://archidea.com.ua/
http://my-marriage.com.ua/
http://wedding.ua/
http://www.prostoledi.com.ua/
http://www.prostomen.com.ua/
http://www.prostobaby.com.ua
http://paramoloda.ua/
http://www.zhinka-online.com.ua/
http://mydim.ua/
http://www.zolotishko.ua/

ЗОВНІШНЯ РЕКлаМа:
- рекламні установки в центральній частині міста Львова (8 шт)
- зовнішня реклама в`їзд Винники
- сіті лайти ТРЦ King cross leopolis (7шт)
- сіті лайт у ТЦ «Роксолана»
- штендер на території ТРЦ King cross leopolis
- штендер на території Львівської обласної Філармонії
- ролл-ап на території театру ім.Марії Заньковецької

SMS РОЗСИлКа:
- база  ТЦ «Роксолана»
- база  Львівської обласної Філармонії
- голосове повідомлення Інетті
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РЕКлаМНа КаМПаНІЯ

E-MAIL РОЗСИлКа :
- база  відвідувачів Львівської обласної Філармонії
- база форуму новобудов 

ЗаПРОШЕНО:
- 30 000 керівників установ і організацій Західної України, спеціалістів підприємств  
 ювелірної галузі України
- 80 000 мешканців Львова та області
- вручено понад 500 vip запрошень для керівників вищої ланки у м.Львові

Цей каталог протягом року буде доступним 
на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»® 

в мережі Іnternet
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СПЕЦІалЬНІ ПОДЯКИ

 Дирекція XVIII Спеціалізованої ювелірної виставки-ярмарку «ЕлітЕКСПО. 
Зима– 2017» висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні 
виставки і програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 асоціації ювелірів України
 Управлінню Державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області  
 спеціальній роті «тИтаН»
  Управлінню Державтоінспекції м. львова
 львівському Палацу мистецтв
 ТзОВ «галЕКСПОСЕРВІС»
 ПрАТ «Світ друку»
 ТзОВ «агентство Економічної Безпеки «ЕФОРт»
 ТзОВ «Формат-Захід»
 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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