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ТОВ “Акваполімер Інжиніринг”
вул. Зелена, м. Львів, 79035,
тел.: + 38 (067) 245 88 89
aquapol.ing@gmail.com
www.aquapolymer.com.ua
Продукція: Локальні очисні споруди MakBox
(автономна каналізація); модульні ємності, резервуари; сепаратори нафтопродуктів та сепаратори жиру; каналізаційні насосні станції.
Експорт: Нідерланди, Молдова, Казахстан.

Aquapolymer Engineering LLC
Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: + 38 (067) 245 88 89
aquapol.ing@gmail.com
www.aquapolymer.com.ua
Products: Local treatment plants MakBox
(autonomous sewerage); modular tanks;
reservoirs; oil separators and grease separators;
sewage pumping stations.
Export: The Netherlands, Moldova, Kazakhstan.

ТОВ “Акваполімер Інжиніринг” - інженерно-виробнича компанія, яка пропонує комплексне вирішення завдань з проектування,
комплектації, монтажу та пусконалагоджувальних робіт. Також підприємство здійснює
реконструкцію та модернізацію систем водопостачання та каналізації. Для виготовлення
продукції підприємство застосовує сировину
європейських виробників та новітні технології.

Aquapolymer
Engineering
LLC
is
an
engineering and production company that offers
a comprehensive solution to the problems of
design, assembly, installation and commissioning
of wastewater treatment plants. The company
also carries out reconstruction and modernization
of water supply and sewerage systems. The
company uses raw materials from European
manufacturers and the latest technologies to
manufacture products.
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ТзОВ “Бистриця-Керамік”
вул. Зарічна,34, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (067) 422 57 92, +38 (067) 508 67 06
bystrycia@gmail.com, bystrycia1@ukr.net,
www.bystrycia.com.ua
Продукція: Вироби з технічної кераміки; металічні вироби; художнє ковальство.
Експорт: Польща, Німеччина, Киргизстан.

Виробничі приміщення – 3 500 м2. Виробничі
склади – 500 м2. Водопостачання – з міської
мережі. Каналізація – від міської каналізаційної мережі. Газопостачання – від газопроводу
середнього тиску. Енергозабезпечення – від
лінії електропередач (10КВ) на відстані 100м.
Теплопостачання – автономне.
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Bystritsa-Keramik LLC
Zarichna Str., Drohobych,
Drohobych district , 82100,
phone: +38 (067) 422 57 92, +38 (067) 508 67 06
bystrycia@gmail.com, bystrycia1@ukr.net,
www.bystrycia.com.ua
Products: Technical ceramics; metal products;
artistic blacksmithing.
Export: Poland, Germany, Kyrgyzstan.

Production areas - 3 500 m2. Production
warehouses - 500 m2. Water supply - from the
city network. Sewerage - from the city sewerage
network. Gas supply - from a medium pressure
gas pipeline. Power supply - from the power
line (10KV) at a distance of 100 m. Heat supply autonomous heating.

ТзОВ “Віконні системи”
вул. Зелена, 238, м. Львів, 79035,
тел.: +38 (032) 241 81 81
office@wsystem.com.ua
www.wsystem.com.ua
Продукція:
• металопластикові вікна;
• металопластикові двері;
• розсувні вікна та двері з ПВХ.
Експорт: Чехія, Німеччина, Франція, Італія,
Іспанія.

LLC “VIKONNI SYSTEMY”
238, Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (032) 241 81 81
office@wsystem.com.ua
www.wsystem.com.ua
Products:
• metal-plastic windows;
• metal-plastic door;
• sliding windows and PVC doors.
export: Czech Republic, Germany, France, Italy,
Spain.

ТзОВ “Віконні Системи” - це масштабне виробництво металопластикових конструкцій
площею понад 6900м2, це офіційний представник світового виробника профілю INOUTICK
group, це висококваліфікований персонал, це
досвід роботи не лише з роздрібним покупцем а й з численною кількістю забудовників
Західної України. Компанія експортує металопластикові вікна, двері та розсувні системи
країни Європи. Продукція характеризується
високою якістю, підтвердженою міжнародними сертифікати. Компанія є активним учасником європейської програми енергозбереження IG energy.

VIKONNI SYSTEMY LLC is an official importers
and representative of INOUTIC German Company
in Ukraine. The company export windows, doors,
sliding windows. It was founded in 2003 and use
manufacturing procedures based on modern
technology A products are characterized by top
quality confirmed by the international certificate
of compliance with ISO 9001:2001 An active
members of the IQ energy. The program was
designed by the (EBRD) and is supported by
donors in providing technical assistance and
incentives.
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Дизайн студія “Marselle”
вул. Ярослава Мудрого, 1/45, м. Миколаїв,
Стрийський район, 81600,
тел.: +38 (097) 343 85 10
salonmarsel@ukr.net
www.marselle.com.ua
Продукція: Декоративні термопанелі, декоративні вироби з гіпсу та бетону, дизайн інтер’єру.
Експорт: Чехія.

Design studio “Marselle”
1/45, Yaroslava Mudroho Str., Mykolayiv,
Stryiskyi district, 81600,
phone: +38 (097) 343 85 10
salonmarsel@ukr.net
www.marselle.com.ua
Products: Decorative thermal panels, decorative
gypsum and concrete products, interior design.
Export: Czhech Republic.

Творча майстерня та архітектурно-дизайнерська студія. Ми спеціалізуємось на дизайні архітектурного середовища та проектування житлових і громадських будівель. На базі студії є
виробництво гіпсових ліпних декорів та бетонних виробів. Ми активно працюємо над налагодженням массового виробництва цементної
плитки, «теплої» цегли та штучного каменю.

Creative workshop and architectural design
studio.We specialize in architectural design and
design of residential and public buildings.On the
base of the studio is the production of plaster
moldings and concrete products.We are actively
working on adjusting the mass production of
cement tiles, “warm”bricks and artificial stone.

ТзОВ “Дрогобицький завод автомобільних
кранів”
вул. Гайдамацька, 22, м. Дрогобич,
82100, Дрогобицький район,
тел.: +38 (063) 318 55 23
dak@dak.com.ua
www.dak.com.ua
Продукція: Виготовлення автомобільних
кранів та екскаватори. Поточні і капітальні ремонти вантажопідіймальної техніки.
Виконання різноманітних робіт по виготовленню металоконструкцій вагою до 10-ти тонн,
деталей та вузлів по кресленнях замовника.
Експорт: Країни Європейського Союзу,
Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Індія
Іран, Туреччина, Сирія, Єгипет, Туркменістан,
Молдова, Грузія, Румунія, Болгарія.

Drogobych truck crane plant LLC
22, Haidamatska Str., Drogobych,
82100, Drogobych district
phone: +38 (063) 318 55 23
dak@dak.com.ua
www.dak.com.ua
Products: Manufacture of truck cranes and
excavators; сurrent and capital repairs of lifting
equipment. Execution of various works on
production of a metalwork weighing up to 10
tons, details and knots according to drawings of
сustomer.
Export: Countries the European Union, Belarus,
Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, India, Iran,
Turkey, Syria, Egypt, Turkmenistan, Moldova,
Georgia, Romania, Bulgaria.

“Дрогобицький завод автомобільних кранів”
- підприємство, що спеціалізується на випуску
вантажопідіймальної та іншої спеціальної техніки, а також запасних частин до неї. “ДЗАК”
є лідером кранобудування в Україні. За майже півстолітню історію підприємством освоєно широку гаму автомобільних кранів: від
механічних вантажопідіймальністю 3-6,3 т до
гідравлічних вантажопідіймальністю 10-50 т.

Drohobych Truck Crane Plant is an enterprise
specializing in the production of hoisting and
other special equipment, as well as spare parts
for it. DZAK is a leader in crane construction in
Ukraine. For almost half a century of history, the
company has mastered a wide range of truck
cranes: from mechanical with a capacity of 3-6.3
tons to hydraulic with a capacity of 10-50 tons.
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ТзОВ “Дрогобицький
завод автомобільних
кранів”

Дизайн студія
«Marselle»

17

AC “Ekran-Viknosvit” LLC “Ekran”
7/b, Skolivska Str., Stryi,
Stryi district, 82400,
phone: +38 (032) 453 91 13, +38 (032) 453 91 14
ekranvk@ekran.ua
www.ekranvk.com.ua
Products: PVC-windows and doors, wooden
beams-windows and doors, aluminum-windows
and doors, powder painting of metal products.
Export: Spain, France, Austria, USA, Australia,
United Kingdom, Hungary, Lebanon.

Дочірнє підприємство “Екран-Вікносвіт” - сучасна та авторитетна українська компанія у галузі виробництва світлопрозорих конструкцій. У
1999 році ми виготовили перше в Україні вікно
з профілю SALAMANDER. Це був якісний старт
для подальшої успішної роботи та стрімкого розвитку. Сьогодні виробнича потужність нашого
підприємства — 700 одиниць віконно-дверних
конструкцій за день. Виробляємо три різновиди
віконно-дверних конструкцій: з ПВХ-профілю,
дерев’яного брусу та алюмінію. В цьому наша
унікальність, сила та гнучкість. І, найголовніше,
— можливість гарантувати бездоганну якість
наших виробів, повноцінний вибір та відмінний
сервіс.

The subsidiary company Ekran-Viknosvitis a
modern and respectful Ukrainian company in
the field of producing translucent enclosing
structures. In 1999, we produced the first window
in SALAMANDER in Ukraine. It was a good start for
further successful work and rapid development.
Today the production capacity of our enterprise
is 700 units of window-door constructures per
day. We produce three varieties of window-door
constructures: PVC-profile, wooden beams and
aluminum. This is our uniqueness, strength and
flexibility. And, most importantly, the opportunity
to guarantee the perfect quality of our products, a
perfect choice and excellent service.

ТОВ “ЕнергоМонтажВентиляція”
вул. Володимира Великого, с. Сапіжанка,
Львівський район, 80406,
тел.: +38 (067) 370 37 88
energomontazh2000@gmail.com,
www.enerhomontazh.com
Продукція: Металеві конструкції; гнуті профілі;
металеві каркаси.

EnergoMontazhVentylyazia LLC
Volodymyra Velykoho Str., Sapezhanka village,
Lviv district , 80406,
phone: +38 (067) 370 37 88
energomontazh2000@gmail.com,
www.enerhomontazh.com
Products: Metal structures (build); curved
profiles; metal frames.

“ЕнергоМонтажВентиляція” є виробником
металевих конструкцій, що успішно застосовуються в усіх куточках України. Розробка і
супровід проектів будівництва будівель і споруд із металевим каркасом. Виготовлення та
монтаж металоконструкцій будь-якої складності. Обшивання каркаса профільним листом
або сендвіч-панелями. Виготовлення бруківки. Виготовлення гнутих швелерів, сигма-профілів, кутників з оцинкованої сталі.

EnergoMontazhVentylyazia is a manufacturer
of metal structures that are successfully used in
all parts of Ukraine. Development and support of
construction projects of buildings and structures
with a metal frame.Manufacture and installation
of metal built of any complexity. Sheathing of a
framework by a profile sheet or sandwich panels.
Production of paving stones. Production of bent
channels, sigma profiles, angles from galvanized
steel.
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ДП “Екран – Вікносвіт” ТзОВ “Екран”
вул. Сколівська, 7/б, м. Стрий,
Стрийський район, 82400,
тел.: +38 (032) 453 91 13, +38 (032) 453 91 14
ekranvk@ekran.ua
www.ekranvk.com.ua
Продукція: Віконно-дверні конструкції з ПВХ
профілю, віконно-дверні конструкції з дерева, віконно-дверні конструкції з алюмінію, порошкове фарбування виробів з металу.
Експорт: Іспанія, Франція, Австрія, США,
Австралія, Велика Британія, Угорщина, Ліван.
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Plant of platform gratings LLC
Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (032) 254 30 03
office@zrn.com.ua
www.zrn.com.ua
Products: Platform gratings; reinforcing wire
mesh.
Export: Poland, Belarus, France, Italy.

“Завод Решіткового Настилу” є українським
підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві решіткового настилу різних видів для потреб аграрних підприємств,
виробничих компаній, комерційних компаній
різного профілю, а також зварної арматурної
сітки – найбільш затребуваного виробу в будівельній галузі, що активно використовують
в укріпленні бетонних конструкцій цільного та
збірного типів, в з’єднанні елементів каркасу,
армуванні споруд.

Ukrainian enterprise Plant of platform gratings
LLC is a factory specializing in the development
and production of platform gratings and reinforcing
wire mesh different types. These products are used
for the needs of agricultural enterprises, production
and commercial companies in various fields. And
reinforcing mesh is the most popular product in
the construction industry, which is actively used in
the reinforcement of concrete structures of solid
and prefabricated types, in the connection of frame
elements and reinforcement of various structures.

Ltd. “Kerambud”
34, Tsvitna St., Halychany village,
Lviv District, 81523,
phone: +38 (032) 313 10 31, +38 (032) 313 22 58
zbut_kerambud@ukr.net
www.kerambud.net
Products: Ceramic bricks hollow M-125, ceramic
stone M-200, large-size ceramic stone.

Цегельний завод “Керамбуд” – один із найпотужніших виробників цегли в Західній Україні,
заснований у 2005 році з метою забезпечення зростаючих потреб споживачів у високоякісних стінових будівельних матеріалах.
Стратегія заводу направлена на зміцнення
та розширення ділових контактів, збільшення асортименту продукції відповідно до вимог ринку та індивідуальний підхід до наших
клієнтів. Ми використовуємо високоякісну
екологічно чисту глину з 200-літньою історією
застосування у виробництві цегли та дахівки
на польських та австрійських заводах.

Kerambud Ltd. is one of the largest producers
of bricks in Western Ukraine founded in 2005
to meet the growing consumer demand for
high-quality wall construction materials. The
strategy of the plant is aimed at strengthening
and expanding of business contacts, increase
of product range to satisfy both market demand
and individual customers’ preferences. We use
ecological high quality clay with the 200-year
history of use at Polish and Austrian brick and
rooftop manufacturing plants.
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ТОВ “Завод Решіткового Настилу”
вул. Зелена, м. Львів, 79035,
тел.: +38 (032) 254 30 03
office@zrn.com.ua
www.zrn.com.ua
Продукція: Решітковий настил; зварна арматурна сітка.
Експорт: Польща, Білорусь, Франція, Італія.

ТзОВ “Керамбуд”
вул. Цвітна, 34, с. Галичани,
Львівський район, 81523,
тел.: +38 (032) 313 10 31, +38 (032) 313 22 58
zbut_kerambud@ukr.net
www.kerambud.net
Продукція: Цегла керамічна порожниста
М-125, камінь керамічний М-200, камінь кера
мічний великоформатний.
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ПП “Лео Кераміка”
вул. Городоцька, 172, м. Львів, 79022,
тел.: +38 (032) 297 73 70
office@leoceramika.com,
www.leoceramika.com
Продукція: Керамограніт Mosaicid’Italia, скляна
мозаїка, керамічна мозаїка, фризи.
Експорт: Польща, Молдова.

Лео Кераміка – мережа магазинів оздоблювальних матеріалів для ремонту. В салонах
“Лео Кераміка” представлені: керамічна
плитка, сантехніка, підлогові покриття, двері,
шпалери, освітлення. У 2015 році ми відкрили
власне виробництво “Kotto ceramica”. В асортименті фабрики: керамограніт Mosaicid’Italia,
скляна мозаїка, керамічна мозаїка, фризи.
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Leo Ceramica PE
172, Gorodocka Str., Lviv, 79022,
phone: +38 (032) 297 73 70
office@leoceramika.com,
www.leoceramika.com
Products: Ceramic granite Mosaicid’Italia, glass
mosaic, ceramic mosaic, friezes.
Exports: Poland, Moldova.

Leo Сeramica – the chain of stores with
biggest assortment of ceramic tiles, sanitary
ware, wallpapers, doors, parquet, lighting
and accessories from the best known world
manufacturers. In 2015 we opened our factory
Kotto Ceramica. The range of the factory is:
Mosaicid’Italia ceramic granite, glass mosaic,
ceramic mosaic, glass sticks.

ТзОВ “Лопатинський
торфобрикетний завод”
вул. Промислова, с. Лопатин,
Червоноградський район, 80261,
тел.: +38 (032) 553 61 72
lopatіntorf@gmaіl.com
www.ltbz.com.ua
Продукція:
Брикети торф’яні, торф фрезерний, торф паливний.
Експорт: Чехія, Об’єднані Арабські Емірати,
Румунія, Угорщина, Німеччина, Польща.

LLC “Lopatyn Peat Briquetting Plant”
Promyslova St., Lopatyn village,
Chervonograd district, 80261,
phone: +38 (032) 553 61 72
lopatintorf@gmail.com
www.ltbz.com.ua
Products:
Fuel pet briquettes, milled peat, fuel peat.
Export: Bulgaria, Czech, Germany, Hungary,
Poland, Romania, Slovakia, UAE.

ТзОВ “Лопатинський ТБЗ” забезпечує виробництво повного циклу – від видобутку торфу до
виготовлення готової продукції.
ТзОВ “Лопатинський ТБЗ” у своєму регіоні єдине
підприємство по виробництву торф’яних
брикетів.
Орієнтованість на потреби клієнта, розуміння
цінностей наших споживачів - основа стратегії ТзОВ “Лопатинський ТБЗ”, як виробника.
Завдяки цьому споживачі з інших регіонів , надають перевагу продукції нашого виробництва.
ТзОВ “Лопатинський ТБЗ” - це поєднання якості
та доступних цін.

Lopatyn Peat Briquetting Plant LLC is a company
with a full production cycle - from the extraction
of peat to production of finished goods. Lopatyn
Peat Briquetting Plant LLC is a sole manufacturer
of peat briquettes in the region. The major
company’s strategy client-oriented approach and
understanding of values of our customers. Due to
this, our customers from different regions prefer
our products. Lopatyn Peat Briquetting Plant LLC
is a combination of quality and affordable prices.
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ТзОВ “МЕРКОР Україна”
вул. Озерна, 1, с. Дроговиж,
Стрийський район, 81632,
тел.: +38 (032) 242 03 46
info@mercor.com.ua
www.mercor.com.ua
Продукція: Протипожежні перешкоди (двері,
ворота, перегородки), гравітаційне димовидалення (ліхтарі, смуги, фрамуги), протипожежна вентиляція (протипожежні та протидимні
клапани, вентилятори), вогнезахист конструкцій (фарби, штукатурки, плити, манжети).
Експорт: Центральна та Східна Європа.

LLC “MERCOR Ukraine”
1, Ozerna Str., Drogovyzh village,
Stryiskyi district, 81632,
phone: +38 (032) 242 03 46
info@mercor.com.ua
www.mercor.com.ua
Products Fireproof partitions (doors, gates),
natural smoke exhausting (exhaust vents,
skylights, curtains), fire dampers, building
structure protection (sprays, paints, boards,
sealings).
Export: Countries of Central and Eastern
Europe.

Компанія МЕРКОР – це міжнародна команда, що
налічує понад 600 працівників і займає лідируючі
позиції по виробництву протипожежних систем.
Наші представництва знаходяться у Польщі,
Чехії, Словаччині, Румунії, Україні та Угорщині.
Нас об’єднує діловий досвід та професійний підхід орієнтований, в першу чергу, на клієнта. Наша
мета – втілення індивідуальних рішень, шляхом
забезпечення повного циклу реалізації – від
проектування до монтажу.
Нашим клієнтам ми пропонуємо широкий спектр
товарів, що включає в себе системи протипожежної вентиляції, системи димо- та тепловидалення, протипожежні перешкоди та вогнезахист
конструкцій тощо. Вся продукція є сертифікованою, і відповідає всім вимогам та стандартам.

MERCOR LLC is an international team with more
than 600 employees and leading positions in
the production of fire protection systems.Our
representative offices are located in Poland, the
Czech Republic, Slovakia, Romania, Ukraine and
Hungary. We are united by business experience
and a professional approach, focused primarily on
the client. Our goal is to embody individual solutions
by ensuring a complete implementation cycle from design to installation. We offer our customers
a wide range of products, including fire ventilation
systems, smoke and heat extraction systems, fire
barriers and fire protection of structures and more.
All products are certified and meet all requirements
and standards.

ТзОВ “Озон”
вул. Комарнівська, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 313 07 79, +38 (096) 209 00 00
ozon.lviv@gmail.com
www.brukivka-lviv.com
Продукція: Вироби бетонні тротуарні неармовані,
вироби декоративні бетонні, вібраційні машини.

Ltd. “Ozon”
Komarivska Str., Horodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (032) 313 07 79, +38 (096) 209 00 00
ozon.lviv@gmail.com
www.brukivka-lviv.com
Products: Paving stones, decorative paving
stone, Soil compactor machine.

Вже понад двадцять п’ять років компанія “Озон”
наполегливо працює для задоволення потреб
клієнтів. Підприємство налічує 3 заводи з виробництва фігурних елементів мощення, які виробляють 8 тис. кв.м продукції в день, а також 2 цехи
з виробництва додаткових бетонних елементів.
Асортимент включає 3 типи поверхні бруківки; 10
основних кольорів бетонних виробів; 9 відтінків
бруківки колор-мікс; 12 різновидів фактур митої
поверхні. Постійні вдосконалення технології виробництва, вивчення світового досвіду, пошук
нових форм та ідеей дозволяють нам презентувати продукцію європейського рівня.

For over twenty-five years, Ltd. “Ozon” has been
working hard to meet the needs of its customers.
The company has 3 factories for the production of
figured paving items, which produce 8 thousand
square meters of products per day. The assortment
includes 3 types of pavement surfaces; 10 basic
colors of concrete products; 9 shades pavement
of color mix; 12 varieties of texture of the wet
surface. Continuous improvement of production
technology, study of world experience, search for
new forms and ideas allow us to present products
of the European level.
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ТзОВ “ПКБ ГРУП”
вул. Промислова, 5, c. Жорниська,
Яворівський район, 81082,
тел.: +38 (067) 653 25 36
pcb.group.llc@gmail.com
www.pcbgroup.com.ua
Продукція: Будівлі модульні збірні з дерев’яними несучими конструкціями.
Експорт: Чехія, Польща.

LLC “PCB GROUP”
5, Promyslova Str., Zhornyska village,
Yavoriv district, 81082,
phone: +38 (067) 653 25 36
pcb.group.llc@gmail.com
www.pcbgroup.com.ua
Products: Buildings modular prefabricated with
wooden supporting structures.
Export: Czech Republic, Poland.

ТОВ “ПКБ Груп” засноване спільно з чеською
компанією RD Rýmařov s. r. o., яка є постачальником дерев’яних будівель і споруд в Європі.
Компанія успішно завойовує позиції на європейських ринках. Проектування, будівництво,
комплектація об’єктів “під ключ” різного призначення - як приватного, так і комерційного
(індивідуальні та багатоквартирні будинки, а також об’єкти інфраструктури (дитячі садки, школи, готелі, тощо)) – на такому комплексному підході спеціалізується фірма. Компанія приділяє
велику увагу екологічній безпеці використаних
матеріалів. З усіх поглядів вони відповідають суворим стандартам країн ЄС. Якість продуктів та
послуг, що надаються, підтверджена сертифікатами.

PСB Group LLC is established jointly with the Czech
company RD Rýmařov s. r o., which is a supplier
of wooden buildings and structures in Europe.
The company successfully conquers positions in
European markets. Design, construction, complete
turnkey projects for various purposes - both private
and commercial (individual and multi-apartment
buildings, as well as infrastructure (kindergartens,
schools, hotels, etc.)) - is specialized in such an
integrated approach firm. The company places
emphasis on the environmental safety of materials
used. In all respects, they meet the strict EU
standards. The quality of products and services
provided is certified by certificates.

Приватне науково-виробниче підприємство
“Резон”
вул. Зелена, 149 , м. Львів, 79035,
тел.: +38 (032) 294 96 18, +38 (067) 588 42 10
office@rezon.com.ua
rezon.com.ua
Продукція: Керамічні горщики для квітів; керамічні вази; декор (аромалампи, свічники і т.п.).
Експорт: Бельгія.

Rezon - Private research and production
enterprise
149, Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (032) 294 96 18, +38 (067) 588 42 10
office@rezon.com.ua
rezon.com.ua
Products: Ceramic flower pots; ceramic vases;
decorations (aroma lamps, candlesticks, etc.).
Export: Belgium.

ПНВП “Резон” виробництво керамічних виробів засноване у 2001 році, основним напрямком діяльності якого є виготовлення
декоративної, сувенірно-ужиткової кераміки,
та виконання ексклюзивних замовлень з
брендування. Досвід роботи, як з українськими операторами ринку, так і з закордонними
свідчать про вишукані дизайни, вдалий підбір
кольорової гамми та високу якість товарів TM
REZON.

REZON - PRPE is the manufacture of ceramic
products. The enterprise was founded in 2001, the
main direction of it is production of decorative and
souvenir ceramics along with exclusive orders with
branding. The experience of work both with the
Ukrainian and foreign representatives of the market
prove stylish designs, successful selection of color
palettes and high quality of the TM REZON goods.
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ТзОВ “ПКБ ГРУП”
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Rozdil Ceramic Factory PJSC
3, Industrialna Str., Rozdol village,
Mykolayiv district, 81650,
phone: +38 (067) 685 92 46
info_rkz@euroton.ua, www.euroton.ua
Products: Clinker, facing & ordinary ceramic
bricks.
Exports:
Romania,
Moldova,
Georgia,
Kazakhstan, Belarus, Turkmenistan.

ПрАТ “Роздільський керамічний завод” існує на ринку будівельних матеріалів з 1995
року та займає лідируючі позиції в країні.
Підприємство виготовляє клінкерну, лицеву,
рядову керамічну цеглу та реалізує продукцію
під ТМ “Євротон”. Обсяг реалізації більше 40
млн.шт. на рік. Дилерська мережа складається з більше ніж 50 дилерів у всіх областях
України. Якість продукції ТМ “Євротон” підтверджено сертифікацією в Україні, Європі,
Білорусі та Казахстані.

Rozdil Ceramic Factory PJSC has existed
on the market of building materials since 1995
and occupies a leading position in the country.
The company manufactures clinker, facing,
ordinary ceramic bricks and sells products
under the brand name “Euroton”. Sales volume
is more than 40 million units. The dealer network
consists of more than 50 dealers in all regions
of Ukraine. The quality of “Euroton”» brand
products is confirmed by certification in Ukraine,
Europe, Belarus and Kazakhstan.

ТзОВ “ТАЙЛ”
вул. Стуса, 17б, с. Нагоряни,
Львівський район, 81105,
тел.: +38 (032) 227 27 80
tilingroof@gmail.com
www.tile.ua
Продукція: Металочерепиця, профнастил,
штахети, супутні товари та ін.
Експорт: Білорусь, Азербайджан, Молдова,
Великобританія.

Ltd. “TILE”
17 b, Stusa Str., Nahoriany village,
Lviv district, 81105,
phone: +38 (032) 227 27 80
tilingroof@gmail.com
www.tile.ua
Products: Metal tile, profiled, fence, related
products, etc.
Export: Belarus, Azerbaijan, Moldova, United
Kingdom.

ТзОВ “ТАЙЛ” – високотехнологічне підприємство, що протягом багатьох років займається виробництвом та продажем металочерепиці, профнастилу, штахет та супутніх
матеріалів. Запорукою якості та надійності
виробів нашого підприємства є використання
високотехнологічного обладнання європейських марок. Роботу цього устаткування на
заводі контролюють фахові інженери, які керують усіма технологічними процесами і ретельно відслідковують якість продукції.

TAYL LLC is a high-tech enterprise, which for many
years has been engaged in the production and sale
of metal tiles, profiles, fence and related materials.
The guarantee of quality and reliability of products
of our enterprise is the use of high-tech equipment
of European brands. The work of this equipment at
the factory is controlled by professional engineers
who manage all technological processes and
carefully monitor the quality of products.
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ПрАТ “Роздільський керамічний завод”
вул. Промислова, 3, смт. Розділ,
Миколаївський район, 81650,
тел.: +38 (067) 685 92 46
info_rkz@euroton.ua, www.euroton.ua
Продукція: Цегла керамічна облицювальна,
порожниста, клінкерна та лицьова; цегла керамічна рядова порожниста.
Експорт: Румунія, Молдова, Грузія, Казахстан,
Білорусь, Туркменістан.
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Малоповерхове будівництво будинків із СІП
панелей абсолютно будь-якої складності, що
виконується компанією “Сервус” в галузі
енергоефективного будівництва з SIP панелей “під ключ”, - основний напрямок діяльності
підприємства. Основа швидкомонтованих будинків по канадській технології - теплоізоляційні “сандвіч” SIP-панелі. Панелі SIP – технологія, що динамічно розвивається. Компанія
Сервус виготовляє панелі SIP на власному
заводі з екологічних матеріалів.
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Ltd. “Trading House SERVUS”
24, Pylypa Orlyka Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: + 38 (032) 445 12 23
y77k@ukr.net
www.servus.ua
Products: Building houses under Canadian
technology, SIP panels, roof systems under
MITEK technology.
Export: Slovakia, Czhech Republic, Poland,
Austria, Spain.

Low-rise construction of SIP panel houses of
any complexity, performed by the company
Servus, working in the sector of turnkey panel
houses building, forms is the main activity of the
enterprise, which has bright future, as shown by
the growing popularity of houses made of SIP
panels in Canada and other countries. At the
heart of their quick-mounting system, the houses
built according to the Canadian technology,
have an easily constructed system of heatinsulated sandwich or SIP-panels. SIP panels are
the fastest growing technology in the world.

LLC “UKRAINSKA GEOTEKHNICHNA DOROHA”
2B, Heolohiv Str., Morshyn,
Stryуskyi district, 82482,
phone: +38 (032) 606 05 74
ukrgeodor@ukr.net
www.geodor.ua
Products: Polymer grating for road construction,
modular plastic flooring, decorative fences,
garden edge.
Export: Poland, Lithuania, Moldova, Hungary,
USA.

“УкрГеоДор” - перша в Україні у 2003р. налагодила виробництво сучасних геосинтетичних матеріалів – геогратки власної торгової марки ГЕОДОР. З 2005 року асортимент
розширений продукцією для саду та городу
- бордюрна садова смуга та декоративне огородження для клумб. У 2010 році розпочалось
виробництво модульних пластикових покриттів. Виробничі потужності підприємства представлені обладнанням провідних європейських та американських фірм. Запорукою успіху
є постійна орієнтація на замовника. Якість виробів та конкурентна ціна задовольняє потреби наших клієнтів. Система управління якістю
відповідає вимогам ISO 9001:2000.

In 2003 UkrGeoDor LLC was the first in Ukraine
to develop production of modern geosynthetic
matherials – gratings of its own brand GEODOR.
Since 2005, the assortment has expanded
with products for gardening - garden edge and
decorative fences for flowerbeds.
In 2010, became production of modular plastic
flooring.
Production capacity of the enterprise is
represented by the equipment of the leading
European and American companies.
We believe that a key to success is the constant
focus on customers’ needs. The quality of
products and their competitive prices meet the
needs of our customers. The quality management
system complies with ISO 9001: 2000.
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ТзОВ “Торговий Дім “СЕРВУС”
вул. Пилипа Орлика, 24, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: + 38 (032) 445 12 23
y77k@ukr.net
www.servus.ua
Продукція: Будівництво будинків за канадською технологією, панелі SIP, cтропильні системи MITEK.
Експорт: Словаччина, Чехія, Польща,
Австрія, Іспанія.

ТзОВ “Українська геотехнічна дорога”
вул. Геологів, 2б, м. Моршин,
Стрийський район, 82482,
тел.: +38 (032) 606 05 74
ukrgeodor@ukr.net
www.geodor.ua
Продукція: Ґратки полімерні для дорожнього
будівництва, модульне пластикове покриття,
огорожа декоративна, смуги бордюрні.
Експорт: Польща, Литва, Молдова, Угорщина,
США.
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ТзОВ “Агродерев”
вул. Коновальця, 27, м. Рава-Руська
Львівський район, 80316
mv@agroderew.com,
www.agroderew.com
тел.: +38 (032) 524 32 57, +38 (067) 970 43 10
Продукція: Меблевий щит, підлогова ламель,
фриз дубовий, паливні брикети.
Експорт: Німеччина, Польща, Чехія, Данія,
Іспанія, Велика Британія, Швеція, Австрія.

ТзОВ “Агродерев” - успішне деревообробне підприємство, яке за роки свого існування
завоювало добре ім’я серед багатьох європейських партнерів. Зручне розташування,
близькість до основних європейських ринків
збуту та якісної сировинної бази, новітнє високотехнологічне устаткування європейських
виробників, чітке дотримання якісних вимог,
збереження деревообробних традицій дозволяють протягом багатьох років здійснювати
успішну експортну діяльність.
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Ltd. “Agroderew”
27, Konovaltsia St., Rava-Ruska
Lviv district, 80316
mv@agroderew.com,
www.agroderew.com
phone: +38 (032) 524 32 57, +38 (067) 970 43 10
Products: Furniture panels, floor strips, oak frieze,
wood briquettes.
Exports: Germany, Poland, Czech Republic,
Denmark, Spain, Great Britain, Sweden, Austria.

Agroderew Ltd. is a successful woodworking
enterprise, which has gained good reputation
among its European partners. It is comfortably
located in the city of Rava Ruska, Lviv region –
close to European sales markets and qualitative
Ukrainian raw materials. The main factors enabling our company to carry out successful export activities for many years include advanced
woodworking equipment, availability of wide
variety of raw materials to guarantee fast turnaround, competitive prices, strict adherence to
quality requirements, and respect for the woodworking traditions.

ДЕРЕВООБРОБНА
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НАЙКРАЩЕ ПОЄДНАННЯ
ДЕРЕВООБРОБНИХ ТРАДИЦІЙ
ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
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ТзОВ “Біотермал”
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ТОВ “АГРОІНВЕСТСІТІ”
вул. Львівська, 98 а/19, м. Жовква,
Львівський район, 80300,
тел.: +38 (067) 927 16 21, +38 (067) 373 88 16
agroinvestciti@gmail.com,
www.agroinvestciti.com
Продукція: Паливні гранули з хвойних порід
деревини, паливні гранули з твердолистяних
порід деревини, щепа паливна.
Експорт: Польща, Франція.

LLC “AGROINVESTITI”
98 a/19, Lvivska Str., Zhovkva,
Lviv district, 80300,
phone: +38 (067) 927 16 21, +38 (067) 373 88 16
agroinvestciti@gmail.com,
www.agroinvestciti.com
Products: Fuel pellets from coniferous wood, fuel
pellets of hardwood species of wood, chips of fuel.
Export: Poland, France.

ТОВ “Агроінвестсіті” – виробник твердих
видів палива: паливних гранул і паливної
щепи. Виробництво має зручне географічне
розташування у контексті експорту у країни
Європейського Союзу. Як імпортер, компанія
займається продажом мінеральних добрив відомих польських заводів. Експортна діяльність
компанії також спрямована на продаж аграрної
продукції, зокрема зернові та олійні культури, у
країни Європи та Причорноморського регіону.

Agroinvestsiti LLC - producer of solid fuels:
fuel pellets and fuel chips. Manufacturing has a
convenient geographical location in the context
of exports to the countries of the European
Union. As an importer, the company sells
mineral fertilizers to well-known Polish plants.
The export activity of the company is also aimed
at the sale of agricultural products, including
cereals and oilseeds, to countries in Europe and
the Black Sea region.

ТзОВ “Біотермал”
вул. Львівська, 36,
м. Червоноград, Червоноградський
район, 80100,
тел.: +38 (097) 341 13 72
pagyla53@gmail.com
Продукція: Пиломатеріали обрізні
(заготовка для піддонів), сосна 3 сорт.
Експорт: Польща.
LLC “BIOTERMAL”
36, Lvivska St, Chervonohrad,
80100, Chervonohrad district
phone: +38 (097) 341 13 72
pagyla53@gmail.com
Products: Cut lumber (pallet blanks),
third class pine.
Export: Poland.
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СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
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ДП “Бродівське лісове господарство”
вул. Низька, 15, м. Броди,
Золочівський район, 80600,
тел.: +38 (032) 662 73 14, +38 (032) 662 73 87
brodylg@ukr.net, www.brodylg.at.ua
Продукція: Деревина паливна; пиломатеріали хвойні, дубові; заготовки для виготовлення
піддонів; заготовки твердолистяні (дуб); шпала
хвойна непросочена.
Експорт: Польща, Словаччина, Чехія, Італія,
Австрія, Німеччина, Туреччина, Голландія.

State Enterprise “Brody Forestry”
15, Nyzka St., Brody,
Zolochiv district, 80600,
phone: +38 (032) 662 73 14, +38 (032) 662 73 87
brodylg@ukr.net, www.brodylg.at.ua
Products: Firewood, pine and oak timber, materials
for pallets, hardwood (oak) blanks, pine sleepers.
Exports: Poland, Slovakia, the Czech Republic,
Italy, Austria, Germany, Turkey, the Netherlands.

ДП “Бродівське лісове господарство” - комплексне підприємство, яке займається лісовідновленням, лісозаготівлею та переробкою деревини. Переробка деревини здійснюється на
сучасному обладнанні. Вартість продукції переробки складає суму більше 60 млн. гривень в
рік. Продукція користується попитом в населення, підприємців, експортується за межі України.
Частка експорту продукції переробки складає
60-65 відсотків від загального обсягу реалізації. Продукція орієнтована на потреби клієнтів,
відповідає їх високим вимогам з дотриманням
відповідних стандартів технічних і технологічних
умов.

Brody Forestry State Enterprise is a comprehensive
enterprise engaged in reforestation, logging
and processing of wood. Wood processing is
performed with the help of modern equipment.
The annual value of the processing products
makes more than 60 mln UAH. Our products are
in demand among population, entrepreneurs, and
are exported abroad. The share of processing
exports is 60-65 percent of total sales. Production
is focused on customer needs, meeting their
requirements in compliance with the relevant
standards, technical and technological terms.

ДП “Буське лісове господарство”
ДП “Буське лісове господарство”
вул. Січових стрільців, 39, м. Буськ,
Золочівський район, 80500,
тел.: +38 (032) 642 16 41
www.busklg.ucoz.ua
buskdlg@ukrpost.ua
Продукція: Пиломатеріали обрізні соснові,
шпали соснові.
Експорт: Польща, Німеччина, Італія, Китай.

State Enterprise “Busk Forestry”
39, Sichovykh Striltsiv Str., Busk,
Zolochiv district, 80500,
phone: +38 (032) 642 16 41
www.busklg.ucoz.ua
buskdlg@ukrpost.ua
Products: Saw-timbers are a skinner pine, a
railroad tie is a pine.
Export: Poland, German, Italy, China.

ДП “Буське лісове господарство” Державного
агентства лісових ресурсів України площею
25281 га розташоване в північно-східній частині Львівської області на території трьох
адміністративних районів: Кам’янка-Бузького,
Буського та Золочівського. Територія держлісгоспу розташована в басейні рік Західний
Буг і Полтва. Адміністративно-господарська
структура ДП “Буський лісгосп” складається з 9 лісництв: Полоничне, Незнанівське,
Таданівське,
Грабівське,
Верблянське,
Боложинівське,
Куткірське,
Ожидівське,
Соколянське.

Busk Forestry State Enterprise of State agency
of forest resources of Ukraine by an area 25281
hectare it is located in north-eastern part of the
Lviv area on territory of three administrative
districts: Kamianka-Buzka, Busk and Zolochiv.
Territory of State Enterprise is located in a pool
year Western Bug and Poltva. Administrative
structure of Busk Forestry State Enterprise
consists of 9 forest districts: Polonychne,
Neznanyske,
Tadanyvske,
Grabyvske,
Verblianske,
Bolozhynyvske,
Kutkyrske,
Ozhydyvske, Sokolianske.
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ТзОВ “Вітмар”

ТзОВ “Весттранс”
ПИЛОМАТЕРІАЛИ ТА СТРУГАНІ СОСНОВІ ДОШКИ
LLC Joint Ukrainian-German
Enterprise “Westtrans”
3, Bohdana Khmelnytskoho St., Zhovkva,
Lviv district, 80300,
phone: +38 (032) 522 21 71
оleg_paw@ukr.net
Products:
Sawn and chipped pine boards, sawn and chipped
deciduous boards.
Export: Poland.

LLC “Vitmar”
3, Side Prylbytska Str., Lviv, 79069,
phone: +38 (067) 722 58 00
vitmar@ukr.net
www.vitmar.com.ua
Products: Square timber, lath, edged & unedged
boards, slats and other construction lumbers;
Profiled beam for the construction of wooden
houses; Boards for production of pallets from
coniferous and deciduous breeds of wood.
Exports: European countries, countries in Africa
and Asia.

Since 1997 LLC “Westtrans” has been
producing high quality blanks for pallets for export .

Компанія ТОВ “Вітмар” заснована в 2011 році з
метою консолідації дрібних експортерів лісоматеріалів і працює як торгова група. Основним
видом діяльності компанії ТОВ “Вітмар” є експорт пиломатеріалів. Ми пропонуємо пиломатеріали з хвойних порід деревини: ялиця, ялина, сосна.

VITMAR LLC has founded in 2011 on purpose to
consolidate some small export suppliers of lumber,
and runs as a trade group. We offer products of
softwood: construction lumber, profiled beam for
the construction of wooden houses.
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Українсько-німецьке
СП ТзОВ “Весттранс”
вул. Богдана Хмельницького, 3, м. Жовква,
Львівський район, 80300,
тел.: +38 (032) 522 21 71
оleg_paw@ukr.net
Продукція:
Пилені заготовки хвойні обрізні, пилені
заготовки листяні обрізні.
Експорт: Польща.

ТзОВ “Вітмар”
вул. Бічна Прилбицька, 3, Львів, 79069,
тел.: +38 (067) 722 58 00
vitmar@ukr.net
www.vitmar.com.ua
Продукція: Брус, кроква, дошка, рейка, обрешітка інші вироби; Профільований брус для будівництва дерев’яних будинків; Дошки для виготовлення піддонів з хвойних і листяних порід деревини.
Експорт: Країни Європейського Союзу,
Африки та Азії.

ТзОВ “Весттранс” виготовляє високоякісні палетні заготовки на експорт з 1997 року.
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ТзОВ “Вуд Індастріс”
вул. Гніздичівська, 8, м. Жидачів,
Стрийський район, 81700,
тел.: +38 (032) 392 43 47, +38 (032) 392 43 48
info@woodind.com.ua, www.woodind.com.ua
Продукція: Шпон лущений, шпон струганий,
брус зрощений, пиломатеріали.
Експорт: Іспанія, Франція, Туреччина, Єгипет,
Словаччина, Польща, Румунія, Казахстан,
Ізраїль, Південна Корея, Німеччина, Болгарія,
Португалія, Китай, ОАЄ.

LLC “Wood Industries”
8, Hnizdychivska St., Zhydachiv,
Stryiskyi district, 81700,
phone: +38 (032) 39 24347, +38 (032) 39 24348
info@woodind.com.ua, www.woodind.com.ua
Products: Sliced veneer, fineline veneer, built-up
beam, timber.
Exports: Spain, France, Turkey, Egypt, Slovakia,
Poland, Romania, Kazakhstan, Israel, North Korea,
Germany, Bulgaria, Portugal, China, United Arab
Emirates.

ТзОВ “Вуд Індастріс” заснувало в 2013 році
деревообробне підприємство повного циклу,
основними напрямами якого є виробництво
шпону лущеного, шпону струганого, зрощеного
профільованого бруса, пиломатеріалів. Досвід
роботи з деревиною, наявність імпортного обладнання провідних світових марок (Cremona,
Weining, Babcock BSH, Wemhöner, Valette), висока кваліфікація і досвід роботи співробітників
компанії дозволяють ТзОВ “Вуд Індастріс” випускати високоякісну продукцію, що користується
постійним і стійким попитом.

In 2013 Wood Industries LCC founded a
woodworking company of full cycle producing
sliced veneer, fineline veneer, built-up beam
and timber. Experience with wood, availability
of imported equipment of world leading brands
(Cremona, Weining, Babcock BSH, Wemhöner,
Valette), good qualification and experience of
our staff allow Wood Industries LLC to produce
high-quality products, enjoying a constant and
steady demand.

ТзОВ “Вудкрафт Трейдінг”

ТзОВ “Вудкрафт Трейдінг”
вул. Дрогобицька, 94, м. Борислав,
Дрогобицький район, 82300,
тел.: +38 (093) 753 83 66
romannemesh1988@ukr.net
Продукція: Пиломатеріали обрізні; Палетна
заготовка.
Експорт: Румунія, Угорщина.

LLC “Woodcraft Trading”
94, Drohobytska Str., Boryslav,
Drohobych district, 82300,
phone: +38 (093) 753 83 66
romannemesh1988@ukr.net
Products: Lumber trimmed; Flight blank.
Exports: Romania, Hungary

Виробництво інших дерев’яних будівельних
конструкцій і столярних виробів. Виробництво
дерев’яної тари. Виробництво інших виробів з
деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

Manufacture of other builders’ carpentry and
joinery. Manufacture of wooden containers.
Manufacture of other products of wood;
manufacture of articles of cork, straws and
vegetable weaving materials.
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Високоякісна продукція
з деревини
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ТОВ “Галицька торгівельно-промислова
компанія”
вул. Є.Коновальця, 19/1, 3, м. Львів, 79013,
тел.: +38 (067) 223 72 96
vborovets@galiciancharcoal.com
Продукція: Деревне вугілля фракції 40-160; деревне вугілля фракціїї 20-80; деревновугільний
пил. Виготовлення деревного вугілля як з сумішей, так і з моносортів наступних родів деревини: граб, бук, дуб, ясен, береза.
Експорт: Велика Британія, Нідерланди, Бельгія,
Греція, Німеччина, Австрія, Польща, Литва,
Угорщина, Румунія, Ірак, Ізраїль, Туреччина, Єгипет.

ТОВ “Галиьцка торгівельно промислова
компанія” - провідний український виробник
деревного вугілля. Якість продукту та повна
екологічність підприємства були досягнуті
завдяки використанню інноваційних технологій виробництва.

Galician trade and industrial company LLC
19/1,Y. Konovaltsia Str. , Lviv , 79013,
phone: +38 (067) 223 72 96
vborovets@galiciancharcoal.com
Products: Charcoal fraction 40-160; charcoal
fraction 20-80; charcoal dust. Charcoal both
from mixes, and from monosorts of the following
kinds of wood: hornbeam, beech, oak, ash, birch.
Exports: United Kingdom, Netherlands, Belgium,
Greece, Germany, Austria, Poland, Lithuania,
Hungary, Romania, Iraq, Israel, Turkey, Egypt.

Galician trade and industrial company LLC
(GTIC) is a progressive and leading Ukrainian
manufacturer of charcoal. The innovative
technologies that are used in the production
allowed us to achieve a high quality of the product
with complete environmental friendliness.

ТзОВ “Галімпекс”
пл. Ринок, 4, смт. Івано-Франкове,
Яворівський район, 81070,
тел.: +38 (032) 503 30 39
galimpex.iv@gmail.com, www.pargar@ukr.net
Продукція: Шпон струганий; Шпон лущений;
Пиломатеріали.
Експорт: Іспанія, Італія, Австрія, Польща,
Латвія, Ізраїль.

Ltd. “Galimpex”
4, Rynok Square., Ivano-Frankove village,
Yavoriv District, 81070,
phone: +38 (032) 503 30 39
galimpex.iv@gmail.com, pargar@ukr.net
Products: Veneer planed; Veneer shelled;
Lumber.
Exports: Spain, Italy, Austria, Poland, Latvia,
Israel.

Підприємство займається виготовленням
фанери, дерев’яних плит, панелей, шпону, а
також лісопильним та стругальним виробництвом. Шпон виготовляється на сучасному
обладнанні кваліфікованими працівниками.
Є постійні та надійні постачальники високоякісної фанерної сировини, що має відповідну
якість .Компанія має можливість поставляти
пиломатеріали (обрізні, не обрізні). Породи:
дуб, бук, та сосна.

Production is located in the Ivano-Frankove
village, Yavoriv district, Lviv region. The enterprise
is engaged in production of plywood, wooden
boards, panels, veneer, as well as sawmill and
planning production. The veneer is made on
modern equipment by skilled workers. There
are regular and reliable suppliers of high quality
plywood raw materials of adequate quality. The
company is able to supply lumber (edged, not
edged). Species: oak, beech, and pine.
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ТОВ “ГАЛЛУС-ТРЕЙД”
вул. Перемишльська, 95, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (097) 022 77 33
gallus.trade@gmail.com, www.gallus-trade.com
Продукція: Щепа для копчення м’яса, ковбас,
риби, сиру.
Експорт:
Польща,
Німеччина,
Франція,
Великобританія, Швеція, Фінляндія, Словаччина,
Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь, Грузія,
Казахстан, Вірменія, Азербайджан.

LLC “GALLUS-TRADE”
95, Peremyshlska Str., Horodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (097) 022 77 33
gallus.trade@gmail.com, www.gallus-trade.com
Products: Wood chips for smoking meat,
sausages, cheese and fish.
Exports: Poland, Germany, Great Britain, France,
Sweden, Finland, Slovakia, Georgia, Armenia,
Moldova, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan,
Lithuania, Latvia, Estonia.

Компанія “Галлус-трейд” виробляє щепу для
копчення м’яса, ковбас, сирів та риби з деревини бука, вільхи, черешні та яблуні. Ми працюємо
лише на свіжоспиляній деревині, яка проходить
жорсткий контроль якості відповідно до стандартів ISO 9001:2015. Завдяки використанню
сучасного обладнання та технології наша щепа
підходить для всіх видів коптильного обладнання. Уся щепа має показник вологості - 10% ± 2
%, що допоможе вберегти коптильне обладнання від надмірної вологи і таким чином продовжить термін експлуатації Вашого обладнання.

Сompany Gallus-trade offers wood chips for
smoking meat, sausages, cheese and fish from
beech, alder, cherry and apple wood. Our chips are
produced of fresh sawn wood which passes strict
quality control according to the ISO 9001:2015. Due
to the modern equipment and technology our chips
suitable for all kinds of smoking equipment. All
chips have moisture content - 10% ± 2%, which will
save your smoking/curing equipment (chambers)
from excessive moisture and thus extend the
lifetime of your equipment.

ТзОВ “Галпак”
вул. Друкарська, 2, м. Жидачів,
Стрийський район , 81700,
тел.: +38 (032) 394 43 97, +38 (032) 394 43 30
sale@galpack.com.ua, www.galpack.com.ua
Продукція: Чотирьохклапанний ящик; гофролоток; упаковка для овочів та фруктів; різноманітні
комплектуючі для гофротари (вкладиші, прокладки, гратки); листовий гофрокартон, двошаровий,
трьохшаровий та п’ятишаровий; упаковка для
піци; упаковка «кришка-дно»; великогабаритна
та нестандартно упаковка різних конфігурацій з
гофрокартону; картон палітурний; гофролотки
кашировані; гофроящик 4 клапанний каширований; подарункова та сувенірна упаковка; POS
матеріали.
Експорт: Білорусь, Польща, Угорщина.

LLC “Galpack”
2, Drukarska Str., Zhydachiv,
Stryi district, 81700,
phone: +38 (032) 394 43 97, +38 (032) 394 43 30
sale@galpack.com.ua, www.galpack.com.ua
Products: Four valve box; corrugated tray; coverbottom package; corrugated sheets; paper
package for pizza; large and imaginative paper
package; paper package for vegetables and
fruits; various component parts for corrugated
packaging; Bookbinding cardboard; laminated
corrugated trays; 4 valve corrugated box; gift and
souvenir packaging; POS materials.
Exports: Belarus, Poland, Hungary.

ТзОВ “ГалПак” вже понад 10 років успішно
працює на ринку гофротари в Україні та за її
межами. Ми послідовно реалізуємо довгострокові програми розвитку основних ланок компанії, вводимо в експлуатацію нове обладнання.
Компанія “ГалПак” спеціалізується на виготовленні продукції з гофротари для харчової, фармацевтичної, будівельної, деревообробної та
інших галузей виробництва. Ми орієнтовані на
виробництво високоякісної продукції будь-якої
складності.

GalPack LLC has over 10 years of successful
experience on the market of corrugated packaging
in Ukraine and abroad.
We consistently implement long-term programs
of company`s development and new equipment
commissioning.
Company GalPack specializes in the manufacturing
of corrugated packaging products for food,
pharmaceutical, construction, woodworking, and
other industries. We are dedicated to producing
high-quality products of any complexity.
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Десять років успішної роботи
на ринку гофротари
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Дрогобицьке підприємство інвалідів“Діброва”

ТзОВ “Гроховський і Ко”
вул. Урочище Річки, 7, с. Пониковиця,
Золочівський район, 80640,
тел.: +38 (050) 082 78 99
Продукція: Пиломатеріали.
Експорт: Польща, Естонія, Литва, Італія,
Німеччина.

Дрогобицьке підприємство інвалідів
“Діброва”
вул. Механізаторів, 7, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (032) 441 00 60, +38 (032) 441 05 50
demkiv_59@ukr.net
www.play-dovgolitty.com.ua
Продукція: Пиломатеріал обрізний, необрізний; Дошка підлоги; Вагонка; Фальш брус;
Альтанки; Садові будинки; Вулики; Паливні
пелети та інше.

Drohobych enterprise of disabled people
“Dibrova”
7, Mechanizatoriv Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: +38 (032) 441 00 60, +38 (032) 441 05 50
demkiv_59@ukr.net
www.play-dovgolitty.com.ua
Products: Lumber cut, unedged; Floor board;
Lining; False bar; Pavilions; Garden houses;
Beehives; Fuel pellets and more.

Склад готової продукції – 605 кв.м. Цех розпиловки лісу – 476 кв.м. Цех по виготовленню
паливних пелет – 555 кв.м. Цех для виготовлення дошки підлоги та вагонки – 387 кв.м.
Столярний цех – 275 кв.м. Склади-навіси
для сушіння деревини – 500 кв.м. Сушильна
камера на 50 куб.м. Котельня Склад на ліс
-1000 куб.м. Шукаємо партнерів для співпраці.
Можлива оренда виробничих приміщень або
цілого підприємства.

Composition of finished products - 605 sq.m. Wood
sawing workshop - 476 sq.m. Workshop for the
production of fuel pellets - 555 sq.m. Workshop for
floor and lining board production - 387 sq.m. Joiner’s
shop - 275 sq.m. Warehouses, sheds for drying - 500
sq.m. Drying chamber for 50 cubiс meters Boiler
house The composition of the forest -1000 cubic
m. We are looking for partners for cooperation. It is
possible to rent production premises or the whole
enterprise.

ТОВ “Гроховський і КО” засноване в березні
2015 року. Основний вид діяльності-лісопильне
та стругальне виробництво. Виробничий процес пилення та сушіння деревини здійснюється
на сучасному європейському обладнанні.

LLC “GROKHOVSKYI & CO”
7, Richky Urochyshche St., Ponykovytsia village,
Zolochiv district, 80640,
phone: +38 (050) 082 78 99
Products: Lumber.
Exports: Poland, Estonia, Latvia, Italy, Germany.

GROKHOVSKYI & CO LLC was founded in March
2015. The main activity is sawing and planing
production. The manufacturing process of sawing
and timber drying is carried out with the help of
modern European equipment.
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47

48

ТзОВ “ДП МП Україна”
вул. Міцкевича, 54, смт. Новий Яричів,
Львівський район, 80465,
тел.: +38 (050) 317 24 47
mp_ukraine@ukr.net
www.skandinave.co, www.gramma.ua
Продукція: Столи з дерева; Паркет масивний; Металеві ноги для столів.
Експорт: Німеччина, Голландія, Швейцарія,
Польща, Норвегія, Данія.

Ltd. “DP MP Ukraine”
54, Mitskevycha Str., Novyy Yarychiv village,
Lviv district, 80465,
phone: +38 (050) 317 24 47
mp_ukraine@ukr.net
www.skandinave.com, www.gramma.ua
Products: Wooden tables; Wooden parquet;
Metal legs for tables.
Export: Germany, the Netherlands, Poland,
Norway, Denmark, Switzerland.

ТОВ “ДП МП Україна” має повний цикл виробництва столів та паркету з дерева, починаючи
від розпиловки круглого лісу, сушіння деревини до виготовлення кінцевого продукту. Маємо
досвід роботи з європейськими покупцями з
2002 року та здобули репутацію надійних постачальників. Наше підприємство постійно залучає іноземних консультантів для підвищення рівня виробництва та якості продукції.

DP MP Ukraine Ltd. has a complete production
cycle of tables and wooden flooring, starting from
sawmill, timber production, drying timber to the final
product. Since 2002 we have been working with
European customers and have gained a reputation
as reliable suppliers. Our company permanently
attracts foreign consultants to improve production
and product quality.

ТОВ “Древич Україна”
вул. Львівська, 1, с. Містки,
Львівський район, 79052,
тел.: +38 (067) 670 22 21
drevych2@gmail.com
www.drevych.ua
Продукція: Вироби з дерева, дерев’яні заготовки; Дерев’яні стінові панелі, декор; Сходи та
комплектуючі.
Експорт: Німеччина.

Ltd. “Drevych Ukraine”
1, Lvivska Str., Mistky village,
Lviv district, 79052,
phone: +38 (067) 670 22 21
drevych2@gmail.com
www.drevych.ua
Products: Products made of wood, wooden
workpieces; Wooden wall panels, decor; Stairs
and accessories.
Exports: Germany.

Ми ТОВ “Древич Україна” деревообробне
підприємство, яке знаходиться у місті Львів,
Україна, що спеціалізується на виготовлені виробів з дерева з повним циклом виробництва.
Починаючи від сушіння дошки, заготовки та
обробки деталей, лакування, і якщо потрібно, закінчуючи монтажем. Основний матеріал
- дуб, ясен, соcна, вільха (рідше) та інші. Гасло
“Древич” – «Творцям майбутнього», тож давайте творити його разом.

We are “Drevych Ukraine” – woodworking
company located in Lviv, Ukraine. We specialize
in the production of wooden products with a full
cycle of production. It consist of: board drying,
workpieces and parts processing, varnishing, and
if necessary, assembling. The main materials are:
oak, ash, pine, alder (more rarely) and others. The
slogan of “Drevych” – “To creator of the future”,
so let’s create it together.
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Повний цикл виробництва
столів і паркету з дерева
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ТзОВ “ЕКОПЕЛ ТРЕЙД”
вул. Сахарова, м. Львів, 79013,
тел.: +38 (032) 237 42 81
ekopeltr@gmail.com
www.ekopel-trade.com
Продукція: Пелета з лушпиння соняшнику; дерев’яна пелета; паливні брикети.
Експорт: Польща, Словаччина, Чехія, Німеччина,
Бельгія, Голландія.

ТОВ «ЕКОПЕЛ ТРЕЙД» - компанія, що є виробником і трейдером високоякісного альтернативного біопалива з лушпиння соняшника, паливні
брикети, а також дерев’яні пелети.Для зручної
співпраці та швидкої доставки вантажів до замовника. Ми надаємо широкий спектр додаткових послуг : вантажно-розвантажувальні роботи; крос-докінг; послуги зберігання вантажу на
складі компанії; експортування вантажів: міжнародні перевезення та перевезення по Україні.

ECOPEL TRADE LLC
Saharova Str., Lviv, 79013,
phone: +38 (032) 237 42 81
ekopeltr@gmail.com
www.ekopel-trade.com
Products: Pellet from sunflower husk; wood
pellet; fuel briquettes.
Export: Poland, Slovakia, Czech Republic,
Germany, Belgium, Holland.

ECOPEL TRADE LLC is a company that is a
producer and trader of high-quality alternative
biofuels from sunflower husk, fuel briquettes, as
well as wood pellets. For convenient cooperation
and fast delivery of goods to the customer. We
provide a wide range of additional services:
loading and unloading works; cross-docking; cargo
storage services in the company’s warehouse;
export of cargo: international transportation and
transportation in Ukraine.

ТзОВ “Ельґраф”
вул. Тролейбусна, 15, с. Сокільники,
Львівський район, 81130,
тел.: +38 (032) 245 84 44, +38 (032) 245 84 47
elgraf@lviv.net
www.elgraf.com.ua
Продукція: Упаковка з картону, гофро- та мікрогофрокартону, дисплеї та стенди з гофрокартону, піддони з гофрокартону.
Експорт: Польща, Словаччина, Естонія,
Бельгія.

Ltd. “Elgraf”
15, Troleybusna St., Sokilnyky village,
Lviv district, 81130,
phone: +38 (032) 245 84 44, +38 (032) 245 84 47
elgraf@lviv.net
www.elgraf.com.ua
Products: Packaging made of cardboard,
corrugated and microcorrugated cardboard, POS
production, corrugated pallets.
Exports: Poland, Slovakia, Estonia, Belgium.

ТзОВ “Ельґраф” вже понад 20 років є присутнім
на ринку України. Спеціалізується на виготовленні повноколірної упаковки з картону, 2-, 3- і
5-шарового гофрокартону ( тип E, B, C, BE і BC)
з технологією каширування, використовуючи
офсетний друк та технологію пре-прінт, а також
флексодрук. Компанія пропонує широкий вибір
після друкарських технологій, таких як: лакування, тиснення, конгрев та інші.

Elgraf Ltd. has been present on the Ukrainian
market for more than 20 years. It produces fullcolor packaging made of cardboard as well as 2-,
3- and 5-layered corrugated cardboard (types E, B,
C, BE, BC) with the technology of backing, offset
printing, preprint and flexo printing technology.
The company offers a wide range of post-printing
technologies, such as: varnishing, foil stamping,
embossing, et al.
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ТзОВ “Ельґраф” - лідер
виготовлення упаковки в Україні
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JSC “Zhydachiv pulp
and paper combine”
4, Fabrychna Str., Zhydachiv,
Stryi district, 81700,
phone: +38 (032) 392 40 53
papir.zhk@gmail.com, www.zhkpaper.com
Products: Fluting; Wrapping paper; Testliner,
cardboard for flat layers of corrugated cardboard;
Core board for paper cores; Corrugated
cardboard; Boxes made of cardboard corrugated.
Exports: Republic Belarus, Poland, Romania,
Turkey, Latvia, Estonia, Czech Republic.

ПАТ “ЖЦПК” одне з найпотужніших інтегрованих підприємств України з випуску картонно-паперової упаковки і паперових пакувальних матеріалів. Ми створюємо екологічно чисту упаковку, яка покращує життя суспільства, сприяє економіці та зберігає природне середовище за рахунок застосування ресурсоощадних технологій.
Наші інвестиційні плани передбачають розвиток
підприємства, потенціал якого складають технологічне обладнання, кваліфікований кадровий
склад і сучасні методи управління виробництвом.

ZHPPC PJSC is one of the most powerful integrated
enterprises of Ukraine in the production of cardboard
and paper packaging and paper packaging
materials. We create environmentally friendly
packaging that improves the life of the society,
promotes the economy and preserves the natural
environment using resource-saving technologies.
Our investment plans envisage the development
of an enterprise, whose potential is made up of
technological equipment, skilled personnel and
modern methods of production management.

ДП “Жовківське лісове господарство”
вул. Лісна, 3, м. Жовква,
Львівський район, 80300,
тел.: +38 (032) 526 18 49
zhovkvalisgosp@ukr.net, www.zhovkvalg.at.ua
Продукція: Лісопродукція; Пиломатеріали;
Стандартний та декоративний посадматеріал.
Експорт: Румунія, Італія, Угорщина, Німеччина,
Австрія, Франція, Туреччина, Польща.

State Enterprise “Zhovkva Forestry”
3, Lisna St., Zhovkva,
Lviv district, 80300,
phone: +38 (032) 526 18 49
zhovkvalisgosp@ukr.net, www.zhovkvalg.at.ua
Products: Timber, lumber, standard and
decorative planting material.
Exports: Romania, Italy, Hungary, Germany,
Austria, France, Turkey, Poland.

ДП “Жовківський лісгосп” входить до складу
Львівського обласного управління лісового та
мисливського господарства, Державного агентства лісових ресурсів України. Підприємство займається охороною та вирощуванням лісу, а також заготівлею лісопродукції та виготовленням
пиломатеріалів. Виробництво постійно вдосконалюється з урахуванням сучасних технологій.
Орієнтованість на потреби клієнта, розуміння
цінностей наших споживачів основна стратегія ДП “Жовківський лісгосп” як виробника, і
завдяки цьому споживачі надають перевагу випущеній підприємством продукції.

Zhovkva Forestry State Enterprise is a part of
Lviv Regional Forestry and Hunting Board of the
State Agency of Forest Resources of Ukraine. The
company is engaged in cultivation and protection
of forests and harvesting of timber as well as
lumber production. Due to new technologies,
the production process is constantly improving.
The strategy of the enterprise is client-oriented
approach and understanding of clients ‘values,
which greatly inspires brand loyalty.
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ПАТ “Жидачівський
целюлозно-паперовий комбінат”
вул. Фабрична, 4, м. Жидачів,
Стрийський район, 81700,
тел.: +38 (032) 392 40 53
papir.zhk@gmail.com, www.zhkpaper.com
Продукція: Папір для гофрування; Папір обгортковий; Картон для плоских шарів гофрованого картону; Картон для гільз; Картон гофрований; Ящики з картону гофрованого.
Експорт: Республіка Білорусь, Польща, Румунія,
Туреччина, Латвія, Естонія, Чеська Республіка.
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Компанія “Західна пакувальна група”
вул. Промислова, 45, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (067) 674 08 12
r1972o@gmail.com
zpg.lviv.ua
Продукція: Розпалювач вогню; Стретч; Скотч.
Експорт: Чехія, Іспанія.
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Розпалювач вогню з натуральної сировини.
Оптова та роздрібна торгівля пакувальними
матеріалами.

LLC “WESTERN PACKING GROUP”
45, Promyslova Str., Lviv, 79024,
phone: +38 (067) 674 08 12
r1972o@gmail.com
zpg.lviv.ua
Products: Wood burning fire; Stretch film;
Scotch film;
Exports: Сzech Republic, Spain.

Combustion light of natural raw materials.
Wholesale and retail trade in packing materials.

Орієнтованість на потреби клієнта
ДП “Золочівське лісове господарство”
вул. Центральна, с. Струтин,
Золочівський район, 80743,
тел.: +38 (032) 654 41 22
zolocyiv-dlg@ukr.net, zolochiv-dlg.at.ua
Продукція: Пиломатеріали обрізні;
Пиломатеріали необрізні; Заготовки.
Експорт: Польща, Литва, Німеччина, Єгипет,
Словаччина.

SE “Zolochiv Forestry”
Tsentralna St., Strutyn village,
Zolochiv district, 80743,
phone: +38 (032) 654 41 22
zolocyiv-dlg@ukr.net, zolochiv-dlg.at.ua
Products: Square-edged timber; Unedged
timber; Logging.
Exports: Poland, Lithuania, Germany, Egypt,
Slovakia.

Структурою підприємства передбачено два основних напрямки діяльності – лісове господарство і лісозаготівля, переробка деревини. ДП
“Золочівський лісгосп” -одне із найбільших
деревообробних підприємств Золочівського
району, де здійснюється реалізація пиломатеріалів і заготовок на внутрішній і зовнішній
ринок, проводиться оновлення обладнання
для виготовлення конкурентоспроможної продукції переробки деревини.
Орієнтованість на потреби клієнта, розуміння
цінностей споживача – основні стратегічні напрямки роботи ДП “Золочівський лісгосп”.

The enterprise works in two major areas: forest
management and logging, wood processing.
Zolochiv Forestry SE is one of the largest
woodworking enterprises in Zolochiv District,
which distributes edged timber and unedged
timber as well as logging both on the domestic and
international markets. Due to regular equipment
upgrading, we offer competitive products of wood
processing. The major work strategy of Zolochiv
Forestry SE is a client-oriented approach as well
as understanding of consumers’ values.
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Засновані в 2010 році з метою робити дітей
щасливими та завдяки екологічним іграшкам
– здоровими. Пропонуємо іграшки для розвитку дрібної моторики, просторового мислення,
уваги, творчості.
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LLC “Igroteco”
148, Stryjska Str., Lviv, 79031,
phone: +38 (032) 263 73 76
info@igroteco.com.ua
www.igroteco.com.ua
Products: Wooden construction sets; Wooden
puzzles.
Export: Poland, Slovakia, Lithuania, France, USA.

We founded Igroteco in 2010 with great wish to
make kids happy and healthy due to our eco-friendly
toys. We propose toys that develop fine motor
and creative skills, spatial thinking and diligence,
attendance.

Ltd. “Inter-Pack”
74 A, D. Halytskoho St., Zhydachiv,
Stryi district, 81700,
phone: +38 (032) 392 38 24
info@inter-pack.com.ua, www.inter-pack.com.ua
Products: Edge protectors, cardboard cores.
Exports: Belgium, Belarus, the Netherlands,
Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Germany,
Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Hungary, the
Czech Republic, Sweden.

Сучасне обладнання, прогресивні технології,
якісна сировина від надійних постачальників, висока культура виробництва та суворий контроль
якості дозволяють нам виготовляти картонні
кутник та гільзу з необхідними характеристиками за мінімальною ціною. Основні принципи роботи ТОВ “Інтер-Пак” – це якість та швидкість.
Наші спеціалісти допомагають клієнтам вирішути
проблеми, пов’язані з пакуванням їхніх товарів:
зниження витрат при виробництві, зберіганні та
транспортуванні продукції за рахунок вибору
відповідної якісної упаковки, а також підвищення стабільної діяльності завдяки швидкості та
своєчасності наших поставок.

Modern technological equipment, high quality raw
materials from reliable suppliers, high production
standards and strict quality control allow us to
produce cardboard corners and paper tubes with
the desired characteristics at the lowest price.
The main principles of Inter-Pack Ltd. include high
quality of production and speed. Our experts help
clients to solve problems with packaging their
products, reducing costs of production, storage
and transportation of products by selecting the
appropriate quality of packaging, as well as
improving sustainability due to the speed and
timeliness of our deliveries.
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ТзОВ “Ігротеко”
вул. Стрийська, 148, м. Львів, 79031,
тел.: +38 (032) 263 73 76
info@igroteco.com.ua
www.igroteco.com.ua
Продукція: Конструктори з дерева; Пазли дерев’яні.
Експорт: Польща, Литва, Словаччина,
Франція, США.

ТзОВ “Інтер-Пак”
вул. Д. Галицького, 74 А, м. Жидачів,
Стрийський район, 81700,
тел.: +38 (032) 392 38 24
info@inter-pack.com.ua, www.inter-pack.com.ua
Продукція: Картонний кутник, картонна гільза.
Експорт: Бельгія, Білорусь, Голландія, Естонія,
Іспанія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина,
Польща, Португалія, Словаччина, Угорщина,
Чехія, Швеція.
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Приватна агрофірма “Каменяр”
вул. Галицька 12Б, с. Костенів,
Львівський район, 81245,
тел.: +38 (067) 493 98 13
kamenyar@outlook.com
Продукція: Дрова колоті; Брикет “Нестро”;
Пиломатеріали букові (шпала не просочена).
Експорт: Німеччина, Польща, Латвія.

Private agricultural firm “Kamenar”
12B, Halytska Str., Kostenіv village,
Lviv district, 81245,
phone: +38 (067) 493 98 13
kamenyar@outlook.com
Products: Firewood chipped; Nestro Briquette;
Beech timber (sleeper not impregnated).
Export: Germany, Poland, Latvia.

Основним видом діяльності є лісопильне виробництво оптова торгівля деревиною. Дрова
сухі із бука, граба та дуба червоного в контейнерах, довжина поліна 30-33см, роскол 6-16
см.Брикет NESTRO: Діаметр : 68 мм Довжина
: 23-25 см Вологість :8 -11% Склад :100% твердолистяні породи дерев Щільність: 1,12т/м3
Колорійність:4218кКал/кг Упаковка: 10 кг -13 шт
Палєта :1т -100 уп Пиломатеріали букові забиті
металічними скобами розміри 160*260*довжина від 3000метрів.

The main activity is sawmill production wholesale
of timber. Dry firewood from beech, hornbeam
and oak red in containers, log length 30-33cm,
split 6-16 cm. NESTRO briquette: Diameter: 68 mm
Length: 23-25 cm
 Humidity: 8 -11% Composition:
100% hardwood tree species Density: 1,12t / m3
Calorie content: 4218kcal / kg Packing: 10 kg -13
pcs Pallets: 1t -100 unitary enterprise Lumber
beech clogged with metal brackets 160 * 260 *
length from 3000 meters.

ПАТ “Кохавинська паперова фабрика”
вул. Коновальця, 6, смт. Гніздичів,
Стрийський район, 81740,
тел.: +38 (032) 394 82 77
info@kpf.ua, www.kpf.ua
Продукція: Основа паперова; Туалетний папір
без втулки; Туалетний папір на втулці; Рушники
на втулці; Рушники типу VV; Рушники типу ZZ;
Серветки.
Експорт: Чехія, Румунія, Угорщина, Білорусія,
Молдова, Нідерланди, Ізраїль.

PJSC “Kohavinska paper factory”
6, Konovaltsia St., Gnizdychiv village,
Stryiskyi district, 81740,
phone: +38 (032) 394 82 77
info@kpf.ua, www.kpf.ua
Products: The basis of paper; Toilet paper without
sleeve; Toilet paper on the sleeve; Towels on the
sleeve; VV type towels; ZZ towels; Napkins.
Exports: Czech Republic, Romania, Hungary,
Belarus, Moldova, the Netherlands, Israel.

ПАТ “Кохавинська ПФ” - одна з небагатьох компаній в Україні, яка виробляє високоякісну паперову продукцію санітарно-гігієнічного призначення, а також широкий асортимент готової продукції:
туалетний папір “Кохавинка” в рулонах і паперові
рушники. “Кохавинська паперова фабрика” почала свою роботу ще в 1938 році - саме тоді була
побудована “Кохавинська целюлозно-паперова
фабрика”. У наш час, завдяки оновленню та вдосконаленню виробництва, наша компанія продемонструвала високий зріст виробництва.

Kohavinska PF PJSC is one of the few companies
in Ukraine to produce high quality sanitary and
sanitary paper products, as well as a wide range
of finished products: Kohavinka toilet paper in rolls
and paper towels. This is when Kohavin Pulp and
Paper Factor was built, and nowadays, thanks to
the upgrading and improvement of production,
our company has demonstrated high production
growth and guarantees high quality of its products.
Kohavin Pulp and Paper Factor gained recognition
and popularity among consumers.
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LISGAL LLC
28a, Vuletska St., Pasiky-Zubrytski village,
Lviv district, 81137,
phone: +38 (067) 245 25 28
lisgal.info@gmail.com, www.lisgal.com
Products: Parquet; solid parquet board; wooden
wall decor elements.
Exports: Germany, Switzerland, Poland.

LISGAL – це досвідчений виробник паркету та
масивної паркетної дошки в Україні. Компанія
LISGAL розпочала свою діяльність на українському ринку у 2000 році. Ми виготовляємо
нашу продукцію за допомогою обладнання
провідних європейських компаній, що дає нам
можливість виробляти продукт високої якості.
У виробництві використовує якісну та екологічно чисту сировину. Уся сировина проходить
ретельну перевірку на вміст шкідливих речовин. Тому ми гарантуємо клієнту екологічність
нашої продукції. Деревина для переробки доставляється з лісового господарства зі стійким управлінням, а на території підприємства
відбувається сезонування сировини.

LISGAL – is an experienced manufacturer of
parquet and solid parquet board in Ukraine.
LISGAL company started its activity on the
Ukrainian market in 2000. We manufacture our
products using equipment from leading European
companies, which allows us to produce a highquality product. We use only high-quality and
eco-friendly raw materials in production. All
raw materials are thoroughly tested for harmful
substances. Therefore, we guarantee for the
customer the environment friendliness of our
products. The wood is delivered from forestry with
sustainable management, and on the territory of
the company there is a seasoning of raw materials.

ПП “Мейвуд”
вул. Данила Галицького 3, м. Кам’янка-Бузька,
Львівський район, 80400,
тел.: +38 (067) 676 70 60, +38 (067) 676 78 24
ppmaywood@gmail.com
maywood.com.ua
Продукція: Брус зрощений калібрований;
Дерев’яні меблеві компоненти; Рейка
монтажна.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

Private Enterprise “Maywood”
3, Danyla Halytskogo Str., Kamianka-Buzka,
Lviv district, 80400,
phone: +38 (067) 676 70 60, +38 (067) 676 78 24
ppmaywood@gmail.com
maywood.com.ua
Products: Finger joined planed timber; Wooden
furniture components.
Export: The European Union countries.

ПП “Мейвуд” засновано в 2014 році. Сучасне
європейське обладнання, якісна сировина та
кваліфікований персонал дозволяє нам виробляти високоякісну та конкурентоспроможну
продукцію. Компанія пропонує широкий асортимент дерев’яних меблевих компонентів та
профільованого бруса. Вся наша продукція є
FSC-сертифікована. Роки досвіду зробили нас
надійним постачальником та добросовісним
виробником.

Maywood PE was founded in 2014. Modern
European equipment, high quality raw materials and
skilled personnel enable us to produce high quality
and competitive products. The company offers a
wide range of wooden furniture components and
profiled timber. All our products are FSC-certified.
Years of experience have made us a reliable
supplier and honest manufacturer.
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ТзОВ “ЛІСГАЛ”
вул. Вулецька 28 a, с. Пасіки-Зубрицькі,
Львівський район, 81137,
тел.: +38 (067) 245 25 28
lisgal.info@gmail.com, www.lisgal.com
Продукція: Масивна паркетна дошка; паркет
штучний; дерев’яні елементи декору стін.
Експорт: Німеччина, Швейцарія, Польща.
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LLC “Моdеrn Pack” - UGPS Group
1, Vokzalna Str., Zhydachiv,
Stryiskyi district, 81700,
phone: +38 (067) 373 81 51
info@ugps.com.ua, www.ugps.com.ua
Products: Transparent adhesive tape; Colored
adhesive tape; Adhesive tape with logo; Stretch
wrap/Stretch film; Stretch film ‘Maximum’; Stretch
film mini-rolls; Polyolefin Shrink Film; Cardboard
packaging; Cardboard cores; Cardboard corners;
Cardboard pallets.
Export: The European Union countries.

UGPS (Ukrainian Green Packaging Solutions) –
це група амбіційних компаній, що дозволить
вирішити ваші пакувальні проблеми шляхом
надання комплексних рішень для пакування,
зберігання, транспортування та перевезення
продукту.

UGPS (Ukrainian Green Packaging Solutions)
is a group of ambitious companies that will
solve any packaging problems by providing
comprehensive solutions for packaging, storage
and transportation of the product.

ТОВ “Олпалети Україна”
вул. Підставська, 1, с. Заводське,
Золочівський район, 80522,
тел.: +38 (067) 371 47 57
allpaletty@gmail.com
www.allpaletty-ukraine.prom.ua
Продукція: Європіддони; Дрова колоті;
Дерев’яна тара.
Експорт: Чехія, Німеччина, Австрія, Румунія,
Угорщина.

LLC “Allpaletty Ukraine”
1, Pidstavska Str., Zavodske village,
Zolochiv district, 80522,
phone: +38 (067) 371 47 57
allpaletty@gmail.com
www.allpaletty-ukraine.prom.ua
Products: Europallets; Firewood; Woodwn
packaging.
Export: Germany, Austria, Czech Republic,
Romania, Hungary.

Наша компанія має досвід у виготовленні та
реалізації європіддонів та піддонів різних типорозмірів, а також дров колотих. Запрошуємо
до співпраці споживачів піддонів для своєї
продукції, логістичні центри, експортерів дерев’яної тари.

Our company has experience in the manufacture
and sale of euro pallets and pallets of various
sizes, and firewood.
We invite to cooperate consumers of pallets for
their products, logistics centers, and exporters of
wooden containers.
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ТОВ “Модерн Пак” - Група компаній UGPS
вул. Вокзальна, 1, м. Жидачів,
Стрийський район, 81700,
тел.: +38 (067) 373 81 51
info@ugps.com.ua, www.ugps.com.ua
Продукція: Скотч прозорий; Скотч кольоровий; Скотч логотимний; Стрейч плівка; Плівка
“Максимум”; Стрейч плівка “Міні – роли”; ПОФ;
Картонна упаковка; Картонні гільзи; Картонні кутники; Картонні піддони.
Експорт: Країни Європейська Союзу.
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ТзОВ “Ольта-Львів”
вул. Наукова, 34, м. Львів, 79060,
тел.: +38 (098) 517 03 14
info@oltalviv.com, www.oltalviv.com
Продукція: Палетні борти; Мебельна заготовка.
Експорт: Країни Єропейського Союзу.

LLC “OLTA-LVIV”
34, Naukova Str., Lviv, 79060,
phone: +38 (098) 517 03 14
info@oltalviv.com, www.oltalviv.com
Products: Pallet collars (frames, sides); Furniture
elements.
Export: The European Union countries.

ТзОВ “Ольта-Львів” - пропонує ідеальне рішення для пакування, зберігання і безпечного транспортування Вашої продукції і продукції Ваших клієнтів.
Наш продукт - Палетні борти -стандартних
розмірів (195*800*1200 мм на європалети)
та нестандартних розмірів за замовленням
(195*400-1050*400-3000 мм). Сировина: пиломатеріал хвойний, гальванізовані завіси високої якості. Палетні борти виготовлені з суцільної дошки або 2-дошкові. Сертифіковані.
ТзОВ “Ольта-Львів” - Ваш новий і відповідальний партнер в пакуванні.

OLTA-LVIV LLC - manufacturing and supplying
company. Our main product - wooden pallet
collars/frames/sides are well known packaging
solution for storing, packing and safe transportation
in different industries. We offer pallet collars of
standard sizes (195*800*1200 mm) and nonstandard sizes (195*400-1050*400-3000 mm) on
your require. Raw materials: soft wood, high quality
galvanized steel hinges; 1-boards and 2-boards;
ISPM 15, IPPC, certificate of origin – EUR.1
We realized our impact on environment, so we
support SDG Agenda 2030, join to our initiatives
and let`s go circular. OLTA-LVIV LLC - your new
and responsible partner in packaging.

ПП “ПЕЛЕТИ-БРИКЕТИ”
вул. Промислова, 9а, м. Червоноград,
Червоноградський район, 80100,
тел.: +38 (098) 616 94 80
vasilijkozak@gmail.com
Продукція: Пелети та брикети з деревної тирси; деревне вугілля та євро подушечки(брикети) з відсіву; дошки дерев’яні (сосна, дуб).
Експорт: Польща, Німеччина, Італія, Латвія,
Литва, Франція, Нідерланди, Чехія.

PELLETS-BRIQUETTS POE
9а, Promyslova Str., Chervonograd,
Chervonohrad district, 80100,
phone: +38 (098) 616 94 80
vasilijkozak@gmail.com
Products: Pellets and briquettes from sawdust;
сharcoal and euro pads (briquettes) from
screening d.v.; wooden boards (pine, oak).
Exports: Poland, Germany, Italy, Latvia, Lithuania,
France, the Netherlands, Czech Republic.

Підприємство займається виготовленням
пелет, брикетів, деревного вугілля, пиломатеріалів та гуртовою торгівлею.

The company manufactures pellets, briquettes,
charcoal, lumber and wholesale.
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LLC “Rufus Ukraine”
94, Drohobytska Str., Boryslav,
Drohobych district , 82300,
phone: +38 (066) 555 08 04
rufus.ukraine@gmail.com, kupoll.com.ua
Products: RUF fuel briquettes.
Exports: Hungary, Romania.

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “Руфус Україна”
вул. Дрогобицька, 94, м. Борислав,
Дрогобицький район, 82300,
тел.: +38 (066) 555 08 04
rufus.ukraine@gmail.com, kupoll.com.ua
Продукція: брикети RUF.
Експорт: Угорщина, Румунія.

Підприємство займається виготовленням паливних брикетів RUF з тирси хвойних порід
(ялина, ялиця). Брикети упаковані в поліетиленові мішки по 12 шт. Складені на піддоні по 96
пакетів, обгорнуті стретч плівкою та стягнуті
поліпропіленовою стрічкою. Прес від латвійської фірми UMP Technika модель BP500A.
Тирса сушиться за допомогою аеродинамічної сушки САД-0.6-1.2. Місячний обсяг продукції 100 тонн.
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The enterprise is engaged in production of fuel
briquettes RUF from sawdust of coniferous
breeds (spruce, fir). The briquettes are packed in
plastic bags of 12 pieces. Folded on a pallet of 96
packages, wrapped with stretch film and clamped
with polypropylene tape. Press from the Latvian
company UMP Technika model BP500A. The
sawdust is dried by means of aerodynamic drying
of SAD-0.6-1.2. The monthly volume of production
is 100 tons.

ТОВ “СВІСС КРОНО”
вул. Я. Мудрого, 62, м. Кам`янка-Бузька,
Львівський район, 80400,
тел.: +38 (098) 226 86 00
sekretariat@swisskrono.ua, www.swisskrono.ua
Продукція: Будівельна плита OSB/3; ЛДСП;
Стільниці.
Експорт: Молдова, Угорщина, Румунія, Польща
Чехія, Словаччина, Сербія, Хорватія, Боснія і
Герцеговина, Словенія.

LLC “SWISS KRONO”
62, Ya. Mudroho St., Kamianka-Busk,
Lviv district, 80400,
phone: +38 (098) 226 86 00
sekretariat@swisskrono.ua, swisskrono.com
Products: OSB/3; MFC; Worktops.
Exports: Moldova, Hungary, Romania, Poland,
Czech Republic, Slovakia, Serbia, Croatia, Bosnia
and Herzegovina, Slovenia.

ТОВ “СВІСС КРОНО”, що входить до складу
швейцарської групи SWISS KRONO GROUP, засноване в грудні 2000 року. На сьогоднішній
день до складу підприємства входять три виробничі філії, які розташовані в Львівській області
– м. Кам’янка-Бузька, Івано-Франківській області
– смт. Брошнів – Осада та Харківській області –
смт. Солоницівка. ТОВ “СВІСС КРОНО” є провідним виробником деревостружкових плит та інших продуктів на основі ДСП (ЛДСП та стільниці)
в Україні, а також єдиним на території країни виробником плит OSB.

SWISS KRONO LLC, a company member of SWISS
KRONO GROUP, was established in December 2000.
At present, the company includes three plants located
in Lviv Region – Kamianka-Buska, in Ivano-Frankivsk
Region – Broshniv –Osada and in Kharkiv Region
– Solonytsivka. SWISS KRONO LLC is the leading
producer of chipboards and other products based
on chipboards (MFC and worktops) in Ukraine, and is
also the first and only local producer of OSB boards.
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ПП “Скіфи”
вул. Саксаганського, 6А, м. Кам'янка-Бузька,
Львівський район, 80400,
тел.: +38 (032) 542 41 49, +38 (098) 132 54 88
office@skify.com.ua, www.skify.com.ua
Продукція: Дерев’яні піддони; палетні борти;
пресовані кронштейни.
Експорт: Німеччина, Бельгія, Нідерланди,
Італія, Польща, Туреччина.

PC “Skify”
6A, Saksahanskoho St., Kamianka-Buzka,
Lviv district, 80400,
phone: +38 (032) 542 41 49 +38 (098) 132 54 88
office@skify.com.ua, www.skify.com.ua
Products: Wooden pallets; pallet collars;
pressed wooden blocks.
Exports: Germany, Belgium, Netherlands, Italy,
Poland, Turkey.

ПП “СКІФИ” є провідним виробником великого асортименту ліцензійної дерев’яної тари
– стандартних та нестандартних піддонів та
палетних бортів.
Наше підприємство займається повним циклом обробки круглої деревини з використанням 100% вхідної сировини.
Річний обсяг поставки – 2 млн. одиниць продукції.

Skify PE is a leading producer of big range of
licensed wooden packaging – standard and nonstandard pallets and pallet collars. Our company
is engaged in a full-cycle processing of round
wood with a 100% use of input raw material.
Annual production – 2 mln. units.

ДП “Сколівське лісове господарство”
вул. Стрийська, 30, м. Сколе,
Стрийський район, 82600,
тел.: +38 (032) 512 19 29
skoledlg@ukr.net, www.skoledlg.com.ua
Продукція: Заготовки для європіддонів, пиломатеріали хвойні обрізні, дрова колоті.
Експорт: Румунія, Австрія, Німеччина, Італія,
Угорщина, Молдова.

State Enterprise “Skolivske Forestry”
30, Stryiska St., Skole,
Stryiskyi district, 82600,
phone: +38 (032) 512 19 29
skoledlg@ukr.net, www.skoledlg.com.ua
Products: Harvesting for Europallets, lumber,
firewood.
Exports: Romania, Austria, Germany, Italy,
Hungary, Moldova.

Державне підприємство “Сколівське лісове
господарство” засноване на державній власності з метою ведення лісового господарства,
охорони лісів та мисливського фонду від лісопорушень та браконьєрства, захисту лісових
насаджень від шкідників і хвороб та боротьби
з лісовими пожежами. До складу підприємства
входять 11 лісництв, лісовозна дорога, нижній
склад, цех переробки деревини. З 2006 року
лісгосп є сертифікованим згідно міжнародно
визнаним стандартом FSC.

The aim of the foundation of Skolivske Forestry
State Enterprise is forestry management,
protection of forests and the hunting areas from
infractions and poachers, protection of forest
plantations from diseases and pests, fighting
forest fires. The enterprise consists of eleven
forestries, a forest road, a storehouse, and a
wood processing plant. In 2006 enterprise
was certificated according to the international
standards FSC.
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ТзОВ “СОЛО ЛЕГНО”
вул. Урочище Річки, буд. 7, c. Пониковиця,
Золочівський район, 80640,
тел.: +38 (050) 082 78 99
pochtar1969@ukr.net
Продукція: Пиломатеріали.
Експорт: Польща, Естонія, Литва, Італія,
Німеччина.

LLC “SOLO LEGNO”
7, Uroczyshche richky Str., Ponykovytsia village,
Zoloсhiv district, 80640,
phone: +38 (050) 082 78 99
pochtar1969@ukr.net
Products: Lumber.
Exports: Poland, Estonia, Lithuania, Italy,
Germany.

ТОВ “СОЛО ЛЕГНО” засноване в червні 2017
року. Основний вид діяльності - лісопильне та
стругальне виробництво. Виробничий процес
пилення та сушіння деревини здійснюється на
сучасному європейському обладнанні.

SOLO LEGNO LLC was founded in 2017. The
main activity is sawing and planing production. The
manufacturing process of sawing and timber drying
is carried out with the help of modern European
equipment.

ТзОВ “Статум Груп”
вул. Плугова, 10, 92, Львів, 79059,
тел.: +38 (063) 367 43 55
statumgroup@gmail.com,
www.statum-group.com.ua
Продукція: Європіддон EPAL; піддон UIC.
Експорт: Німеччина, Франція, Польща, Литва,
Туреччина, Італія, Чехія, Бельгія.

Statum Group LLC
10, Plugova Str., Lviv, 79059,
phone: +38 (063) 367 43 55
arskotlyar@ukr.net, www.ukrlesholding.all.biz
Products: Pellets EPAL; pellets UIC.
Exports: Germany, France, Poland, Lithuania,
Turkey, Italy, Czech Republic, Belgium.

ТзОВ “Статум Груп” - українська експортно-орієнтована компанія, яка є офіційним
виробником сертифікованих піддонів EPAL,
IPPC та UIC. Основним видом діяльності підприємства є виробництво, маркування та оптово-роздрібна торгівля дерев’яним пакувальним матеріалом (піддони дерев’яні, палетні
борти) на європейський та внутрішній ринок.

Statum Group LLC was founded on March
25, 2016. Full cycle production company: We
started our activity by processing roundwood
into elements for euro pallets and subsequently
expanded production of finished products,
namely euro pallets of different configuration
according to customer requirements.
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ТзОВ “Стрийський паркет”
вул. Воз’єднання, 8, с. Слобідка,
Стрийський район, 82462,
тел.: +38 (032) 453 24 04
stryj.parquet@i.ua, www.stryj-parquet.com.ua
Продукція: Паркет, паркетна заготовка, паркетна дошка.
Експорт: Польща, Литва.

Ltd. “Stryjskyj parquet”
8, Vozyednannya St., Slobidka village,
Stryiskyi district, 82462,
phone: +38 (032) 453 24 04
stryj.parquet@i.ua, www.stryj-parquet.com.ua
Products: Parquet, parquet workpiece, parquet
board.
Exports: Poland, Lithuania.

ТОВ “Стрийський паркет” одне з ведучих підприємств в регіоні по виробництву та реалізації
паркетної продукції. Асортимент продукції може
задовільнити кожного покупця. Підприємство пропонує якісну продукцію, яка пройшла тестування
в відповідності з українськими та міжнародними
стандартами,90%відсотків продукції експортується.

Stryi Parquet Ltd. is one of the leading enterprises
in the region for the production and sale of
flooring products. The product range can satisfy
every customer. The company offers quality
products that passed testing in accordance with
Ukrainian and international standards, 90% of
production is exported.

ТзОВ “ТОП ТОПС”
вул. Івана Франка, 11а, с. Колоденці,
Львівській район, 80433,
тел.: +38 (067) 441 70 16
grygorii.andriiash@toptops.eu
www.toptops.all.biz
Продукція: Мебельний щит дубовий.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

LLC “TOP TOPS”
11а, Ivana Franka Str., Kolodenka village,
Lviv district, 80433,
phone: +38 (067) 441 70 16
grygorii.andriiash@toptops.eu
www.toptops.all.biz
Products: Furniture board (edge-glued panel).
Export: The European Union countries.

Деревообробне підприємство з іноземними
інвестиціями, яке динамічно розвивається і
спеціалізується на виробництві продукції з масивної деревини твердих порід, зокрема меблевого щита і чистових меблевих заготовок.

A woodworking enterprise with foreign
investments, which is dynamically develop and
specializes in the production of solid wood
products, including furniture shields and finishing
furniture billets.
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Ltd. JV “UKRLESHOLDING”
92, Halytska St., Dobromil,
Sambir district, 82042,
phone: +38 (095) 891 47 45
arskotlyar@ukr.net, www.ukrlesholding.all.biz
Products: Veneer.
Exports: China, Poland.

Українсько-китайськеСПТзОВ“Укрлісхолдінг”
спеціалізується на виробництві шпону: нешліфований, лущеного, сушеного. Розміри на замовлення клієнта. Товщина шпону від 0,8 мм
до 1,8 мм, вологість від 0% до вимог замовника, породи бук (Фагус зі шпону бука), породи
береза (фанера

з берези), породи ясен (фанера з ясена). Якість шпону відповідає вимогам
ГОСТу і Європейським стандартам якості.

Ukrainian-Chinese enterprise Ukrlishholding
Ltd. specializes in the production of veneers:
unpolished, peeled, dried. Sizes to customer
order. Veneer thickness from 0.8 mm to 1.8 mm,
humidity from 0% to customer requirements,
beech species (beech veneer fagus), birch species
(birch plywood), ash species (ash plywood). The
quality of the veneer meets the requirements of
GOST and European quality standards.

Платформа виробів з дерева “LIGNO”
вул. Шевченка, 13, 3, с. Поршна,
Львівський район, 81133,
тел.: +38 (073) 221 44 81
info@ligno.com.ua, www.ligno.com.ua/uk
Продукція: Меблі; декор; аксесуари; іграшки;
освітлення; кухонні вироби.
Експорт: Нідерланди, Норвегія, Латвія, Польща,
Німеччина, Греція, США, Канада.

Marketplace of wood products “LIGNO”
13, Shevchenka Str., Porshna village,
Lviv district, 81133,
phone: +38 (073) 221 44 81
info@ligno.com.ua, www.ligno.com.ua/uk
Products: Furniture; decor; accessories; toys;
lamps; kitchenware.
Exports: The Netherlands, Norway, Latvia,
Poland, Germany, Greece, USA, Canada.

LIGNO – платформа виробів з деревини створених в Україні. LIGNO допомагає реалізовувати продукцію виробників на українському і міжнародному електронних ринках, надає послуги
та інформує про актуальні події в сфері. Ми
прагнемо розвивати український предметний
дизайн та віднайти його автентичні риси.

LIGNO is a marketplace of wood products created
in Ukraine. LIGNO helps sell manufacturers’
own products in the Ukrainian and international
e-markets, provides services and informs on the
relevant events in the area. We strive to develop
Ukrainian design and find its authentic features.
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Українсько-китайське
СП ТзОВ “Укрлісхолдінг”
вул. Галицька, 92, м. Добромиль,
Самбірський район, 82042,
тел.: +38 (095) 891 47 45
arskotlyar@ukr.net, www.ukrlesholding.all.biz
Продукція: Шпон.
Експорт: Китай, Польша.
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ТзОВ “Авіація Галичини”
вул. Старознесенська 24-26, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (067) 321 94 59
export@aviatsiyahalychyny.com,
www.aviatsiyahalychyny.com
Продукція: Худі, куртки, светри, дощовики,
поло, лонг поло, футболки, багаторазові маски для дорослих та дітей; індивідуальний пошив - малі, середні та великі партії.
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“Авіація Галичини” — це український бренд
одягу, натхненний українською авіацією! Ми
розробляємо дизайн та виготовляємо поло,
футболки, худі, сукні, світшоти, куртки, дощовики та багаторазові маски для дорослих та
дітей. У нас є 2 виробничі потужності, які дозволяють нам забезпечувати короткі терміни
виробництва та приймати середні та великі
замовлення.
Ми також здійснюємо індивідуальний пошив
згідно з вимогами клієнта.

Aviatsiya Halychyny LLC
24-26, Staroznesenska Str., Lviv , 79024,
phone: +38 (067) 321 94 59
export@aviatsiyahalychyny.com,
www.aviatsiyahalychyny.com
Products: Hoodies, jackets, sweaters, raincoats,
polos, long polos, T-shirts, masks for adults and
kids; individual orders - small, medium, and large
batches.

Our brand “Aviatsiya Halychyny” appeared by
creating a series of polo shirts about Ukrainian
aviation. It was a successful launch so we
developed the product range and marked all our
clothes as “Proudly made in Ukraine”. We produce
polos, t-shirts, hoodies, dresses, sweatshirts,
jackets, and raincoats for adults and kids. We
have 2 manufacturing facilities which allow us
to provide short production terms and accept
medium and large orders. We also can make
customization according to individual requests.
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Акрополіс – спорядження
для мисливців і рибалок

ТзОВ “АГРЕН ГРУП”
вул. Шевченка, 6, c. Смереків,
Львівський район, 80358,
тел.: +38 (067) 675 20 77
ruslan.fogel@gmail.com
Продукція: Шкіряний хромований напівфабрикат ВЕТ БЛУ; Шкіряний краст з шкур ВРХ;
Готова шкіра для взуття.
Експорт: Італія, Португалія, Литва, Польща.

LLC “AGREN GROUP”
6, Shevchenka Str., Smerekiv village,
Lviv district, 80358,
phone: +38 (067) 675 20 77
ruslan.fogel@gmail.com
Products: Leather semi-product wet-blue of
bovine; Leather crust of bovine; Finished leather
for shoes.
Exports: Italy, Portugal, Lithuania, Poland.

Наша фірма працює на ринку з 2011 року, а
співвласники зайняті у виробництві готової шкіри
та шкіряних напівфабрикатів понад 25 років.
У 2014 році ми стали найбільшим експортером
шкіри з України. Ми виробляємо переважно
шкіряний хромований напівфабрикат “вет блу”
та шкіряний краст з шкір ВРХ на різних заводах Західної України (ПАТ “Шкіряне підприємство
“Світанок” та ТОВ “Геос-Львів” у Львові, а також
ТОВ “Світанок” та ПрАТ “Шкіряник” у Болехові).

Our company operates on the market since
2011, but owners and employees of the company
are engaged in the production of wet-blue and
finished leather for more than 25 years. In 2014
we became the biggest exporter of leather from
Ukraine. We produce Leather semi-product wetblue of bovine and leather crust of bovine on
different plants in Western Ukraine (“Svitanok”
JSC and “Geos-Lviv” LLC in Lviv and “Svit Shkiry”
LLC and “Shkiryanik” JSC in Bolekhiv).

Компанія “Акрополіс”
вул. Залізнична, 18, м. Львів, 79018,
тел.: +38 (032) 239 53 99, +38 (097) 979 71 17
+38 (067) 787 76 95, +38 (067) 726 55 32
acropoliscase@gmail.com
www.acropolis-case.com
Продукція: Аксесуари для мисливства та
рибальства.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

Compny “Acropolis”
18, Zaliznychna St., Lviv, 79018,
phone: +38 (032) 239 53 99, +38 (097) 979 71 17
+38 (067) 787 76 95, +38 (067) 726 55 32
acropoliscase@gmail.com
www.acropolis-case.com
Products: Equipment for hunting and fishing.
Exports: The European Union countries.

Компанія “Акрополіс” почала свою діяльність
в 1996 році і на сьогоднішній день ми - виробник № 1 в Східній Європі з виробництва аксесуарів для мисливства та рибальства. Також
з 2014 року, з початку війни на Сході України,
ми відкрили новий напрямок виробництва –
тактичне спорядження під ТМ “Армполіс”,
яке постійно використовується в реальних
бойових умовах. Ми паралельно розвиваємо
інші напрямки нашої діяльності, такі як виробництво аксесуарів для фото і відео техніки,
футляри та аксесуари для оптики, кофри та
футляри для музичних інструментів.

Acropolis Company was founded in 1996.
By now, we are the No. 1 manufacturer of
equipment for hunting and fishing in Eastern
Europe. As the war in the East of Ukraine
has started, since 2014, we started a new
production line – tactical equipment under
the TM Armpolis, which is constantly used
in battles. Simultaneously, we develop other
areas of our activity, such as the production of
accessories for photo and video equipment,
cases and accessories for optics, bags and
cases for musical instruments.
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ПрАТ “ВАТ Калина” є одним з найбільших підприємств легкої промисловості в Україні , забезпечує виробництво повного циклу- від розкрою
до пошиття готових корсетних виробів, має мережу власних магазинів, займається роздрібною і гуртовою торгівлею. Жіноча білизна ПрАТ
“ВАТ Калина” є європейської якості, користується попитом в Україні і відома за її межами.
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PrJSC “OJSC Kalyna”
1, Bohuna Str., Chervonohrad,
Chervonohrad district, 80100,
phone: +38 032 49 23428
kaluna_zez@groza.com.ua, www.kaluna.com.ua
Products: Corsets, garments.
Exports: Germany, Hungary, Denmark, Italy,
Poland, Latvia.

Kalyna OJSC PrJSC is one of the largest light
industry enterprises in Ukraine. The company
provides a full circle production – from cutting to
finished corsetry sewing, has its own chain stores
and is engaged in retail and wholesale. Lingerie
by Kalyna OJSC PrJSC meets European quality
standards and is in demand in Ukraine and
renowned overseas.

Studio embroidery “Hoyra”
45, I. Franka Str., Lviv, 79005,
phone: +38 (067) 728 94 03,
+38 (067) 979 47 22
hoyrastudio@gmail.com, hoyra.com.ua
Products: Clothes;сorporate gifts; home
textile; services in individual development of
embroidery; sewing clothes from 1 unit to 200
units; sewing souvenir products.

Студія вишивки “Гойра” – український виробник з повним циклом виробництва від розробки ідеї до упакованого продукту. Компанія
займається комплексним виробництвом одягу
та інших виробів з текстилю з використанням
технологічної високоякісної української вишивки. Асортимент складає одяг з українською
вишивкою, дитячі, чоловічі та жіночі вироби.
Домашній текстиль. Корпоративні подарунки.
Надання послуг машинної вишивки. Одиничне,
дрібносерійне, та масове виготовлення продукції на нашому виробництві.

TeenBerry is a young Ukrainian apparel brand
for home and leisure, designed for clever,
purposeful, and modern girls.
Brand collections are designing in a such
way, which allows you to get collected very
yours kit, emphasizing personal beauty and
uniqueness. You will look stylish as home, as
while getting travel too. The clothes are made
of natural knitted fabrics, without harmful
elements. Comfortable cut, high quality
workmanship and affordable prices.
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ПрАТ “ВАТ КАЛИНА”
вул. Богуна, 1, м. Червоноград,
Червоноградський район, 80100,
тел.: +38 (032) 492 34 28
kaluna_zez@groza.com.ua, www.kaluna.com.ua
Продукція: Корсетні вироби, швейні вироби.
Експорт: Німеччина, Угорщина, Данія, Італія,
Польща, Латвія.

“Гойра” - студія авторського одягу
вул. І.Франка, 45, м. Львів, 79005,
тел.: +38 (067) 728 94 03, +38 (067) 979 47 22
hoyrastudio@gmail.com, hoyra.com.ua
Продукція: Одяг; корпоративні подарунки;
домашній текстиль; послуги з індивідуальної
розробки вишивки; пошиття партій одягу від 1
до 200 одиниць; пошиття сувенірної продукції.
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“GREHORI TEXTILE” підбере для Вас індивідуальний стиль корпоративного одягу, що допоможе підкреслити переваги та виділитись
серед конкурентів. Ми співпрацюємо з великими мережами готелів, ресторанів, відпочинкових комплексів, СПА, торгових центрів та підприємств різних галузей. Правильно підібраний одяг підкреслить фірмовий стиль та статус,
успішність компанії, допоможе об’єднати працівників у єдину команду. Серед асортименту нашого виробництва є наступна продукція:
корпоративний одяг; постільна білизна; рушники; ковдри; подушки; скатертини, серветки;
штори, тюлі; чохли на стільці та столи.

GREHORI TEXTILE will select for you an individual
style of corporate clothing, which will help
emphasize the advantages and stand out from
the competition. We work with large networks of
hotels, restaurants, resorts, spas, shopping malls
and businesses in various industries. Properly
selected clothes will emphasize the corporate
style and status, the success of the company, will
help unite employees into a single team. Among
the range of our production are the following
products: corporate clothing; linens; towels;
blankets; pillows; tablecloths, napkins; curtains,
tulle; chair covers and tables.

ДП “Датський Текстиль”
вул. Чайковського, 1, м. Сокаль,
Червоноградський район, 80000,
тел.: +38 (032) 577 20 25, +38 (032) 577 20 11
tpe@danish-textiles.com, www.danishtextiles.com.ua
Продукція: Готові текстильні вироби, крім одягу; Трикотажне полотно; Інший верхній одяг;
Спідній одяг; Аксесуари.
Експорт: Данія, США, Польща.

Subsidiary Company “DANISH TEXTILES”
1, Chaikovskoho St., Sokal,
Chervonohrad district, 80000,
phone: +38 (032) 577 20 25, +38 (032) 577 20 11
tpe@danish-textiles.com, www.danishtextiles.com.ua
Products: Finished textile products (except
garments); Knitted fabric; Other outerwear;
Underwear; Accessories.
Exports: Denmark, USA, Poland.

Дочірнє підприємство “Датський Текстиль”
компанії “ПВН Холдінг А/С” (Данія) – підприємство, що динамічно розвивається на території
України та отримує визнання закордоном.
Продукція підприємства відзначається високою якістю та конкурентоспроможністю, адже
надходить до відомих світових торгових марок
– DAN-FOAM, Tempur. Активно впроваджуючи
досвід Данії, підприємство розвинуло у себе
в’язальне, фарбувальне, формувальне виробництво, друк візерунків і дизайн, розкрій тканини, шиття та стібання.

Danish Textiles is the company that dynamically
develops in Ukraine and gains recognition abroad.
The company’s production is characterized by
high quality and competitiveness, as it is supplied
to the world famous brands - DAN-FOAM,
Tempur. The company has developed knitting,
dyeing, finishing production, pattern printing
and design, fabric cutting, sewing and quilting
with active implementation of the experience of
Denmark.
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GREGORY LLC - Brand GREHORI TEXTILE
152, Lychakivska Str., Lviv , 79014,
phone: +38 (096) 507 00 05
info@grehori.com.ua, www.grehori.com
Products: Production of corporate clothing and
hotel and restaurant textiles.
Exports: Germany, USA.
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ТзОВ “ГРЕГОРІ” - Бренд “GREHORI TEXTILE”
вул. Личаківська, 152, м. Львів, 79014,
тел.: +38 (096) 507 00 05
info@grehori.com.ua, www.grehori.com
Продукція: Корпоративний робочий одяг, медичний захисний одяг та готельно-ресторанний текстиль.
Експорт: Німеччина, США.

83

Дизайн-ательє Олени Гусєвої займається промисловим дизайном одягу, виготовляємо одяг
від 10 одиниць/моделі, розробляємо лекала,
консультуємо у виборі тканин. Працюємо із дизайнерами, брендами одягу, компаніями.
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Design atelier Gusseva
3, Lytvynenka Str., Lviv, 79034,
phone: +38 (098) 739 38 37
design.atelje.ho@gmail.com, www.gusseva.com.ua
Product: Light women”s clothing; casual men”s
clothing; pattern.
Exports: Denmark, Poland, Austria, Germany,
USA, South Africa.

LLC “Duna Vesta”
67, B. Khmelnytskoho, Chervonohrad,
Chervonograd district, 80100,
phone: +38 (032) 492 72 99
info@duna.ua, www.duna.ua
Products: Hosiery products (socks and tights).
Exports: USA, Germany, Moldova, New Zealand.

Сьогодні “Дюна-Веста” - це лідер ПШВ та єдина українська фабрика з абсолютно повним
спектром панчішно-шкарпеткового асортименту. В портфелі компанії три бренди ТМ
DUNA, ТМ Furia і ТМ Accent. В основі продуктів
- симбіоз якісної сировини, сучасних технологій і сертифікованих стандартів виробництва,
а також відображення ключових модних трендів. Асортимент складають дитячі, чоловічі та
жіночі вироби.

Duna Vesta LLC is established on the basis
of the Chervonograd hosiery factory, which
was founded in 1965. Nowadays Duna Vesta
is a leader on the hosiery market and the only
Ukrainian factory with a full range of hosiery
products. The company portfolio consists of 3
brands: Duna, Furia and Accent. The products
are based on a co-constitution of high quality
raw materials, modern technologies and certified
production standards, and also reflection of key
fashion trends.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Дизайн-ательє Олени Гусєвої
вул. Литвиненка, 3, м. Львів, 79034,
тел.: +38 (098) 739 38 37
design.atelje.ho@gmail.com, www.gusseva.com.ua
Продукція: Легкий жіночий одяг; чоловічий
одяг стиль кежуал; лекала, конструкції.
Експорт: Данія, Польща, Австрія, Німеччина,
США, ПАР.

ТзОВ “Дюна-Веста”
вул. Б. Хмельницького, 67, м. Червоноград,
Червоноградський район , 80100,
тел.: +38 (032) 492 72 99,
info@duna.ua, www.duna.ua
Продукція: Панчішно-шкарпеткові вироби
(шкарпетки та колготки).
Експорт: США, Німеччина, Молдова, Нова
Зеландія.

The Design atelier Gusseva is engaged in
industrial design of clothes, we make clothes from
10 units/models. We develop patterns, advise on
the choice of fabric. We work with designers,
clothing brands, companies.
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ТзОВ “ІТАЛІЯ-ДЖИНС-ГРУП”
вул. Січових Стрільців, 256 корп. А, с. Дубина,
Львівський район, 82613,
тел.: +38 (067) 374 06 88, +38 (032) 513 44 44,
+38 (032) 513 44 46
j.zone@ukr.net
Продукція: Джинси жіночі, джинси чоловічі,
форменний одяг.
Експорт: Німеччина.

Підприємство засновано в 2006 р. Італійськими
інвесторами. Це перша з українських фабрик створена на основі світової компанії
“Wrangler”, яка є світовим лідером по пошиттю
високоякісного джинсового одягу. З 2011 року
підприємство почало працювати по двох напрямкам: пошиття штанів на внутрішній ринок;
пошиття на зовнішній ринок для відомих європейських брендів з давальницької сировини.
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LLC “ITALIA-JEANS-GROUP”
256 A, Sichovykh Striltsiv St., Dubyna village,
Lviv district, 82613,
phone: +38 (067) 374 06 88, +38 (032) 513 44 44,
+38 (032) 513 44 46
j.zone@ukr.net
Products: Women's trousers, men’s trousers.
Export: Germany.

ФОП Луців С. В.
вул. Стрілецька, 41, м. с. Поляна,
Стрийський район, 81611,
тел.: +38 (096) 572 72 83
stepanpoiyana@i.ua
Продукція: Штани; Трикотажні плаття;
Спідниці; Трикотажні футболки; Кардигани;
Екосумки.
Експорт: Німеччина, Данія.

PE “Lutziv S.V.”
41, Striletska Str., Polyana village,
Stryiskyi district, 81611,
phone: +38 (096) 572 72 83
stepanpoiyana@i.ua
Products: Trousers; Knitted dresses; Skirts;
Knitted T-shirts; Cardigans; Eco-bags.
Exports: Germany, Denmark.

Молода фірма, яка тільки розвивається і має 20
працівників. Працюємо на нових напівавтоматичних машинках та спец машинках. Забезпечує
виробництво повного циклу від розкрою до пошиття та пакування готової продукції.

A young start-up firm with 20 employees. We
are working on new semiautomatic machines
and special machines. Ensures production of
a complete cycle from cutting to sewing and
packaging of finished products.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ФОП Луців С. В.

The company was founded in 2006 by Italian
investors. It is the first of the Ukrainian factories
created on the basis of the world company
“Wrangler”, which is the world leader in the
sewing of high quality denim clothing. Since
2011 the company has started to work in two
directions: sewing trousers on the domestic
market, sewing pants to foreign markets for
well-known European brands on commission.
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Private Enterprise “Lviv Plast”
17, Bohdanivska Str., Lviv, 79024,
phone.: +38 (032) 293 96 10,
lvivplast@mail.lviv.ua, www.lvivplast.com
Products: Inner soles; Heels; Sole (TR, PU, TPU,
TPU/PU, Gomma/Gomma/PU, Gomma/TPU/PU).
Exports: Moldova.

ПП “Львів-Пласт” вийшло на ринок у 1995 році.
З року в рік нарощувались виробничі потужності, зростали обсяги виробництва та реалізації, розширювався асортиментний ряд, підбирався колектив, відточувався його професіоналізм, напрацьовувалась мережа представництв компанії. Підприємство забезпечує стабільною роботою і заробітною платнею сотні людей
різного віку та соціального статусу.

Lviv Plast PE was founded in 1995. Every
year the company increases its production
capabilities, production and sales volumes,
expands assortment, hires qualified employees
and enhances their proficiency. The company
provides hundreds of people of different age and
social status with permanent jobs and salary.

Lvivskij Mayak ADL
27, Promyslova Str., Lviv, 79024,
phone: +38 (032) 294 88 50,
+38 (032) 294 88 58
vygovskyy@mayak.lviv.ua, www.mayak.lviv.ua
Products: Women coats, jackets, blazers,
trousers, skirts, dresses; men overcoats,
coats, jackets, trousers, vests.
Exports: Deutschland, Netherlands, Poland,
France, Austria, USA

Замовники: Marc Jacobs, Tory Burch,
Schumacher, OUI, Marc Aurel, Rabe Moden,
CLS, ADP, Lener Cordier, Ba&Sh, Horse Pilot,
B&M Clothing.

Customers:
Marc Jacobs, Tory Burch,
Schumacher, OUI, Marc Aurel, Rabe Moden,
CLS, ADP, Lener Cordier, Ba&Sh, Horse Pilot,
B&M Clothing

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ПП “Львів–Пласт”
вул. Богданівська, 17, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (032) 293 96 10,
lvivplast@mail.lviv.ua, www.lvivplast.com
Продукція: Устілки, каблуки, підошва (TR, PU,
TPU, TPU/PU, Gomma/Gomma/PU, Gomma/TPU/
PU, підошву з Мікропори).
Експорт: Молдова.

ТЗДВ “Львівський Маяк”
вул. Промислова, 27, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (032) 294 88 50, +38 (032) 294 88 58
vygovskyy@mayak.lviv.ua, www.mayak.lviv.ua
Продукція: Жіночі пальто, куртки, жакети,
штани, спідниці, сукні; чоловічі пальто, куртки,
піджаки, штани, жилети.
Експорт: Німеччина, Нідерланди, Польща,
Франція, Австрія, США.
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SPE “MAK”
33, Bogdana Khmelnitskoho Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: +38 (032) 445 03 12
ppmaksymiv@gmail.com, www.maksymiv.com.ua,
www.ethnomodern.com.ua
Products: Jersey; Workwear; Vyshyvanki.
Exports: The European countries.

Займається пошиттям трикотажного та спецодягу надаємо послуг машинної вишивки на
даний час працюємо по давальницькій схемі
з європейськими брендами RABE.ESPRIT.
MONTEGO.ONLI. На український ринок відшиваємо власні моделі. Основний напрямок
це пошиття легких на середніх груп тканин, а
саме- жіночі плаття,блузи ,футболки,туніки.

We are engaged in sewing jersey and workwear
and provide machine embroidery services.
We make our own models on the Ukrainian
market. The main focus is the tailoring of mediumsized groups of fabrics - women’s dresses,
blouses, T-shirts, tunics.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МПП “МАК”
вул. Б.Хмельницького, 33, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (032) 445 03 12
ppmaksymiv@gmail.com, www.maksymiv.com.ua,
www.ethnomodern.com.ua
Продукція: Трикотажний одяг; Спецодяг;
Вишиванки.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

ТОВ “ПАЛОМНИК ПЛЮС”
вул. Стрийська, 106, м. Львів, 79026,
тел.: +38 (067) 505 24 21
palomnykplus@gmail.com, rezervist.com.ua
Продукція: Тактичне спорядження, наплічники, сумки, ремені; текстильна символіка (шеврони, погони, патчі), вишивка на текстильних виробах; сувенірна продукція (сублімаційний друк).
Експорт: Країни Європейського Союзу.
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ТОВ “ПАЛОМНИК ПЛЮС” є торгівельним
підприємством, що спеціалізується на товарах
для військових, силових структур, мисливців
та любителів активного відпочинку. Протягом
останніх трьох років товариство також здійснює виробництво власної продукції під ТМ
“РЕЗЕРВІСТ”. Професійне виконання, робота із виключно високоякісними матеріалами,
залучення у виробничі процеси профільних
спеціалістів із понад 10-річним досвідом дозволили компанії також успішно реалізовувати
власну продукцію через державні замовлення
та знайти покупців на теренах ЄС.

PALOMNYK PLUS LLC
106, Stryiska Str., Str., Lviv , 79026,
phone: +38 (067) 505 24 21
palomnykplus@gmail.com, rezervist.com.ua
Products: Tactical gear, backpacks, bags and belts;
textile insignia (stripes, rank slides and patches),
embroidery on textile products; promotional
merchandise (dye-sublimation printing).
Exports: The European Union countries.

PALOMNYK PLUS LLC is a commercial enterprise
specializing in military, law enforcement and
outdoor gear and clothing. Over the past three
years, the company has also been manufacturing
its own products under the trademark TM
“REZERVIST”. Professional workmanship, use of
best quality materials and bringing subject matter
experts with more than 10 years’ experience into
the production processes allowed the company
to succeed in selling its products through public
contracts and finding the EU customers.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МПП “МАК”
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ТзОВ
“Самбай”

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Самбай”
вул. Уманьська, 25, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (067) 673 62 73
info@sambay.com.ua, www.sambay.com.ua
Продукція: Чоловічі сорочки; Жіночі сорочки;
Спеціальна форма для персоналу.
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ТзОВ “Самбай” це сімейне підприємство, яке
створене у 2015 році. Основний вид діяльності
– виготовлення сорочок та спеціальної форми
для персоналу. На підприємстві повний цикл
від ідеї до готового виробу. Серед клієнтів
компанії національні мережі ресторанів, готелів та магазинів. Компанія має тривалий досвід роботи для Європейських брендів.

LLC “Sambay”
25, Umanska Str., Lviv, 79000,
phone: +38 (067) 673 62 73
info@sambay.com.ua, www.sambay.com.ua
Product: Men`s shirts; Women`s shirts; Special
wear for staff.

Sambay LLC is a family-owned company, which
was established in 2015. The main activity is the
production of shirts and a special wear for the
staff. The company has a complete cycle from
idea to finished product. Among the clients
are national networks of restaurants, hotels
and shops. The company has long-term work
experience with European brands.

ТзОВ “СЕНТІО”
вул. Стрілецька, 22Д, с. Яструбичі,
Червоноградський район, 80215,
тел.: +38 (067) 676 29 t30
sentio@meta.ua, www.sentio.com.ua
Продукція: Жакардова матрацна тканина;
Логотипна тканина; Матрацна жакардова тасьма; Тасьма різного призначення; Логотипна
тасьма; Кант вшивний; Шнур плетений;
Стьобання; Ламінування.
Експорт: Молдова.

Ltd. “SENTIO”
22 D, Striletska Str., Yastrubychi village,
Chervonohrad district, 80215,
phone: +38 (067) 676 29 30
sentio@meta.ua, www.sentio.com.ua
Products: Mattress jacquard fabric; Logo fabric;
Mattress jacquard webbing; Webbing for different
purpose; Logo webbing; Piping; Braided cord;
Quilting; Lamination.
Exports: Moldova.

ТзОВ “СЕНТІО” - український виробник текстильної продукції: жакардової матрацної тканини, тасьми матрацної та інших різновидів
меблевої тасьми та текстильної фурнітури.
У 2017 році ТзОВ “СЕНТІО” запустило єдине
в Україні високотехнологічне виробництво
матрацної жакардової тканини з повним циклом виробництва, що включає в себе основонамотувальний етап, безпосередньо етап
ткання та унікальний для України етап ламінування тканин. До цього моменту даний вид
тканин лише імпортували із за кордону.

SENTIO Ltd. is a Ukrainian manufacturer of
textile products such as mattress jacquard
fabrics, mattress webbing, a variety of furniture
webbings, and textile fittings.
In 2017 SENTIO launched the high-tech
production of jacquard mattress fabrics with
the full manufacturing cycle. This process of
manufacturing includes winding, weaving and
unique for Ukraine process of fabric lamination.
Until then, such types of the fabric were imported
from abroad.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Український
виробник текстилю
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ТзОВ “Употек Україна”
вул. Промислова, 6 Г, м. Буськ,
Золочівський район, 80500,
тел.: +38 (032) 642 12 99
upotekukraina@gmail.com
Продукція: Робочий одяг.
Експорт: Польща.
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Діяльність товариства бере свій початок в
2007році та успішно розвивається по сьогоднішній день. Станом на сьогодні ТзОВ “Употек
Україна” - це успішно діючий бізнес з виготовлення чоловічого робочого одягу (штани, напівкомбінезони, куртки, жилети, фартухи, костюми для поліції та інший робочий
одяг). Дана продукція відвантажується та реалізується на експорт в республіку Польщу.

Ltd. “Upotek Ukraine”
6 H, Promyslova Str., Busk,
Zolochiv district, 80500,
phone: +38 (032) 642 12 99
upotekukraina@gmail.com
Product: Workwear.
Export: Poland.

Crocus Premium
вул. Шпитальна,1 , м. Львів, 79007,
тел.: +38 (067) 165 02 00
crocuspremium@gmail.com,
www.krokys.com.ua
Продукція: Сукні; костюми; пальта.

Crocus Premium
1, Shytalna Str. , Lviv, 79007,
phone: +38 (067) 165 02 00
crocuspremium@gmail.com,
www.krokys.com.ua
Products: Dresses; suits; coats.

Crocus Premium - це сучасний підхід до моди в
поєднання позачасової елегантності та своєрідного особистого стилю. Наш бренд створює жіночий одяг, який втілює вишуканість та жіночність. Наша продукція складається з широкого
асортименту вишуканого класичного одягу:
сукні, елегантні костюми та зручні пальта. Ми
особливо пишаємось вбраннями для особливих випадків, які ідеально підходять для будьякого весілля, вечірки чи сімейного свята.

Crocus Premium is a modern approach to
fashion, a combination of timeless elegance and
distinctive personal style. Our brand produces
women’s clothes that embody tastefulness and
femininity. Our product offering consists of a wide
range of classical garments: exquisite dresses,
an elegant suits and comfortable coats. We are
particularly proud of our special occasion outfits,
ideal for any wedding, party or family celebration.

The company was founded in 2007 and is
successfully developing today. As of today
Upotek Ukraine LTD is a successful operating
company which specializes in production
of men’s workwear (pants, overalls, jackets,
vests, aprons, police suits, and other working
clothes). These products are exported to
Poland.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Пошиття
робочого одягу
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Company “Limaso”
90, Pidgirja Str., Horodok ,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (032) 313 00 56
info@limaso.com.ua, www.limaso-shop.com
Products: Curtains, tablecloths, table runners,
placemats, decorative cushion covers, small
kitchen textiles; Bedding accessories (sheets,
duvet covers, cushion covers); Bed covers.
Exports: Slovakia, Italy.

Фірма Limaso здійснює пошиття та продаж широкого асортименту текстильної продукції для
домашнього вжитку та готельно-ресторанного сектору із високоякісних тканин провідних
європейських виробників.
Limaso надає такі послуги: пошиття домашнього текстилю (скатертин, серветок, доріжок
на стіл, фіранок, штор і гардин, декоративних наволочок, фартухів, дрібного кухонного
текстилю); пошиття ресторанного текстилю
(штор, фіранок, скатертин, мулетонів, серветок, фуршетних спідничок, чохлів на крісла);
пошиття готельного текстилю (штор, простирадл, наволочок, підодіяльників, покривал,
наматрацників).

Limaso manufactures and sells variety of textile
products for household, restaurants and hotels
using high-quality fabrics made by leading
European manufacturers. We produce following
items: curtains, tablecloths, table runners, napkins
and placemats, decorative cushions, small kitchen
textiles, aprons, bedding accessories, bed covers
and blankets etc. We run modern machinery with
state-of the art embroidery equipment. Limaso is
interested in establishing long-term and mutually
beneficial cooperation with European firms and
entrepreneurs operating in textile business.

TM Pink
вул. Замарстинівська, 120, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (098) 523 04 07
tmpink.com@gmail.com, www.tm-pink.com
Продукція: Верхній жіночий одяг власної торгової марки; конструювання жіночого одягу у CAD
по ескізу; градація та розкладка лекал у CAD.

TM Pink
120, Zamarstynivska Str., Lviv , 79000,
phone: +38 (098) 523 04 07
tmpink.com@gmail.com, www.tm-pink.com
Products: Outerwear of own brand; designing
women’s clothing in CAD according to the
sketch; gradation and layout of patterns in CAD.

Одяг для українських красунь, щоб кожна почувалась впевненою та вишуканою у всіх ситуаціях. Унікальним та оригінальним є кожен
виріб, вся колекція продумується до найменших деталей. Різними тканинами та відтінками
кольорів підкреслюємо оригінальність кожного виробу. Щотижневе оновлення стильних
колекцій від модних дизайнерів України. Ми
прагнемо, щоб українська мода мала власну
історію, щоб вислів “Зроблено в Україні” звучав гордо та асоціювався з якістю та довірою.
Саме тому ми створили власне виробництво,
на якому працюють професіонали швейної
справи. Кожен виріб від PINK, який Ви одягаєте, створюється в прекрасному місті Львів!

Clothes for Ukrainian beauties to make everyone
feel confident and refined in all situations.
Each product is unique and original, the whole
collection is thought out to the smallest detail.
We emphasize the originality of each product
with different fabrics and shades of colors.
Weekly update of stylish collections from fashion
designers of Ukraine. We want Ukrainian fashion
to have its own history, to make the phrase “Made
in Ukraine” sound proud and associated with
quality and trust. That is why we have created
our own production, which employs sewing
professionals. Every PINK product you wear is
created in the beautiful city of Lviv!

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія “Limaso”
вул. Підгір’я, 90, с. м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 313 00 56
info@limaso.com.ua, www.limaso-shop.com
Продукція: Штори, занавіски, скатертини,
доріжки на стіл, серветки, декоративні наволочки, дрібний кухонний текстиль; Постільні
приналежності (простирадла, наволочки, підодіяльники); Покривала на ліжка.
Експорт: Словаччина, Італія.
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ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія “Limaso”
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МАШИНОБУДІВНА
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TeenBerry – молодий український бренд одягу для дому та відпочинку для розумних,
цілеспрямованих та драйвових дівчат.
Колекції бренду складені так, що дозволяють
самостійно формувати свій ідеальний комплект. Одяг виготовлений з натуральних трикотажних тканин, без шкідливих елементів,
який підкреслює особисту красу та унікальність, в якому можна стильно виглядати вдома,
їздити в подорожі, відпочивати. Зручні лекала,
якісне пошиття, доступні ціни.

Brand “TeenBerry”
39, Avenue Chervonoi Kalyny, Lviv, 79070,
phone: +38 (067) 835 00 63
teen.berry.ua@gmail.com
Product: Women’s pajamas; Women’s
sports suits; Other women’s clothing.

TeenBerry is a young Ukrainian apparel brand
for home and leisure, designed for clever,
purposeful, and modern girls.
Brand collections are designing in a such
way, which allows you to get collected very
yours kit, emphasizing personal beauty and
uniqueness. You will look stylish as home, as
while getting travel too. The clothes are made
of natural knitted fabrics, without harmful
elements. Comfortable cut, high quality
workmanship and affordable prices.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Бренд “TeenBerry”
пр. Червоної калини, 39, м. Львів, 79070,
тел.: +38 (067) 835 00 63
teen.berry.ua@gmail.com
Продукція: Жіночі піжами; Жіночі спортивні
костюми; Інший жіночий трикотажний одяг.

99

LLC “Arjes Ukraine”
72, Shashkevycha Str., Ozhydiv village,
Zolochiv district, 80530,
phone: +38 (032) 644 69 84
office@arjes.com.ua, www.arjes.com.ua
Products: Industrial shredders for various waste
materials; Crushing and screening lines; Wood
chippers for waste wood.
Exports: Poland, Bulgaria, Romania, Croatia,
Montenegro, Moldova, Belarus, Hungary,
Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia,
Greece.

ТОВ “Арієс-Україна” - це провідний український
виробник техніки для первинного та вторинного
подрібнення побутових та промислових відходів:
залізобетону, будівельного сміття, деревини, біомаси, асфальтобетону, металобрухту, автошини
тощо.
Компанія є першим українським виробником
обладнання для подрібнення, продукція якого
позитивно зарекомендувала себе на світовому
ринку, і зараз є добре знаним брендом інноваційної, високотехнологічної та надійної подрібнювальної техніки на ринках Європи, Азії, та США.

Arjes Ukraine LLC is the leading Ukrainian
manufacturer of shredding equipment for primary
and secondary shredding of domestic and industrial
wastes, waste wood, biomass, reinforced concrete,
metal scrap, asphalt, construction debris, tyres etc.
The company is the first Ukrainian producer, well
known at the world market of shredding machinery.
Now “Arjes” is a reknown brand of innovative, high
technology and reliable shredding equipment in the
markets of Europe, Asia and the USA.

ТзОВ “Браш”
вул. Зелена 149 Е, м. Львів, 81473,
тел.: +38 (032) 240 54 42,
brash-lviv@ukr.net,
www.brash.com.ua
Продукція: Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
меблі для сидіння та їх частини;
вироби готові металеві інші.
Експорт: Польща, Норвегія.

Ltd. “Brash”
149 E, Zelena Str., Lviv, 81473,
phone: +38 (032) 240 54 42,
brash-lviv@ukr.net,
www.brash.com.ua
Products: Manufacture of other components,
parts and accessories for motor vehicles; seating
furniture and their parts; finished metal products,
other.
Exports: Poland, Norway.

ТзОВ “БРАШ” спеціалізується на виробництві
сидіння для рухомого залізничного транспорту (сидіння I, II, III класу), сидіння машиніста.
Міжвагонні переходи для поїздів, трамваїв
та тролейбусів. Виробництво елементів з
формованого еластичного пiнополiуретану.
Матраци, дитячі матраци та подушки з Memory
foam, наматрацники. Меблі для медичних установ, лікарняні ліжка, шкільні меблі і меблі
для спортзалів. Крісла для актових і конференц-залів.

BRAS Ltd. specializes in the production of seats
for rolling stock (seats I, II, III class), driver’s
seat. Flexible crossings for trains, trams and
trolleybuses. Production of elements from molded
elastic polyurethane foam. Mattresses, children’s
mattresses and pillows from Memory foam,
mattress covers. Furniture for medical institutions,
hospital beds, school furniture and furniture for
gyms. Seats for assembly and meeting rooms.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Арієс-Україна”
вул. Шашкевича, 72, с. Ожидів,
Золочівський район, 80530,
тел.: +38 (032) 644 69 84
office@arjes.com.ua, www.arjes.com.ua
Продукція: Промислові шредери - подрібнювачі для відходів; Дробильно-сортувальні
комплекси; Подрібнювачі гілок та відходів деревини.
Експорт: Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія,
Чорногорія, Молдова, Білорусь, Угорщина,
Словенія, Боснія і Герцеговина, Сербія,
Греція.
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ТзОВ “Віола лтд”
вул. Степана Бандери, 10, м. Новояворівськ,
Яворівський район, 81053,
тел.: +38 (067) 674 94 80, +38 (032) 564 15 48
viola.ltd@ua.fm, www.viola-ltd.com.ua
Продукція: Засоби відпочинку на воді.(човни, катамарани, катера); Вироби для автомобілебудування; Вироби для ландшафту;
Склопластикові ємності великих розмірів
(КНС); Рибацькі катера; Інші вироби з склопластика.
Експорт: Молдова, Німеччина, Польща,
Норвегія.

Підприємство займається виробництвом склопластикових виробів: водяних велосипеді
в(катамаранів), катерів, човнів, басейнів і різних деталей для автобудівництва.
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LLC “Viola LTD”
10, Stepana Bandery Str., Novoyavorivsk,
Yavorivsky district, 81053,
phone: +38 (067) 674 94 80, +38 (032) 564 15 48
viola.ltd@ua.fm, www.viola-ltd.com.ua
Products: Means of rest on the water (boats,
catamarans, boats); Products for automotive
industry; Products for the landscape; Glass-plastic
containers of large size (CNC); Fishing boats;
Other fiberglass products.
Exports: Moldova, Germany, Poland, Norway.

The company manufactures fiberglass products:
water cycling in (catamarans), boats, pools and
various parts for automotive industry.

ПрАТ “Городоцький механічний завод”
вул. Шевченка, 19а, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 313 00 19
vatgmz@ukr.net
Продукція: Техніка для наземного обслуговування літальних апаратів (стрем’янки, троси
буксирні, водила буксирувальні, гідропідйомники, гідродомкрати, контейнери для перевезення і зберігання ЗНО, візки, підставки,
колодки упорні та інші механізми для ремонту
та обслуговування літаків і гелікоптерів); дорожньо-ремонтна техніка для роботи з бітумом (бітумною емульсією); металоконструкції
за спецзамовленням; індивідуальні проекти
(крани для БРЕМ, лебідки, системи горизонтування радарів та ін.).
Експорт: Країни Африки і Азії.

PsJSC “Gorodotsky mechanical plant”
19а Sevchenka, Str., Gorodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (032) 313 00 19
vatgmz@ukr.net
Products: Ground support equipment for aircraft
(maintenance ladders, tow-ropes, tow-bar, axlejacks, tripod-jacks, containers for transportation
and storage of external eqtuipment, carts,
raols and other mechanisms for the repair and
maintenance of airplanes and helicopters);
road-repair machine, for working with bitumen
(bituminous mastics); metal constructions (beams,
frames, columns, etc.), according to drawings of
the customer; individual projects (taps for BREM,
winches, systems horizontals radar and others).
Exports: Countries of Africa and Asia.

Завод розробляє та поставляє таку продукцію:
техніка для наземного обслуговування ЛА; дорожньо-ремонтна техніка; металоконструкції;
індивідуальні проекти (крани для БРЕМ, лебідки, системи горизонтування радарів та ін.).
Виготовлення продукції являє собою повний
цикл технологічних процесів на виробничих
площах заводу, оснащених верстатами та обладнаннями для механічної обробки металу
різних функцій і типів з кваліфікованим персоналом. Також функціонує конструкторсько-технологічний в-л для розробки і адаптації КД до
виробництва. Всі процеси контролюються ВТК.

The plant develops and delivers such products:
ground support equipment for aircraft; road-repair
machine;
metal
constructions;
individual
projects.
Manufacturing of products is a complete cycle of
technological processes at the production areas of
the plant equipped with machines and equipment
for machining metal of various functions and types
with qualified personnel. There is also a design
and technological department for the development
and adaptation of the drawings to production. All
processes are controlled by the technical control
department.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Віола лтд”
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ТОВ “Діскавері – бурове обладнання
(Україна)” виробничий підрозділ Discovery
Industrial Services Ltd, компанії, що розташована в Лондоні, Велика Британія.
Проектування та керівництво проектами ведеться з офісів в Англії та США, а їх реалізація відбувається на заводі в Україні. ДБО
спеціалізується на будуванні нових бурових
установок, проектуванні та виготовленні
комплектуючих, а також забезпечує сервісне обслуговування, таке як, модернізація
бурових установок, ремонт з виїздом, тощо.
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Ltd. “Discovery Drilling Equipment (Ukraine)”
41, Yavornytskoho St., Stryi,
Stryi district, 82400,
phone: +38 (032) 457 70 30, +38 (032) 457 70 37
info@discoveryde.com
www.discoveryde.com
Products: Drilling rigs; Drilling equipment; Metal
structures, etc.
Exports: The United Kingdom, Poland, Germany,
Oman, Kazakhstan, Kuwait, Saudi Arabia.

Discovery Drilling Equipment (DDE) is a rig building
division of Discovery Industrial Services Ltd., a UK
company registered in London. Our engineering
and project management is based in UK and US,
and our manufacturing facilities are located in
Ukraine. DDE specializes in new rig construction,
component design and fabrication, and a range
of support services such as rig modernization,
field service support etc. The company’s products
work on 5 continents for global leading drilling
contractors and oil companies. Formed in 2005,
our roots go back to as early as 1885.

Ltd. “TIC “Donsnab-Zahid”
1e, Galytska Str., Malekhiv village,
Lviv district, 80383,
phone: +38 (067) 509 98 70, +38 (032) 242 48 80
donsnabzahid@gmail.com,
www.donsnab-zahid.com.ua
Products: Buckets and other attachments for
telescopic handlers MANITOU, JCB, MERLO,
BOBCAT, CLAAS, CAT and others; Restored used
telehandlers MANITOU.
Exports: The European Union countries.

Компанія ТзОВ “ТПК “Донснаб-Захід” займається: виробництвом ковшів та іншого навісного обладнання для телескопічних навантажувачів MANITOU, JCB, MERLO, BOBCAT
, CLAAS, CAT та інших; реалізацією нових
та вживаних телескопічних навантажувачів
MANITOU, вартістю від 20 000 €; зернозбиральних комбайнів Sаmpo; зернових сушарок
Grain Handler; відновлених тракторів ХТЗ та іншої с/г і спецтехніки. Ми є офіційними дилерами: MANITOU (Франція) та офіційним сервісним
центром MANITOU в Україні, Sаmpo Rosenlew
(Фінляндія), Grain Handler (США).

The company Donsnab-Zahid TIC is engaged in:
manufacturing of buckets and other attachments
for telescopic handlers MANITOU, JCB, MERLO,
BOBCAT, CLAAS, CAT and others; the sale of
new and used telehandlers MANITOU; the sale
of Sampo combined harvester; the sale of Grain
Handler grain dryers; restoring of tractors of XTZ
and other agricultural and special equipment.
We are the official dealers: MANITOU (France) and
the official MANITOU service center in Ukraine,
Sampo-Rosenlew (Finland), Grain Handler (USA).

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “Діскавері – бурове обладнання (Україна)”
вул. Яворницького, 41, м. Стрий,
Стрийський район, 82400,
тел.: +38 (032) 457 70 30, +38 (032) 457 70 37
info@discoveryde.com
www.discoveryde.com
Продукція: Бурові установки; Бурове обладнання; Металоконструкції тощо.
Експорт: Велика Британія; Польща; Німеччина;
Оман, Казахстан, Кувейт, Саудівська Аравія.

ТзОВ “ТПК “Донснаб-Захід”
вул. Галицька, 1е, с. Малехів,
Львівський район, 80383,
тел.: +38 (067) 509 98 70, +38 (032) 242 48 80
donsnabzahid@gmail.com,
www.donsnab-zahid.com
Продукція: Ківші та інше навісне обладнання
для телескопічних навантажувачів MANITOU,
JCB, MERLO, BOBCAT, CLAAS, CAT та інших;
Відновлені вживані телескопічні навантажувачі MANITOU.
Експорт: Країни Європейського Союзу.
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ТОВ ДМЗ “Карпати” - машинобудівне підприємство Західної України, яке спеціалізується на
побудові вантажних вагонів (напіввагони, хопери-зерновози, окатишевози, платформи) та
контейнерів для перевезення різних вантажів.
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LLC “Experimental mechanical plant “Karpaty”
4, Khodorivska St., Novyy Rozdil,
Stryi district , 81652,
phone: +38 (032) 613 14 40, +38 (032) 613 14 65
info@dmz-karpaty.com
www.dmz-karpaty.com
Products: Production of four axle railway
carriages 12-9745 and 12-9745-01; production of
hopper cars19-6869 (120 m3) and 19-9951 (104
m3) for transportation of grain and other food
bulk cargo; production of tank-container KTC24.5 for transportation of liquefied hydrocarbon
gases; production of tank-container KSG-45M1
for the transportation of bulk goods and building
materials; production of tank-container KTSH22,5 for the transportation of dangerous goods,
which belong to the 9th class of hazardous
substances (UN number 3257); production of flat
car 13-9589.

Experimental mechanical plant Karpaty LLC is a
machine-building enterprise of the Western Ukraine,
which specializes in the construction of freight cars
(gondola cars, hoppers, grain bins, platforms) and
containers for the transportation of various goods.

LLC “Elektrokontakt Ukraine”
1, Topolna Str., Peremyshliany,
Lviv district, 81200,
phone: +38 (032) 632 39 44
eku@autoelectric.de, http://eku.com.ua
Products: Electric cable networks.
Exports: Germany, Spain, Hungary.

ТзОВ “Електроконтакт Україна” спеціалізується на виготовленні кабельних мереж до автомобілів та є дочірньою компанією німецького підприємства “Elektrokontakt GmbH”, яке
належить всесвітньовідомому французькому концерну Nexans. Вже десять років ТзОВ
“Електроконтакт Україна” виготовляє високоякісну продукцію для концернів BMW,
GeneralMotors, VW, Daimler та долучається до
створення легендарних автомобілів. На заводах ТзОВ “Електроконтакт Україна” поєднуються світові стандарти та інновації з майстерністю
українських професіоналів.

Elektrokontakt Ukraine LLC specializes in
manufacturing carselectric cable networks.
The enterprise is a subsidiary company of
the German enterprise Elektrokontakt GmbH,
belonging to Nexans – the world-wide French
concern. Providing top quality products for BMW,
GeneralMotors, VW, Daimler for more than 10
years, Elektrokontakt Ukraine LLC contributes to
the manufacturing of legendary cars.
Elektrokontakt Ukraine LLC plants combine
world standards and innovations with the skills of
Ukrainian experts.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТОВ “Дослідно - механічний завод Карпати”
вул. Ходорівська, 4, м. Новий Розділ,
Стрийський район, 81652,
тел.: +38 (032) 613 14 40, +38 (032) 613 14 65
info@dmz-karpaty.com
www.dmz-karpaty.com
Продукція: Виробництво напіввагонів залізничних чотиривісних моделі 12-9745, 12-974501; виробництво вагонів-хоперів для зерна та
інших харчових сипучих вантажів моделі 196869 (120 м3) і моделі 19-9951 (104 м3); виробництво контейнер-цистерн моделі KЦ-24.5 для
транспортування зріджених вуглеводневих
газів; виробництво контейнерів моделі KСГ45M1 для транспортування сипучих вантажів і
будівельних матеріалів; виробництво контейнерів моделі КЦХ -22,5 для транспортування
небезпечних вантажів, що відносяться до 9
Класу небезпеки (ООН 3257); виробництво вагон-платформи мод. 13-9589.

ТзОВ “Електроконтакт Україна”
вул. Топольна, 1, м. Перемишляни,
Львівський район, 81200,
тел.: +38 (032) 632 39 44
eku@autoelectric.de, http://eku.com.ua
Продукція: Електричні кабельні мережі.
Експорт: Німеччина, Іспанія, Угорщина.
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ПрАТ «Концерн-Електрон» — це багатогалузева група з 12 промислових, наукововиробничих підприємств з виробництва продукції науково-технічного, промислового та
побутового
призначення.
Концерн
«Електрон» успішно впроваджує виробництво інноваційних продуктів та технологій в галузі автомобільного та електротранспортного
машинобудування.

PJSC “Concern-Electron”
32, Storozhenka Str., Lviv, 79018,
phone: +38 (032) 239 55 86, +38 (032) 239 53 44
info@electron.ua, www.electron.ua
Products: Public transport: trams, trolleybuses,
electric buses, city buses. Vehicles for special
purposes. Transport climate systems. Low-power
electric motors. Polymer industry. Materials for
electronics: crystal materials, microelectronic
materials. Equipment for special purposes. Transport
control CAN-systems.
Exports: Belarus, China, Germany, USA, EU countries,
Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Bulgaria,
Korea, China, Romania, France.

«Concern-Electron» Private Joint-Stock Company
is a diversified group of 12 industrial, scientific
and production enterprises specialized in
manufacturing goods for scientific, technical,
industrial, and domestic use.

НВП “Карат”
вул. Стрийська, 202, м. Львів, 79031,
тел.: +38 (032) 263 10 65
office@carat.electron.ua, www.carat.electron.ua

RPE “Carat”
202, Stryjska St., Lviv, 79031
phone: +38 (032) 263 10 65
office@carat.electron.ua, www.carat.electron.ua

Продукція: Об’ємні монокристалічні матеріали, епітаксійні структури, гетероструктури напівпровідникових сполук AIIIBV, матеріали для
мікроелектроніки.

Products: Bulk single crystal materials,
epitaxial structures, heterostructures of AIIIBV
semiconductor com
pounds, microelectronic
materials.

НВП “Карат” – дочірнє підприємство корпорації “Електрон” є провідною промисловою науковою установою держави з питань науково-технічного забезпечення за напрямком “Матеріали
електронної техніки”.
НВП “Карат” володіє сучасною дослідницькою,
технологічною та виробничою базою – тут створено унікальний лабораторно-виробничий комплекс вирощування монокристалічних сполук
складних оксидів, який не має аналогів у Європі
і є науковим об’єктом, що становить національне
надбання України.
На підприємстві організовано перше і єдине в
Україні нановиробництво світового рівня з виготовлення тонкоплівкових гетероепітаксійних
структур з нанорозмірними активними шарами
для потреб твердотільної електроніки.

Carat RPE is a subsidiary company of Electron
Corporation. The Company is a leading industrial
scientific organization of Ukraine on scientific and
technical provision and support in the Materials
for Electronic Engineering area.
Carat RPE is equipped with modern research,
technological and production facilities. The
unique laboratory-production unity for the
growth of complex oxide single crystals and their
characterization is created here. It belongs to
the scientific entities of the Ukrainian National
Property and has no analogues in Europe.
The first and only in Ukraine state-of-the-art
nanofabrication of thin film heteroepitaxial
structures with nanometric active layers for
microelectronic application has been developed
by the company.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ПАТ “Концерн-Електрон”
вул. Стороженка, 32, м. Львів, 79018,
тел.: +38 (032) 239 55 86, +38 (032) 239 53 44
info@electron.ua, www.electron.ua
Продукція: Громадський транспорт: трамваї,
тролейбуси, електричні автобуси, міські
автобуси. Автомобілі спеціального призначення. Кліматичні системи для транспорту.
Електродвигуни малої потужності.Полімерна індустрія Матеріали для електроніки:
монокристали, наноматеріали для мікроелектроніки. Спеціальна техніка. Електронні CAN системи керування міським транспортом.
Експорт: Білорусія, Китай, Німеччина, США,
Країни ЄС, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща,
Болгарія, Корея, Китай, Румунія, Франція.
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LLC “ELECTRONMASH”
311, Shevchenka Str., Lviv, 79069,
phone: +38 (032) 239 58 17, +38 (032) 239 57 18,
office@eltrans.electron.ua
www.eltrans.electron.ua
Products: Tram Vehicles; Trolleybuses; Buses;
Electric Buses.

Підприємство повномасштабного виробництва, що спеціалізується на проектуванні та
виробництві сучасного міського електротранспорту – трамваїв, тролейбусів, електробусів, та міських пасажирських автобусів, агрегатів
та запасних частин.
“Електронмаш” – це сучасний машинобудівний завод з технологічно гнучким виробництвом, що сьогодні виготовляє трамвайні вагони для колій різної ширини – 1000 мм, 1435 мм
та 1524 мм – тобто не лише для міст України, але
й на експорт – у країни Європейського Союзу.

Electronmash is an enterprise of a full-scale
production, specializing in design and production
of modern urban electric transport – trams,
trolleybuses, electricbuses, their units and spare
parts. Electronmash is a modern engineering
company with technologically flexible production,
today it makes tramcars for gauges of different
width – 1000 mm, 1435 mm and 1524 mm – so, we
produce trams not only for the cities of Ukraine,
but also for export – to the European Union.

Ukrainian-German Joint Venture Limited Liability
Company “SPHEROS-ELECTRON”
315, Shevchenka Str., Lviv, 79069,
phone: +38 (032) 291 15 64, +38 (032) 291 37 53,
office@spheros.electron.ua
www.spheros.electron.ua
Products: Fluid heaters (DBW series, series
THERMO E); Receivers; Fuel tanks; Cabin heaters;
Fluid heaters (Series GBW, series THERMO AC /
DC); Air conditioners (for bus, truck); Ventipanes
for buses;
Areas of activity: Laser cutting; Metal welding;
Machining of details; Paints and varnish coating.
Exports: The European Union, Turkey, USA, India,
China.

СП “Сферос-Електрон” є єдиним в Україні виробником кліматичних систем для автотранспорту: рідинних підігрівачів різних типів для автобусів, вантажних та комерційних автомобілів,
будівельної та спеціальної техніки. Підприємство
також пропонує автовиробникам кондиціонери,
електромеханічні та механічні вентиляційні люки
для всіх типів міських та туристичних автобусів,
ресивери для пневматичних та гальмівних систем транспортних засобів, паливні баки різних
типорозмірів та місткості. Spheros входить до
складу Valeo Thermal Systems Business Group.

Spheros-Electron is the only in Ukraine manufacturer
of climatic systems for vehicles: heaters of different
types for buses, commercial vehicles and trucks,
constructional and special engineering vehicles.
Besides, vehicles manufacturers are offered airconditioners, electromechanical and mechanical
hatches for all types of city and tourist buses,
receivers for transport vehicles pneumatic and
brake systems, fuel tanks of different dimension
types and capacity. Spheros is a part of Valeo
Thermal Systems Business Group.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “ЗАВОД ЕЛЕКТРОНМАШ”
вул. Шевченка, 311, м. Львів, 79069,
тел.: +38 (032) 239 58 17, +38 (032) 239 57 18
office@eltrans.electron.ua
www.eltrans.electron.ua
Продукція: Трамваї; Тролейбуси; Автобуси;
Електробуси.

Українсько-німецьке СП ТзОВ
“СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН”
вул. Шевченка, 315, м. Львів, 79069,
тел.: +38 (032) 291 15 64, +38 (032) 291 37 53,
office@spheros.electron.ua
www.spheros.electron.ua
Продукція: Рідинні підігрівачі (серія DBW, серія
THERMOE); Ресивери; Паливні баки; Опалювачі
салону; Рідинні підігрівачі (серія GBW, серія
THERMOAC/DC); Кондиціонери (для автобусів,
для вантажівок); Люки для автобусів;
Послуги: Лазерна різка; Зварювання металів;
Механічна обробка деталей; Лакофарбове покриття.
Експорт: Країни Європейського Союзу,
Туреччина, США, Індія, Китай.
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Ltd. “Еlektronpobutprylad Plant”
251, Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (032) 270 4141,
office@epp.electron.ua, www.epp.electron.ua
Products: Small appliances; DC motors.
Exports: Poland, Germany.

Television plant “Electron”
311, Shevtchenka Str., Lviv, 79000,
phone: +38 (032) 291 37 84, +38 (032) 291 15 75,
info@ztt.electron.ua
Products: Optronic command guidance and
homing systems; fircraft TV command guidance
and homing heads; TV analog FM and FSK digital
radiolinks; search and tracking antenna systems;
close range high precision navigation radars, TV
and graphic including projection type monitors.

Завод телевізійної техніки “Електрон” забезпечує військово-повітряні сили системами
управління високоточною зброєю. Основним
видом діяльності заводу є виготовлення електронних систем командного наведення та телевізійних систем спеціального призначення
для військової авіації. Підприємство продовжує бути єдиним виробником таких систем в
Україні. ЗТТ “Електрон” також виробляє продукцію цивільного призначення. На заводі
впроваджені сучасні технології розробки і
встановлення систем телеспостереження,
охорони об’єктів і територій, систем технічного захисту інформації та іншої апаратури.

Electron Televison Equipment Plant has been
providing air forces with high precision weapon
control systems since 1981 year. Its basic type
of activity is the production of the command
guidance electronic systems and television
systems designed for the special use of air forces.
The enterprise continues to be the only producer
of such systems in Ukraine. Electron Televison
Equipment Plant produces also the products
for the civil use. There are introduced modern
technologies of development and establishment
of the video monitoring systems, security guard
systems, systems of technical protection of
information and other devices.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Завод Електронпобутприлад”
вул. Зелена, 251, Львів, 79035,
тел.: +38 (032) 270 4141,
office@epp.electron.ua, www.epp.electron.ua
Продукція: Мала побутова техніка;
Двигуни ДПС.
Експорт: Польща, Німеччина.

Завод телевізійної техніки “ЕЛЕКТРОН”
вул. Шевченка, 311, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (032) 291 37 84, +38 (032) 291 15 75,
info@ztt.electron.ua
Продукція: Оптико-електронні системи командного наведення і самонаведення; авіаційні телевізійні головки наведення і самонаведення; радіолінії з аналоговою частотною
модуляцією телевізійних сигналів і цифрових
даних з дискретно-частотною модуляцією сигналів; оглядово-слідкуючі антенні системи;
радіолокатори високоточної ближньої навігації,
телевізійні і графічні в т.ч. проекційні монітори.
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ELECTRON Television Plant
32, Storozhenka Str., Lviv, 79018,
phone: +38 (032) 239 53 76
tz@tv.electron.ua, www.tv.electron.ua
Products: Development and production of
electronic systems for transport such as
multiplex CAN-control systems for low-voltage
vehicle circuits, control systems for traction
batteries of electric buses (BMS), etc., installed
on passenger vehicles of the brand
«Electron».

Separate designers office
“Tecon-Electron”
12, Storogenka Str., Lviv, 79018,
phone: +38 (032) 233 72 02, +38 (032) 239 55 84,
okb@tekon.electron.ua, www.tecon.lviv.ua
Products: еOptronic command guidance and
homing systems; аircraft TV command guidance
and homing heads; TV analog FM and FSK digital
radiolinks; search and tracking antenna systems;
close range high precision navigation radars, TV
and graphic including projection type monitors;
low noise HF amplifiers for radar.

Основним видом діяльності ОКБ “ТеконЕлектрон” є розробка сучасної радіотехнічної апаратури спеціального призначення для
авіаційної і бронетанкової техніки, цивільної
авіації, систем охоронної сигналізації тощо.
На підприємстві є відповідна виробнича та
випробувальна база для виготовлення дослідних зразків та проведення випробувань
спеціальної телевізійної техніки.

The main activity of Tekon-Elektron SDO is
research and engineering staff engaged in
developing of modern radio engineering devices
and systems for aviation and armored vehicles,
warning systems etc. Tekon-Elektron SDO has
all the necessary for preproduction producing
and testing special purpose TV and radio
engineering technique.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН”
вул. Стороженка, 32, м. Львів, 79018,
тел.: +38 (032) 239 53 76
tz@tv.electron.ua, www.tv.electron.ua
Продукція: Розробка та виробництво електронних систем для транспорту:
мультиплексних CAN-систем керування низьковольтними колами транспортних
засобів, систем керування тяговими акумуляторними батареями електробусів (BMS)
та ін., що встановлюються на пасажирський
транспорт марки «Електрон».

Окреме конструкторське бюро
“Текон-Електрон”
вул. Стороженка, 12, м. Львів, 79018,
тел.: +38 (032) 233 72 02, +38 (032) 239 55 84,
okb@tekon.electron.ua, www.tecon.lviv.ua
Продукція: Оптико-електронні системи командного наведення і самонаведення; авіаційні телевізійні головки наведення і самонаведення; радіолінії з аналоговою частотною модуляцією телевізійних сигналів і цифрових даних
з дискретно-частотною модуляцією сигналів;
олядово-слідкуючі антенні системи; радіолокатори високоточної ближньої навігації. телевізійні і графічні в т.ч. проекційні монітори; підсилювачі високої частоти для РЛС.
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Підприємство працює в сфері постачання, проектування та монтажу опалювальної техніки та
насосного обладнання відомих виробників, систем колективного і індивідуального димовідведення.
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Euroterm-Lviv PE
57, Persenkivka Str., Lviv, 79026,
phone: +38 (032) 235 08 80
info@euroterm.in.ua, www.euroterm.lviv.ua
Products: Heating equipment; pumping
equipment; chimney systems; high pressure
steel isolated pipes.
Exports: Poland, Germany, Sweden.

The company works in the field of supply,
design and installation of heating equipment and
pumping equipment of well-known manufacturers,
collective and individual flue systems.

PE “Kivshservice”
14 H, Dovbusha Str., Busk,
Zolochiv district, 80500,
phone: +38 (067) 370 66 02,
kivshservice@gmail.com
www.kivshservice.ua
Products: Grinding equipment; Hinged
equipment for special equipment.
Export: German.

ПП “КІВШСЕРВІС” є першим в Україні виробником якісного навісного обладнання
для всіх видів землерийної спецтехніки.
Крім цього ми виготовляємо індивідуальні подрібнювальні машини для переробки
різного типу матеріалу. ПП “КІВШСЕРВІС”
пропонує широкий спектр найнадійнішої на
ринку техніки для виготовлення дров торгової марки GreenTech.

Kivshservice PE is the first in Ukraine manufacturer
of quality attachments for all types of excavation
equipment. We manufacture all kinds of
attachments and repair special equipment from
any manufacturer. Design excellence is achieved
by German engineering, and we guarantee
excellent quality with German technology. The
individual approach guarantees the conformity of
our product to the wishes of the customer.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПП “ЄВРОТЕРМ-ЛЬВІВ”
вул. Персенківка, 57, м. Львів, 79026,
тел.: +38 (032) 235 08 80
info@euroterm.in.ua, www.euroterm.lviv.ua
Продукція: Опалювальна техніка; насосне
обладнання; димохідні системи; труби стальні
ізольовані високого тиску.
Експорт: Польша, Німеччина, Швеція.

ПП “Ківшсервіс”
вул. Довбуша, 14 Г, м. Буськ,
Золочівський район, 80500,
тел.: +38 (067) 370 66 02,
kivshservice@gmail.com
www.kivshservice.ua
Продукція: Подрібнювальна техніка, навісне
обладнання для спецтехніки, техніка для виготовлення дров.
Експорт: Німеччина.
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Private Enterprise “KIR”
Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (032) 270 45 48, +38 (067) 628 02 58
donbassneft@gmail.com, energy.zzz.com.ua
Products: Innovative cavitation units of the UPE
type; Bitumen and fuel emulsions; Mixed fuel oil
from petroleum waste.
Exports: Belarus, Bulgaria, United Kingdom,
Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Canada,
Latvia, Moldova, Poland, Czech Republic.

ПП “КІР” є розробником обладнання і технологій в сфері енергозбереження та охорони
природи. Напрямок бізнесу: виробництво в
сфері машинобудування, випуск технологічного інноваційного кавітаційного обладнання для
харчової та нафтопереробної промисловості, а
також дорожнього будівництва на основі власних конструкторських розробок; виробництво
бітумних та паливних емульсій, сумішевих мазутів з нафтових відходів. Вся продукція, яка виготовляється підприємством, сертифікована.

KIR PE is a developer of equipment and
technologies in the field of energy conservation
and environmental protection.
Line of business: manufacturing in the field of
mechanical engineering, production of innovative
technological cavitation equipment for the food and
oil refining industries, as well as road construction
based on our own design developments;
production of bitumen and fuel emulsions, mixed
fuel oils from oil wastes. All products manufactured
by the enterprise are certified.

Kominus LLC
38, Vrubelia Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (067) 000 14 22,
+38 (067) 678 00 48
zbut@kominus.com.ua, www.kominus.com.ua
Products: Stainless steel chimney systems; heatinsulating cylinders from basalt wool.
Exports: Poland.

ТОВ “Комінус” - інноваційне виробництво, яке
виробляє та реалізує димохідні системи із нержавіючої сталі. Всі елементи виготовляються
на сучасному обладнані з якісної сертифікованої сталі.

Kominus LLC is an innovative production that
manufactures and sells stainless steel chimney
systems. All elements are made on the modern
equipment from high-quality certified steel.
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Приватне підприємство “КІР”
вул. Зелена, Львів, 79035,
тел.: +38 (032) 270 45 48, +38 (067) 628 02 58
donbassneft@gmail.com, energy.zzz.com.ua
Продукція: Інноваційні кавітаційні установки
типу УПЕ; Бітумні та паливні емульсії; Сумішеві
мазути з нафтових відходів.
Експорт: Білорусь, Болгарія, Великобританія,
Угорщина, Ірландія, Італія, Казахстан, Канада,
Латвія, Молдавія, Польща, Чехія.

ТОВ “Комінус”
вул. Врубеля, 38, 251 б, м. Львів, 79035,
тел.: +38 (067) 000 14 22, +38 (067) 678 00 48
zbut@kominus.com.ua, www.kominus.com.ua
Продукція: Димохідні системи із нержавіючої
сталі; теплоізоляційні циліндри
із базальтової вати.
Експорт: Польща.
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Ltd. “Kranbudmontazh”
11/99, Sahaidachnoho Str., Dobrotvir,
Lviv district, 80411,
phone: +38 (032) 295 69 27, +38 (097) 894 39 89,
kranbud@ukr.net
Products: Installation-dismantling of lifting
equipment; Repairs building and crane trucks;
Maintenance of lifting equipment.
Exports: The European Union countries, Africa,
Asia.

ТзОВ “Кранбудмонтаж” засноване у 2007 і
надійно посіло чинне місце серед інших підприємств, що надають послуги по монтажу,
демонтажу, ремонті і технічному обслуговуванні вантажопідіймальних кранів. Компанія
“Кранбудмонтаж” сьогодні – це об’єднання
інженерних і ремонтних структур, яка виконує
поставлені цілі та завдання, має мобільні бригади для виконання робіт, що оснащені сучасним обладнанням, пристосуванням та інструментами.

Ltd. “Kranbudmontazh” was founded in 2007
and firmly took the current place among the other
companies that provide services for installation,
dismantling, repair and maintenance of cranes.
The company “Kranbudmontazh” today - an
association of engineering and maintenance
structures performing goals and objectives has
mobile teams to perform work that are equipped
with modern equipment, devices and instruments.

LLC “Design and Manufacturing
Enterprise “KREDUV”
5, Naukova Str., Lviv, 79060,
phone: +38 (032) 224 34 22,
kreduv@ukr.net, www.kreduv.com
Products: Convection electric heaters; Purge
electric heaters; Development according to the
individual specifications of the heating devices.
Exports: Poland.

ТзОВ “ПКВП КРЄДУВ” спеціалізується на
виготовленні електричних нагрівачів на товсто-плівкових технологіях як для побутового
призначення так і для рухомого складу (електропоїзди, трамваї та ін.).

LLC “DME KREDUV” specializes in the
manufacture of electric heaters on thick-film
technologies for both domestic and rolling stock
(electric trains, trams, etc.).
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ТзОВ “Кранбудмонтаж”
вул. Сагайдачного, 11/99, смт Добротвір,
Львівський район, 80411,
тел.: +38 (032) 295 69 27, +38 (097) 894 39 89,
kranbud@ukr.net
Продукція: Монтаж-демонтаж вантажопідіймальної техніки, ремонтні роботи будівельних
та автомобільних кранів, технічне обслуговування вантажопідіймальної техніки.
Експорт: Країни Європейського Союзу,
Африка, Азія.

ТзОВ “Проектно конструкторське
виробниче підприємство “КРЄДУВ”
вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060,
тел.: +38 (032) 224 34 22,
kreduv@ukr.net, www.kreduv.com
Продукція: Конвекційні електричні нагрівачі;
Продувні електричні нагрівачі; Розробка по
індивідуальних технічних завданнях нагрівних пристроїв.
Експорт: Польща.
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Приватне підприємство “ЛВТ”
вул. Наукова, 5А, м. Львів, 47002,
тел.: +38 (097) 138 49 60
lvt.lviv@gmail.com, www.lvt.ua
Продукція: Стабілізатори напруги; безперебійні джерела живлення; антенне обладнання; зарядні пристрої.

LVT Private enterprise
5A, Naukova Str.t, Lviv, 47002,
phone: +38 (097) 138 49 60
lvt.lviv@gmail.com, www.lvt.ua
Products: Automatic Voltage Regulator;
UPS (Uninterrupted Power Supply); antenna
equipment; chargers.

ПП “ЛВТ” – повномасштабна компанія, що
займається виготовленням однофазних стабілізаторів напруги та аксесуарів для ефірного та кабельного телебачення. Ми впевнені у
надійності нашої продукції, адже ми самі контролюємо кожен етап її виробництва – від обробки металу та нанесення покриття до тестування кожної одиниці товару на випробувальному стенді.Ми прагнемо робити нашу продукцію якомога якіснішою та надійнішою, тому ми
завжди тримаємо руку на пульсі актуальних
тендецій розвитку ринку електорніки.

LVT Private enterprise is a full-service company
that manufactures single-phase voltage stabilizers
and terrestrial and cable television accessories
We are confident in the reliability of our products,
because we ourselves control each stage of
manufacturing, from the metal processing and
coating to the testing of each unit of goods on
the testbench. We strive to make our products
as qualitative and reliable as possible, so we
always keep abreast of current tendencies of the
electronic market development.

ТДВ “Львівагромашпроект”
вул. Городоцька, 205, м. Львів, 79041,
тел.: +38 (032) 238 43 61
office@lvivagromash.com,
http://lvivagromash.com/
Продукція: Техніка та машини для захисту
рослин, причіпні та вентиляторні обприскувачі, протруювачі.
Експорт: Австрія, Польща, Болгарія, Румунія,
Казахстан, Узбекистан, Німеччина.

Lvivagromashproekt ALC
205, Gorodotska Str., Lviv, 79041,
phone: +38 (032) 238 43 61
office@lvivagromash.com,
http://lvivagromash.com/
Products: Machines and equipment for
application of plant protection products, seed
treater machine, sprayers.
Exports: Austria, Poland, Bulgaria, Romania,
Kazakhstan, Uzbekistan, Germany.

ТДВ “Львівагромашпроект” - одна з провідних компаній-виробників техніки та обладнання для захисту рослин на теренах Східної
Європи. Постійний рівень розвитку сільського
господарства та високотехнологічний прогрес надихає нас на створення нової потужної,
якісної та інноваційної техніки.

Lvivagromashproekt ALC - Ukrainian company
whose staff has more than 50 years creating
new and improving existing designs of machines
and equipment for application of plant protection
products.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Приватне підприємство “ЛВТ”
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ДП “Львівський бронетанковий завод” є
державним комерційним підприємством, що
входить до складу ДК “Укроборонпром”.
Основною сферою діяльності є виробництво,
модернізація, ремонт бронетанкової техніки і запасних частин до неї та їх реалізація.
Запроваджена міжнародна система якості, що
відповідає стандарту ISO9001:2015.
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Lviv armored fighting vehicle plant State
enterprise
73, Stryiska Str., Lviv, 79031,
phone: +38 (032) 242 28 07, +38 (032) 234 44 90
Lbz@ukroboronprom.com, www.tank.lviv.ua
Products: Manufacturing of ARV BREM “Lev”,
ARV BREM “Zubr”, GPM-72, APC “Dozor-B”;
Manufacturing (Individual and group) SPTA sets to
T-72, BREM-1, GPM-54; manufacture and repairs
of GPM-54; overall repairs and modernization
of tanks T-55, T-72, Т-64; overall repair of
BREM-1; capital (regulated) repair of BMP-2 (1);
overall repair of IMR-2; overall repair of engines
В-59, В-46-6, В-84; manufacture of stationary
equipment for repair of armored vehicles.
Exports: Countries of Africa, Asia, USA.

Lviv armored fighting vehicle plant, SE - is a
state-owned commercial enterprise, which is
part of the State Enterprise “Ukroboronprom”.
Main types of activity include manufacture,
repair, modernization of armoured vehicles its
spare parts and its realization. Complies with ISO
9001:2015 quality.

ПрАТ “Львівський електроламповий завод
“ІСКРА””
вул.: Вулецька 14, Львів, 79066,
тел.: +38 (032) 245 43 06, +38 (032) 245 43 29,
sales@iskra.com.ua, info@iskra.com.ua,
www.iskra.com.ua
Продукція: Світлодіодні лампи, лампи розжарювання, галогенні, компактні люмінесцентні, лінійні високого тиску, автомобільні лампи
розжарювання, герметичні промені, світильники, комплектуючі, транспортна упаковка,
інфрачервоні лампи; сонячні панелі, вуличне
освітлення; енергетика, логістика.
Експорт: Країни Європейського Союзу, США,
Африка.

PrJSC “Iskra”
14 Vuletska st., Lviv, 79066,
phone: +38 (032) 245 43 06, +38 (032) 245 43 29,
sales@iskra.com.ua, info@iskra.com.ua,
www.iskra.com.ua
Products: Led lamps, incandescent lamps,
halogen, compact fluorescent, linear high
pressure, automotive incandescent lamps, sealed
beam, lighting fixtures, components, transport
packaging product, infrared lamps; solar panels,
street lighting; power engineering, logistics.
Exports: The European Union countries, USA,
Africa.

ПАТ «Іскра» засноване у 1972 році, здобуло
репутацію потужної компанії освітлення, яка
забезпечує виробництво повного циклу –
від розробки до виготовлення компонентів
і готової продукції.

”Iskra”, PJSC was founded in 1972. Since then, the
company has earned a reputation as a powerful
lighting company that provides a full production
cycle – from design to manufacturing components
and finished products.
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Державне підприємство
“Львівський бронетанковий завод”
вул. Стрийська, 73, м. Львів, 79031,
тел.: +38 (032) 242 28 07, +38 (032) 234 44 90
Lbz@ukroboronprom.com, www.tank.lviv.ua
Продукція: Виготовлення БРЕМ “Лев”, БРЕМ
“Зубр”, ГПМ-72, ТБКМ “Дозор-Б”; виготовлення (індивідуального та групового) ЗІП до Т-72,
БРЕМ-1, ГПМ-54; виготовлення паркового обладнання для ремонту бронетехніки. виготовлення та ремонт ГПМ-54; капітальний ремонт
та модернізацію танків Т55, Т-72, Т-64, Т-80,
БРЕМ-2, БТС-4, ІМР-2; капітальний ремонт
БРЕМ-1; БМР-2(1); капітальний ремонт двигунів
В-59, В-46-6, В-84.
Експорт: Країни Азії, Африки, США.
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Державне підприємство “Львівський
радіоремонтний завод”
вул. Жовківська, 11, м. Львів, 79019,
тел.: +38 (032) 252 32 48
lrrz.of@ukroboronprom.com,
www.ukroboronprom.com.ua/uk/struktura/
derzhavne-pidpryyemstvo-lvivskyjradioremontnyj-zavod.html
Продукція: Надання послуг з капітального,
відновлювального ремонту та модернізації
військової техніки: радіолокаційні станції П-18,
ПРВ-16, антенно-щоглові системи радіолокаційних станцій П-19, П-14, 5Н84(А); зенітно-ракетні комплекси С-75, С-125, 9А330 «ТОР».
Комплекси радіоелектронної боротьби; системи радіоелектронного розпізнавання повітряних об’єктів. Виготовлення запасних частин
до радіолокаційних станцій; відновлення працездатності озброєння та військової техніки
виїзними бригадами в місцях дислокації.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

Державне підприємство “Львівський радіоремонтний завод” є ремонтним підприємством радіолокаційного озброєння, зенітно-ракетних комплексів та їх складових частин
і комплектувальних виробів, володіє розгорнутою технологією капітального ремонту та
виготовлення запасних частин радіолокаційної техніки, досвід роботи на відповідному
ринку більше 50 років. Входить до переліку
підприємств, що мають стратегічне значення
для економіки і безпеки України.

Lviv Radio Repair Plant State enterprise
11, Zhovkivska Str., Lviv, 79019,
phone: +38 (032) 252 32 48
lrrz.of@ukroboronprom.com,
www.ukroboronprom.com.ua/uk/struktura/
derzhavne-pidpryyemstvo-lvivskyjradioremontnyj-zavod.html
Products: Provision of services for capital,
restorative repair and modernization of military
equipment: radar stations P-18, PRV-16, antennamast systems of radar stations P-19, P-14, 5H84
(A); anti-aircraft missile systems S-75, S-125,
9A330 «TOR». Complexes of electronic warfare,
systems of electronic recognition of air objects.
Production of spare parts for radar stations;
restoration of armament and military equipment
by field crews in the places of deployment.
Exports: Austria, Poland, Bulgaria, Romania,
Kazakhstan, Uzbekistan, Germany.
Exports: The European Union countries.

Lviv Radio Repair Plant State Enterprise is a
repair company of radar weapons, anti-aircraft
missile systems and their components and
components, has a comprehensive technology
of overhaul and manufacture of spare parts for
radar equipment, experience in the relevant
market for over 50 years. It is included in the
list of enterprises of strategic importance for the
economy and security of Ukraine.

ТзОВ “МВ Групп Консалтинг”
вул. Зелена, 251 б, м. Львів, 72070,
тел.: +38 (067) 522 82 81
sales@megadrone.in.ua, info@m2m.ua
www.m2m.ua
www.megadrone.in.ua
www.gps-tracker.com.ua
Продукція: Безпілотні літальні апарати
(дрони); Устаткування для GPS моніторингу;
Устаткування для автоматизації виробництва.
Експорт: Нідерланди.

Ltd. “MV Group Consulting”
251b, Zelena Str., Lviv, 72070,
phone: +38 (067) 522 82 81
sales@megadrone.in.ua, info@m2m.ua
www.m2m.ua
www.megadrone.in.ua
www.gps-tracker.com.ua
Products: UAV (VTOL,drones); Fleet
management systems; APCS.
Exports: Nederland.

Основною сферою нашої діяльності є розробка та впровадження систем GPS моніторингу
та БПЛА для АПК, сільського господарства,
транспорту та енерго-аудиту. Проект gpstracker.com.ua займає лідируючу позицію на
ринку України. Проект Megadrone це інженерія та виробництво безпілотних літальних
апаратів і дронів для різних галузей з 2016
року. Компанія має потужний виробничий
потенціал для створення спільних проектів
в сфері автоматизації та впровадження безпілотних рішень.

The main area of our activity is the development
and implementation of GPS monitoring and UAV
systems for agriculture, transport and energy
audit. Project gps-tracker.com.ua holds a leading
position in the Ukrainian. The Megadrone
project is the engineering and production of UAV
(VTOL& drones) for various industries since 2016.
The company has strong production potential to
create joint projects in the field of automation and
implementation of unmanned solutions.
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ЛРРЗ
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ТзОВ “Металіст” виготовляє котли водогрійні
твердопаливні та установки енергетичні для
спалювання відходів деревини (тирса, стружка, тріска (щепа), паливні гранули (пелети),
брикет, подрібнена біомаса, лузга) для систем
гарячого водопостачання, водяного опалення
приміщень і сушильних камер та забезпечення теплом технологічних процесів.
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Ltd. “Metalist”
9, B. Khmelnytskoho Str., Pustomyty,
Lviv district, 81100,
phone.: +38 (032) 304 24 01,
kotel@i.ua, www.kotel-metalist.com.ua
Products: Energy equipment for heating of waste
wood UEAS; Solid fuel boilers KV; Automatic waste
wood heating systems SAS; Heat generators
SPD (wood, briquettes); Aerodynamic drying
complexes SKA; Conveyors; Other metalwork.

Ltd. “Metalist” produces solid fuel boilers and
energy waste wood burners (sawdust, shavings,
wood chips, pellets, chopped biomass) for
domestic water heating and drying chambers.
Ltd. “Metalist” has rights and permits to produce
boilers and energy equipment of 1.6 MW (1,600
kW). Our gas-pipe boilers are easy to maintain
and their installation is quite simple and does not
require special costs.

Industrial-trading company NAK LTD
176, B. Khmelnytskoho Str., Lviv, 79024,
phone: +38 (032) 259 10 60, +38 (032) 255 10 62
office@nak.ua, www.nak.ua
Products: Hydraulic cylinders, power packs, high
end low pressure hoses, hydraulic seals.
Exports: Germany, Poland, Greece, Belarus.

Компанія “НАК”, це підприємство, яке займається проектуванням, виробництвом та поставкою гідравлічних систем, а саме: гідравлічних циліндрів, масло станцій, промислових
ущільнень та рукавів високого тиску.

NAK Company is enterprise engaged in the
design, production and supply of hydraulic
systems, namely: hydraulic cylinders, power
packs, industrial seals and high pressure hoses.
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ТзОВ “Металіст”
вул. Б. Хмельницького, 9, м. Пустомити,
Львівський район, 81100,
тел.: +38 (032) 304 24 01,
kotel@i.ua, www.kotel-metalist.com.ua
Продукція: Установки енергетичні для спалювання відходів деревини УЕАС; Котли водогрійні
твердопаливні КВ; Системи автоматичного спалювання відходів деревини САС; Теплогенератори
СПД (дрова, брикет); Сушильні комплекси аеродинамічні СКА; Транспортери скребкові та шнекові4; Інші металоконструкції.

ТзОВ торгівельно – промислова компанія
“НАК”
вул. Б.Хмельницького, 176, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (032) 259 10 60, +38 (032) 255 10 62
office@nak.ua, www.nak.ua
Продукція: Гідравлічні циліндри, масло станції, рукава високого і низького тиску, промислові ущільнення.
Експорт: Німеччина, Польща, Греція,
Білорусія.

129

130

ТзОВ “ОДВ-ЕЛЕКТРИК”
вул. Гірнича, 4, см. Новий Розділ,
Стрийський район, 81652,
тел.: +38 (032) 232 89 00, +38 (032) 232 89 99,
info@odw-elektrik.com, www.odw-elektrik.com
Продукція: Кабельні джгути; Магнітні котушки; Мехатронні системи.
Експорт: Німеччина.

LLC “ODW-Elektrik”
4, Girnycha Str., Novyi Rozdil,
Stryi district, 81652,
phone: +38 (032) 232 89 00, +38 (032) 232 89 99,
info@odw-elektrik.com, www.odw-elektrik.com
Products: Cable manufacture; Solenoids;
Mechatronic systems.
Exports: Germany.

ТОВ “ОДВ-ЕЛЕКТРИК” є партнером з розробки продукту та виробником готових кабельних
джгутів, магнітних котушок і мехатронних систем для міжнародної автомобільної промисловості. Виробництво здійснюється від ручних
і напівавтоматичних процесів до повністю автоматизованих виробничих ліній.

LLC “ODW-ELEKTRIK” is an innovative
development partner and supplier for highquality cabling, magnetic coils and mechatronic
systems for the international automotive industry.
The production ranges from manual and
semi-automatic processes to fully automated
production lines.

Україно-німецьке СП ТзОВ “Олнова”
вул. Володимира Івасюка, 5, 54, м. Буськ,
Золочівський район, 80500,
тел.: +38 (032) 643 02 22, +38 (032) 643 02 23
office@olnova.com.ua, olnova.com.ua
Продукція: Первині подрібнювачі (шредери);
вторинні подрібнювачі;
лінії сортування ТБО відходів; подрібнювачі
деревини; переробка органічних відходів.
Експорт: Країни Європейського Союзу, Азія.

Olnova Joint Ukrainian-German Enterprise LLC
5, Volodymyra Ivasuka Str., Busk,
Zolochiv district, 80500,
phone: +38 (032) 643 02 22, +38 (032) 643 02 23
office@olnova.com.ua, olnova.com.ua
Products: Pervine shredders (shredders);
secondary shredders; lines of sorting waste MSW;
wood choppers; processing of organic waste.
Exports: The European Union countries, Asia.

Компанія “Олнова” є дочірнім підприємством
німецької компанії “HAMMEL Recyclіngtechnіk
GmbH” заснована в 1997 році. Компанія
“Олнова” орієнтована на експорт подрібнювачів. На сьогоднішній день працюють більше
200 працівників.

The company Olnova is a subsidiary of the German
company HAMMEL Recycling Technology GmbH
founded in 1997. The company Olnova is focused
on the export of crushers. Today more than 200
employees work.
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Україно-німецьке
СП ТзОВ “Олнова”
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ПрАТ Самбірський приладобудівний завод
створений ще за часів Радянського Союзу,
підприємство входило до складу могутнього
Львівського ВО “Мікроприлад”, постійно розвивалося набуваючи досвіду по розробці,
впровадженню та виготовлення приладів для
різних галузей народного господарства держави.

Privately held Corporation Sambir instrument
engineering plant “Omega”
2, Promyslova Str., Sambir,
Sambir district, 81400,
phone: +38 (032) 366 06 13, +38 (032) 363 44 17,
spzomega@ukr.net, www.spzomega.com.ua
Products: Devices for measuring, control,
protection, and alarm systems; Fire alarm devices;
Technological processes control devices; Devices
for measuring parameters of grouting solutions;
Devices for measuring parameters of drill muds;
Machinery and devices for road marking; Switching
equipment for voltage of 10 kV..
Exports: Slovakia, Uzbekistan, Kazakhstan, Bulgaria.

The enterprise specializes in production of
measuring and control of nuclear power,
petrochemical, metallurgical, chemical, dairy and
meat industry complex electronic devices. The
company produces fire safety systems; devices
for measuring parameters of grouting solutions;
switching equipment for energy systems.

PRANA PLATINUM LLC
19, Dudaeva Str., office 1, Lviv, 79005,
phone: +38 (067) 153 99 31
sales@prana.org.ua, www.prana.org.ua
Products: Production of industrial ventilation
equipment; production of household ventilation
equipment.
Exports: Italy, Poland, Romania, Czech Republic,
Germany, Austria, Moldova, Belarus, Portugal,
Georgia, Great Britain, Belgium, Hungary,
Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan,
Uzbekistan, Mongolia, Kyrgyzstan, Lithuania,
Latvia, Estonia, Armenia.

Компанія PRANA – автор та виробник енергоефективного обладнання для вентиляції та
кліматизації приміщень. Рекуператори PRANA
забезпечують ефективний повітрообмін для
здорового дихання людей та допомагають
суттєво зменшити енерговитрати будівель по
всьому світу.

PRANA LLC is the author and manufacturer of
energy efficient equipment for indoor ventilation
and climate control. PRANA recuperators
provide efficient air exchange for healthy human
breathing and help significantly reduce the energy
consumption of buildings around the world.
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ПрАТ Самбірський приладобудівний завод
“Омега”
вул. Промислова, 2, м. Самбір,
Самбірський район, 81400,
тел.: +38 (032) 366 06 13, +38 (032) 363 44 17,
spzomega@ukr.net, www.spzomega.com.ua
Продукція: Прилади вимірювання, контролю, захисту та сигналізації; прилади пожежної
сигналізації; прилади контролю технологічних
процесів; прилади для визначення параметрів
тампонажних розчинів; прилади для визначення параметрів бурових розчинів; технологічна
оснастка для обсадних колон; техніка та обладнання для нанесення дорожньої розмітки; комутаційна техніка на напругу 10 кВ.
Експорт: Словаччина, Узбекистан, Казахстан,
Болгарія.

ТзОВ “ПРАНА ПЛАТИНУМ”
вул. Дудаєва, 19 офіс 1, м. Львів, 79005,
тел.: +38 (067) 153 99 31
sales@prana.org.ua, www.prana.org.ua
Продукція: Виробництво промислового вентиляційного обладнання; виробництво побутового вентиляційного обладнання.
Експорт: Італія, Польща, Румунія, Чехія,
Німеччина, Австрія, Молдова, Білорусь,
Португалія, Грузія, Великобританія, Бельгія,
Угорщина, Туреччина, Азербайджан,
Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Монголія,
Киргизстан, Литва, Латвія, Естонія, Вірменія.
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Additional Liability Company
“Boryslav plant “REMA”
45, Sosyury Str., Boryslav,
Drohobych district, 82300,
phone: +38 (032) 485 27 38, +38 (032) 485 23 58
zavod-rema@ukr.net, www.bzrema.com
Products: Spare parts for gas compressor 10
GKN.
Exports: Kazakhstan, Azerbaijan, Lithuania.

Свою історію діяльності підприємство розпочинає з 1988 року в м. Бориславі Львівської
області, як новозбудоване державне підприємство з виробництва радіоелектронної
медичної апаратури, а саме: обладнання для
фізіотерапії, магнітотерапії і магнітофорезу,
лабораторної техніки. В 1996 році підприємство перетворене у відкрите акціонерне товариство, у 2011 році - в публічне акціонерне товариство, а з січня 2018р. - товариство з додатковою відповідальністю Матеріально-технічна
база підприємства досить потужна і налічує
понад 300 одиниць різного металообробного
обладнання.

The company started its history since 1988 in
the city of Borislav of the Lviv region as a newlybuilt state-owned enterprise for the production
of electronic medical equipment, namely:
equipment for physiotherapy, magnetic therapy
and magnetophorez, laboratory equipment. In
1996, the company was transformed into an open
joint-stock company, in 2011 it became a public
joint-stock company, and from January 2018, an additional liability company The material and
technical base of the enterprise is quite powerful
and has more than 300 units of various metalworking equipment.

ТзОВ “РОМТЕХ”
вул. Чупринки, 6, м. Броди,
Золочівський район, 80600,
тел.: +38 (032) 664 37 61
romteh@ukr.net, www.romteh.com.ua
Продукція: Піраміди для перевезення скла;
L-frame , A-frame Jumbo піраміди; металоконструкції.
Експорт: Польща, Франція,
Білорусія,
Молдова, Румунія.

LLC “ROMTEH”
6, Chuprynky Str., Brody,
Zolochiv district, 80600,
phone: +38 (032) 664 37 61
romteh@ukr.net, www.romteh.com.ua
Products: Stillage for glass transport; L-frame,
A-frame jumbo stillage;
metal constructions of different types.
Exports: Poland, France, Romania, Moldova.

Виготовляємо піраміди для перевезення скла,
в тому числі для спеціалізованих автомобілів
Джамбовозів. Різні види металоконструкцій.
Власні виробничі потужності, висока якість
та доступна ціна. Докуменальний супровід.
Продукція сертифікована на території ЄС.

Our company produce L-frame, A-frame stillage
for glass transport, different metal constructions
according orders etc. All products certificated ISO
3834, TUV. Own production base and technical
department. Only European materials and high
quality products.
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ТДВ “Бориславський завод
“РЕМА”
вул. Сосюри, 45, м. Борислав,
Дрогобицький район, 82300,
тел.: +38 (032) 485 27 38, +38 (032) 485 23 58
zavod-rema@ukr.net, www.bzrema.com
Продукція: Запасні частини до газомотокомпресорів 10 ГКН.
Експорт: Казахстан, Азербайджан, Литва.
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ТзОВ “Рубікон-Інтер”
Бориславська, 8, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (067) 985 08 13
rubikoninter@gmail.com
Продукція: Елементи внутрішнього оздоблення
та зовнішнього облицювання автомобільного
та громадського транспорту. Маски зовнішнього облицювання, оздоблення кабін трамваїв.

LLC “Rubikon-Inter”,
8, Boryslavs’ka Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: +38 (067) 985 08 13
rubikoninter@gmail.com
Products: Elements of interior decoration and
exterior cladding of road and public transport.
Exterior lining masks, decoration of tram cabs.

ТзОВ “Рубікон-Інтер” - одна з провідних компаній України у виробництві склопластикової
продукції для автомобільного та залізничного
транспорту. Використання високоякісних матеріалів гарантує ефективність та довговічність
в експлуатації продукції. Компанія також надає
послуги з 3D-моделювання з метою втілення
ідей замовника, виготовлення майстер-моделей
і матриць (склопластикових форм за допомогою
копіювання з підготовленої майстер -моделі чи
готового прототипу або деталі) різної форми,
складності та розмірів для технологій закритого
і контактного формування.

Rubikon-Inter LLC is one of the leading Ukrainian
companies in the production of fiberglass products
for road and rail transport. The using of high quality
materials guarantees the efficiency and durability
of the products. The company also provides 3D
modeling services for the implementation of
customer’s ideas, the production of master models
and moulds (fiberglass forms by copying from a
prepared master - model or finished prototype or
part) of various shapes, complexities and sizes for
closed and contact forming technologies. Support
of the project by qualified specialists lasts till the
moment of transfer of production to the customer.

ТзОВ “Системи енергозбереження
та освітлення”
вул. Привокзальна, 6, м. Новояворівськ,
Яворівський район, 81054,
тел.: +38 (032) 564 13 07,
office@cetolight.com.ua, www.cetolight.com.ua
Продукція: Світильники світлодіодні вуличні;
Світильники світлодіодні офісні; Світильники
світлодіодні промислові; Прожектора світлодіодні.

LLC “Energy and lighting systems”
6, Pryvokzalna Str., Novoyavorivsk,
Yavoriv district, 81054,
phone: +38 (032) 564 13 07,
office@cetolight.com.ua, www.cetolight.com.ua
Products: LED street light; LED indoor light; LED
industrial light; LED spotlight.

Компанія “Системи енергозбереження та
освітлення” - один з лідерів серед українських розробників та виробників енергозберігаючого електроосвітлювального обладнання
ТМ СЕТО. Основним напрямком діяльності є
виробництво освітлювальних приладів на основі напівпровідникових джерел світла (LED).

Energy & Lighting Systems Company is one of the
leading Ukrainian developers and manufacturers
of thelighting of TM CETO. The main company
business is the production of lighting devices
based on semiconductor light sources.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Рубікон-Інтер”
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“Системи енергозбереження
та освітлення”
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LLC “CFT UKRAINE”
16, Hlynska Str., Pustomyty,
Lviv district, 81100,
phone: +38 (093) 390 67 37
info@cft-ukraine.com, www.cft-ukraine.com
Products: Transport conveyors; Spareparts for
food industry equipment; Milling, turning, laser
cutting, welding, assembling.
Exports: Denmark, Italy.

ТОВ “СІ ЕФ ТІ УКРАЇНА” засноване у 2006 є
експортером деталей та вузлів до обладнання харчопрому до ЄС, зокрема Данії та Італії.
Підприємство налічує 85 працюючих та має у
своєму розпорядженні матеріально-технічну
базу розміром 2,5 тисячі квадратних метрів та
парк метало-обробного обладнання, здатний
виконувати наступні виробничі операції операції : фрезерування, токарна обробка, зварювання, лазерна порізка металу, монтажні
роботи.

CFT Ukraine LLC is a metal processing company
founded in 2006. CFT Ukraine LLC is an exporter
of spare-parts and equipment for Food industry
to Italy and Denmark. 85 employees are currently
employed at the company. The material and
technical resources of the company include
2500 sq.m and metal-working equipment for
milling, turning, laser cutting, welding, and
assembling.

НВПП “Спаринг-Віст Центр”
вул. В. Великого, 33, м. Львів, 79026,
тел.: +38 (032) 242 15 15, +38 (032) 242 20 15
market@ecotest.ua, www.ecotest.ua
Продукція: Прилади та системи радіаційного контролю торгової марки ЕКОТЕСТ;
Піротехнічні засоби, а саме димові гранати та
сигнальні міни; Електронні блоки та системи
для бронетехніки.
Експорт: Аргентина, Австралія, Бразилія,
Болгарія, Канада, Чеська Республіка, Єгипет,
Франція , Греція , Італія, Японія , Казахстан ,
Литва, Південна Корея, Іспанія, Туреччина,
Об’єднані Арабські Емірати, Великобританія,
Китай, Малайзія, В’єтнам, Індонезія, Таїланд.

Private Enterprise “Scientific & Production
Private Enterprise “Sparing-Vist Center”
33, V. Velykoho Str., Lviv, 79026,
phone: +38 (032) 242 15 15, +38 (032) 242 20 15
market@ecotest.ua, www.ecotest.ua
Products: Radiation measurement instruments
and systems of ECOTEST trademark; Pyrotechnics:
smoke grenades and signal mines; Electronic
units and systems for armored vehicles.
Exports: Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria,
Canada, Czech Republic, Egypt, France, Greece,
Italy, Japan, Kazakhstan, Lithuania, South Korea,
Spain, Turkey, United Arab Emirates, United
Kingdom, China, Malaysia, Vietnam, Indonesia,
Thailand.

“Спаринг-Віст Центр” — виробник дозиметрів
№ 1 в Україні, а ще — це високопрофесійний
колектив, що своєю діяльністю допомагає людям вберегтися від радіації. За майже три десятиліття діяльності в доробку підприємства є
понад 30 засобів і систем радіаційного контролю торгової марки ЕКОТЕСТ.

“Sparing-Vist Center” is the manufacturer of
dosimeters No.1 in Ukraine. It is the team of highly
qualified professionals who work to protect
people against radiation hazard. For almost three
decades of its activity “Sparing-Vist Center” has
developed about 30 instruments and systems of
radiation measurement of ECOTEST TM.
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ТзОВ “СІ ЕФ ТІ Україна”
вул. Глинська, 16, м. Пустомити,
Львівський район, 81100,
тел.: +38 (093) 390 67 37
info@cft-ukraine.com, www.cft-ukraine.com
Продукція: Транспортні конвеєра; запчастини та вузли до обладнання харчопрому; послуги механічної обробки деталей: фрезерування, токарна обробка, зварювання, лазерна порізка металу, монтажні роботи.
Експорт: Данія, Італія.
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Craft Innovation LLC
Lvivska str. 659 A/2, Horodok,
Horodok district, 81500,
phone: +38 (097) 418 6454
R.Volovych@craft.in.ua, www.craft.in.ua
Products: Manufacturing of machinery and
equipment for food and beverage production;
manufacturing of metal tanks, reservoirs and
containers; engineering activities, providing
technical consulting services.
Exports: Denmark, Sweden.

ТОВ «ТАЙМ ЕНД СПЕЙС Україна»
вул. Сколівська, 9б, м. Стрий,
Стрийський район, 82400,
тел.: +38 (050) 074 6068
michaela.macharik@time-space.cz, time-space.cz
Продукція: 1. Виробництво кабельної мережі
2. Виробництво електричного й електронного
устатковання для автотранспортних засобів
3. Виробництво електричного й електронного
устатковання для побутової техніки.
Експорт: Польща, Угорщина.

TIME AND SPACE UKRAINE LLC
Skolivska str. 9b, Stryi,
Stryiskyi district, 82400,
phone: +38 (050) 074 6068
office@time-space.cz, time-space.cz
Products: 1. Production of wire harnesses for
automotive – airbags, steering wheels and
seatbelt
2. Production of wire harnesses for household
appliances.
Exports: EU – Hungary, Poland.

ТОВ “Крафт Інновейшн” спеціалізується на
проектуванні та виготовленні обладнання згідно зі спеціальними санітарно-гігієнічними вимогами – для харчової та фармацевтичної промисловості. Компания виконує механічний та
електричний монтаж, автоматизацію обладнання та обв’язку трубопроводами, пусконалагоджування та сервісне обслуговування. У спектрі
запронованого обладнання: крафтові пивоварні, сироварні, обладнання для виноробної, молочної, фармацевтичної та інших галузей.

Craft Innovation LLC specializes in engineering
and manufacturing of equipment according to
a special sanitary-hygienic conditions such as
the ones required for food and pharmaceutical
industries. Craft Innovation does mechanical,
electrical installation and automation of
equipment as well as piping, commissioning and
servicing. Scope of work includes but not limited
to craft breweries, cheese factories, equipment
for wine, dairy, pharmaceutical and other sectors.

Time&Space Ukraine - це нова іноземна сімейна компанія, що знаходиться у місті Стрий
та спеціалізується на монтуванні кабельно-провідникової продукції для побутової техніки та авомобілів, для західного ринку! Наші
клієнти – найвідоміші постачальники оригінальних комплектуючих у світі. Ми дотримуємося
чесності та цілісності у всьому, що ми робимо та
кажемо, тим самим заробляючи та зберігаючи
довіру і повагу клієнтів, постачальників, колег,
партнерів та суспільства в цілому.

Time & Space Ukraine is a new foreign company
located in Stryi, specializing on the assembly of
wire harnesses for household appliances and
cars, for the western European Market.
Our customers – are worldwide market leader in
their products. We stand for honesty and integrity
in everything we do and say, thereby earning
and maintaining the trust and respect of our
customers, suppliers, colleagues, partners and
society as a whole.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТОВ «КРАФТ ІННОВЕЙШН»
вул. Львівська, 659 А/, м. Городок,
Городоцький район, 81500,
тел.: +38 (097) 418 6454
R.Volovych@craft.in.ua, www.craft.in.ua
Продукція: Виробництво машин і устаткування
для виготовлення харчових продуктів і напоїв;
виробництво металевих баків, резервуарів
і контейнерів; діяльність у сфері інжинірінгу,
надання послуг технічного консультування.
Експорт: Данія, Швеція.
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Мале приватне підприємство “ТАКТ” є розробником та серійним виробником метрологічного обладнання - установок повірочні проливних УВЛ різних модифікацій. Проливні установки УВЛ15, УВЛ15/25, УВЛ15/50, УВЛ15/65,
УВЛ 15/80 – це серія автоматизованих високопродуктивних засобів вимірювання для
регулювання і повірки лічильників та лічильників-витратомірів рідини при виробництві та з
експлуатації. Установки УВЛ занесені до державних реєстрів засобів вимірювання України,
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан.
Протягом 23 років діяльності підприємства
виготовлено більше 220 установок з них експортовано 35 виробів.
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Small Private Enterprise “TAKT” is a developer
and producer of metrology equipment (calibration
equipment, particularly flow measuring and
calibration sets—UVL) in various modifications.
UVL15, UVL 15/25, UVL 15/50, UVL 15/65, and
UVL 18/80 are a series of flow mearusing devices.
UVL devices are included in the state registry
of measuring devices in Ukraine, Belarus, and
Kazakhstan. The company has been operating
for 23 years and has manufactured over 220
devices, including 35 exported items.

ТзОВ “ТБ ІНЖИНІРИНГ”

ТзОВ “ТБ ІНЖИНІРИНГ”
вул .Івасюка В., 2Г, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (068) 061 09 69
v.zubko@tbfruit.com, tbengineering.com.ua
Продукція: Заводи та обладнання для заводів по виготовленню сокового концентрату; ємності з нержавіючої сталі від 1 до 400
м.куб; твердопаливні котельні; стрічкові преса
для вичавки соку; нестандартне обладнання
для харчової промисловості; автоцистерни.
Експорт: Польща, Молдова.

TB Engineering LLC
2h, Ivasiuka Str., Horodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (068) 061 09 69
v.zubko@tbfruit.com, tbengineering.com.ua
Products: Factories and equipment for juice
concentrate production plants; stainless steel
tanks with capacity from 1 to 400 m3; solid fuel
burners; belt presses for squeezing juice; nonstandard equipment for food industry; tank
containers.
Exports: Poland, Moldova.

ТОВ “Т.Б. Інжиніринг” має власний виробничий майданчик, сучасне обладнання, досвідчених фахівців. Це дозволило за 4 роки збудувати 3 заводи під ключ по переробці овочів
та фруктів.

TB Engineering LLC has its own manufacturing
site, state-of-the-art equipment and qualified
specialists. All these factors enabled us within 4
years to construct 3 turnkey plants for processing
fruits and vegetables.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МПП “ТАКТ”
вул. Стебницька, 79, м. Трускавець,
Дрогобицький район, 82200,
тел.: +38 (032) 476 92 00
mailtakt@gmail.com
Продукція: Зразкові засоби вимірювальної
техніки – установки повірочні проливні УВЛ.
Експорт: Білорусь, Казахстан.

Small Private Enterprise “TAKT”
79, Stebnytska Str., Truskavets,
Drohobych district, 82200,
phone: +38 (032) 476 92 00
mailtakt@gmail.com
Products: Exemplary Measuring Devices calibration settings UVL.
Exports: Belarus, Kazakhstan.
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Ltd. “Technological and Experimental Plant”
54, Glynska Str., Pustomyty,
Pustomyty district, 81100,
phone: +38 (032) 227 89 97
office@tez.com.ua, www.tez.com.ua
Products: Ventilation equipment; Fire protection
valves; Products made of stainless steel.
Exports: Georgia, Poland, Spain.

Технологічно-Експериментальний Завод (ТзОВ
“ТЕЗ”) створений у 2004 році і на сьогодні є одним з найбільших виробників комплектуючих
та обладнання для систем вентиляції та кондиціювання повітря. Завдяки сучасним технологіям, разом із загальним переліком продукції
для систем вентиляції, ТзОВ “ТЕЗ” налагодив
виробництво усього спектру продукції протипожежного захисту – вогнезатримуючі (протипожежні) клапани, клапани димові (димовидалення).

Ltd. “Technological and Experimental Plant”
- founded in 2004 and is currently one of
the biggest suppliers of ventilation and air
conditioning systems and spare parts. Thanks to
the new technologies, Ltd “TEZ” has established
production of the full fire protection products
portfolio, including fire fighting and smoke valves
(smoke removal).

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Технологічно- експериментальний завод”
вул. Глинська, 54, м. Пустомити,
Львівський район, 81100,
тел.: +38 (032) 227 89 97
office@tez.com.ua, www.tez.com.ua
Продукція: Вентиляційне обладнання;
Протипожежні клапани; Вироби з нержавіючої сталі.
Експорт: Грузія, Польща, Іспанія.
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ТОВ “Універсальна бурильна техніка”
вул. М.Тураша, 20, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (032) 445 70 09
office@unidrilltech.com.ua
www.unidrilltech.com.ua
Продукція: Долота бурові тришарошкові; долота бурові PDC; коронки бурові.
Експорт: США, Канада, Перу, Обʼєднані
Арабські Емірати, Саудівська Аравія,
Ємен, Алжир, Іран, Марокко, ПівденноАфриканська Республіка, Австралія,
Туреччина, Італія, Німеччина, Франція,
Польща, Литва, Румунія, Сербія, Грузія,
Білорусь, Узбекистан, Туркменія.

LLC “UNIVERSAL DRILLING TECHNIQUE”
20, Turash Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: +38 (032) 445 70 09
office@unidrilltech.com.ua
www.unidrilltech.com.ua
Products: Tricone drill bits; PDC drill bits; crown
bits.
Exports: USA, Canada, Peru, United Arab
Emirates, Saudi Arabia, Yemen, Algeria, Iran,
Morocco, Republic of South Africa, Australia,
Turkey, Italy, Germany, France, Poland,
Lithuania, Romania, Serbia, Georgia, Belarus,
Uzbekistan, Turkmenistan, Ukraine.

ТОВ “Універсальна бурильна техніка” єдине в
Україні підприємство по виготовленню бурового інструменту. Підприємство виробляє більше
230 типорозмірів бурових шарошкових доліт
діаметром від 74,6 до 490,0 мм різних конструктивних виконань для буріння порід від м’яких до
дуже міцних в нафтогазовій, гірничорудній, геологорозвідувальній, та нерудній промисловості.

Universal Drilling Technique LLC is the only
manufacturer of drilling tools in Ukraine.
The enterprise manufactures over 230 sizes of
roller drill bits of different designs from 74,6 mm
to 490,0 mm in diameter for drilling soft and very
hard formations in oil and gas, mining, geologic
exploration and non-metal mining industries.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “Універсальна бурильна
техніка”
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ТОВ “Універсальні інженерні рішення”
вул. Професора Буйка, 14, м. Львів, 79034,
тел.: +38 (067) 180 41 18
engineer@uesllc.biz, www.uesllc.biz
Продукція: Інженерно виробниче підприємство, що вирішує індивідуальні задачі потенційного клієнта в межах від проектування до
пусконалагоджувальних робіт безпосередньо
на виробництві замовника. Автоматизація технологічних процесів – наш основний профіль.
Досконало поєднуємо у власному обладнанні
механіку , гідравліку, пневматику та сучасну
електроніку.
Експорт: Польща, Німеччина.

Universal engineering solutions LLC
14, Buyka Str., Lviv, 79034,
phone: +38 (067) 180 41 18
engineer@uesllc.biz, www.uesllc.biz
Products: Production line; industrial equipment;
automatic machine for production.
Exports: Poland, Germany.

Інженерно виробниче підприємство, що вирішує індивідуальні задачі потенційного клієнта
в межах від проектування до пусконалагоджувальних робіт безпосередньо на виробництві замовника. Автоматизація технологічних
процесів – наш основний профіль. Досконало
поєднуємо у власному обладнанні механіку,
гідравліку, пневматику та сучасну електроніку.

Engineering production enterprise that solves
individual problems of a potential client in the
range from design to commissioning directly
on the customer’s production. Automation of
technological processes is our main profile.
We perfectly combine mechanics, hydraulics,
pneumatics and modern electronics in our own
equipment.

Бренд Profi Choice
вул. Личаківська 152, м. Львів, 79014,
тел.: +38 (067) 931 00 05, +38 (067) 006 75 05
office@profi-choice.com,
www.profi-choice.com.ua
Продукція: Машинобудування, розробка
технологічних проєктів професійних кухонь
та виробництв, підбір та продаж обладнання
світових та вітчизняних брендів, консалтингові послуги щодо запуску закладу та виробництва під ключ.

Profi Choice brand
152, Lychakivska Str., Lviv, 79014,
phone: +38 (067) 931 00 05
office@profi-choice.com,
www.profi-choice.com.ua
Products: Development technological projects
of professional kitchens, productions correct
selection and sale equipment of world and
domestic brands, consulting services for start-up
or turnkey production.

Бренд Profi Choice пропонує розробку технологічних проєктів професійних кухонь та виробництв. Здійснюється правильний підбір обладнання, продаж, доставку та підключення, а
також навчання й необхідний супровід.

Profi Choice company offers development of
technological projects of professional kitchens
and productions. The correct selection of
equipment, sales, delivery and connection, as
well as training and the necessary support.

МАШИНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ДЕРЕВООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Бренд Profi Choice
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МЕБЛЕВА

Фабрика “Віком”, яка заснована ще у 2001 році,
увесь цей час успішно працює та розвивається,
виготовляючи якісні, сучасні, стильні м`які меблі у
місті Львові. Меблі для дому, офісних приміщень,
фотостудій, салонів краси, ресторанів, кафе, дерев’яні меблі – зроблені з якісної сировини з використанням надійної фурнітури. Широкий асортимент меблів представлений власними дизайнерськими розробками, із поєднанням найкращих
світових тенденцій.

Vikom Factory, which was founded in 2001, has been
successfully operating and developing all this time,
producing high-quality, modern, stylish upholstered
furniture in Lviv city. Furniture for homes, offices,
photo studios, beauty salons, restaurants, cafes,
wooden furniture - made from quality materials
using reliable fittings. A wide range of furniture is
presented by our own design developments, with a
combination of the best world trends.
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ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Vikom Factory
317, Shevchenka Str., Lviv, 79069,
phone: +38 (032) 291 17 17, +38 (068) 136 50 05
vikom.09@gmail.com, www.vikom.ua
Products: Upholstered furniture, cabinet furniture,
solid wood furniture, garden furniture, metal
furniture.

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фабрика “Віком”
вул. Шевченка, 317, м. Львів, 79069,
тел.: +38 (032) 291 17 17, +38 (068) 136 50 05
vikom.09@gmail.com, www.vikom.ua
Продукція: М’які меблі, меблі з масиву, садово-паркові меблі, меблі з металу (лофт), корпусні
меблі.
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ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “Фабрика дверей “ГРАНД”
м. Червоноград, Червоноградський район, 80100,
тел.: +38 (068) 662 20 02
www.granddoor.com.ua
Продукція: Міжкімнатні, приховані та спеціалізовані (протипожежні, звукоізоляційні та вологостійкі) міжкімнатні шпоновані натуральним шпоном та фарбовані двері; мебельний щит з дубу і
буку; обідні столи та стільниці з дубової, букової
та горіхової дошки; дерев’яні меблі.
Експорт: Німеччина, Румунія.

Фабрика дверей “ГРАНД” - український виробник з повним циклом деревообробного виробництва: від сушки деревини до пакування продукції.
Ми є експертом з виробництва міжкімнатних дверей на замовлення, а в 2020 році ми ще запустили виробництво сучасних меблів в скандинавському стилі з масиву дерева цінних порід.
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GRAND door factory
Chervonograd, Chervonohrad district , 80100,
phone: +38 (068) 66 22 002
www.granddoor.com.ua
Products: Standard, invisible and specialized interior
(fire / soundproof / moisture resistant) laminated with
natural veneer or painted doors; customized oak,
beech beam; customized oak, beech and walnut
plank dining tables and tabletops; wooden furniture.
Exports: Germany, Romania.

ТзОВ “Ембавуд Україна”
вул. Чорновола, 36, м. Самбір,
Самбірський район, 81400,
тел.: +38 (032) 366 05 94, +38 (032) 366 60 81,
ofis_ukraine@embawood.com, embawood.org.ua
Продукція: Корпусні меблі. М’які меблі. Дитячі
меблі.
Експорт: Країни Середньої Азії, Закавказзя,
Аравії, Туреччина, Іран.

Ltd. “EmbaWood”
36, Chornovola Str., Sambir,
Sambir district, 81400,
phone: +38 (032) 366 05 94, +38 (032) 366 60 81,
ofis_ukraine@embawood.com, embawood.org.ua
Products: Cabinet furniture; Seating furniture; Kids
furniture.
Exports: Central Asia, Transcaucasia, Arabia,
Turkey, Iran.

“Ембавуд Україна” сьогодні - визнаний лідер з
виробництва меблів для дому. Компанія “Ембавуд
Україна” успішно працює близько 20 років у 8
країнах світу. Меблі, що виготовляються на фабриках “Ембавуд Україна”, експортуються в усі країни Середньої Азії, Закавказзя, в Іран, Туреччину. У
2010 році в Україні побудована надсучасна меблева фабрика з німецьким та італійським обладнанням, аналогів якому немає в Україні.
Окрім того, підприємство має власну мережу торгових точок, де реалізує свою продукцію та супутні товари.

Today, EmbaWood Ltd is a leading company in
producing furniture for home. The company has been
working successfully for over 20 years in 8 countries.
The products of EmbaWood Ltd are exported to
Central Asia, Arabia Transcaucasia, Turkey, and
Iran. A state-of-the-art EmbaWood Ltd. furniture
factory was built in Sambir (Ukraine) in 2010. The
sophisticated equipment for the factory imported
from Germany and Italy has no analogues in Ukraine.
In addition, the company has its own network of retail
outlets, which sells its products and related goods.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Лідер з виробництва
меблів для дому

GRAND door factory is a Ukrainian woodworking
manufacturer with a full cycle of production: from
drying of wood to packing of products. We are an
expert in the production of custom interior doors,
and in 2020, we launched the production of modern
furniture in the Scandinavian style from solid
hardwood.
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Компанія із 100% іноземною інвестицією (материнська компанія в Данії). Працює близько 150
працівників, є швейний цех з розкрійною дільницею, столярна та оббивальна дільниці.

LLC “West -Ukrainian Golf
and Country Club”
10, Rivtsi Str., Lozyno village,
Yavoriv District, 81080,
phone: +38 (032) 593 51 22
hase@west-furniture.com.ua
Products: Upholstered furniture (sofas, chairs); Semi
finished goods for upholstered furniture.
Export: Great Britain, the European Union countries,
USA, Far East.

100% Danish owned company. Approximately
150 employees. They work on sewing department
combined with fabric and leather cutting line. As well
as there is carpenting and upholstery divisions.

ТзОВ “Золотий ліс”
вул. Пасічна, 129 А, м. Львів, 79035,
тел.: +38 (032) 294 90 94,
office.zolotoiles@gmail.com, www.zolotoiles.com
Продукція: Крісла для глядацьких залів, двері
протипожежні дерев’яні з межею вогнетривкості
ЕІ 30-ЕІ 60.

Ltd. “Green forest”
129 A, Pasichna Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (032) 294 90 94,
office.zolotoiles@gmail.com, www.zolotoiles.com
Products: Armchairs for events halls, wooden doors
with ЕІ 30-EI 60 limits of fire resistance.

Наше підприємство працює на товарному ринку
з 2000 року. Ми виробляємо крісла для театрів,
філармоній і інших громадських приміщень. Всі
крісла виготовлені з масивної дошки з натурального дерева. В основному крісла виготовлені з
натурального бука.

Our enterprise has been on the commodity
market since 2000 year. We produce armchairs for
theaters, philharmonics, and other events halls.
All armchairs are made from solid wood boards,
mostly beech.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Західноукраїнський гольф
та кантрі клуб”
вул. Рівці, 10, с. Лозино,
Яворівський район, 81080,
тел.: +38 (032) 593 51 22
hase@west-furniture.com.ua
Продукція: М’які меблі (дивани, крісла);
Похідні до них напівфабрикати.
Експорт: Великобританія, Країни Європейського
Союзу, Далекий Схід, США.
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ПП “Лотер”
вул. Кривоноса, м. Соснівка,
Червоноградський район, 80193,
тел.: +38 (095) 416 22 10, +38 (067) 364 53 95
pp_loter@ukr.net, www.loter.org.ua
Продукція: Спальні, кухні, сходи, садові меблі,
інші вироби з натурального дерева.

ПП “Лотер” – це команда висококваліфікованих
фахівців та креативних спеціалістів з виробництва
різноманітних дерев’яних виробів, яка розвивається та працює на українському ринку ще з 1992 року.

PE “Loter”
Kryvonosa Str., Sosnivka,
Chervonograd district, 80193,
phone: +38 (095) 416 22 10, +38 (067) 364 53 95,
pp_loter@ukr.net, www.loter.org.ua
Products: Bedroom furniture, kitchen furniture,
stairs, furniture for garden, oher wooden products.

PE “Loter”, is a team of highly skilled and creative
professionals producing a range of wooden
products. We have been developing and operating
on the Ukrainian market since 1992.

Класичне поєднання європейської
якості, та доступних цін

ТзОВ “Майстер Клим”
вул. Шевченка, 3 А, м. Дубляни,
Самбірський район, 81470,
тел.: +38 (067) 315 31 67
krot88870@gmail.com
www.master-klim.blogspot.com
Продукція: Двері вхідні; Двері міжкімнатні; Меблі для
спальні (шафа, ліжко, комод, тумбочки); Домовини.
Експорт: Польща.

Ltd. “Master Klim”
3 А, Shevchenka Str., Dublyani,
Sambirsky district, 81470,
phone: +38 (067) 315 31 67
krot88870@gmail.com
www.master-klim.blogspot.com
Products: Doors are incoming; Interior doors; Furniture
for the bedroom (closet, bed, chest of drawers, bedside
tables); Coffins.
Exports: Poland.

Підприємство ТзОВ “Майстер Клим” працює з
1993 року. Підприємство виробляє двері, домовини, шафи, комоди, тумбочки, ліжка. Ми раніше
поряд з столярними виробами виробляли блоки
керамзітні для будівництва, бруківку. На даний
момент ми виготовляємо меблі з дерева та домовини європейського зразка на експорт.

Enterprise “Master Klim” has been operating on
the market since 1993. The enterprise is mainly
engaged in manufacturing activities. We used to
make blocks of keramzitnye for building, pavement,
along with carpentry products. At the moment we
are producing wooden furniture and European-style
coat for export.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Майстер Клим”
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ТзОВ “Меблі Карпат”

ТОВ “МАРККВЕН УКРАЇНА” займається розробкою і виготовленням торгового POS-обладнання
та постачанням інноваційних рекламних діджитал-рішень, тобто IN-STORE маркетингом.
Співпрацює з брендами, ритейлерами, міжнародними компаніями. Застосовує оптимальний маркетинговий підхід, який спонукає потенційного
споживача до покупки. Напрямки, у яких працює
компанія: Displays, Technology, Expo.
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MARKQUEN UKRAINE LTD specializes in production
of high-end POP materials and IN-STORE marketing.
Dealing with brands, retailers and multinational
companies to influence the customer’s behavior
and a path to purchase. Company fields: Displays,
Technology, Expo.

ТзОВ “Меблі Карпат”
вул. Паркова, 10, м. Рясне Руське,
Яворівський район, 81085,
тел.: +38 (097) 468 64 89
info@meblikarpat.com.ua
www.meblikarpat.com.ua
Продукція: Дерев’яні меблі для житлових приміщень; Дерев’яні меблі для ресторанів; Дерев’яні
меблі для готелів.
Експорт: Німеччина, Молдова, Білорусія.

LLC “Mebli Karpat”
10, Parkova Str., Ryasne Ruske
Javoriv district, 81085,
phone: +38 (097) 468 64 89
info@meblikarpat.com.ua
www.meblikarpat.com.ua
Products: Wooden furniture for living quarters;
Wooden restaurant furniture; Wooden hotel furniture.
Exports: Germany, Moldova, Belarus.

Основний тип продукції ТМ “Меблі Карпат” це:
стільці, столи, спальні та корпусні меблі. Ми виготовляємо продукцію не лише за стандартними
розмірами та індивідуальними проектами. А також виготовляємо меблі будь-яких конфігурацій
для ресторанів, кафе, готелів. Уся продукція ТМ
“Меблі Карпат” проходить двоетапну перевірку
на виробництві перед потраплянням у продаж.

The main type of products of TM “Mebli Karpat” is:
chairs, tables, bedrooms and cabinet furniture. We
produce products not only according to standard
sizes and individual designs. And also we make
furniture of any configuration for restaurants, cafes,
hotels. All the products of TM “Mebli Karpat” are
subjected to a two-stage production check before
being sold.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

MARKQUEN UKRAINE LTD
317, Shevchenka Str., Lviv, 79069,
phone: +38 (032) 291 17 17, +38 (068) 136 50 05
vikom.09@gmail.com, www.vikom.ua
Products: Upholstered furniture, cabinet furniture,
solid wood furniture, garden furniture, metal
furniture.

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “МАРККВЕН УКРАЇНА”
вул. Б. Хмельницького, 106, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (050) 027 69 57
info@markquen.com, markquen.com
Продукція: POS-дисплеї з металу, дерева, пластику та інше; технологічне промо-обладнання;
POP-up стенди, ексклюзивні стенди.
Експорт: Країни Європейського Союзу, США,
Індія.
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Фабрика “Меблі-Стиль”.
Експортуємо під маркою Hausmobel
вул. Лопатинського, 141, с. Грабовець,
Стрийський район, 82435,
тел.: +38 (032) 45 36 625, +38 (032) 45 36 468
marketing@hausmobel.eu, stile-market@ukr.net
http://www.meblistyle.com/uk/
http://hausmobel.eu/index.php/uk/
Продукція: М’які меблі, дивани, кутки, крісла,
ліжка, стільці.
Експорт: Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія,
Литва, Естонія, Словаччина, Чехія.

Factory “Mebli-Styl”
TM Hausmobel
141, Lopatynskoho St., Hrabovets village,
Stryi district, 82435,
phone: +38 (032) 453 66 25, +38 (032) 453 64 68
marketing@hausmobel.eu, stile-market@ukr.net
http://www.meblistyle.com/uk/
http://hausmobel.eu/index.php/uk/
Products: Upholstered furniture, sofas, corner
sofas, armchairs, beds, chairs.
Exports: Sweden, Denmark, Finland, Norway,
Lithuania, Estonia, Slovakia, Czech Republic.

Фабрика “Меблі Стиль” заснована у 1997 генеральним директором Турчин Володимиром.
Компанія розташована в мальовничому селі
Грабовець, Стрийський район, Україна і займає 5000 м2 виробничих і офісних приміщень.
Загальна кількість працівників приблизно 170
членів команди.

Mebli-Styl Factory was founded in 1997 by its founder
and CEO Volodymyr Turchyn. The company is
located in a beautiful village Hrabovets, Stryi Region,
Ukraine, and occupies 5,000 sq.m. of manufacturing
and office premises. The total number of employees
is about 170.

Виробник сучасних меблів

ТзОВ “Рата”
вул. Сагайдачного, 47, м. Великі Мости,
Червоноградський район, 80074,
тел.: +38 (032) 576 44 90
ratavemo@gmail.com
Продукція: Меблі.
Експорт: Данія, Швеція.

LLC “Factory «Rata»
47, Sagajdachnogo Str., Velyki Mosty,
Chervonohrad district, 80074,
phone: +38 (032) 576 44 90
ratavemo@gmail.com
Products: Furniture.
Exports: Dania, Sweden.

ТзОВ “Фабрика “Рата”- виробник сучасних меблів європейського рівня. Меблі виготовлені з
екологічно чистих та сертифікованих матеріалів.
Продукція користується попитом співвітчизників
та експортується за кордон: в Данію та Швецію.
Підприємство володіє великим потенціалом для
виходу на новий якісний рівень, пошуку та впровадження нових креативних ідей.

Furniture manufacturer with experience of more
than 25 years. 10 000 m2 of production area. Sewing
production making more than 2 500 items per month
for Europe. Production of more than 2 000 item of
furniture per month. Quality and timelines ( terms of
delivery) are on the first place for us.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Рата”
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ТзОВ “ ТД СОКМЕ” - підприємство, що протягом
20 років займається виробництвом корпусних меблів з МДФ та ДСП і є одним з лідерів меблевої
промисловості України. Ми виробляємо не тільки
серійну продукцію, але й можемо виготовляти меблі за індивідуальним проектом, для задоволення
запиту клієнта.
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Ltd. “TD Sokme”
1, Lesi Ukrainky Str., Zhvyrka village,
Chervonohrad district, 80040,
phone: +38 (067) 732 62 88, +38 (032) 577 43 65
ceo@sokme.ua, www.sokme.ua
Products: Production and wholesale of furniture for
kitchen, bedroom and living room; Manufacturer
of office furniture, cases, chests of drawers, tables;
Furniture for the vestibules.
Exports: Poland, Germany, Moldova, Georgia, Latvia,
Lithuania, Bulgaria, Romania, Greece, Slovakia,
Slovenia, Croatia, Austria.

ТзОВ “Софас”
вул. Лесі Українки, 32, смт. Жвирка,
Червоноградський район, 80000,
тел.: +38 (032) 577 46 99
sofas@sofas.com.ua, www.sofas.com.ua
Продукція: Фронти МДФ (елементи для корпусних меблів); меблі для ванної кімнати; корпусні
меблі.
Експорт: Словаччина, Німеччина.

Ltd. “Sofas”
32, Lesi Ukrainky St., Zhvyrka village,
Chervonohrad district, 80000,
phone: +38 (032) 577 46 99,
sofas@sofas.com.ua, www.sofas.com.ua
Products: Front MDF (elements for case furniture);
bathroom furniture; case furniture.
Exports: Slovakia, Germany.

ТзОВ “Софас” з відповідальністю підходить до
виготовлення своєї продукції, а саме – фасадів
та корпусних меблів. Заснована ще в 2004 році,
фірма завоювала ринок не тільки України, а й
ближнього зарубіжжя: Австрії, Німеччини.

Ltd. “Sofas” has a very responsible approach to the
manufacturing process of its goods, which includes
fronts and case furniture. Established in 2004,
the company has conquered a market not only in
Ukraine, but also in the neighbouring countries, such
as Slovakia and Germany.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “СОКМЕ”
вул. Л. Українки, 1, смт. Жвирка,
Червоноградський район, 80040,
тел.: +38 (067) 732 62 88, +38 (032) 577 43 65
ceo@sokme.ua, www.sokme.ua
Продукція: Виробництво та оптова торгівля меблями для кухні, спальні та вітальні; Виробник
офісних меблів, полиць, шаф, комодів та столів;
Меблі для прихожих.
Експорт: Польща, Німеччина, Молдова, Грузія,
Латвія, Литва, Болгарія, Румунія, Греція, Словаччина,
Словенія, Хорватія, Австрія.

“Sokme” – factory, that for 17 years produces case
furniture (MFB and MDF) and is one of the leaders
in the furniture industry in Ukraine. We produce
not only serial products, but also we can produce
furniture for special orders and implement individual
project, to satisfy the customer’s request.
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Additional Liability Company “Factory “Trembita”
129, Pasichna Str., Lviv, 79060,
phone: +38 (032) 270 91 00, +38 (032) 270 91 13
trembita.info@gmail.com
www.trembita-guitars.com
www.trembita-furniture.com
Products: Furniture (tables, chairs, armchairs),
musical instruments (guitars, folk instruments).
Exports: Belarus, Moldova.

Фабрика “Трембіта” заснована в 1945р. На підприємстві є новий технологічний цикл, від привозу деревини до випуску готової продукції.
Продукція фабрики орієнтована на покупців середнього класу і має великий попит в Україні.
Широкий асортимент виробів передбачає євро
стандарти і доступні ціни.

The factory wasfounded in 1945. The company has
afulltechnological cycle from the supply with timber
to production of finished production. Our products
are orientedat the middle class customers and have
great demand in Ukraine. The wide assortment of
our products complies with Euro standards and has
affordable prices.

ТзОВ “ФОРТУНА ЗАХІД-М”
вул. Радехівська,4, м.Червоноград,
Червоноградський район, 80100,
тел.: +38 (097) 986 20 88
fzmebli@gmail.com
Продукція: Виробництво м’яких меблів;
Виробництво матраців; Виробництво ліжок
та стільців.
Експорт: Америка, Литва, Румунія, Польща.

LLC “Fortuna Zahid-M”
4, Radekhivska Str., Chervonograd,
Chervonohrad region, 80100,
phone: +38 (097) 986 20 88
fzmebli@gmail.com
Products: Sofas production; Mattresses production;
Beds and chairs production.
Exports: Romania, Lithuania, USA, Poland.

Понад 20 років роботи в меблевій галузі. Власне
виробництво від проектування до відправки його
замовнику. Виготовляємо меблеві конструкції з
масиву деревини. Виробничі складські приміщення складають 9000 куб.м

Over 20 years of experience in furniture industry.
Own production-from designing to sending to
customer. Furniture of solid wood. 9000m3 of
production warehouse.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзДВ «Фабрика «Трембіта»»
вул. Пасічна, 129, м. Львів, 79060,
тел.: +38 (032) 270 91 00, +38 (032) 270 91 13
trembita.info@gmail.com
www.trembita-guitars.com
www.trembita-furniture.com
Продукція: Меблі (столи, стільці, крісла), музичні
інструменти (гітари, бандури, кобзи, цимбали).
Експорт: Білорусь, Молдова.
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Елітні столярні вироби

ТзОВ “Червоноградський ДОК” - це підприємство з багаторічною іcторією, яка триває вже
понад 50 років. Саме за такий проміжок часу
ми стали лідерами виробництва меблів та меблевих комплектуючих на українському ринку. Більше 100 офіційних партнерів, меблевих
салонів-виставок, які пишаються співпрацею з
нами, продають меблі ТМ ЧДК за доступною ціною, та використовують наші комплектуючі для
свого виробництва.

Chervonograd WPF LLC – a company with a long
history, which is lasted for more than 50 years.
During this time we have become leaders of the
Ukrainian market by the manufacture of furniture
and furniture components. More than 100 official
partners, furniture showrooms –exhibitions, which
are proud of partnership with us, sell furniture TM
CHDK by affordable price and use our furniture
components for their production
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LLC “Chumak”
97, Mitskevycha Str., Nyzhankovychi,
Sambir district, 82016,
phone: +38 (032) 383 14 85
tzov.chumak@gmail.com, www.chumak.lviv.ua
Products: Luxury carpentry furniture products.

ТзОВ “Чумак” - це сучасне підприємство, що займає провідні позиції на ринку послуг з виготовленням елітних столярно-меблевих виробів. Свою
діяльність ТзОВ “Чумак” розпочато на початку
1991 року в невеликій столярній майстерні с.Трушевичі. Сьогодні ТзОВ “Чумак” - це понад 4000м²
виробничих приміщень, оснащених високотехнологічним обладнанням, що розташовані на території площею 36тис. м.кв

LLC “Chumak” is a modern enterprise that holds
leading positions in the market of manufacturing
luxury joinery and furniture products. LLC “Chumak”
started its activity at the beginning of 1991 in a
small carpenter’s in Trushevychi village. Today LLC
“Chumak” has more than 4000 m² of production
facilities equipped with a high-tech equipment
located on the territory of 36 000 m².

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

LLC “CHERVONOGRAD WOOD
PROCECCING FACTORY”
113, Tsentralna Str., Ostriv village,
Sokal district, 80051,
phone: +38 (032) 493 96 81
dok4grad@ukr.net, www.chdk.lviv.ua
Products: Wood Beds; Wood Bedside tables, chest
of drawers; Vanity (dressing) tables, Dining tables;
Latoflex (Lamellas); Holofayber; Foam rubber
(crump); Mattresses.
Exports: Poland.

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ
ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ”
вул. Центральна, 113, с. Острів,
Червоноградський район, 80051,
тел.: +38 (032) 493 96 81
dok4grad@ukr.net, www.chdk.lviv.ua
Продукція: Дерев’яні ліжка; Дерев’яні тумби,
комоди; Туалетні та обідні столи; Латофлекс
(ламелі); Холофайбер; Поролонова крихта; Матраци; Меблева фурнітура з дерева;
Дерев’яні комплектуючі для меблів.
Експорт: Польща, Білорусь.

ТзОВ “Чумак”
вул. Міцькевича, 97, с. Нижанковичі,
Самбірський район, 82016,
тел.: +38 (032) 383 14 85
tzov.chumak@gmail.com, www.chumak.lviv.ua
Продукція: Елітні столярно-меблеві вироби на
замовлення.
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Компанія “Varenycia
Manufacture”

Виробник сучасних меблів

Українська мануфактура меблів та столярних виробів з безкомпромісним підходом та необмеженими можливостями. Усе, що можна уявити ми
втілюємо у реальність руками наших майстрів.

Ukrainian furniture and joinery manufacture founded
at 2010 by Andriy Varenycia in Lviv. Ukrainian furniture
and joinery manufactory with an uncompromising
approach and unlimited possibilities. We can bring
everything that can be imagined into the hands of
our masters.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Company “Varenycia Manufacture”
11, Vyrobnycha Str., Pidbirtsi village,
Lviv district, 81127,
phone: +38 (067) 277 28 80
manufacture@varenycia.com, www.varenycia.com
Products: Door; Stairs; Kitchens; Living room;
Bedrooms; Children; Hotels; Clinics; Stores.
Exports: Austria, Spain, Poland, France, Turkey.

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія “Varenycia Manufacture”
вул. Виробнича, 11, с. Підбірці,
Львівський район, 81127,
тел.: +38 (067) 277 28 80
manufacture@varenycia.com, www.varenycia.com
Продукція: Двері; Сходи; Кухні; Вітальні; Спальні;
Дитячі; Готелі; Клініки; Крамниці.
Експорт: Австрія, Іспанія, Польща, Франція,
Туреччина.

МЕТАЛООБРОБНА
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LLC “ACO Industries”
73, Shevchenka Str., Kulykiv village,
Lviv district, 80362,
phone: +38 (067) 717 08 78
isavka@aco-ind.com.ua
Products: Metal elements of drainage systems,
such as pressed grates and rain receivers, grates
for cellar windows and roof terraces. Technological
Access Covers from aluminum and steel under the
pavement or any filling. Barriers for garden design.
Barriers for pig farms. Surface is protected by hot
dip galvanizing (ISO 1461: 2009).
Exports: European countries, USA, Dubai.

Виробництво включає наступні технологічні
процеси: лазерна різка листового металу на
TruLaser3030; порубка на гідравлічні ножицях,
на координатно-пробивному пресі TruPunch500;
механічне пресування із автоматичною (преси
40 або 100 тон) або ручною (преси від 8-ми до 64
тон) подачею матеріалу; різка металевого прокату різноманітними верстатами; профілювання металу роликами; пресування гідравлічними
пресами (250тон); ручне зварювання TIG та MIG;
зварювання роботами FANUC та ABB; шліфування та ручна збірка; контроль якості та пакування.

Production includes next technological processes:
laser cutting of sheet metal on TruLaser3030; cutting
on hydraulic scissors and TruPunch500 coordinatepunching press; mechanical pressing with automatic
(press 40 or 100 tons) or manual (presses from 8 to
64 tons) material feeding; cutting of metal rolling with
various machines; metal profiling by rollers; pressing
with hydraulic presses (250ton); manual welding
TIG and MIG; welding by FANUC and ABB robots;
grinding and hand-made assembly; quality control
and packaging.

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕТАЛООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “АКО Індастріс”
вул. Шевченка, 73, cмт. Куликів,
Львівський район, 80362,
тел.: +38 (067) 717 08 78
isavka@aco-ind.com.ua
Продукція: Металеві елементи систем водовідведення, такі як пресовані решітки і дощоприймачі, решітки для будинкових світлових приямків, та дахових терас. Технологічні люки із
алюмінію та сталі під бруківку або заповнення
для внутрішніх та зовнішніх потреб у цивільному будівництві. Бар’єри для садового дизайну.
Огорожі для свиноферм. На поверхню виробів
наноситься захист методом гарячого цинкування (ISO 1461:2009).
Експорт: Країни Європейського Союзу, США,
Дубаї.
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ТОВ “Амардіко 120 Україна”
вул. Промислова, 3, м. Самбір,
Самбірський район, 81400,
тел.: +38 (032) 366 05 69
jb@bch.dk, www.bch.dk
Продукція: Клиноподібні клапани Сегуро;
Клапани одинарні із циліндричною або конусною
запірною частиною; Клапани подвійні із конусною запірною частиною.

LLC “Amardico 120 Ukraine”
3, Promyslova Str., Sambir,
Sambir district, 81400,
phone: +38 (032) 366 05 69
jb@bch.dk, www.bch.dk
Products: Gate valves Seguro; Single plug valves;
Double plug valves.

ТОВ “Амардіко 120 Україна” є українським підприємством з датськими інвестиціями, функціонує
на території Львівської області з 2004 року, займається виробництвом, ремонтом та обслуговуванням металевих клапанів, які використовуються
у трубопровідному господарстві (нафтогазодобувна промисловість, водне господарство). Ціллю
підприємства є виготовлення високоякісної продукції у найкоротші можливі строки доставки.

LLC “Amardico 120 Ukraine” is Ukrainian company
with Danish investments. It has been operating on
the territory of Lviv region since 2004 year, engaged
in the metal production, repair and maintenance of
metal valves used in the pipeline industry (oil and gas
industry, water supply industry). Company target to
deliver high quality valves with the shortest possible
delivery time.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕТАЛООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ
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LLC “Bravios”
117/12, Gorodotska Str., Lviv, 79016,
phone: +38 (067) 672 68 47
bravios.ua@gmail.com, www.ukr.bravios.biz
Products: Mail Box; House number; Door bell.
Exports: Germany.

Компанія “Бравіос” виготовляє і реалізує поштові скриньки, будинкові цифри та дверні дзвінки. Асортимент нашої компанії дуже широкий,
клієнти з найрізноманітнішими смаками зможуть
підібрати варіанти для себе. Адже, у нас є скриньки для пошти, як в класичному стилі, так і в модерному. Якість нашої продукції відповідає всім
європейським стандартам.

Bravios LLC manufactures and sells mailboxes,
house numbers and doorbells. The range of our
company is very wide, clients with the most diverse
flavors will be able to choose the options for
themselves. We have mailboxes, both in classical
style and in modern. The quality of our products
meets all European standards.

ТзОВ “Галіндустрія”
вул. Земельна, 22, Львів, 79037,
тел.: +38 (032) 242 45 22
galindustriya.office@gmail.com
www.galindustriya.com.ua
Продукція: Шафи металева для одягу; Камери
зберігання; Поштові скриньки багатосекційні;
Поштові скриньки індивідуальні; Шафи колекторні; Аптечки металеві.
Експорт: Молдова, Польща.

LLC “Galindustriya”
22, Zemelna Str., Lviv, 79037,
phone.: +38 (032) 242 45 22
galindustriya.office@gmail.com
www.galindustriya.com.ua
Products: Metal cabinets for clothes; Storage
chamber; Multi-section mailboxes; Individual
mailboxes; Collector boxes; First aid kits.
Exports: Moldova, Poland.

Підприємство займається виготовленням і продажем металевих виробів, надання послуг з механічної обробки металевих виробів.

The enterprise manufactures and sales metal
products, providing services in mechanical
processing of metal products.
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ТзОВ “Бравіос”
вул. Городоцька, 117/12, м. Львів, 79016,
тел.: +38 (067) 672 68 47
bravios.ua@gmail.com, www.ukr.bravios.biz
Продукція: Поштові скриньки; Будинкові цифри;
Дверні дзвінки.
Експорт: Німеччина.
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LLC “Huldmann-Ukraine”
73, Shevchenka Str., Kulykiv village,
Lviv district, 80362,
phone: +38 (032) 247 33 44
ty@guldmann.com, www.guldmann.com
Products: Parts of hospital beds, parts of lifters for
handicapped people, portable ramps and parts of
lifting platforms.
Export: Denmark.

ТОВ “Гульдманн-Україна” є дочірнім підрозділом
групи Guldmann, що займається виготовленням та
реалізацією продукції для переміщення неповносправних людей. Продукція реалізується здебільшого на ринках Західної Європи та США. ТОВ
“Гульдманн-Україна” спеціалізується на виготовленні металевих компонентів (частини медичних
ліжок, підйомників, підіймальних платформ та пандусів) та швейних компонентів (пошиття крісел-гамаків, що використовуються для переміщення неповносправних людей) готових виробів.

Guldmann-Ukraine LLC is a subsidiary company
of Guldmann Group that specializes in production
and sale of tools and equipment for transporting
handicapped people. Our products are mainly sold
on European and American markets. GuldmannUkraine LLC specializes in the production of metal
components (parts of hospital beds, lifters, lifting
platforms, ramps) and sewing components (slings,
which are used to transport handicapped people) of
finished products.

ДП “ЕН ДЖІ МЕТАЛ УКРАЇНА” компанії
Н.Граверсен Металварефабрік А/С
вул. Шевченка, 73, смт. Куликів.,
Львівський район, 80362,
тел.: + 38 (032) 243 11 22
vod@ng-ua.com, www.ng-metal.com
Продукція: Металеві рами; гідробаки; кронштейни, балки, ферми; обшивки елементів каркасних
конструкцій.
Експорт: Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина,
Італія, Польща.

NG Metal Ukraine Subsidiary company
of
N.Graversen Metalvarefabrik A/S company
73, Shevchenka Str., Kulykiv village,
Lviv district, 80362,
phone: + 38 (032) 243 11 22
vod@ng-ua.com, www.ng-metal.com
Products: Metal frames; hydrotan; brackets, axels,
construction elements; covers; metal parts for lifting,
outdoor cleaning, automotive industries.
Exports: Denmark, Sweden, Norway, Germany, Italy,
Poland.

Металообробне підприємство “ЕН ДЖІ МЕТАЛ
УКРАЇНА” пропонує повний спектр послуг по
обробці металу: лазерна порізка, гнуття металу,
зварювання роботом, порошкове фарбування,
механообробка, монтаж та послуги конструювання. “ЕН ДЖІ МЕТАЛ УКРАЇНА” - це український підрозділ данської компанії N. Graversens
metalvarefabrik A/S, яка працює в галузі металообробки з 1955 року.

NG Metal metalworking company offers complete
package of metalworking services: laser cutting,
metal bending, robotic welding, powder coating,
machining, assembly and design engineering
services. NG Metal Ukraine is a Ukrainian subdivision
of a Danish company N. Graversens metalvarefabrik
A/S, operating in metalworking industry since 1955.
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ТзОВ “Гульдманн-Україна”
вул. Шевченка, 73, с. Куликів,
Львівський район, 80362,
тел.: +38 (032) 247 33 44
ty@guldmann.com, www.guldmann.com
Продукція: Частини медичних ліжок, частини
підйомників для переміщення неповносправних
людей, переносні пандуси та частини підйомних
платформ.
Експорт: Данія.
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ТзОВ “Ен Сі Інжиніринг Україна”
вул. Зелелна, 238, м. Львів, 79035,
тел.: +38 (093) 195 91 17
petro.s@ncengineering.net, ncengineering.net
Продукція: Токарні деталі; фрезерні деталі;
гальванічні послуги.
Експорт: Німеччина, Швейцарія, Велика
Британія, Швеція, Данія, Норвегія, Нідерланди,
Бельгія, Австралія, США.

Основними напрямками діяльності компанії “Ен Сі
Інжиніринг Україна” є: токарні роботи, фрезерні
роботи. Додатково ми пропонуємо: гальванічні
роботи та інші типи покриттів, а також інші види
механічних робіт. Компанія постачає свою продукцію провідним виробникам в Україні та світу.
Продукція компанії “Ен Сі Інжиніринг Україна”
відповідає усім стандартам якості. Компанія
сертифікована згідно стандартів ISO9001:2015.
Завдяки багаторічному досвіду роботи та залученню інноваційного обладнання ми пропонуємо
нашим клієнтам гарантовану якість, оперативну
доставку та зручні ціни.

NC Engineering Ukraine LLC
238, Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (093) 195 91 17
petro.s@ncengineering.net, ncengineering.net
Products: CNC turning parts; CNC milling parts;
galvanic services.
Exports: Germany, Switzerland, Great Britain,
Sweden, Denmark, Norway, the Netherlands,
Belgium, Australia, the USA.

Principal directions of the NC Engineering Ukraine
LLC activity: turning services, milling services. In
addition, we offer: galvanic services and other
types of surface treatment and other mechanical
services. The company supplies its products to
leading manufacturers in Ukraine and around the
world. NC Engineering Ukraine LLC products
meet all quality standards. The company is certified
according to ISO9001: 2015 standards. With many
years of experience and involvement of innovative
equipment, we offer our clients the guaranteed
quality, prompt delivery and convenient prices.

ТДВ “Миколаївцемремонт”
вул. Стрийське шосе, 3, м. Миколаїв,
Стрийський район, 81600,
тел. : +38 (067) 671 29 12, +38 (067) 672 18 58
mykolayivtsemrem@ukr.net
Продукція: Цильпебс (циліндричні молольні тіла
для шарових млинів); Чавунне та сталеве литво;
Виготовлення металоконструкцій;
Вироби з бетону (блоки, кільця тощо).
Експорт: Молдова, Білорусь, Польща, Литва,
Куба, Ізраїль.

ALC “Mykolayivtsemremont”
3, Street Stryiske shose, Mykolaiv,
Stryi district, 81600,
phone: +38 (067) 671 29 12, +38 (067) 672 18 58
mykolayivtsemrem@ukr.net
Products: Cylpebs; Iron and steel castings; Metal
constructions fabrication; Concrete products (blocks,
rings, etc.).
Exports: Moldova, Belarus, Poland, Lithuania, Cuba,
Israel.

ТзОВ “Миколаївцемремонт” за основним напрямом діяльності займається ливарним виробництвом по виплавці із чавунного та сталевого
литва готових металевих виробів - цильпебсів, що
використовуються в будівельній промисловості
для млинів барабанного типу. Підприємство займає вигідне географічне положення, знаходиться за 30 км від обласного центру м. Львів та за
100 км від західного кордону. Основна стратегія
– збільшення тоннажу деталей з литва для потреб клієнтів за доступними цінами при зниженні
собівартості продукції.

Mykolayivtsemremont LLC is engaged in foundry
production of finished metal products (cylpebs) of
iron and steel castings used in construction industry.
The company has a favorable geographical position,
it is located 30 km from the regional center Lviv and
100 km from the western border. The main strategy
of the company is increase in the tonnage of casting
details for customer needs at reasonable prices.
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Поєднання традиційного ковальства, новітніх технологій та унікальних інженерних ідей для компанії “ПИСАНКА” є запорукою успішних проектів
в 11 країнах світу, упродовж 27 років. Контроль
якості на кожному етапі виробництва забезпечує
найвищий результат, який часто навіть випереджує сподівання клієнта.
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ТзОВ “Термопласт плюс”
вул. Дрогобицька, 11, с. Меденичі,
Дрогобицький район, 82160,
тел.: +38 (032) 447 03 33
main@termoplastplus.com, www.termoplastplus.com
Продукція: Металопластикові вікна, двері, конструкції, двері міжкімнатні з МДФ, двері металеві
вхідні з МДФ накладками, двері міжкімнатні дерев’яні (шпоновані).
Експорт: Молдова, Узбекистан, Литва.

“Termoplast plius” Limited Liability Company
11, Drohobytska Str., Medenychi village,
Drohobych District, 82160,
phone: +38 (032) 44 70333
main@termoplastplus.com, www.termoplastplus.com
Products: Metal and plactic windows, doors,
structures; Interior doors with MDF (Medium Density
Fibreboard); Metal entrance doors with MDF plates;
Wooden interior doors (veneered).
Exports: Moldova, Uzbekistan, Lithuania.

ТзОВ “Термопласт плюс” стало одним із лідерів
по виготовленню вхідних металевих дверей та
металопластикових конструкцій. На сьогоднішній день це сучасне підприємство з виробничими
потужностями та розвиненою дилерською мережею. Великим попитом в Європі користуються
вхідні металеві двері з декоративними МДФ накладками. Всі виробничі і технологічні процеси
на підприємстві здійсняються на сучасному устаткуванні німецької фірми Urban.

“Termoplast plius” Limited Liability Company
has become one of the leaders for manufacturing
metal entrance doors and metal and plastic
constructions. Today it is a modern company with
production facilities and developed dealer network.
Metal entrance doors with MDF plates are in great
demand in Europe. All production and technological
processes at the company are carried out on the
modern equipment of Urban German company.
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Ltd. “Pysanka”
38 A, Lvivska Str., Horodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (032) 313 01 89
pysanka@ukrpost.net, www.pysanka.com.ua
Products: Elements of décor for your indoor and
outdoor environments.
Exports: Switzerland.
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МЕТАЛООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Писанка”
вул. Львівська, 38 А, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 313 01 89
pysanka@ukrpost.net, www.pysanka.com.ua
Продукція: Вироби для декорування екстер`єру
Вироби для декорування інтер`єру.
Експорт: Швейцарія.

The combination of traditional blacksmithing, the
latest technologies and unique engineering ideas
has a formula of PYSANKA’s successful projects
in 11 countries for 27 years. Quality control at each
stage of production ensures the top quality result,
which often exceeds customers’ expectations.
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LLC “Tecnocap UA”
18, Vokzalna Str., Soposhyn village,
Lviv District, 80356,
phone: +38 (032) 522 23 05
info.ua@tecnocapclosures.com
www.tecnocapclosures.com
Products: Twist-off closures for glass jars.
Exports: Poland, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova,
Armenia, Georgia, Azerbaijan, Belarus, Greece.

“Tecnocap UA” є членом групи Tecnocap світового виробника металевих упаковок, що
спеціалізується на металевих затворах для скляних банок і пластикових контейнерів. Група є одним з найбільших виробників жерстяних і алюмінієвих кришок, а також алюмінієвих моноблочних аерозольних балонів і алюмінієвих пляшок
для найвідоміших у світі споживчих брендів продуктів харчування, напоїв, спиртних напоїв, косметики, нутрицевтиків, фармацевтичних препаратів, промислових і побутових виробів.

Tecnocap UA is a member of Tecnocap group
- worldwide metal packaging manufacturer,
specialized in metal closures for glass jars and
plastic containers.
The group is one of the biggest producers of
tinplate and aluminum closures as well as aluminum
monobloc aerosol cans and aluminum bottles for
the world’s best known consumer brands in food,
beverages, spirits, cosmetics, nutraceuticals, pharm
aceuticals, industrial and household products.

ALC “Chervonograd plant of
steel constructions”
53, Lvivska Str., Chervonograd,
Chervonohrad district, 80100,
phone: +38 (050) 370 83 30
cgzmk.com.ua, www.ukr.bravios.biz
Products: Steel constructions; Platform gratings,
stairs; Montage.
Exports: Poland, Slovakia, Czech Republic, France,
Spain, Italy, Moldova, Bulgaria, Belarus, Azerbaijan,
Georgia, USA.

Червоноградский завод металоконструкцій один з найсучасніших заводів України. Це полягає не лише в сучасному устаткуванні, на якому
робляться металоконструкції, але і в постійному
впровадженні кращих європейських практик в
області будівництва з металу. На нашому заводі
встановлені дві лінії по виробництву зварного
решіткового настилу.

ALC “Chervonograd plant of steel constructions”
- one of the most modern plants of Ukraine. It is
provided by modern equipment on which steel
constructions are produced where are used the best
European practices in area of steel building. There
are two lines for production of welded and pressed
gratings at our plant.

ДЕРЕВООБРОБНА
МЕТАЛООБРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
МЕТАЛООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТОВ “Технокап УА”
вул. Вокзальна, 18, с. Сопошин,
Львівський район, 80356,
тел.: +38 (032) 522 23 05
info.ua@tecnocapclosures.com
www.tecnocapclosures.com
Продукція: Кришка Twist-off для закупорювання
скляних банок.
Експорт: Польща, Естонія, Литва, Латвія, Молдова,
Вірменія, Грузія, Азербайджан, Білорусь, Греція.

ТДВ “ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ”
вул. Львівська, 53, м. Червоноград,
Червоноградський район, 80100,
тел.: +38 (050) 370 83 30
cgzmk.com.ua, www.ukr.bravios.biz
Продукція: Металоконструкції; Решітковий настил; Монтаж.
Експорт: Польща, Словаччина, Чехія, Франція,
Іспанія, Італія, Молдова, Болгарія, Республіка
Беларусь, Азербайджан, Грузія, Сьерра-Леоне,
США.
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ТзОВ Перекладацький центр “Галерея Мов”
вул. Дорошенка, 31/34, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (063) 681 63 09, +38 (068) 181 88 00
office@halerea-mov.com.ua
translation@halerea-mov.com.ua
www.halerea-mov.com.ua
Продукція: Усі види усного та письмового перекладу, нотаріальне засвідчення перекладів,
легалізація документів, локалізація сайтів, курси
іноземних мов та навчальна література.

LLC Translation Center “Language Gallery”
31/34 Doroshenka Str., Lviv, 79000
phone: +38 (063) 681 63 09, +38 (068) 181 88 00
office@halerea-mov.com.ua
translation@halerea-mov.com.ua
www.halerea-mov.com.ua
Products: All types of oral and written translation;
notary certification of translation; embassy certification
and apostille; localization of websites; language
courses and educational materials.

ТзОВ “Перекладацький центр “Галерея Мов”
надає фахові послуги усного послідовного та
синхронного перекладу, письмового перекладу
текстів різної складності і тематики та документів
із нотаріальним засвідченням чи засвідченням
центром, а також апостилювання та легалізації
документів, редагування та коректури текстів,
локалізації сайтів. Наша Школа іноземних мов
запрошує на курси іноземних мов для різних
мовних рівнів, підготовку до міжнародних іспитів:
IELTS, TOEFL, CAE, FCE, DELF, Test DaF. У нашому
Акредитованому центрі тестування PEARSON Ви
зможете підготуватися до міжнародного іспиту
РTE (Pearson Test of English), а також і здати його.

Language Gallery Translation Center offers highquality simultaneous and consecutive interpreting
services, written translation of texts on various
topics, certification of translations with the seal of our
translation center, notary or embassy, proofreading
and editing of texts, localization of websites. Our
school of foreign languages offers language courses
of different levels as well as training for international
tests: IELTS, TOEFL, CAE, FCE, DELF, Test DaF. In our
capacity of a PTE (Pearson Test of English) Approved
Test Center, we gladly invite you to get prepared for
PEARSON internationally recognized test and pass it.

ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Група компаній DOMEN об’єднує групу компаній
ТзОВ “Домен-Друк”, ТзОВ “Кольоровий Світ” та
ТзОВ “Підприємство “Кліше”, які працюють на
поліграфічному ринку України понад 20 років.

DOMEN Group consists of a group of companies:
“Domen Druk“, LLC, “Koliorovyi Svit“, LLC and
“Enterprise “Cliché“, LLC, which have been in the
printing market of Ukraine for over 20 years.
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ТОВ “Картонно-паперова компанія”
вул. Ковельська, 109, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (067) 701 50 19,
office@paperandboard.com.ua,
www.paperandboard.com.ua
Продукція: Целюлозна основа; санітарно-гігієнічні вироби з целюлози; картон, картонний
кутник, картонна гільза.
Експорт: Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина,
Румунія, Угорщина, Болгарія, Литва, Латвія,
Естонія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Молдова,
БілорусьМолдова, Білорусь.

Paper and Board LLC
109, Kovelska Str., Lviv, 79024,
phone: +38 (067) 701 50 19,
office@paperandboard.com.ua,
www.paperandboard.com.ua
Products: Cellulose tissue; tissue paper products;
cardboard, edge protectors, cardboard tubes.
Exports: Poland, Czech Republic, Slovakia, Germany,
Romania, Hungary, Bulgaria, Lithuania, Latvia,
Estonia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Moldova,
Belarus.

ТОВ “Картонно-паперова компанія” - провідний
виробник целюлозної та картонної основи і санітарно-гігієнічної продукції. Лідер із виготовлення картону, картонних кутників та гільз. ТОВ “КПК” - підприємство з повним циклом виробництва: від основи до готових виробів. Це дозволяє контролювати
якість продукції на усіх етапах виробництва.

Paper and Board Company is one of the leading
cardboard, tissue and hygiene products producers in
Ukraine. We are a leader in the production of cardboard
cores and edge protectors. PBC is 100% cellulose
tissue manufacturer. It allows us to control the quality of
products at all stages of production - from raw materials
to finished products.

ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ltd. “Domen-Druk”
8, Pryvoksalna Str., the city of Novoiavorivsk,
Yavoriv District, 81054,
phone: +38 (032) 298 93 17,
domendruk@cdruk.lviv.ua, www.domenprint.com
Products: Labels printing on different types of paper;
Labels printing on metallic paper; Labels printing on
self-adhesive materials; Labels printing of cardboard
packaging.
Exports: Moldova, Georgia, Azerbaijan.

ПОЛІГРАФІЧ ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Домен Друк”
вул. Привокзальна, 8, м. Новояворівськ,
Яворівський район, 81054,
тел.: +38 (032) 298 93 17,
domendruk@cdruk.lviv.ua, www.domenprint.com
Продукція: Друк етикеток на різних видах паперу, друк етикеток на металізованому папері, друк
етикеток на самоклеючих матеріалах, друк картонного пакування.
Експорт: Молдова, Грузія, Азербайджан.
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Багатопрофільне видавництво та друкарня
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Літературна агенція “Піраміда” – це потужне,
багатопрофільне видавництво та друкарня. Ми
співпрацюємо з великою кількість замовників та
надаємо найрізноманітніші поліграфічні та видавничі послуги, а також маємо контакти із великою
кількістю бібліотек та із понад 200 книгарнями у
різних регіонах України.

Literary agency “Piramida”
11a, Pekarska Str., Lviv, 79006,
phone: +38 (067) 314 28 71
bookpiramida@gmail.com, piramidabook@ukr.net
Products: Printing production.
Exports: Ukraine.
Спільне українсько-німецьке підприємство,
ТзОВ “ПОЛІ ПАК”
вул. Львівська бічна, 15а, с. Сокільники,
Львівський район, 81130,
тел.: +38 (032) 245 84 31,
polipak@polipak.com.ua, polipak2015@gmail.com,
www.polipak.com.ua
Продукція: Гнучке рулонне паковання з різноманітних видів плівки, паперу та композитних матеріалів, виготовлене методом флексодруку.
Експорт: Молдова.

Ukrainian-German joint venture Poli Pak LTD
15a, Lvivska bichna Str., Sokilniki village,
Lviv district, 81130,
phone: +38 (032) 245 84 31,
polipak@polipak.com.ua, polipak2015@gmail.com,
www.polipak.com.ua
Products: Flexible roll packaging made of various
types of film, paper and composite materials, made
by flexographic printing.
Exports: Moldova.

Виробник гнучкого рулонного паковання методом
флексодруку. Працюємо за міжнародним стандартом ISO 22000:2007 і системою НАССР. Уся продукція має відповідне посвідчення якості та гігієнічний
висновок, який щороку лабораторно підтверджуємо згідно з міжнародним стандартом. Численні
компанії практично в усіх галузях промисловості
фасують свою продукцію у виготовлене нами паковання. Понад 20 років виробничого досвіду, добрі
технічні можливості, згуртований колектив фахівців
дають підприємству переконливе право професійного голосу на ринку пакувальної продукції.

Manufacturer of flexible roll packaging by flexographic
printing. We work according to the international
standard ISO 22000: 2007 and the HACCP system.
All products have the appropriate quality certificate
and hygienic conclusion, which is confirmed annually
by the laboratory in accordance with international
standards. Numerous companies in almost all
industries pack their products in our packaging.
More than 20 years of production experience, good
technical capabilities, a cohesive team of specialists
give the company a convincing right.

Literary agency “Piramida” is a powerful,
multidisciplinary publishing and printing house. We
work with a large number of customers and provide
a variety of printing and publishing services. We
cooperate with a large number of libraries and over
200 bookshops in different regions of Ukraine.

ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Літературна агенція «Піраміда»
вул.. Пекарська, 11а, 39, м. Львів, 79006,
тел.: +38 (067) 314 28 71
bookpiramida@gmail.com, piramidabook@ukr.net
Продукція: Поліграфічна продукція.
Експорт: Україна.
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Game Bureau “Taka Maka”
47/86, Stryiska Str., Lviv, 79031,
phone: +38 (068) 870 20 23,
bitakamaka@gmail.com, www.takamaka.com.ua
Products: Entertaining and educational board games
for children and adults of all ages.

Бюро ігор “ТАКА МАКА” – український розробник та виробник настільних ігор. Основною запорукою успіху компанії є повний цикл випуску:
від генерування ідеї і графічного виконання до
матеріального втілення продукту з чітким контролем якості виробництва на кожній стадії. Лінійка
продукції від ТАКА МАКА містить як авторські стратегічні ігри, розважальні паті-гейми, так і
серію розвивальних ігор для раннього розвитку.

Game Bureau “Taka Maka” is a board game
manufacturer based in Ukraine. We manufacture
our products so they are of exclusively high quality,
using only natural and certified materials. It’s no tall
talk: when you have any of them in your palm, you
can feel its identity. Our products are produced for
kids and adults of all ages. Game design, mechanics
definition, and materials selection – all these
undergo extensive testing stage by means of focusgroups that represent different age, interests and
other parameters.

ТОВ “Видавничий Дім “Укрпол”
вул. Промислова, 2 А, м. Стрий,
Стрийський район, 82400,
тел.: +38 (032) 454 25 63,
ukrpol@ukrpol.ua, www.ukrpol.ua
Продукція: Картонні упаковки, етикетки, книжково-журнальна продукція, рекламно-інформаційна продукція.
Експорт: Білорусь, Польща.

Ltd. “Publishing house «Ukrpol»
2 A, Promyslova St., Stryi,
Stryi district, 82400,
phone: +38 (032) 454 25 63,
ukrpol@ukrpol.ua, www.ukrpol.ua
Products: Сardboard packaging, labels, books and
magazines, advertising and information products.
Exports: Belarus, Poland.

Видавничий дім “Укрпол” є одним із лідерів серед найбільших та найсучасніших поліграфічних
фірм України. Від початку свого заснування у 1997
році, завдяки постійному оновленню виробничої
бази від лідерів з виготовлення поліграфічного
обладнання HEIDELBERG, BOBST, POLAR, та орієнтації на передові технології, підприємство здобуло
довіру визнаних українських та європейських компаній, таких як: Макдональдз, Монделіз, Нестле,
Рошен, Ахмад Ті, Артеріум, АВК, Фармак, Дарниця,
Соломія, ЕКМІ, Мономах, Київстар та інші.

Ltd. “Publishing house “Ukrpol” is one of the leaders
among the largest and the most modern printing
companies of Ukraine. Since its foundation in 1997,
due to constant modernization of the production with
machines from leading manufacturers of printing
equipment such as HEIDELBERG, BOBST, POLAR, as
well as focus on advanced technologies, the company
has gained trust of recognized Ukrainian and European
companies such as McDonald’s, Mondelěs, Nestle,
Roshen, Ahmadt, Arterium, AVK, Farmak, Darnitsa,
Solomija, EKMI, Monomakh, Kyivstar, and others.

ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПОЛІГРАФІЧ ПРОМИСЛОВІСТЬ
186

Бюро ігор “ТАКА МАКА”
вул. Стрийська, 47/86, м. Львів, 79031,
тел.: +38 (068) 870 20 23,
bitakamaka@gmail.com, www.takamaka.com.ua
Продукція: Розважальні та розвивальні настільні
ігри для дітей і дорослих.
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ПП “РВК “ФРЕШ АЙДІЕС”
вул. Вокзальна, 34А, м. Жовква,
Львівський район, 80300,
тел.: +38 (050) 361 06 51,
info@vladi-toys.com, www.vladi-toys.com
Продукція: Виробництво розвиваючих настільних ігор та іграшок; Виробництво розвиваючих
іграшок з деревини; Виробництво розвиваючих
іграшок з текстилю.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

PE “Advertising and production
company “Fresh Ideas”
34A, Vokzalna Str., Zhovkva,
Lviv district, 80300,
phone: +38 (050) 361 06 51,
info@vladi-toys.com, www.vladi-toys.com
Products: Production of children board games
and toys; Wooden toys production; Textile toys
production.
Exports: The European Union countries.

ПП “РВК «ФРЕШ АЙДІЕС” - національний виробник розвиваючих ігор для дітей під TM Vladi Toys.
Ігри та іграшки виробляються із якісної сировини
з таких матеріалів як картон, текстиль та деревина.

Ukrainian manufacturer of children games and toys,
which owns TM “Vladi Toys”. All products are made
of high-quality materials such as: cardboard, textile
and wood.

ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТОВ “ЕКОФРУТ”
вул. Стрийська, 36, м. Львів, 79011,
тел.: +38 (050) 572 09 29, +38 (096) 874 31 54,
eccofruit@gmail.com, ekofrut.all.biz
Продукція: Гриби, ягоди заморожені, горіхи.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

“EKOFRUT”, LLC
36, Stryjska Str., Lviv, 79011,
phone: +38 (050) 572 09 29, +38 (096) 874 31 54,
eccofruit@gmail.com, http://ekofrut.all.biz
Products: Frozen mushrooms; frozen berries;
walnut.
Exports: The European Union countries.

“ЕКОФРУТ” займається заготівлею, переробкою
та заморожуванням високоякісних дикорослих
грибів та ягід, а також заготівлею та переробкою
волоського горіха. Компанія докладає максимум
зусиль, щоб продукція мала бездоганну якість.
Великий досвід і професійний підхід компанії
дає право стверджувати, що наша продукція є
найкращою на ринку України по всіх параметрах
якості. Продукція заготовлюється тільки в екологічно чистих регіонах України (Прикарпаття,
Карпати, Закарпаття, Волинь). Ці факти дають
нам право відчувати почуття гордості за продукцію і впевненість в тому, що вона не залишить
байдужим жодного нашого клієнта.

EKOFRUT is the company which is engaged in
harvesting, processing and freezing high-quality wild
mushrooms and berries, as well as the harvesting
and processing of walnut. The company is doing its
best for the products to have the impeccable quality.
Extensive experience and professional approach
gives the company the right to say that our products
are the best in Ukraine in all respects. Products
are harvested only in ecologically clean regions of
Ukraine (Carpathians, Transcarpathia, Volyn). These
facts allow us to feel a sense of pride and confidence
in the products that it will impress every client.

ТзОВ “Агро Радехів”
вул. Данилюка, 1а, с. Кустин,
Червоноградський район, 80242,
тел.: +38 (067) 673 90 30
sergijdgo@gmail.com
Продукція: Органічні зернові, зернобобові та
олійні культури; Органічна олія (льон, соняшникова); Органічне, цільнозернове борошно.
Експорт: Австрія, Німеччина, Італія, Польща,
Південна Корея.

LLC “Agro Radekhiv”
1a, Danyluka Str., Kustyn village,
Chervonohrad district, 80242,
phone: +38 (067) 673 90 30
sergijdgo@gmail.com
Products: Organic grain; Organic sunflower and
flaxseed oil; Organic wholegrain flower.
Exports: Austria, Germany, Italy, Poland, South
Korea.

Господарство розміщене 100км. від м. Львів.
Протягом 10 років вирощує сільськогосподарські культури в органічній якості. Швейцарський та
південнокорейські сертифікати виробників органічної продукції.

Organic farming, processing and exporting, certified
by “Bio Inspecta” of switzerland. Export can be made
by trucks, by ship and also planned by railway.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Продукція заготовлюється
в екологічно чистих регіонах
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LLC “Agrolife kormy“ (TM Kormil)
2 А, Lvivska Str., Davydiv village,
Lviv district, 81151,
phone: +38 (032) 227 76 19
market@agrolife.in.ua, www.kormil.com.ua
Products: Ready-made and concentrated feedstuff;
feed, protein and vitamin supplements; livestock
feed and feed for poultry.
Exports: Georgia, Azerbaijan, Poland.

Виробничі потужності заводу: 3000 тон фасованої продукції на місяць. Високоточні дозуюче
устаткування нідерландської фірми VanAarsen.
Виробництво продукції згідно вимогам HACCP/
Вся вхідна сировина та готова продукція проходить контроль якісних показників у нашій лабораторії. Наша власна лабораторія: акредитована за
стандартами України, має систему управління випробуваннями ISO 17025, щорічно проходить міжлабораторний аудит міжнародного рівня. Білкова
сировина власного виробництва HERBAL SOYA. В
основу всіх наших продуктів покладена високоякісна європейська сировина від ТМ LNB.

Production capacity of the factory makes 3000
tons of packaged products per month. Precision
dosing equipment made by Dutch firm VanAarsen.
Production according to HACCP requirements.
All incoming raw materials and finished products
undergo quality control in our lab. Our own
laboratory: accredited in accordance with the state
standards of Ukraine; has ISO 17025 management
standards; annually undergoes inter laboratory
international audit. Protein raw materials of own
production HERBAL SOYA. High quality European
raw material TM LNB is the base for all our products

Agrol LLC
48, Zelena Str., Pidhaychyky village,
Zolochiv ydistrict, 80726,
phone: +38 (099) 201 00 01
office@agrol.com.ua, www.agrol.com.ua/contacts
Products: Chilled and frozen poultry, semi-finished
products and offal meat.

ТОВ “Агроль” спеціалізується по вирощуванню
птиці, забою та виробництву охолодженого і замороженого м’яса птиці, напівфабрикатів та субпродуктів. Сьогодні функціонує дві птахофабрики у
с. Жорниська Яворівського району та с. Вербіж
Миколаївського району потужністю понад 3 млн.
голів в рік. Сучасне обладнання та автоматизація
більшої частини виробничого процесу забезпечує
хороші показники продуктивності та високу якість
продукції.

Agrol LLC is a company that specializes in poultry
farming, slaughter and production of chilled and
frozen poultry meat, semi-finished products and offal.
Today, there are two poultry farms in Zhornyska,
Yavorovsk district, and Verbizh, Nikolaev district,
with a capacity of more than 3 million heads per
year. Modern equipment and automation of most
of the production process have a positive impact
on productivity indicators and ensure high product
quality.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
192

ТзОВ “Агролайф корми” (ТМ Kormil)
вул. Львівська, 2 А, с. Давидів,
Львівський район, 81151,
тел.: +38 (032) 227 76 19
market@agrolife.in.ua, www.kormil.com.ua
Продукція: Готові та концентровані корми; кормові та білково-вітамінні добавки; премікси для
свійських тварин і птиці.
Експорт: Грузія, Азербайджан, Польща.

ТОВ “Агроль”
вул. Зелена, 48, c. Підгайчики,
Золочівський район, 80726,
тел.: +38 (099) 201 00 01
office@agrol.com.ua, www.agrol.com.ua/contacts
Продукція: Охолоджене і заморожене м’ясо птиці, напівфабрикатів та субпродуктів.

193

Компанія випускає молочну продукцію під двома торговими марками ТМ “Хутір Диканька” і
“Молочне диво”. В асортименті є наступні молочні продукти: сметана 15%, сметана 21%, кефір нежирний, кефір жирністю 2,2 %, молоко 2,6%, йогурт в асортименті, сир кисломолочний, сир бринза, масла в асортименті, спред “Селянський”.
Мясопереробку товариство здійснює під торговою маркою “Mira Meat”.

The company produces dairy products under the
two trademarks: ТМ Khutir Dykanka and TM Dairy
Miracle. And the range is the following dairy products:
sour cream 15%, sour cream 21%, low-fat kefir, 2.2%
kefir fat, 2.6% milk, yogurt in assortment, sour-milk
cheese, cheese, butter in assortment, “Peasant”
spread. Meat processing is carried out under the TM
“Mira Meat”.
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ТзОВ “АПІ-ТРЕЙД”
вул. Львівська, 14 В, с. Сопошин,
Львіський район, 80356,
тел.: +38 (067) 555 12 12
apitrade@ukr.net, www.api-trade.com.ua
Продукція: Мед натуральний.
Експорт: Польща, Німеччина.

LLC “API-TRADE”
14B, Lvivska Str., Soposhyn village,
Lviv district, 80356,
phone: +38 (067) 555 12 12
apitrade@ukr.net, www.api-trade.com.ua
Products: Natural honey.
Exports: Poland, Germany.

ТОВ “АПІ-ТРЕЙД” є постачальником якісного
українського меду, має власний завод для переробки меду та продуктів бджільництва, дотримується суворої технологічної дисципліни, яка
гарантує якість продукції.

API-TRADE LLC is a supplier of quality Ukrainian
honey, has its own factory for processing honey
and bees products, and keeps strict technological
discipline, which guarantees the quality of products.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

LLC “Agropobutservis”
77, Grushevskogo Str., Nadychi village,
Lviv district, 80371,
phone: +38 (097) 249 17 77
info@agropobutservis.com, www.mirameat.com.ua
Products: Meat processing; Milk processing.
Exports: Hong-Kong, Angola, OAE.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Агропобутсервіс”
вул. Грушевського, 77, с. Надичі,
Львівський район, 80371,
тел.: +38 (097) 249 17 77
info@agropobutservis.com, www.mirameat.com.ua
Продукція: М’ясопереробка; Молочне виробництво.
Експорт: Гон-Конг, Ангола, ОАЕ.
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Крафтовий хліб на заквасці ручної роботи за ексклюзивними рецептурами. “Артизанська пекарня Млин” - молодий бренд на ринку Львова .
Спеціалізується на випіканні крафтового хліба на
власновиведеній заквасці. За рахунок складної
технології та довготривалій холодній ферментації
хліб зберігається не менше 7 днів та є повністю
корисним для організму . Пекарня розміщена на
30 кв. м. Працює без товарних запасів. Компанія
надає послуги по встановленні аналогічного бізнесу.
Масло ТОМ – виробник натуральної арахісової
пасти №1 в Україні. Виробництво обладнане сучасним устаткуванням та постійно впроваджуються нові технології. В асортименті є понад 20
смаків арахісової пасти у 5 об’ємах. Виготовляємо
та фасуємо продукцію під власним брендом та на
замовлення.
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Ltd. “Artisan Bakery Mlyn”
4B Khutorivka Str., Lviv, 79000,
phone: +38 (067) 353 29 75
mlynbakery@gmail.com
Products:
Bread, Pastry and cookies, Coffee.

We make hand-made sourdough bread using
exclusive recipes. “Artisan bakery Mlyn” is a new
brand on the Lviv market. It specializes in craft
bread made with a specially made leaven.
Due to a complex cooking technology and longterm cold fermentation, bread may stay fresh for at
least 7 days and is healthy. The bakery premises
are only 30 sq.m and has no inventory.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

LLC “TOM Peanut Butter”
31, Polubotka Str., Lviv, 79000,
phone: +38 (067) 479 64 70
info@maslotom.com, www.maslotom.com
Products: Peanut Butter; Almond Butter; Cashew
Butter.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “Арахісова паста ТОМ”
вул. Полуботка, 31, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (067) 479 64 70
info@maslotom.com, www.maslotom.com
Продукція: Арахісова паста; Мигдальна паста;
Паста кеш’ю.

ТзОВ “Артизанська пекарня Млин”
вул. Хуторівка, 4Б, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (067) 353 29 75
mlynbakery@gmail.com
Продукція:
Хліб, Солодощі, Кава.

Maslo TOM is the biggest company in Ukraine
producing natural peanut butter. TOM manufacture
is modernly equipped as well as new technologies
are constantly implemented. Company provides
more than 20 kinds of peanut butter in 5 packages.
Company produces peanut butter under TOM`s
brand name and provides products for private labels.
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ТзОВ “Бейкер-Україна”
вул. Шевченка, 22, м. Новояворівськ,
Яворівский район, 81053,
тел.:+38 (032) 597 00 49
info@baker.com.ua, www.baker.com.ua
Продукція: Вафельний ріжок, посипки, декорації,
драже, печиво.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

LLC “Baker-Ukraine”
22, Shevchenko Str., Novoiavorivsk,
Yavoriv вistrict, 81053,
phone: +38 (032) 597 00 49
info@baker.com.ua, www.baker.com.ua
Products: Waffel cones, spreading, coating, dragees, biscuits.
Exports: The European Union countries.

Компанія “Бейкер-Україна” є виробником вафельної продукції, упаковки та драже що використовуються для виробництва морозива-ріжка
та інших видів морозива. На підприємстві впроваджена система управління якістю ISO 9001:2008
та харчової безпеки ISO 22000:2005.

LLC “Baker-Ukraine” company is a manufacturer of
waffle production, packaging and dragees used for
the production of ice cream cones and other types
of ice cream. Our company has implemented the
system of quality management ISO 9001:2008 and
food safety ISO 22000:2005.

ТзОВ “Біскотті”
вул. Шевченка, 313, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (032) 239 58 08
info@b-biscotti.ua, www.biscotti-group.com

LLC “BISCOTTI”
313, Shevchenka Str., Lviv, 79000,
phone: +38 (032) 239 58 08
info@b-biscotti.ua, www.biscotti-group.com

Продукція: Вироби з пісочного тіста; Вироби з
листкового тіста; Вироби здобні хлібобулочні;
Тістечка; Кекси та вафлі.
Експорт: Польща, Молдова, Румунія.

Products: Shortcrust biscuits; Puff pastry; Buns and
rolls; Small cakes; Muffins and waffles.
Exports: Poland, Moldova, Romania.

“BISCOTTI”– українська кондитерська компанія,
що виробляє понад 70 видів високоякісних кондитерських виробів. Основні виробничі потужності компанії “BISCOTTI” розташовані у Львові.

“BISCOTTI” is a Ukrainian confectionery company
which produces more than 70 types of high quality
confectionery. Main production capacities of the
company are located in Lviv.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Справжні шедеври
кондитерського мистецтва

Все для морозива
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ТзОВ “Буський консервний завод”
вул. Петрушевича, 28, м. Буськ,
Золочівський район, 80500,
тел.: +38 (032) 642 14 05
bkzd@ukr.net
Продукція: Виробництво освітленого яблучного
концентрату; освітленого органічного яблучного
концентрату; неосвітленого яблучного концентрату; освітлених фруктових, ягідних та овочевих концентратів. Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; переробка
та консервування м’ясних продуктів; виробництво м’ясних та рибних консервованих кормів
для котів та собак.
Експорт: Північної Америка, країни
Європейського Союзу, Китай.

Busk cannery LLC
28, Petrushevycha Str., Busk,
Zolochiv district, 80500,
phone: +38 (032) 642 14 05
bkzd@ukr.net
Products: Manufacture of clarified apple concentrate;
manufacture of clarified organic apple concentrate;
manufacture of unclarified apple concentrate;
manufacture of clarified fruit, berry and vegetable
concentrates. Processing and canning of fish,
crustaceans and mollusks; processing and canning
of meat products; manufacture of meat and fish
canning feed for cats and dogs.
Exports: North America, the European Union, China.

Наше підприємство є одним з найпотужніших виробників яблучного концентрату та інших видів
фруктових, овочевих та ягідних концентратів у
західній Україні. Наші потужності складають виготовлення до 100 тон концентрованих соків за
добу. Ми працюємо на найсучаснішому обладнанні від фірми B&P Engineering, яке дозволяє нам виготовляти концентрат дуже високої якості. Також
наше підприємство переробляє та консервує рибну та м’ясну продукцію для найбільших торгових
марок України, таких як: “Премія” “Повна чаша”,
“Аквамарин”. Нещодавно ми розпочали виробництво консервованих кормів для котів та собак під
торговою маркою “МУР МУР”

Our company is one of the most powerful producers of
apple concentrate and other types of fruit, vegetable
and berry concentrates in Western Ukraine. Our
capacity is to produce up to 100 tons of concentrated
juices per day. We are working on the most modern
equipment of the B&P Engineering company that
allows us to make concentrate of very high quality.
Our company also processes and preserves fish and
meat products for the largest trademarks in Ukraine,
such as: Premiya, Povna Chasha, Aquamarin. We
have recently started production of cat and dog
canning feed under the trademark Mur Mur.

ТзОВ “ВАЛЕТУДО”
вул. Івана Франка, 2, с. Солуки,
Яворівський район, 81086,
тел.: +38 (032) 295 69 76, +38 (032) 295 69 79
valetudo7373@gmail.com
www.soluky.com, www.soluky.cz
Продукція: Мінеральна лікувально-столова вода
“Солуки”; Мінеральна столова вода “Солуки
Плюс”; Питна вода “Солукська”.
Експорт: Чехія.

Ltd. “Valetudo”
2, Ivan Franko Str., Soluky village,
Yavoriv district, 81086,
phone: +38 (032) 295 69 76, +38 (032) 295 69 79
valetudo7373@gmail.com
www.soluky.com, www.soluky.cz
Products: Mineral natural treatment water “Soluky”;
Mineral spring water “Soluky Plus”; Spring water
“Solukska”.
Exports: Czech.

Компанія “Валетудо” - це завод-виробник, що
знаходиться на території Солукського родовища
мінеральних вод, неподалік від Львова. Ми займаємося безпосереднім видобутком, фасуванням та продажем мінеральних вод ТМ “Солуки”.
Засновниками підприємства є громадяни Чеської
республіки. Унікальність складу самої води та європейський підхід до якості виробництва дозволяє нам створювати по-справжньому цінний продукт для наших споживачів.

Our company is located on the territory of the
Soluky mineral water field, not far from the city
of Lviv. Company Valetudo Ltd. is a producer of
natural mineral water of Soluky brand. Company
Valetudo Ltd. engaged in direct extraction water
from the wells, packing and sales. The founders of
the company are citizens of the Czech Republic.
The unique compounds of salts and minerals in the
water and the European approach to the quality
of production, allows us to create a truly valuable
product for our consumers.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Буський консервний завод”
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ТзОВ “Віденська кава”
вул. Шевченка, 317 А, м. Львів, 79069,
тел.: +38 (032) 297 10 46
wk@mail.lviv.ua, www.wiener-kaffee.eu
Продукція: Кава мелена (вищого та першого ґатунку); Кава в зернах (вищого та першого ґатунку); Кава декофеїнована.
Експорт: Польща.

Ltd. “Wiener Kaffee”
317 А, Shevchenka Str., Lviv, 79069,
phone: +38 (032) 297 10 46
wk@mail.lviv.ua, www.wiener-kaffee.eu
Products: Coffee ground; Coffee beans;
Decaffeinated coffee.
Export: Poland.

Підприємство “Віденська кава” створене у 1992
році та здійснює повний цикл переробки зеленої
кави, а також є одним із найбільших імпортерів
зеленої кави в Україні та має найширший асортимент кави різних сортів і країн походження.
Для максимального задоволення потреб клієнтів
постійно підтримується стабільно великий асортимент, що нараховує близько 70 моносортів загальною вагою понад 150–200 т зеленої кави.

Company “Wiener Kaffee” was founded in 1992
and provides a full cycle of green coffee processing
and is one of the largest importers of green coffee in
Ukraine and has a wide range of coffee varieties and
different countries of origin. To maximize customer
satisfaction grate range of green coffee keeps
consistently, numbering about 70 monosorts with
total weight over 150-200 tons.

ТзОВ “ГАЛ ЄВРО ТОРГ”
Пр.Червоної Калини, 113, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (099) 204 79 09, +38 (096) 999 93 59
galevrotorg@gmail.com, smakulka.com
Продукція: Вершкове масло; сир твердий/напівтвердий; кефір, йогурт, сметана.
Експорт: Країни Європейського Союзу, ОАЕ,
країни Близького Сходу.

GAL EURO TORG LLC
113, Chervonoyi Kalyny Avenue, Lviv, 79000,
phone: +38 (099) 204 79 09, +38 (096) 999 93 59
galevrotorg@gmail.com, smakulka.com
Products: Butter; сheese; kefir, yogurt, sour cream.
Export: The European Union countries, UAE, Middle
East countries.

Гал Євро Торг – офіційний представник понад 50
найбільших виробників зі всієї України. Ми успішно реалізуємо продукти харчування починаючи
з 2008 року на території України та за її межами .
Завдяки перевіреним підприємствам і регулярним
поставкам впродовж усього тижня наші товари
завжди свіжі і якісні.

Gal Euro Torg is the official representative of more
than 50 largest manufacturers from all over Ukraine.
We have been successfully selling food products
since 2008 in Ukraine and abroad. Thanks to proven
companies and regular deliveries throughout the
week, our products are always fresh and high quality.
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ТзОВ “ГАЛ ЄВРО ТОРГ”
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LLC “Galicia-Trade”
274a, Lvivska Str., Horodok,
Lviv district , 81500,
phone: +38 (032) 243 67 11
info@galicia.com.ua
www.galicia.com.ua
Products: Direct-pressed juices and smoothies
under Galicia TM.
Exports: Poland, Belarus, Slovakia, Israel, Azerbaijan,
England, Moldova, Latvia, Lithuania, Estonia, Saudi
Arabia, Czech Republic, USA, Canada.

ТзОВ “Галіція-Трейд” спеціалізується на виготовленні 100% натуральних соків прямого віджиму без
додавання води, цукру і консервантів. Технологія
прямого віджиму передбачає максимальне збереження природних вітамінів і мікроелементів при
мінімальній обробці. Така обробка фруктів дозволяє сокам TM “Galicia” зберегти максимум корисних властивостей, природний смак, аромат і колір.

Galicia-Trade LLC is the biggest NFC juice producer
in Ukraine. Galicia is the first Ukrainian juice of direct
extraction for the production of which concentrates
are not used. Galicia juices are produced free from
added water, sugar, preservatives, colorants and
flavoring. The direct extraction technology involves
minimum processing: a freshly squeezed juice
undergoes a carefully controlled thermal process
(pasteurization) which gives physical conservation.

English-Ukrainian Joint Venture Ltd.“GALCA”
1, Zapovitna Str., Lviv, 79019,
phone: +38 (032) 240 91 92,
export@galca.ua, www.galca.ua
Product: Manufacturing of instant coffee; Ground
coffee; Roasted coffee beans; Instant cereals drinks;
Coffee mixes; Chicory extract.
Exports: Poland, Bulgaria, Spain, Baltic countries,
Belarus, Moldova, USA, Israel, Georgia, Azerbaijan.

Львівська кавова фабрика «Галка» – це:
Виробництво на високотехнологічному обладнанні від флагманів кавової індустрії Німеччини,
Туреччини, Італії. Міжнародні контракти на поставку зеленого кавового зерна з усіх континентів світу. Повний цикл виробництва кави: обсмажування зерен, змелювання, виготовлення
розчинної кави та міксів з вершками та цукром.
Виготовлення напоїв з особливими властивостями на основі цикорію та злаків. Відповідність
світовим стандартам якості та безпеки продукції
ISO 9001 та FSSC 22000. Натуральність сировини та продукції і 80 рокiв незмінно високої якостi.
Команда фахівців, яка знає свою справу, виробництво з можливостями сучасного обладнання.

Lviv Coffee Factory “Galсa” is: Production on hightech equipment from flagships of the coffee industry
of Germany, Turkey, Italy. International contracts
for the supply of green coffee beans from all over
the world. Full coffee production cycle: roasting,
grinding, producing soluble coffee and mixes with
cream and sugar. Manufacturing soluble drinks
based on chicory and cereals with various additives.
Compliance with world standards of quality and
safety of products ISO 9001 and FSSC 22000. 100%
natural raw materials and 80 years of constant quality
of products. The team of specialists who knows their
job.
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ТзОВ “Галіція-Трейд”
вул. Львівська, 274а, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 243 67 11
info@galicia.com.ua, export@galicia.com.ua
www.galicia.com.ua
Продукція: Натуральні соки та смузі виготовлені
методом прямого віджиму.
Експорт: Польща, Білорусь, Словаччина, Ізраїль,
Азербайджан, Англія, Молдова, Латвія, Литва,
Естонія, Саудівська Аравія, Чехія, США, Канада.

Українсько-англійське СП ТзОВ “ГАЛКА Лтд”
вул. Заповітна, 1, м. Львів, 79019,
тел.: +38 (032) 240 91 92,
export@galca.ua, www.galca.ua
Продукція: Розчинна кава; Мелена кава; Смажена
кава в зерні; Розчинні напої на основі злакових;
Кавові мікси; Екстракт цикорію.
Експорт: Польща, Болгарія, Іспанія, країни
Балтії, Білорусія, Молдова, США, Ізраїль, Грузія,
Азербайджан.
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LLC “Galfrost”
89 B, Lesi Ukrainky Str., Zhovkva,
Lviv district, 80300,
phone: +38 (032) 526 20 75, +38 (032) 526 20 76,
sales@galfrost.com.ua, www.galfrost.com.ua
Products: Frozen berries; lyophilized (freeze-dried)
berries and fruits.
Exports: Austria, Italy, Germany, Switzerland, the
Netherlands.

ТзОВ “Галфрост” виробляє та експортує до
країн ЄС заморожені та сублімовані ягоди/фрукти. Підприємство засновано в 2007 році та інтегровано в міжнародну групу компаній. ТзОВ
“Галфрост” сертифіковане як європейський органічний виробник всіх видів дикорослих ягід (заморожених або сублімованих). Також підприємство має сертифікат “Kosher”. До основного переліку продуктів належить дикоросла чорниця,
ожина, журавлина і т.д.

LLC “Galfrost” is a producer and exporter of frozen
and freeze-dried fruits and berries to the EU. The
enterprise was founded in 2007 in Ukraine and got
integrated into an international group of companies.
LLC “Galfrost” is certified as an EU organic producer
of all kinds of wild growing berries (frozen or freezedried). The enterprise is also Kosher certified.
The main product is wild growing blueberry,
blackberry, cranberry, etc.

R&D Enterprise Hetman LLC
10A, Volynska Str., Lviv, 79024,
phone: +38 (032) 240 75 05
hetman.lviv@gmail.com, www.hetman.ua
Products: Horilka TM President, Hetman, Kyiv,
Derzhava, Monopliia; liquer Monopliia Cherry.
Exports: Azerbaijan, Cyprus, Armenia, the Grand
Duchy of Luxemburg.

ТзОВ “НВП “Гетьман” являється провідним виробником якісного алкоголю в Україні. Завод обладнано 6-ма сучасними, технологічними, італійськими лініями, які виготовляють понад 160 марок
горілок. Сучасна система фільтрації води, яка
базується на використанні гірського кришталю
та використання спирту класу Люкс в поєднанні
з ароматними спиртами власного приготування
створюють неповторний смак горілок.

R&D Enterprise Hetman LLC is the leading
manufacturer of quality alcohol in Ukraine. The
plant is equipped with 6 modern, technological,
Italian lines, which produce more than 160 brands of
vodka. The modern water filtration system, based on
the use of mountain crystal and the use of Lux-class
alcohol combined with the aromatic spirits of own
preparation, creates a unique flavor of vodka.
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ТзОВ “Галфрост”
вул. Лесі Українки, 89 В, м. Жовква,
Львівський район, 80300,
тел.: +38 (032) 5262 075, +38 (032) 526 20 76,
sales@galfrost.com.ua, www.galfrost.com.ua
Продукція: Заморожені ягоди; сублімовані ягоди та фрукти.
Експорт: Австрія, Італія, Німеччина, Швейцарія,
Нідерланди.

ТзОВ “Науково-Виробниче Підприємство
“Гетьман”
вул. Волинська, 10А, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (032) 240 75 05
hetman.lviv@gmail.com, www.hetman.ua
Продукція: Горілка ТМ Президент; ТМ Гетьман;
ТМ Київ; ТМ Держава; ТМ Монополія; наливка
“Монополія Вишнева”.
Експорт: Азербайджан, Кіпр, Вірменія, Велике
Герцогство Люксембург.
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GP Agro LLC
74а, Nezalezhnosti str., Velyki Pidlisky village,
Lviv district, 80462,
phone: +38 (067) 797 60 33
emil@gpgroup.biz, www.gpgroup.biz
Products: Black currant; strawberry; raspberry.
Exports: Poland.

ФГ “Добра корівка”
вул. Лісова, 2б, с. Угерсько,
Стрийський район, 82424,
тел.: +38 (068) 605 85 51
info@mykko.com.ua
www.mykko.com.ua
Продукція:
Сир в асортименті.

Farm “Dobra korivka”
2b, Lisova Str., Uhersko village,
Stryi district, 82424,
phone: +38 (068) 605 85 51
info@mykko.com.ua
www.mykko.com.ua
Products:
Cheese.

Молочна ферма Прикарпаття “Мукко” заснована
16 травня 2015 року. У травні 2017 року розпочав
роботу сучасний молокопереробний завод, збудований з дотриманням усіх норм відповідно до
Європейської системи контролю за якістю харчової продукції (HACCP).

Dairy Farm of Precarpathian “Mukko” was founded
May 16, 2015. In May 2017, a modern dairy factory,
built with the observance of all standards in
accordance with the European Food Quality Control
System (HACCP), started its work.
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ТзОВ “Джі Пі Агро”
Незалежності, 74а, с. Великі Підліски,
Львівська область, 80462,
тел.: +38 (067) 797 60 33
emil@gpgroup.biz, www.gpgroup.biz
Продукція: Малина; смородина чорна; полуниця.
Експорт: Польща.

Створене з метою вирощування та переробки
власної ягідної продукції, а також як центр по переробці та зберіганню с/г продукції інших господарств у Західному регіоні України з метою підвищення конкурентоздатності української продукції
та наданню їй якомога більшої додаткової вартості.
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Created for the purpose of growing and processing
its own berry products and also as a center for the
processing and storage of agricultural products of
other farms in West region of Ukraine in order to
increase the competitiveness of Ukrainian products
and provide them with as much additional cost as
possible.
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Історія нашого підприємства починається з минулого століття, зручне планування виробничих приміщень зразково поєднується з правильним підходом до всіх виробничих процесів. Протягом періоду
2016-2018 рр. здійснено реконструкцію деяких виробничих процесів та проведено капітальні і поточні ремонти основних засобів. Дрогобицький м’ясокомбінат проводить забій великої рогатої худоби і
обвалку згідно замовлень клієнтів. Потужність підприємства становить 30 тонн м’яса, великої рогатої
худоби в зміну. Підприємство оснащене сучасними
системами для охолодження, зберігання та шокової
заморозки продукції. Сучасна система упаковки і
палетування дозволяє здійснювати завантаження
в обсязі 20-25 тонн замороженої продукції до 60
хвилин. Товариство володіє сертифікатами на відповідність вимогам ISO, HACCP, HALAL.
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Drohobych Meat Factory LLC
114, Truskavetska Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: +38 (067) 310 14 70
Mk_drog@ukr.net, https://mkdrog.com.ua/
Products: Chilled beef; meat frozen block beef; byproducts frozen/chilled, skins wet-salted, fats.
Export: Georgia, Uzbekistan.

The history of our company dates back to the last
century, convenient planning of production facilities
is perfectly combined with the right approach
to all production processes. During the period
of 2016-2018, some production processes were
reconstructed and capital and current repairs of
fixed assets were carried out. Drohobych Meat
Factory slaughters cattle and dies according to
customer orders. The capacity of the enterprise is
30 tons of meat, cattle per shift. The company is
equipped with modern systems for cooling, storage
and shock freezing of products. The modern system
of packing and palletizing allows to carry out loading
in the amount of 20-25 tons of the frozen production
to 60 minutes. The company has certificates of
compliance with ISO, HACCP, HALAL.

ПрАТ “Дрогобицький хлібокомбінат”
вул. Рєпіна, 8, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (032) 441 55 25, +38 (032) 441 55 15
hlibdr80@gmail.com, droghlib.com.ua
Продукція: Хлібобулочні вироби.

PJSC “Drohobych Bakery”
8, Riepin Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: +38 (032) 441 55 25, +38 (032) 441 55 15
hlibdr80@gmail.com, droghlib.com.ua
Products: Bakery.

Сьогодні ПрАТ “Дрогобицький хлібокомбінат”
є одним з найбільших підприємств хлібопекарської галузі в Прикарпатському регіоні. На власних
виробничих потужностях щодня випускається до
11 тонн хлібобулочної продукції. За багаторічне існування підприємство зарекомендувало себе, як
добросовісний виробник та надійний партнер.

PJSC “Drohobych Bakery” is one of the largest
bakery enterprises in the Carpathian region. Up to 11
tones of bakery products are produced daily based
on our own production capacities. Over the years,
the company has proven to be a conscientious
producer and a reliable partner.

ПрАТ “Дрогобицький хлібокомбінат” не втратив
десятиріччями напрацьованих рецептів та дбає
про збереження національних традицій виробництва, але поряд з тим переймає найкращий світовий досвід. Хліб виготовляється з натуральної високоякісної сировини, без використання консервантів та поліпшувачів.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Дрогобицький м’ясокомбінат”
вул. Трускавецька, 114, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (067) 310 14 70
Mk_drog@ukr.net, https://mkdrog.com.ua/
Продукція: М’ясо охолоджене яловиче; м’ясо
заморожене блочне яловиче; субпродукти заморожені/охолоджені, шкіри м/сол.,жири.
Експорт: Грузія, Узбекистан.

PJSC “Drohobych Bakery” has preserved the
national baking traditions and own recipes
developed over the years. Along with that, the
best world bakery experience is adopted. Bread is
produced from high-quality raw products without
preservatives or conditioners.
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ТзОВ “ЕКО ВАМ АГРО”
вул. Залізнична, с. Добросин,
Львівський район, 80337,
тел.: +38 (097) 561 30 77
Lvoitenko262@gmail.com
Продукція: Продукти рослинництва, що не піддавалися переробці;Просо; Жито; Соняшник;
Гречка; Гірчиця; Теф.

LLC “ECO VAM AGRO”
Zaliznychna Str., Dobrosyn village,
Lviv district, 80337,
phone: +38 (097) 561 30 77
Lvoitenko262@gmail.com
Products: Unprocessed plant products; Millet; Rye;
Sunflower; Buckwheat; Mustard; Teff straw.

ТОВ “ЕКО ВАМ АГРО” сільськогосподарський товаровиробник, що спеціалізується на виробництві органічної продукції: зернові, бобові
та олійні культури. ТОВ “ЕКО ВАМ АГРО” було
сертифіковане ТОВ “Органік Стандарт”. ТОВ
“ЕКО ВАМ АГРО” має 239 гектарів сертифікованої землі. Планується переробна діяльність (органічні крупи, пластівці, борошно, олія).

LLC “EСO VAM AGRO” is an agricultural commodity
producer specializing in the production of organic
products: cereals, legumes, oilseeds on the
territory of Zhovkva district, Lviv region. In 2017
the agroenterprise was inspected by LLC “Organic
Standard”. Today LLC “EСO VAM AGRO” has 239
hectares of certified land, plans include: increasing
the land bank, processing organic products (making
cereals, flakes, flour, oil) and expanding the list of
organic products.

ТМ Смакулі
вул. Шеченка, 1А, с. Керниця,
Львівський район, 81550,
тел.: +38 (050) 370 56 24, +38 (050) 370 00 77
info@smakuli.com, www.smakuli.com
Продукція: Печиво без глютену; Печиво без
лактози.

TM Smakuli
1A, Shevchenko Str., Kernytsya village,
Lviv district, 81550,
phone: +38 (050) 370 56 24, +38 (050) 370 00 77
info@smakuli.com, www.smakuli.com
Products: Gluten-free cookies; Lactose-free
cookies.

Ми – сімейна компанія, котра спеціалізується на
виробництві печива без глютену та без лактози під ТМ Смакулі. Ми пишаємося бути першим
українським виробником печива без глютену
та без лактози з 2016 року. Наша місія - надати
можливість ласувати солодким печивом всім людям, а передусім тим, хто через харчову непереносимість чи алергію на глютен чи лактозу був
позбавлений цього простого задоволення. У нашому асортименті 8 видів печива. Вся продукція
виробляється у відповідності до міжнародного
стандарту якості та безпечності продукції ISO
22000 та Халяль. Ми не використовуємо синтетичні ароматизатори та барвники.

BUD’MO ZDOROVI is Ukrainian family owned
company specializing in the manufacturing of glutenfree and lactose-free cookies under TM SMAKULI. We
are proud to be the first manufacturer of gluten-free
and lactose-free cookies in our country since 2016.
We are aiming to give an opportunity to consume
and enjoy sweets to everyone, and especially to
those, who have dietary restrictions because of the
allergy or intolerance for gluten and lactose. There
are 8 types of cookies in our range, which are packed
in pouch packets. All our products are manufactured
according to international standards of quality and
safety of food. All our products are certified under
ISO 22000 and Halal. We do not use artificial flavors
and colors.
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Сільськогосподарський
товаровиробник
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ТзОВ “ЄВРО-КОМЕРС”
вул. Львівська, 19, м. Червоноград,
Червоноградcький район, 80100,
тел.: +38 (032) 494 99 00
sales.exp@eurocommerce.biz
www.eurocommerce.biz
Продукція:
Свинина; Яловичина; Птиця; Яйця.
Експорт: В’єтнам, Ангола, Ліберія, Гонконг, Китай,
М’янма, Молдова, Таїланд, Того, Демократична
Республіка Конго, Мавританія, Камерун, Нігерія,
Кот-Д’Івуар, Республіка Бенін , Республіка КабоВерде , Гана, Габон, Гвінея, Південно-Африканська
Республіка, Бахрейн , Сієра-Леоне , Грузія, Замбія,
Сомалі, Кенія, Канада, США, Малайзія, Республіка
Філіппіни, Сінгапур, Камбоджа, Республіка Корея,
Лаоська Народно-Демократична Республіка.

Ltd. “EuroCommerce”
19, Lvivska Str., Chervonograd,
Chervonograd district, 80100,
phone: +38 (032) 494 99 00
sales.exp@eurocommerce.biz
www.eurocommerce.biz
Products:
Pork; Beef; Poultry; Eggs.
Exports: Vietnam, Angola, Liberia, Hong Kong, China,
Myanmar, Moldova, Thailand, Togo, Democratic
Republic of the Congo, Mauritania, Cameroon,
Nigeria, Ivory Coast, Republic of Benin, Republic of
Cape Verde, Ghana, Gabon, Guinea, South Africa,
Bahrain, Sierra Leone, Georgia, Zambia, Somalia,
Kenya, Canada, USA, Malaysia, Republic of the
Philippines, Singapore, Cambodia, Republic of
Korea, Lao People’s Democratic Republic.

Якісне та комфортне забезпечення вас м’ясною
продукцією – наше найперше завдання. Ми співпрацюємо з м’ясокомбінатами та ковбасними цехами,
торговими мережами та роздрібними магазинами. І
жодного з клієнтів ми не обмежуємо. Вітчизняне чи
імпортоване м’ясо, дрібний гурт чи великі за обсягом замовлення – обираєте лише ви!

Thanks to the work of Ltd. “Eurocommerce” experts
you receive only the freshest and guaranteed highquality pork. We have all the necessary documents,
therefore we work very fast. We carefully select only
the best beef cattle. Each stage of the beef supply is
monitored by the qualified specialists.

ТВП “Жовківський цех безалкогольних напоїв”
Жовківської РСС
вул. Лесі. Українки, 63 А, м. Жовква,
Львівський район, 80300,
тел.: +38 (032) 522 19 76
tvp_cehban@ukr.net
Продукція: Напої в скляній тарі, напої в ПЕТ тарі,
оцет столовий.

TVP “Zhovkva Soft Drinks
Workshop”
63a, Lesi Ukrainky Str., Zhovkva,
Lviv district, 80300,
phone: +38 (032) 522 19 76
tvp_cehban@ukr.net
Products: Beverages in glass bottles, beverages in
thermoplastic packaging, vinegar.

ТВП “Жовківський цех безалкогольних напоїв”
виготовляє напої за давніми традиціями без консервантів та барвників, на натуральній основі
(цукрові сиропи), з терміном придатності 7-15 діб.
Асортимент продукції налічує більше 14 видів
напоїв, а також ексклюзивний напій «Мокко»,
виготовлений з кави натуральної зернистої.
Основними цінностями підприємства є натуральність і висока якість продукції, яка залишає незабутній смак.

TVP “Zhovkva Soft Drinks Workshop” produces soft
drinks by old traditions without preservatives or
colourants basing on natural material (sugar
syrups) with shelf life of 7-15 days. The product
range includes more than 14 kinds of drinks. The
company specialty is a drink “Mokko” made
from natural ground coffee. The company core
values are naturalness and high quality of delicious
products.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Напій
безтурботного дитинства
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ТзОВ ”Західна Аграрна Компанія” є експортером
продукції фермерського господарства
УЛАР. Код виробничих потужностей PM 13-09-27.
ФГ “Улар” є найбільшим виробником м’яса птиці у Західній Україні. Виробничі потужності підприємства сертифіковані сертифікатом “Галяль”
що дає можливість експортувати продукцію в
країни Сходу. ТзОВ ”Західна Аграрна Компанія”
- класичне поєднання європейських стандартів
якості, широкого асортименту та доступних цін.
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Ltd. “Western Agricultural Company”
94, Bolonia Str., Mykolaiv,
Zolochiv district, 81600,
phone: +38 (097) 945 83 09
viraz@ukr.net, ular.lviv.ua
Products: Chilled and frozen dressed chicken;
Ready-to-cook chilled and frozen dressed chicke;
Chilled and frozen dressed chicken by-products.
Exports: Uzbekistan, Azerbaijan, Iraq, Iran, Ghana,
Beni, Egypt, Malaysia, Vietnam.

Ltd. “Western Agricultural Company” is an
exporter of ULAR farm products. ULAR is the largest
manufacturer of dressed paultry in Western Ukraine.
ULAR company facilities are Halal certified, which
allows exporting our goods to Asia. Ltd. “Western
Agricultural Company” is a combination of European
standards, broad range of products, and affordable
prices.

ПП “Західний Буг”
вул. Юності, 39, с. Павлів,
Червоноградський район, 80250,
тел.: +38 (032) 553 54 08, +38 (032) 553 57 71
zah_bug@ukr.net, www.zahbug.com.ua
Продукція: Ячмінь, кукурудза, пшениця продовольча, ріпак, пшениця фуражна, соя, горох.
Експорт: Саудівська Аравія, Єгипет, Туреччина.

PE “Zakhidnyi Buh”
39, Yunosti Str., Pavliv village,
Chervonohrad district, 80250,
phone: +38 (032) 553 54 08, +38 (032) 553 57 71
zah_bug@ukr.net, www.zahbug.com.ua
Products: Barley, milling wheat, feed wheat, corn,
rape, soybeans, pea beans.
Exports: Saudi Arabia, Egypt, Turkey.

Приватне підприємство “Західний Буг” – аграрна компанія, основним напрямком діяльності
якої є вирощування зернових, технічних та кормових культур, їх зберігання та реалізація. Місія
компанії – задоволення потреб продовольчого
ринку продукцією рослинництва за конкурентоспроможними цінами шляхом організації процесу
високотехнологічного вирощування польових
с/г культур, на основі застосування передового
вітчизняного і закордонного досвіду та залучення оптимальної чисельності висококваліфікованого персоналу.

PE “Zakhidnyi Buh” is an agricultural company,
mainly engaged in the growing of grain, сommercial
and feed crops, their storage and distribution. The
company’s mission is meeting the needs of the
food market of crop products atcompetitive prices
through the organization of the process of high-tech
cultivation of field crops on the basis of the best
national and international practices and involving
highly qualified personnel.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Західна Аграрна Компанія”
вул. Болоня, 94, м. Миколаїв,
Золочівський район, 81600,
тел.: +38 (097) 945 83 09
viraz@ukr.net, ular.lviv.ua
Продукція: Тушка курчат- бройлера охолоджені
та заморожені; Напівфабрикати курчат - бройлера охолоджені та заморожені; Субпродукти курчат - бройлера охолоджені та заморожені.
Експорт: Молдавія, Грузія, Узбекистан, Азербайджан,
Ірак, Іран, Гана, Бені, Єгипет, Малайзія, В’єтнам.
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ТзОВ “Західний Торгівельний Ресурс”
вул. Надністрянська, 152А, с. Київець,
Стрийський район, 81646,
тел.: +38 (096) 219 56 54
viraz@ukr.net
Продукція:
Мясо курчат бройлерів (суха заморозка).
Експорт:
В’єтнам, Ірак, країни Близького Сходу.

LLC “Western Trading Resource”
152 А, Naddnistrianska Str., Kyivets village,
Stryiskyi district, 81646,
phone: +38 (096) 219 56 54
viraz@ukr.net
Products:
Broiler chicken meat(freeze-dry).
Exports:
Vietnam, Iraq, Middle East countries.

Підприємство експортує м’ясо курчат бройлера (суха заморозка) з забійного цеху ФГ “УЛАР”.
Продукція сертифікована сертифікатом Halal.

The enterprise exports broiler chicken meat (freezedry) from the slaughter room of the farm ULAR. The
products are certified by Halal certificate.

ТМ «Зелена Корова»
вул. Дорошенка П. 15/3, м. Львів, 79005,
тел.: +38 (068) 108 54 55, +38 (073) 108 54 55
greencowlviv@gmail.com, www.zelenakorova.com.ua
Продукція: Сир тофу: класичний, копчений;
з овочами і травами; смажений карі; смажений з аджикою; смажений в томатному соусі.
Фалафель; хумус; паштет з томатами та часником; керобелла. Рослинний продукт копчений
(ковбаса/сосиски); класичний (ковбаса); ніжний
(ковбаса/сосиски).

TM «Zelena korova»
15/3, Doroshenka P. Str., Lviv, 79005,
phone: +38 (068) 108 54 55, +38 (073) 108 54 55
greencowlviv@gmail.com, www.zelenakorova.com.ua
Products: Tofu cheese: classic, smoked tofu cheese;
with vegetables and herbs; tofu cheese fried with
curry, fried with adjika and fried in tomato saucе.
Falafel; hummus; pate with tomatoes and garlic;
сarobella. Vegetable product: smoked (sausage/
sausages), classic (sausage), gentle plant product
(sausage/ sausages).

ТМ Зелена Корова займається виробництвом
рослинної продукції з 2017 року. Ми йдемо в ногу
з часом, тому виготовляємо актуальну продукцію
здорового харчування, яку потребує сучасна людина. Це продукція для вегетаріанців, веганів, а
також для тих, хто шукає нові смаки та слідкує за
своїм здоров’ям. Ми завжди використовуємо сою,
яка не містить ГМО та має українське походження.
Також, наша продукція не має штучних барвників,
ароматизаторів та консервантів: саме таким чином ми піклуємося про споживача. Якість для нас
– головне!

TM Zelena korova produces plant products. We
move with the times, so we make the latest healthy
products that modern man needs. These are
products for vegetarians, vegans, as well as for
those who are looking for new tastes and take care
of their health. We only use GMO-free soybeans
that are grown in Ukraine. Also, our products do not
have artificial colors, flavors and preservatives. This
is how we take care of the consumers. The quality of
our product is number one for us!

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Західний Торгівельний Ресурс”
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ТзОВ “Кам’янка-Бузький комбікормовий завод”
вул. Шевченка, 129а, м. Кам’янка-Бузька,
Львівський район, 80400,
тел.: +38 (032) 542 36 31
bizboy@ukr.net
Продукція: Ячмінь, Пшениця, Ріпак, Соя,
Соняшник, Кукурудза, Мінеральні добрива.
Експорт: Польща, Білорусь.

LLC “Kamianka-Buzkyi Kombikormovyi Zavod”
129а, Shevchenka Str., Kamianka-Buzka ,
Lviv district, 80400,
phone: +38 (032) 542 36 31
bizboy@ukr.net
Products: Barley; Wheat; Rapeseed; Soybeans;
Sunflower; Corn; Mineral fertilizers.
Exports: Poland, the Republic of Belarus.

ТзОВ “Кам’янка-Бузький комбікормовий завод”
працює на внутрішньому та зовнішньому ринку
понад 13 років. Основна сфера діяльності – оптова
реалізація зернових та технічних культур, надання послуг елеватора – післяурожайна діяльність з
підвищення якості зерна: очищення, сушіння, оброблення його перед реалізацією, надання послуг
складського зберігання та складування зерна.
Товариство володіє власною сертифікованою лабораторією для проведення якості зерна та відповідними кваліфікованими спеціалістами, а також сертифікованими складськими приміщенням
потужністю 2 тис. тонн одночасного зберігання.
Відвантаження зерна проводиться залізничним
транспортом, оскільки наявна власна під’їзна колія
та автотранспортом.

LLC “Kamianka-Buzkyi Kombikormovyi Zavod”
has been operating in the domestic and foreign
markets for over 13 years. The main area of activity
is the wholesale of grain and industrial crops, the
provision of grain elevator services - post-harvest
activity for improving the quality of grain: cleaning,
drying, processing before sale, providing the
services of warehousing and storage of grain.
The company has its own certified laboratory for
ensuring the grain quality and the appropriately
qualified specialists, as well as the certified
warehouse premise with a capacity of 2 thousand
tons of simultaneous storage. The grain is shipped
by rail transport as the company has its own rail
siding and vehicles.

ТОВ “Карпатські мінеральні води”
с. Струтин, Золочівський район, 80743,
тел.: +38 (032) 655 69 15
office@kmw.com.ua, http://kmw.com.ua
Продукція: Мінеральна вода природна столова «Карпатська джерельна»; безалкогольні напої ТМ «Соковинка», ТМ «Фруктова джерельна»,
енергетичний напій «DRAGON».

LLC “Carpathian Mineral Waters”
Strutyn village, Zolochiv district, 80743,
phone: +38 (032) 655 69 15
office@kmw.com.ua, http://kmw.com.ua,
Products: Mineral water “Karpatska Dzherelna”;
soft drinks “Sokovynka”, “Fruktova Dzherelna”;
energy drink “DRAGON”.

Компанія “Карпатські мінеральні води” є національним виробником мінеральних вод і безалкогольних напоїв вже більше ніж 15 років.
Підприємство “Карпатські мінеральні води” розташоване на великому Струтинському родовищі
прісних підземних вод в екологічно чистому районі Західної України. Вода видобувається з двох
артезіанських свердловин глибиною 90 метрів і
проходить фільтрацію лише від механічних домішок, тому в ній збережені всі природні властивості. Одним із основоположних принципів компанії “Карпатські мінеральні води” є всебічний
контроль якості продукції на всіх етапах виробництва.

The company Carpathian Mineral Watershas
been a national producer of mineral water and
soft drinks for more than 15 years. The enterprise
Carpathian Mineral Waters is located on the large
Strutyn deposit of ground water in an eco-friendly
area of Western Ukraine. Water for Carpathian
Mineral Waters products is taken from two 90-meterdeep artesian wells. The water is filtered only from
mechanical dashes, thus, all the natural at tributes
are preserved in it.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Кам’янка-Бузький комбікормовий завод”
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ТОВ “КОМПАНІЯ «НАШ ЧАЙ» виробляє чорний
чай, трав’яні збори та чай для схуднення. Трави
збирають в екологічно чистих куточках західної
України, тому вони дуже корисні для здоров’я
людей. Виготовляємо продукцію під Privat Label.
Унікальна упаковка дозволить споживачу бачити
вміст продукту. Ми готові докласти максимум зусиль для укладення довгострокових контрактів,
та пропонуємо партнерські умови для побудови
взаємовигідних комерційних відносин.
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OUR TEA COMPANY LTD
154, Shevchenko Str., Lviv, 79069,
phone: +38 (093) 989 12 21
teaourtea@ukr.net, company.our.tea@gmail.com,
www.nash-chay.com/
Products: Herbal natural teas 100%; fito tea “LOSE
WEIGHT”; blends of black, flavored with berries and
flowers.
Exports: Canada.

OUR TEA COMPANY LTD produces black tea,
herbal teas and slimming tea. Herbs are harvested
in ecologically clean corners of western Ukraine,
so they are very useful for human health. We
manufacture products for Privat Label. The unique
packaging will allow the consumer to see the
contents of the product. We are ready to make
every effort to conclude long-term contracts, and
offer partnership conditions for building mutually
beneficial commercial relations.

Voldy LLC TM Chocoboom
153A, Zelena Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (093) 233 36 74
info@chocoboom.com.ua, www.chocoboom.com.ua
Products: Production of chocolate, chocolate-waffle
and waffle candies; production of confectionery
glazes.
Exports: Lithuania, Latvia, Estonia, Azerbaijan,
Tajikistan, Northern Macedonia, Kosovo.

ТзОВ “Компанія “Волді” ТМ “CHOCOBOOM” одна
з найбільших виробників натуральних солодощів
на Західній Україні. ТМ Chocoboom - це передусім
висока якість. Продукція відповідає вимогам ISO
22000:2005 та ISO 9001:2015 та ДСТУ 4135:2014.
Пріоритетом компанії є турбота про здоров’я
споживачів. Для виготовлення продукції використовуються тільки натуральні інгредієнти без
додавання транс-жирів, пальмової олії, штучних
ароматизаторів, барвників та консервантів. ТзОВ
“Компанія “Волді” завоювала репутацію надійної
та відповідальної компанії, а також високу довіру
споживачів та партнерів до бренду Chocоboom.

The company Voldy LLC TM Chocoboom is one of
the biggest producers of natural sweets in Western
Ukraine.TM Chocoboom is a first of all high quality.
The production of the company is certified according
to the international standards ISO 9001 and ISO
22000. The company’s priority is to take care of
the consumers’ health. Only natural ingredients
without trans fats, palm oil, artificial flavors, dyes,
and preservatives are used to make the products.
Voldi LLC has won a reputation as a reliable and
responsible company and high trust of consumers
and partners in the Chocoboom brand.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТОВ “КОМПАНІЯ «НАШ ЧАЙ”
вул. Шевченка, 154, м. Львів, 79069,
тел.: +38 (096) 098 44 99
teaourtea@ukr.net, company.our.tea@gmail.com,
www.nash-chay.com/
Продукція: Трав’яні чаї натуральні 100%; фіто
чай “ПОХУДАЙ”; купажі чорних, ароматизованих
з ягодами та квітами.
Експорт: Канада.

ТзОВ “Компанія “Волді” ТМ Chocoboom
вул. Зелена, 153А, м. Львів, 79035,
тел.: +38 (093) 233 36 74
info@chocoboom.com.ua, www.chocoboom.com.ua
Продукція: Виробництво шоколадних, шоколадно-вафельних та вафельних цукерок; виробництво кондитерських глазурей.
Експорт: Литва, Латвія, Естонія, Азербайджан,
Таджикистан, Північна Македонія, Косово.
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ПрАТ “Компанія Ензим” - це масштабне українське підприємство, яке є безперечним лідером на вітчизняному ринку дріжджового продукту та експортує близько 40% продукції в 16 країн Європи, Азії та
Африки. Нашим основним бізнесом є виготовлення
пресованих та сухих хлібопекарських дріжджів, розвиток напрямків виробництва додатків для хлібопекарського та кондитерського виробництва.
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Private Joint-Stock Company “Enzym Company”
232, Lychakivska Str., Lviv, 79014,
phone: +38 (032) 298 98 43
secretary@enzym.com.ua, www.enzym.com.ua
Products: Pressed baker’s yeast; Dry baker’s yeast;
Active probiotic yeast for animal farming; Yeast
extract.
Exports: Netherlands, Belgium, Germany, Poland,
Czech Republic, Moldova, Croatia, Hungary, Romania,
Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, OAE, Nigeria, Bosnia,
Slovakia, India.

Enzym Private Joint-Stock Company is one of the
major companies in Ukraine. The company is the
undisputed leader in production of yeast for the
domestic market, while it exports about 40% of its
products to 16 European countries, Asia and Africa.
The company’s main focus is on production of
compressed and dry baking yeast, the development
of new manufacturing processes for bakery.

ПрАТ “Концерн Хлібпром”
вул. Хлібна, 2, м. Львів, 79035,
тел.: +38 (032) 297 72 70
info@hlibprom.com.ua
www.hlibprom.com.ua
Продукція: Хлібобулочні заморожені напівфабрикати; Кондитерські вироби; Круасани довготривалого терміну придатності.
Експорт: Білорусь, Молдова, США, Німеччина,
Туркменістан, Естонія, Азербайджан.

PrJSC “Concern Hlibprom”
2, Hlibna Str., Lviv, 79035,
phone: +38 (032) 297 72 70
info@hlibprom.com.ua
www.hlibprom.com.ua
Products: Frozen bread and bakery products;
Confectionery; Long-term croissants.
Exports: Belarus, Moldova, USA, Germany,
Turkmenistan, Estonia, Azerbaijan.

ПрАТ “Концерн Хлібпром” - один з лідерів серед
українських виробників хліба, хлібобулочних та
кондитерських виробів. Компанія була заснована
в 2003 році, включає 6 виробничих підрозділів і
надає робочі місця 3200 працівників. Основними
групами продуктів, призначених для експорту, є:
Заморожений хліб і хлібобулочні вироби. Печиво
Bandinelli. Круасани 2gо - круасани тривалого терміну зберігання європейської якості з сучасним
дизайном.

PrJSC “Concern Hhlibprom” is a leading Ukrainian
bread, bakery and confectionery producer. It was
founded in 2003, includes 6 production units, total
amount of employees is around 3200. The key
product groups destined for export are as follows:
Frozen bread and bakery products. Bandinelli
biscuits. Croissants 2go of European quality and
modern design.
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ПАТ “Компанія Ензим”
вул. Личаківська, 232, м. Львів, 79014,
тел.: +38 (032) 298 98 43
secretary@enzym.com.ua, www.enzym.com.ua
Продукція: Дріжджі пресовані хлібопекарські;
Дріжджі хлібопекарські сухі; Живі пробіотичні
дріжджі для тваринництва; Дріжджовий екстракт.
Експорт: Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Польща,
Чехія, Молдова Хорватія, Угорщина, Румунія,
Болгарія, Грузія, Азербайджан, ОАЕ, Нігерія,
Боснія, Словаччина, Індія.
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ТзОВ “Кормотех” – перша українська компанія, що
пропонує світу високоякісне харчування для котів
та собак. За 13 років існування компанія – завоювала 31% ринку та вийшла на ринки Європи, Азії та
Африки. Корми для тварин, виготовлені компанією
“Kormotech” - це готове, повністю збалансоване
харчування, розроблене з урахуванням фізіологічних особливостей тварин. Загалом, асортимент
продукції компанії налічує близько 230 смаків сухих і вологих кормів. І включає в себе сухий і вологий корм для собак і кішок в стандартному сегменті («Гав», «Мяу») преміум ( «CLUB 4 PAWS») і супер-преміум («Optimeal»).
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Ltd. “Kormotech”
Prylbychi village, Yavoriv district, 79026,
phone: +38 032 298 9839
kormotech@kormotech.com.ua
www.kormotech.com
Products: Dry food for cats and dogs, pouch food for
cats and dogs.
Exports: Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland,
Hungary, Moldova, Bulgaria, France, the Netherlands,
Tunisia, Georgia, Kazakhstan, Azerbaijan, Saudi
Arabia.

Ltd. “Kormotech” is the first Ukrainian company
that offers high-quality food for cats and dogs. The
company has gained 31% of the local market and
penetrated into the markets of Europe, Asia and
Africa within 13 years of existence. The pet food
produced by Ltd. “Kormotech” is ready-to-use, wellbalanced nurture, which meets physiological needs
of pets. Overall, the range of company’s products
includes about 230 flavors of dry and pouch pet
food falling into standard (“Gav”, “Meow”), premium
(“CLUB 4 PAWS”), and super-premium (“Optimeal”)
segments.

ТзОВ “КОУДАЙС УКРАЇНА”
вул. Заводська, 14, с. Хильчиці,
Золочівський район, 80750,
тел.: +38 (050) 105 00 01
office@koudijs.ua, www.koudijs.ua/
Продукція: Корми для тварин (птиця, свині, ВРХ,
кролі); амінокислоти; БМВД; премікси; олія.
Експорт: Польща, Чехія, Нідерланди.

Кoudijs Ukraine LLC
14, Zavodska Str., Hilchytsy village,
Zolochivsky district, 80750,
phone: +38 (050) 105 00 01
office@koudijs.ua, www.koudijs.ua/
Products: Animal feed (poultry, pigs, cattle, rabbits);
amino acids; concentrate; premixes; oil.
Export: Poland, The Czech Republic, The
Netherlands.

ПРОФЕСІЙНІ
КОРМИ

Koudijs Animal Nutrition — провідна компанія у галузі виробництва кормів для сільськогосподарських тварин, що спеціалізується на виробництві та реалізації повнораціонних комбікормів, концентратів і
преміксів. Компанію було засновано ще на початку
XIX ст. в Нідерландах, і починала вона свою роботу як регіональне підприємство. З часом компанія
збільшила обсяги виробництва і вже з 1960 року
розпочала експорт кормових концентратів в інші
країни. На сьогодні Коудайс в Україні виготовляє
готові комбікорми, БВМД, та будує сучасний завод
завод по виробництву преміксів. Також потужності
компанії — це 65 заводів у світі, на яких виготовляється щороку понад 8 млн. тонн готової продукції.

Koudijs Animal Nutrition is a leading company in the
field of feed productior for farm animals, specializing
in the production and sale of complete feeds,
concentrates and premixes. The company was
founded in the early 19th century. in the Netherlands,
and began its work as a regional enterprise. Over
time, the company increased production and in
1960 began exporting feed concentrates to other
countries. Currently, Koudijs in Ukraine produces
complete feeds, concentrates, and builds a modern
plant for the production of premixes. Also, the
company’s capacity is 65 plants in the world, which
produce more than 8 million tons of finished products
annually.
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ТзОВ “Кормотех”
с. Прилбичі, Яворівський район, 79026,
тел.: +38 (032) 298 98 39
kormotech@kormotech.com.ua
www.kormotech.com
Продукція: Cухі корми для котів та собак; Вологі
корми (паучі) для котів та собак.
Експорт: Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Польща,
Угорщина, Молдова, Болгарія, Франція, Королівство
Нідерландів, Туніс, Грузія, Казахстан, Азербайджан,
Саудівська Аравія.
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ТОВ “Кондитерська фабрика “Ярич” – це поєднання сучасної технології, якісної продукції та роботи спеціалістів, які своєю працею роблять світ кондитерських виробів ще смачнішим та яскравішим.
Діяльність фабрики сконцентрована на виробництві затяжного печива та крекерів. Кондитерська
фабрика “Ярич” має великий досвід у виробництві
печива PrivateLabel для міжнародних мереж супермаркетів та дистрибуторів різних країн.
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Confectionary Yarych is a powerful combination of
modern technology, uncompromising quality, and
top specialists. We are a team of professionals who
know how to create perfect biscuits. The factory
mainly specializes in the production of semi-sweet
biscuits and crackers. ConfectionaryYarych LLC
has a huge experience in Private Label projects
with both international chains of supermarkets and
foreign distributors.

ТзОВ “Лео Стиль”

ТзОВ “Лео Стиль”
вул. Зелена, 149 Д, м. Львів, 79053,
тел.: +38 (096) 529 07 22
office.leo.style@gmail.com,
www.leocoffee.com.ua
Продукція:
Кава в зернах (моносорти Арабіки; Суміші Арабіки
з робустою); Кава мелена (моносорти Арабіки;
Суміші Арабіки з робустою).

LLC “Leo Style”
149 d, Zelena Str., Lviv, 79053,
phone: +38 (096) 529 07 22
office.leo.style@gmail.com,
www.leocoffee.com.ua
Products:
Coffee beans (Arabica, and Melange Arabica with
Robusta); Ground Coffee (Arabica, and Melange
Arabica with Robusta).

Компанія “Лео Стиль” є виробником кави.
Обсмажуючи зелені зерна арабіки та робусти,
привезені з країн, де вирощують кавові дерева,
ми створили торгову марку “Leo Coffee”. Для багатьох з нас кава означає більше, ніж ранковий
заряд організму кофеїном - це задоволення, ритуал, маленький щасливий момент дня. Як і ви,
ми також піклуємось про смак і якість, саме тому
пропонуємо натуральну, ароматну та свіжообсмажену каву.

Leo Style is a coffee maker. We created the trademark
“Leo Coffee”, frying green grains of Arabica and
Robusta, brought from countries where coffee trees
are grown. For many of us coffee means more than
the morning charge of the body with caffeine - it’s
a pleasure, a ritual, a small happy moment of the
day. Like you, we also take care of taste and quality,
which is why we offer natural, fragrant and freshlyfried coffee.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

LLC “ConfectioneryYarych”
1, Zavodska Str., Staryi Yarychiv village,
Lviv district, 80463,
phone: +38 (032) 226 77 17
export@yarych.com
www.yarych.com
Products: Semi-sweet biscuits and crackers.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “КФ “Ярич”
вул. Заводська, 1, с. Старий Яричів,
Львівський район, 80463,
тел.: +38 (032) 226 77 17
export@yarych.com
www.yarych.com
Продукція: Затяжне печиво та крекери.
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LEOPOL LLC
25, Nezalezhnosti Str., Velyka Vilshanytsia village,
Zolochiv district, 79034,
phone: +38 (093) 989 12 21
leopol_lviv@ukr.net, https://www.leopol.ua/
Products: Classic chocolate (black, milk, white,
strawberry, caramel) with sublimated berries and
nuts; chocolate according to own recipe without
sugar, gluten and lactose on the basis of kerob and
on the basis of grated cocoa beans; chocolate-nut
pastes and dragees based on chocolate without
sugar, gluten and lactose.

ТОВ “ЛЕОПОЛЬ” - це львівський шоколад ручної
роботи з неймовірною історією в унікальній упаковці. Приміщення нашого виробництва облаштоване за системою НАССР. На сьогоднішній день
в нашому асортименті 11 видів класичного шоколаду, 5 видів шоколаду без цукру, 3 види шоколадно-горіхової пасти та 6 видів драже на основі
шоколаду власного виробництва без цукру.

LEOPOL LLC is handmade chocolate from Lviv with
an incredible history in a unique packaging.
The premises of our production are arranged
according to the HACCP system. Today in our range
there are 11 types of classic chocolate, 5 types of
chocolate without sugar, 3 types of chocolate-nut
paste and 6 types of dragee based on chocolate of
own production without sugar.

ТзОВ “Львівська майстерня пряників “Юрашки”
вул. Б.Хмельницького, 212А, м. Львів, 79037,
тел.: +38 (068) 010 63 37
info@yurashky.com
www.yurashky.com
Продукція:
Солодкі пряники з глазурю;
Солені пряники з глазурю.
Експорт:
Польща.

LLC “Lviv manufactory of gingerbread “Yurashky”
212 A, Bogdana Khmelnuckogo Str., Lviv, 79037,
phone: +38 (068) 010 63 37
info@yurashky.com
www.yurashky.com
Products:
Sweet glaze gingerbreads;
Salt Gingerbread Cookie with glaze.
Exports:
Poland.

Виробник пряників ручної роботи. Великий асортимент на різну тематику. Робимо індивідуальні замовлення у великих об’ємах.

The manufacturer of handmade gingerbread. Large
assortment on different topics. We make individual
orders in large volumes.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТОВ “ЛЕОПОЛЬ”
вул. Незалежності, 25, с. Велика Вільшаниця,
Золочівський район, 79034,
тел.: +38 (093) 989 12 21
leopol_lviv@ukr.net, https://www.leopol.ua/
Продукція: Класичний шоколад (чорний, молочний, білий, полуничний, карамельний) з
сублімованими ягодами та горіхами; шоколад
за власною рецептурою без цукру, глютену та
лактози на основі керобу та на основі тертих какао-бобів; шоколадно-горіхові пасти та драже на
основі шоколаду без цукру, глютену та лактози.
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PJSC “Lviv Freezer Factory”
2, Povitriana Str., Lviv, 79025,
phone: +38 (032) 267 34 66
office@limo.ua, www.limo.ua
Products: Ice cream in the assortment; Fortified
foods; Fruits and vegetables frozen.
Exports: Israel, America, Lithuania, Italy, Spain,
England, Moldova, Vietnam.

ПрАТ “Львівський Холодокомбінат”– входить у
трійку лідерів у галузі виробництва морозива (за
даними досліджень 2018р). Історія виробництва
солодощів розпочалася понад 70 років тому у
Львові. Ми перенесли весь наш досвід за ці роки
і зміцнили його інноваціями для досягнення синергії традиційних рецептів і сучасних технологій.
Сьогодні ми є одним з провідних виробників морозива в Україні.

PJSC “Lvivskiy Kholodokombinat” belongs to the
top three ice cream producers (according to research
data 2018). The history of our cold sweets production
started over 70 years ago in Lviv. We carried all our
experience through these years and reinforced it
with innovations to achieve a synergy of traditional
recipes and modern technology. Today, we are one
of the top producers of ice cream in Ukraine and aim
to widen Limo presence all over the world.

ТзОВ “Молокозавод “Самбірський”
вул. Мазепи, 14, м. Самбір,
Самбірський район, 81400,
тел.: +38 (032) 363 23 53, +38 (032) 366 06 14
sambir-cheese@mail.lviv.ua
www.sambir-cheese.lviv.ua
Продукція: Масло тваринне, спред, сир твердий
жирний, вершки, казеїн.

LLC “Molokozavod Sambirskyi”
14, Mazepy Str., Sambir,
Sambir district, 81400,
phone: +38 (032) 363 23 53, +38 (032) 366 06 14
sambir-cheese@mail.lviv.ua
www.sambir-cheese.lviv.ua
Products: Butter, spread, hard rennet cheeses, sour
cream, casein.

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Молокозавод “Самбірський” спеціалізується
на виробництві твердих сичужних сирів. В 20012003 р.р. було проведено заміну технологічного
обладнання: модернізовано дільницю виробництва твердих сичужних сирів. Самбірські сири,
асортимент яких налічує 15 видів, виготовляють
з молока найкращої якості, яке отримується від
корів, випас яких проводиться на гірських та пригірських пасовищах Карпат. На дільницях виробництва сирів збережено класичну, традиційну
технологію виробництва сирів твердих сичужних
– “Костромський”, “Ярославський”, “Естонський”.
На підприємстві при сприянні голландських
фахівців розпочали виробництво сиру “Гауда”.
Полюбились споживачам і такі елітні види сирів
як “Сметанковий”, “Едам” та “Маасдамер” який
виробляється в оригінальній голландській формі.

LLC “Molokozavod Sambirskyi” specializes in
production of hard rennet cheeses. In 2001-2003 the
company performed full renovation of the technical
equipment: production line of hard rennet cheeses
was modernized. The company produces 15 types of
cheese made of best quality milk. LLC “Molokozavod
Sambirskyi” has preserved classic, traditional
technology of production of hard rennet cheeses
«Kostromskyi», «Yaroslavskyi», «Estonskyi». With the
assistance of Dutch experts the company started
production of the cheese «Gauda». Consumers also
like such elite kinds of cheese as «Smetankovyy,»
«Adam», and «Maasdammer” produced in original
Dutch form.
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ПАТ “Львівський холодокомбінат”
вул. Повітряна 2, м. Львів, 79025,
тел.: +38 (032) 267 34 66
office@limo.ua, www.limo.ua
Продукція: Морозиво в асортименті;
Напівфабрикати; Овочі та фрукти заморожені.
Експорт: Ізраїль, Америка, Литва, Італія, Іспанія,
Англія, Молдова, В’єтнам.
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LLC “Diary Company “Galychyna”
54, Lypynskoho Str., Lviv, 79024,
phone: +38 (032) 232 62 00
office.mk@galychyna.com.ua
www.galychyna.com.ua
Products: Skimmed milk powder; Butter; Yogurt;
Kefir; Sour cream.
Exports: Moldova, Azerbaijan.

Молочна компанія “Галичина” — одне з найбільших молочних підприємств в Україні, розташоване
на Львівщині. Компанія заснована у 1998 році. На
сьогодні є одним з лідерів із виробництва кисломолочної продукції та один з найбільших виробників
йогуртів в Україні. Продукцію компанії можна придбати у всіх регіонах України. Виробничі потужності
розташовані на Західній Україні: у містечку Радехів
Львівської області.

Diary company “Halychyna” — is one of the
biggest diary companies in Ukraine located in Lviv
region. Today it is one of the leaders in production
of diary products and one of the largest yoghurt
producers in Ukraine. The company’s products can
be purchased in all regions of Ukraine.

Morshyn Mineral Water Plant “OSKAR”
12A, Geologiv Str., Morshin,
Striy district, 82482,
phone: +38 (032) 606 22 88
sponsorship@ids-borjomi.com,
www.morshinska.com.ua
Products: PET bottle Morshinska; 18,9l bottles
Alaska.
Exports: The European Union countries, UEA, Israel,
Moldova, Qatar, China, Azerbaijan.

Завод входить в корпорацію IDS Borjomi яка є лідером з виробництва бутильованих мінеральних
вод в Східній Європі. В Україні в склад корпорації
входять МЗМВ Оскар, Миргородський завод мінеральних вод, Трускавецький завод мінеральних
вод.

The plant is part of the IDS Borjomi Corporation leader in the production of bottled mineral waters in
Eastern Europe. In Ukraine, the corporation includes
MPMW Oscar, Myrhorod Mineral Water Plant,
Truskavets Mineral Water Plant.
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ТОВ “Молочна компанія “Галичина”
вул. Липинського, 54, м. Львів, 79024,
тел.: +38 (032) 232 62 00
office.mk@galychyna.com.ua
www.galychyna.com.ua
Продукція: Сухе знежирене молоко; Вершкове
масло; Йогурт; Кефір; Сметана.
Експорт: Молдова, Азербайджан.

ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод
“Оскар”
вул. Геологів, 12А, м. Моршин,
Стрийський район, 82482,
тел.: +38 (032) 606 22 88
sponsorship@ids-borjomi.com,
www.morshinska.com.ua
Продукція: Вода в пляшках під ТМ Моршинська;
Бутильована вода під ТМ Аляска.
Експорт: Ізраїль, країни Європейського Союзу,
Об’єднані Арабські Емірати, Молдова, Катар,
Китай, Азербайджан.
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Фермерське господарство “Оазис К”, засноване
в 2008 році, займається вирощуванням зернових та олійних культур і свинарством. Земельний
банк становить орієнтовно 1000 га.

“Oasis K Farm”, established in 2008, is engaged
in the cultivation of cereals and oilseeds, as well as
pig farming. The Land Bank is approximately 1000
ha.
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ПП “Оліяр”
вул. Шашкевича, 36, с. Ставчани,
Львівський район, 81118,
тел.: +38 (032) 242 18 00
office@oliyar.com.ua, www.oliyar.com.ua
Продукція: Олія соняшникова нерафінована;
Олія соняшникова рафінована; Олія соєва нерафінована; Олія ріпакова нерафінована; Шрот
соняшниковий (гранульований та негранульований); Шрот соєвий (гранульований та негранульований); Шрот ріпаковий (гранульований та негранульований); Лушпиння соняшникове гранульоване; Соєва оболонка гранульована; Фосфатидний
концентрат (соняшниковий, ріп ковий, соєвий).
Експорт: Країни Європейського Союзу і
Близького Сходу, Канада, США, Африка.

PRIVATE COMPANY “OLIYAR”
36, Shashkevychа Str., Stavchany village,
Lviv district, 81118,
phone: +38 032 242 1800
office@oliyar.com.ua, www.oliyar.com.ua
Products: Crude sunflower oil; Refined sunflower oil;
Crude soybean oil; Crude rapeseed oil; Sunflower
meal (granulated and non-granulated); Soybean meal
(granulated and non-granulated); Rapeseed meal
(granulated and non-granulated); Granulated sunflower
husk; Granulated soybean husk; Phosphatide
concentrate (sunflower, rapeseed, soybean).
Exports: The European Union countries, the Middle
Eastern countries, Canada, USA, Africa.

ПП “Оліяр” засновано в 2003 році. “Оліяр” виробляє продукцію на двох власних заводах.
Технологічний процес максимально автоматизований, що гарантує нашим клієнтам бездоганну якість
продукції.

“Oliyar” produces oil at its two plants. The
technological process is highly automated, which
guarantees our clients perfect quality and high
performance.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Farm “Oasis K”
Grabovskogo Str.,Baranivtsi village,
Sambir district, 81424,
phone:+38 (067) 587 96 34
andrij.danch@gmail.com
Products:
Wheat, Barley, Oat.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ФГ “Оазис К”
вул. Грабовського, с. Баранівці,
Самбірський район, 81424,
тел.: +38 (067) 587 96 34
andrij.danch@gmail.com
Продукція:
Пшениця, Ячмінь, Овес.
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ТзОВ ТВК “Перша приватна броварня “Для
людей – як для себе!”
вул. Джорджа Вашингтона, 10, м. Львів, 79032,
тел.: +38 (032) 251 26 80
sales@ppb.com.ua
www.ppb.com.ua/ua/
Продукція: Пиво, квас.
Експорт: Білорусь, Молдова, Польща, Ізраїль,
Англія, Іспанія, Чехія, Естонія, США.

Історія “Першої приватної броварні” розпочалася в 2004 році в місті Львів. Броварня була
заснована родиною українського підприємця
Андрія Мацоли і стала першою українською пивоварнею, яка успішно кинула виклик інтернаціональними корпораціям, що монополізували на
той час ринок пива.

LLC “Persha pryvatna brovarnya ‘Dlya lyudei –
yak dlya sebe!’ ”
10, G.Washington Str., Lviv, 79032,
phone: +38 (032) 251 26 80
sales@ppb.com.ua
www.ppb.com.ua/ua/
Products: Beer, kvass.
Exports: Belarus, Moldova, Poland, Israel, England,
Spain, Czech, Estonia, USA.

The history of Lviv brewery “Persha Pryvatna
Brovarnya” dates back to 2004. The brewery was
founded by the family of the Ukrainian entrepreneur
Andriy Matsola and became the first Ukrainian
brewery that successfully challenged international
corporations that monopolized the beer market at
that time.

ТМ “Равлик Мрій”
вул. Клубна, 11, с. Синьковичі,
Жовківський район, 80314,
тел.: +38 (067) 670 34 04
milkiv13@ukr.net
Продукція:
Равлики.

TM “Ravlyk Mrij”
11, Klubna Str., Synkovychi village,
Zhovkva district, 80314,
phone: +38 (067) 670 34 04
milkiv13@ukr.net
Products:
Snails.

ТМ “Равлик Мрій” розміщена на равликовій фермі в селі Синьковичі. На території ферми займаються вирощуванням равликів.

TM “Ravlyk Mrij” is located on a snail farm in the
Sunkovychi village. On the farm there is a process of
growing snails.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТМ “Равлик Мрій”
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ТзОВ “Радехівський цукор” - найбільший виробник цукру в Західній Україні, входить до міжнародної групи компаній Pfeifer&Langen – провідного виробника цукру Європейського Союзу.
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LLC “Radekhivskiy sugar”
39, Yunosti Avenue, Pavliv village,
Chervonohrad district, 80250,
phone: +38 (032) 554 11 10, +38 (032) 554 10 04
office.p@radsugar.com.ua,
www.diamantsugar.com.ua/ua/page-company
Products: Sugar; Molasses; Pulp.
Exports: Libya, Turkey, Moldova, Uzbekistan,
Azerbaijan, Sri-Lanka.

LLC “Radekhivskiy Sugar” is the biggest sugar
producers in Western Europe. It is a part of the
international group of companies Pfeifer & Langen,
the leading producer of sugar in the European Union.

LLC “SWEET SUN”
42 В, Bohdan Khmelnytsky Str., Busk,
Zolochiv district, 80500,
phone: +38 (098) 353 39 38
goldledovar@gmail.com, www.sweetsun.com.ua
Products: Caramelized nuts; Lollipop caramel on a
stick “Cockerel”; Sneky- nuts in natural juice.
Exports: Israel, Poland, Germany.

Компанія “Sweet Sun” є виробником кондитерської та снекової продукції в Україні , у місті
Буськ, Львівської області. Нашою метою при виготовленні будь-якої продукції є використання
максимально натуральних компонентів задля досягнення найкращих смакових якостей та отримання продукції, яка зберігає максимум корисних
властивостей та не шкодить здоров’ю наших покупців.

Sweet Sun is a manufacturer of candy and snack
products based in Busk, Lviv region, Ukraine. We
are dedicated to use all-natural components in our
production processes to achieve the best taste
and preserve maximum useful nutrition without any
negative impact on human health.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Радехівський цукор”
пр. Юності, 39, с. Павлів,
Червоноградський район, 80250,
тел.: +38 (032) 554 11 10, +38 (032) 554 10 04
office.p@radsugar.com.ua,
www.diamantsugar.com.ua/ua/page-company
Продукція: Цукор білий кристалічний, меляса, жом.
Експорт: Лівія, Туреччина, Шрі-Ланка,
Азербайджан, Узбекистан, Молдова.

ТОВ “Світ Сан”
вул. Б. Хмельницького, 42 В, м. Буськ,
Золочівський район, 80500,
тел.: +38 (098) 353 39 38
goldledovar@gmail.com, www.sweetsun.com.ua
Продукція: Льодяникова карамель на паличці
“Півник”; Снеки- горіхи карамелізовані; Снеки горіхи в натуральному соці.
Експорт: Ізраїль, Польща, Німеччина.
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ТзОВ “Сотеко”
вул. Зарічна, 1, с. Волиця,
Червоноградський район, 80080,
тел.: +38 (032) 577 34 23
soteko2008@ukr.net
Продукція: Овочі закритого грунту, печериці
свіжі.
Експорт: Польща, Білорусія.

Підприємство “СОТЕКО” вирощує свіжі овочі (огірки, томати) у скляних теплицях. Також підприємство
вирощує шампіньйони. Продукція реалізовується під торговими марками “Свіже” та “Сокальські
овочі”. Реалізація здійснюється в торгівельні мережі західного регіону, “МакДональдс Україна”,
на експорт. Загальний річний об’єм реалізованих
овочів – понад 3000 тон.
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Ltd. “Soteko”
1, Zarichna Str., Volytsia village,
Chervonohrad district, 80080,
phone.: +38 032 57 73423
soteko2008@ukr.net
Products: Greenhouse vegetables, fresh
mushrooms.
Exports: Poland, Belarus.

ТзОВ “Стрийтеплиця”
вул. Січових Стрільців, с. Станків,
Стрийський район, 82464,
тел.: +38 (032) 456 56 42
Striiteplitsya@gmail.com
Продукція:
Огірок, Помідор.
Експорт:
Польща.

Ltd. “Striiteplitsya”
Sichovykh Striltsiv Str., Stankov village,
Striy district, 82464,
phone: +38 (032) 456 56 42
Striiteplitsya@gmail.com
Products:
Cucumber, Tomat.
Exports:
Poland.

Підприємство займається вирощуванням овочів в
закритому грунті площею 6 га.

The company is engaged in the cultivation of
vegetables in a closed ground area of 6 hectares.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “Стрийтеплиця”

The enterprise SOTEKO grows fresh vegetables
(cucumbers, tomatoes) in glass greenhouses. The
enterprise also grows mushrooms. The production of
the company is sold under the brand names Svizhe
and Sokalski ovochi. The sales are carried out in sales
networks of western region, McDonald’s Ukraine and
abroad. Total annual
volume of sold vegetables exceeds 3000 tones.
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Ми створили цей проект, щоб від отриманого
прибутку фінансувати блискучі ідеї молодих підприємців. Через рік діяльності ми плануємо запросити представників ведучих світових інвестиційних компаній із ACCEL Partners (Лондон/Сан
Франциско/Тель Авів), INDEX Ventures (Лондон),
Menlo Ventures (Сан Франциско), Active Partners
(Гамбург/Барселона), які допоможуть обрати найдостойніших. SUUR Water підтримує Глобальні Цілі
ООН, прийняті країнами у 2015 році (globalgoals.
org) та всіляко сприяє їх реалізації. Кожних три місяці ми обираємо нових художників та змінюємо
дизайн етикеток SUUR, прикрашаючи її найкреативнішими роботами. Автори етикеток отримують
гонорар від продажу кожної пляшки SUUR.

We created this project for financing brilliant ideas
of young entrepreneurs from our profits. After a year
of activity we are going to invite representatives of
leading investment world companies from ACCEL.
Partners (London/San Francisco/Tel Aviv), INDEX
Ventures (London), Menlo Ventures (San Francisco),
Active Partners (Hamburg/Barcelona), who will
help to choose the most worthiest. SUUR Water
supports global goals of UN which were taken in
2015 year (globalgoals.org) and strongly promotes
their realizations. Every tree months we choose new
artists and change design of SUUR labels decorating
them with the most creative works. Authors of labels
get honorarium from the sale of each bottle.
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ТзОВ “Українські медовари”
вул. В. Великого, 5А, м. Дрогобич,
Дрогобицький район, 82100,
тел.: +38 (032) 445 00 01
office@razom.biz
medovary.com.ua
Продукція:
Медак, Медівка, Бальзами, Настоянки.
Експорт: Країни Європейського Союзу, Азія,
Південна та Північна Америка.

LLC “Ukrainian Medovary”
5A, Volodymyra Velykogo Str., Drohobych,
Drohobych district, 82100,
phone: +38 (032) 445 00 01
office@razom.biz
www.medovary.com.ua
Products:
Medak, Medivka, Balms, Tinctures.
Exports: The European Union countries, Asia , South
and North America

Українські Медовари – це єдине в Україні сертифіковане підприємство, яке виготовляє медові
напої. Створене у 2017 році завдяки зусиллям
дрогобицького пасічника, для якого напої з меду
є хоббі і великим натхненням та Волинськими
пасічниками, які мають 10-річний досвід у виготовленні медових напоїв різноманітних видів і мають численну кількість нагород і медалей як на
всеукраїнських так і на міжнародних конкурсах.

Ukrainian Medovary – is the only certified company
in Ukraine that produces honey drinks. It is created
in 2017 thanks to the efforts of the beekeeper from
Drohobych (for him honey drinks are hobbies and
great inspiration) and the beekeepers from Volyn
region who have ten years of experience in the
manufacture of various kinds of honey drinks and
have numerous awards and medals at all Ukrainian
and international competitions.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

LLC “SUUR Ukraine”
76/25, Naukova Str., Lviv, 79018,
phone: +38 (067) 999 9678
khoma07@gmail.com, suurwater.com
Products: Light sparkling mineral water – 0,33l; Still
natural mineral water – 0,33l; Light sparkling mineral
water – 0,5l; Still natural mineral water – 0,5l.
Exports: Israel, United Kingdom.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “СУУР Україна”
вул. Наукова, 76/25, м. Львів, 79018,
тел.: +38 (067) 999 96 78
khoma07@gmail.com, suurwater.com
Продукція: Мінеральна слабогазована вода – 0,33л;
Мінеральна негазована вода – 0,33л; Мінеральна
слабогазована вода – 0,5л; Мінеральна негазована
вода – 0,5л.
Експорт: Ізраїль, Велика Британія.
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Voyutychi business site of SOE “UKRSPYRT”
Zavodska Str., Voiutychi village,
Sambirsky district, 81453,
phone: +38 (032) 364 13 46
dpvsp10@gmail.com
www.ukrspirt.com
Products: Ethyl alcohol technical.
Exports: Poland.

Державне підприємство “Укрспирт”. – найбільший
виробник високоякісного спирту та спиртовмісної
продукції в Україні. ДП “Укрспирт” забезпечує відмінною сировиною цілий ряд галузей. Продукція
підприємства незамінна при виготовленні лікеро-горілчаних виробів, у фармацевтиці, медицині,
парфумерії, виноробстві, кондитерській промисловості, тваринництві та інших галузях народного
господарства. ДП “Укрспирт” постачає якісні інгредієнти для виробництва лакофарбових виробів,
розчинників, технічних рідин для автотранспортних
засобів. Наша продукція використовується навіть в
авіамоделюванні.

Voyutychi business site is one of the production
sites of the State-Owned Enterprise “Ukrspirt”.
The State-Owned Enterprise “UKRSPYRT” is the
largest producer of high-quality alcohol and alcohol
products in Ukraine. The SOE “UKRSPYRT” provides
excellent raw materials for variety of industries.
The enterprise’s products are irreplaceable in the
manufacture of alcoholic beverages, pharmacy,
medicine, perfume, wine, confectionery industry,
animal breeding and other sectors of the national
economy. The SOE “UKRSPYRT” supplies quality
ingredients for the production of paint materials,
solvents and technical liquids for vehicles. Our
products are used even in aeromodelling.

ФГ “Улар”
вул. Шевченка, 498, с. Семенівка,
Львівський район, 81162,
тел.: +38 (032) 298 06 77
office@ular.lviv.ua
Продукція: Напівфабрикати з м’яса курчати бройлера охолоджені, заморожені; Субпродукти
курчат бройлерів охолоджені, заморожені.
Експорт: Вірменія, Грузія, Ірак, Малайзія, Єгипет,
Гана, Габон, Азербайджан, Йорданія, Узбекистан.

Farm “Ular”
498, Shevchenka Str., Semenivka village,
Lviv district, 81162,
phone: +38 (032) 298 06 77
office@ular.lviv.ua
Products: Semi-products of broiler chicken meat
refrigerated, frozen; Offals of broiler chicken
refrigerated, frozen.
Exports: Armenia, Georgia, Iraq, Malaysia, Egypt,
Ghana, Gabon, Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan.

Фермерське господарство “Улар” - один із
провідних виробників та постачальників м’яса
птиці в Україні. Основним видом діяльності господарства є птахівництво, яке включає в себе
два напрямки : вирощування курей-бройлерів
та виробництво м’яса птиці. Усі птахокомплекси
обладнані сучасним автоматизованим обладнанням відомих виробників. Основними продуктами
фермерського господарства “Улар” є тушка, напівфабрикати та субпродукти курчат бройлерів.
Господарство пропонує понад 20 видів фасованої, охолодженої та замороженої продукції.

Ular Farm is one of the leading producers and
suppliers of poultry meat in Ukraine. The main
activity is poultry breading, which includes two
areas: broilers growing and poultry meat production.
All poultry complexes are equipped with modern
automated equipment of well-known producers. The
main products of Ular Farm are carcasses, semiproducts, and offal of broiler chickens. The farm
offers over 20 types of packaged, chilled and frozen
products.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Воютицьке МПД ДП “УКРСПИРТ”
вул. Заводська, с. Воютичі,
Самбірський район, 81453,
тел.: +38 (032) 364 13 46
dpvsp10@gmail.com
www.ukrspirt.com
Продукція: Спирт етиловий технічний.
Експорт: Польща.
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LLC “FIRMA T.S.B”
74, Pomiretska Str.,Truskavets,
Drohobych region, 82200,
phone: +38 032 475 15 77
info@truskavetska.ua
www.ruskavetska.ua
Products:
Mineral water “Truskavetska” in assortment.
Exports:
Czech, USA, Poland, Belarus.

В 1962 році був побудований завод мінеральних
вод “Нафтуся”, який розливав воду під назвою
“Трускавецька” із свердловини 24Р.
Трускавецький завод мінеральних вод “Нафтуся”
в 1997р. реорганізовано в ЗАТ “Фірму Т.С.Б.”, а в
2011р в ТзОВ “Фірма Т.С.Б.”, яка є правонаступником заводу.
Вода фасується в ПЕТ пляшки ємністю 0,5л; 1,5л;
5л та скло пляшки 0,3л ; 0,5л безпосередньо біля
місця видобутку із свердловин , які знаходяться на
відстані 50м від заводу.

In 1962, the mineral water plant “Naftusya” was
built, which poured water from the “Truskavetska”
well from the well 24R.
Truskavets mineral water plant “Naftusya” in 1997 It
was reorganized into CJSC Firma TSB, and in 2011 it
became the legal successor of the plant in the firm
“T.S.B. Firm”.
Water is packed in PET bottles with a capacity of
0,5 l; 1.5l; 5l and bottle glass 0,3l; 0,5 liter directly
near the place of extraction from wells located at a
distance of 50 m from the plant.

LLC “Hinkel-Kogut”
67, Komarnivska Str., Horodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (032) 313 25 07
hinkelkogut@gmail.com
www.hinkel-kogut.com.ua
Products:
Natural sausage casings.
Exports:
Poland, Egypt, Belarus, Moldova.

ТзОВ “Хінкель-Когут” має власне виробництво і
самостійно займається постачанням і калібруванням сировини з провідних світових та європейських м’ясозаготівельних підприємств. Підприємство
атестоване Європейською комісією, з правом здійснювати експорт власної продукції у країни ЄС.
Продукція ТзОВ “Хінкель-Когут”: свиняча, яловича
та бараняча черева різноманітних калібрів та гатунку, а також міхурі, круга і синюга мокрого посолу.

LLC “Hinkel-Kogut” has its own production and
independently engaged in supply and calibration of
raw materials from the leading world and European
meat-packing enterprises. The enterprise is certified
by the European Commission, with the right to export
its own products to EU countries (UA 13-03-01).
The products: hog, beef and sheep casings in
multiple calibers, as well as hog, beef caps and
middles.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “ФІРМА Т.С.Б.”
вул. Помірецька, 74, м.Трускавець,
Дрогобицький район, 82200,
тел.: +38 (032) 475 15 77
info@truskavetska.ua
www.ruskavetska.ua
Продукція:
Мінеральна вода “ТРУСКАВЕЦЬКА”
в асортименті.
Експорт:
Чехія, США, Польща, Білорусь.

ТзОВ “Хінкель-Когут”
вул. Комарнівська, 67, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 313 25 07
hinkelkogut@gmail.com
www.hinkel-kogut.com.ua
Продукція:
Натуральна ковбасна оболонка.
Експорт:
Польща, Єгипет, Білорусія, Молдова.
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LLC “Khlib-Trade”
4, Lvivska bichna Str., Sokilnyky village,
Lviv district, 81130,
phone: +38 (032) 245 84 06, +38 (032) 245 84 24,
+38 (032) 245 84 34
dobryjhlib@dobryjhlib.com.ua
www.hlib.ua
Products:
Bread rusks TM «Dobra Grinka»; Grain crispbreads
TM «Pikolo»; Stick biscuits TM “Pikolo”.
Exports:
Lithuania.

ТзОВ “Хліб-Трейд” – засноване у 1996 році, як
виробник хлібобулочної продукції. Виробничі
потужності розташовані у містах Львів та Новий
Розділ. За роки розвитку підприємство диверсифікувало продуктовий портфель, до якого
увійшли – хлібні грінки ТМ “Добра Грінка”, зернові хлібці та соломка ТМ “Піколо”. Увесь асортимент налічує більше 50 найменувань продукції.

LLC was founded in 1996 as a bakery manufacturer.
Production facilities are located in Lviv and Novyi
Rozdil. Over the years of its development, the
company has diversified its product portfolio, which
includes bread rusks TM “Dobra Grinka”, grain
crispbreads and stick biscuits TM “Pikolo”. The
whole range includes more than 50 items.

ТОВ “Чесний сир”
вул. Городоцька, 161, 25, м. Львів, 79018,
тел.: +38 (073) 050 00 30
chesnyj.syr@gmail.com, chesnyj.cook@gmail.com,
www.chesnyj-syr.com.ua, www.chesnyj-cook.com.ua
Продукція: Молочні продукти; масло; крафтовий
сир: розсільні та тверді сири; солона випічка; солодка випічки; напівфабрикати.

Chesnyj syr LLC
161, Horodotska Str., Lviv , 79018,
phone: +38 (073) 050 00 30
chesnyj.syr@gmail.com, chesnyj.cook@gmail.com,
www.chesnyj-syr.com.ua, www.chesnyj-cook.com.ua
Products: Dairy products; butter; craft cheese:
pickled and hard cheeses; salty pastries; sweet
baking; semi-finished products.

ТОВ “Чесний сир” – крафтова сімейна сироварня
у Львові. Сир та молочна продукція виготовляється виключно із фермерського коров’ячого молока, що гарантує стабільну високу якість продукції.
Виробництво обладнано згідно з Європейської
системи контролю за якістю харчової продукції (HACCP). У 2020 році почали виробляти продукцію під торговою маркою “Чесний кухар”, що
спеціалізується на виготовленні заморожених
напівфабрикатів, випічки та кондитерських виробів із крафтових продуктів власної сироварні.
Співпрацює з HORECA. Компанія також надає послуги з налагодження аналогічного бізнесу.

Chesnyj Syr LLC is a craft family cheese factory
in Lviv. Cheese and dairy products are made
exclusively from farm cow’s milk, which guarantees
a stable high quality of products. The production is
equipped in accordance with the European Food
Quality Control System (HACCP). In 2020, company
began to produce products under the brand name
“Chesnyj cook”, which specializes in the manufacture
of frozen semi-finished products, pastries and
confectionery from craft products of its own cheese
factory. Collaborates with HORECA. The company
also provides similar business services.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТзОВ “Хліб-Трейд”
вул. Львівська бічна, 4, с. Сокільники,
Львівський район, 81130,
тел.: +38 (032) 245 84 06, +38 (032) 245 84 24,
+38 (032) 245 84 34
dobryjhlib@dobryjhlib.com.ua,
www.hlib.ua
Продукція:
Хлібні грінки ТМ “Добра Грінка”; Зернові хлібці
ТМ “Піколо”; Соломка ТМ “Піколо”.
Експорт:
Литва.
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SHALENA BDZHILKA LLC
1, Radwanska Str., Milosevici village,
Milosevici village , 81169,
phone: +38 (050) 781 00 00, +38 (050) 377 04 30
office.bdzhilka@gmail.com, www.nectardor.com.ua
Products: Natural honey; beeswax; other beekeeping
products.
Exports: The European Union countries, USA, Middle
East countries, Israel.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “ШАЛЕНА БДЖІЛКА”
вул. Радванська, 1, с. Милошевичі,
Пустомитівський район, 81169,
тел.: +38 (050) 781 00 00, +38 (050) 377 04 30
office.bdzhilka@gmail.com, www.nectardor.com.ua
Продукція: Мед натуральний, фасований; віск
бджолиний; інші продукти бджільництва.
Експорт: Країни Європейського Союзу, США,
країни Близького Сходу, Ізраїль.
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ТОВ “ШАЛЕНА БДЖІЛКА” новітня українська компанія- виробник та експортер продуктів бджільництва в країни Європи та Азії, а саме – мед бджолиний натуральний, віск та пилок. Компанія забезпечує повний цикл закупівлі, аналізу, переробки та
експорту продукції. На підприємстві впроваджена
система управління безпечністю харчових продуктів згідно ДСТУ 4497:2005. Товариство знаходиться під наглядом державних ветеринарних та
санітарних служб. Виробничі потужності компанії
“ШАЛЕНА БДЖІЛКА”, площею 1200 кв.м, розташовані в екологічно чистому регіоні Львівської
області. Підприємство оснащене новітнім обладнанням для гомогенізації продукції та фасування
готової продукції.

SHALENA BDZHILKA LLC is the newest Ukrainian
company-manufacturer and exporter of beekeeping
products to the countries of Europe and Asia, namely
natural honey, wax and pollen. The company provides
a full cycle of procurement, analysis, processing and
export of products. The company has implemented
a food safety management ystem in accordance
with DSTU 4497: 2005. The company is under the
supervision of state veterinary and sanitary services.
Production facilities of the company SHALENA
BDZHILKA with an area of 1200

square meters, are
located in an environmentally friendly region of Lviv
region. The company is equipped with the latest
equipment for homogenization of products and
packaging of finished products.

ТзОВ “Явір-Інвест”
вул. Промислова, 8, с. Бердихів,
Яворівський район, 81064,
тел.: +38 (050) 430 31 30
gufriy@yavir-invest.com
Продукція:
HERBAL SOYA Високопротеїновий продукт
(Масова частка сирого протеїну не менше
45,5%); Олія соєва нерафінована.
Експорт:
Польща.

LLC “Yavir-Invest”
8, Promyskova Str., Berdyhiv village,
Yavoriv district, 81064,
phone: +38 (050) 430 31 30
gufriy@yavir-invest.com, www.elplast.com.ua
Products:
HERBAL SOYA high-protein product ( Mass fraction
of crude protein not less than 45 %); Unrefined
soybean oil.
Exports:
Poland.

Вид діяльності – переробка соєвих бобів. З моменту заснування і по сьогодні підприємство самовдосконалюється та розвивається, про що
свідчить кількість переробленої сировини, яка
зростає з кожним місяцем. На даний момент середнє значення коливається в межах 2200-2500
т. в місяць. Якість на кожному етапі виробництва –
основне кредо, яке є невід’ємною частиною створення продукції.

LLC “Yavir-Invest.” was founded in 2012. Its main
activity is processing of soybean. From the moment
of foundation and till now the enterprise is selfimproving and developing. The amount of recycled
raw material grows with each passing month and
at the moment the monthly soybean processing
capacity varies between 2000-2,200 tons.
An integral part of product creation is quality at every
stage of production process.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Компанія ТОВ “Ярофрут” є лідером у збиранні,
переробці та постачанні високоякісних заморожених фруктів та ягід для всіх видів промисловості.
Всі лісові ягоди, зібрані в чистих регіонах України,
що дозволяє контролювати та отримувати екологічну, доброзичливу та безпечну сировину - лісові
ягоди з етапу підготовки та зібрані зібрані ягоди
в лісі. Сьогодні є 3 морозильники та 5 складів, де
одночасно може зберігатися 2100 тонн заморожених продуктів. Наші виробничі потужності дозволяють щодня виробляти понад 120 тонн замороженої дикої чорниці. Наша компанія розробила та
запровадила стандарти HACCP.

Yarofruit LLC is leader in harvesting, processing and
supplying high-quality frozen fruit and berries for all
kind of industry. All wild berries collected in a clean
regions of Ukraine which allows you to control and
receive ecological, friendly and safe raw materials
– wild berries from the stage of preparation and
collected harvested berries in the forest. Today,
there are 3 freezing places and 5 warehouses where
2100 tons of frozen food can be stored at the same
time. Our production capacity allows us to produce
more than 120 tons of frozen wild blueberry on a daily
basis. Our company has developed and introduced
HACCP standards.

TM “Herbal Soul”
313, Sribna Str., Zhovkva,
Lviv district, 80300,
phone: +38 (067) 901 76 58
Zhovkva75@gmail.com
www.Pyatnichko.all.biz
Products: Dried herbs, Dried berries, Fruit-herbal
tea blends.
Exports: The European Union countries, Belarus.

Українська ТМ “Herbal Soul” була заснована в
2010 році. Головною діяльністю нашої фірми є збір
та переробка сировини з лікарських трав і сушених плодів. У рік ми переробляємо і відправляємо
близько 250 тон сировини. Зручне місцезнаходження, близькість до Європейського ринку, сучасне сушильне устаткування (використання піролізних систем з рекуперацією відпрацьованого повітря), робота фахівців з фармацевтичною освітою
- робить надійною співпрацю з нашою фірмою.

Ukrainian ТМ “Herbal Soul” was founded in 2010.
The main activity of our company is the collection
and processing of raw materials from medicinal
herbs and dried fruits. Every year we process and
ship about 250 tons of raw materials. Convenient
location, proximity to the European market, modern
drying equipment (using pyrolysis systems with
exhaust air recovery), the work of specialists with
pharmaceutical education makes cooperation with
our company reliable.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Yarofruit LLC
6, Poliska Str., Lviv , 79000,
phone: +38 (068) 741 33 22
yarofruit@ukr.net, www.yarofruit.com
Products: Frozen Wild Berries; frozen fruit & berries;
frozen Vegetables.
Exports: The European Union countries, North
America, Asia.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “Ярофрут”
вул. Поліська, 6, 25, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (068) 741 33 22
yarofruit@ukr.net, www.yarofruit.com
Продукція: Заморожені лісові ягоди; заморожені ягоди і фрукти; заморожені овочі.
Експорт: Країни Європейського Союзу, Азія,
Північна Америка.

TM “Herbal Soul”
вул. Срібна, 313, м. Жовква,
Львівський район, 80300,
тел.: +38 (067) 901 76 58
Zhovkva75@gmail.com,
www.Pyatnichko.all.biz
Продукція: Лікарські рослини сушені, ягоди сушені, Фруктово-трав’яні чайні суміші.
Експорт: Країни Європейського Союзу, Білорусь.
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ТзОВ “Голд Стайл”
вул. Рутковича, 11А, м. Львів, 79007,
тел.: +38 (067) 674 05 66
gatalyak.nadia@gmail.com
Продукція:
Косметичний бюті бокс Boitier124 (крема, набір
салфеток для очистки та догляду шкіри обличчя). Також, окремо: вмивання, міцелярна
вода, скраб, тонік, крем - маска, крем з гіалуроновою кислотою, крем нічний «ЛАНАБЛЮ», крем
чоловічий з гіалуроновою кислотою, сиворотки
для обличчя. Набір - СПА для догляду за шкірою
рук! (професійний догляд в домашніх умовах)

LLC “Gold Style”
11 A, Rutkovycha str., Lviv, 79007,
phone: +38 (067) 674 05 66
gatalyak.nadia@gmail.com
Products:
Cosmetic beauty box Boitier124 (cream, a set of
wipes for cleansing and skin care). Also, separately:
washing, micellar water, scrub, tonic, cream mask, cream with hyaluronic acid, night cream
«LANABLE», men’s cream with hyaluronic acid,
serums for the face. Set - SPA for hand skin care!
(professional care at home)

Основна діяльність компанії це створення та реалізація продукту BOITIER/124, який надає комплексний догляд за шкірою обличчя під час
подорожі, розраховуючи на 6 днів. Ми створили нововведення на ринку і вважаємо що бюті
бокс зазнав великого успіху серед потенційних покупців продукту. Також, торгова марка
«Boitier124» пропонує повну лінійку за доглядом
шкіри обличчя, шиї та декольте. У переліку: вмивання, міцелярна вода, скраб, тонік, крем - маска, крем з гіалуроновою кислотою, крем нічний
«ЛАНАБЛЮ», крем чоловічий з гіалуроновою
кислотою, сиворотки для обличчя. Набір - СПА
для догляду за шкірою рук! (професійний догляд
в домашніх умовах)

The main activity of the company is the creation and
implementation of the product BOITIER / 124, which
provides comprehensive skin care during the trip,
counting on 6 days. We have created innovations
in the market and believe that beauty boxing has
been a great success among potential buyers of the
product. Also, the brand «Boitier124» offers a full line
of skin care for the face, neck and décolleté. The list:
washing, micellar water, scrub, tonic, cream - mask,
cream with hyaluronic acid, night cream «LANABLE»,
men’s cream with hyaluronic acid, serums for the
face. Set - SPA for hand skin care! (professional care
at home)

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ПП “Агролеон-Захід”
вул. Равська, 15Д, м. Жовква,
Львівський район, 80100,
тел.: +38 (032) 240 75 72
agroleonzahid1@gmail.com, www.agroleon.com.ua
Продукція: Комплексні добрива; Азотні добрива; Фосфорні добрива; Калійні добрива; Сірчані
добрива; Вапняні добрива; Мікродобрива.
Експорт: Країни Європейського Союзу.

Приватне підприємство “Агролеон-Захід” було
засноване 16 липня 2008 року як фірма, яка буде
займатись поставкою якісних добрив для сільськогосподарських товаровиробників.

258

PE “Agroleon-Zakhid”
15 D, Ravska Str., Zhovkva,
Lviv district, 80100,
phone: +38 (032) 240 75 72
agroleonzahid1@gmail.com, www.agroleon.com.ua
Products: Complex fertilizers; Nitrogen fertilizers;
Phosphate fertilizers; Potash fertilizers; Sulfur
fertilizers; Lime fertilizers; Micro fertilizers.
Exports: The European Union countries.

ТзОВ “Парфумерно-косметична фабрика
“Галтерра”
вул. Сагайдачного, 48, смт Шкло,
Яворівський район, 81051
тел.: +38 (032) 241 98 08
galterra_perfume@ukr.net, www.galterra.net
Продукція: Парфумерія, засоби догляду за
шкірою, засоби гігієни ротової порожнини.
Експорт: Польща.

LLC “Perfume and cosmetics factory “Galterra”
48, Sahaidachnoho Str., Shklo village,
Yavoriv district, 81051
phone: +38 (032) 241 98 08
galterra_perfume@ukr.net, www.galterra.net
Products: Perfume, Skin care products, Hygiene of
the oral cavity products.
Exports: Poland.

ТзОВ “Галтерра”- виробник і дистриб`ютор парфумерно-косметичної продукції. Ми створюємо
якісну парфумерію з використанням виключно натуральних основ. Формули, що перевірені часом
та багатьма дослідженнями, допомагають нам підтримувати високий рівень нашої продукції. Ми пропонуємо широкий асортимент парфумерно-косметичної продукції власного виробництва, а також
співпрацю у сфері контрактного виробництва.

LLC “Galterra” is a manufacturer and distributor
of perfume and cosmetics. We create high-quality
perfumes using only natural bases. Our formulas
tested by time and studies help us to maintain a
high level of our products. We offer a wide range
of perfumes and cosmetics of our own production
as well as cooperation in the field of contract
manufacturing.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Широкий асортимент
парфумерно-косметичної продукції

Private Enterprise “Agroleon-Zakhid” was founded
on July 16, 2008 as a firm that would be engaged
in the supply of high-quality fertilizers for the
agricultural producers.
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Company “Elplast”
4, Zavodska Str., Horodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (032) 298 61 28, +38 (032) 298 61 30
elplast@elplast.com.ua, www.elplast.com.ua
Products: Pipes from polymeric materials for
external engineering networks:water supply, gas
supply, drainage, hot water supply and district
heating networks, power networks, fiber optic
communication lines.
Exports: Moldova, Kazakhstan, Georgia, Belarus

“Ельпласт” – українська компанія, провідний виробник та постачальник полімерних труб та з’єднувальних деталей. Наші конкурентні переваги:
підприємство експлуатує найсучасніше обладнання європейських виробників; впроваджено новітні
технології виробництва, які забезпечують високу
якість кінцевої продукції; для виготовлення труб
застосовується лише сировина знаних європейських виробників. Продукція проходять весь комплекс випробовувань на відповідність.

Elplast Company is a Ukrainian company, a leading
manufacturer and supplier of polymer pipes and
fittings. Our competitive advantages: the enterprise
operates the most up-to-date equipment of European
manufacturers; introduction of the latest production
technologies, which ensure high quality of the
finished product; for the manufacture of pipes, only
raw materials of the known European manufacturers
are used. The products pass all complex of tests.

ТзОВ “Інсталпласт”
вул. Біласа, 35, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 313 22 20
iplast@iplast.com.ua, www.iplast.com.ua
Продукція: Профільовані труби “БІГКАН” для
безнапірних трубопроводів; Поліетиленові труби
“БІГПАЙП” для напірних трубопроводів; Труби
гофровані каналізаційні поліпропіленові SN8.
Експорт: Польща, Чехія, Німеччина, Молдова.

LLC “Instalplast”
35, Bilasa Str. Horodok,
Lviv disrict, 81500,
phone: +38 (032) 313 22 20
iplast@iplast.com.ua, www.iplast.com.ua
Products: “BIGKAN” profiled pipes; “BIGPIPE” pipes
for pressure application; PP corrugated pipes SN8.
Exports: Poland, Czech Republic, Germany, Moldova.

Інсталпласт - вітчизняний виробник пластикових
труб для водопостачання, газопостачання та водовідведення.

LLC “Intsalplast” is a domestic manufacturer of
plastic pipes for water and gas supply and water
disposal.
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Компанія “Ельпласт”
вул. Заводська, 4, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 298 61 28, +38 (032) 298 61 30
elplast@elplast.com.ua, www.elplast.com.ua
Продукція: Труби з полімерних матеріалів для
зовнішніх інженерних мереж: водопостачання,
газопостачання, каналізування, дренажу, гарячого водопостачання та мереж централізованого теплопостачання, силових мереж, волоконно-оптичних ліній зв’язку.
Експорт: Молдова, Казахстан, Грузія, Білорусія.
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Класичне поєднання якості,
асортименту та доступних цін

Постійна зміна та удосконалення асортименту
і якості нашої продукції, ціниться партнерами, у
результаті – компанія являється одним з кращих
виробників новорічної продукції на українському та світовому ринках, а також підтримує плідну
та взаємовигідну багаторічну співпрацю зі всіма
своїми контрагентами.
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Ltd. “Kvazar”
18, R. Shukhevycha Str., Horodok,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (032) 313 23 44
marikvazar@ukr.net, www.kvazarltd.com.ua
www.kvazar.ub.ua, www.kvazarua.com
Products: Artificial Christmas trees and New Year
decorations.
Exports: Germany, Italy, Poland, Armenia, Moldova,
Belarus, Israel, the Baltic States.

Львівська Майстерня Мила
вул. Братів Рогатинців, 30, м. Львів, 79000,
тел.: +38 (097) 545 54 43
lvivsoap@ukr.net, www.lvivsoapmanufacture.com
Продукція:
Органічне мило ручної роботи; цукрові пінні
скраби для обличчя та тіла; колагенові маски
для обличчя; органічні шампуні для волосся;
спа-сіль та гейзерні бомби для ванни; зволожуючі креми з натуральних рослинних олій.

Lviv Soap Manufacture
30, Brativ Rohatyntsiv Str., Lviv, 79000,
phone: +38 (097) 545 54 43
lvivsoap@ukr.net, www.lvivsoapmanufacture.com
Products:
Organic handmade soap; sugar foam scrubs for
face and body; collagen face masks; organic
hair shampoos; spa salt and geyser bath bombs;
moisturizing creams and butters for skin from
natural vegetable oils.

Косметика, у яку Ви закохаєтесь з першого разу.
Це фантастичні засоби догляду та піклування за
шкірою. Ми не просто варимо мило. Ми його створюємо. З натхненням та любов’ю, щоб воно стало
частинкою атмосфери Вашої домівки, частинкою
приємних спогадів та смачних асоціацій.

Cosmetics that you will fall in love with the first time.
These are fantastic skin care products. We do not
just cook soap. We create it. With inspiration and
love, so that it becomes part of the atmosphere of
your home, part of pleasant memories and delicious
associations.
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ТзОВ “Квазар”
вул. Р. Шухевича, 18, м. Городок,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (032) 313 23 44
marikvazar@ukr.net, www.kvazarltd.com.ua
www.kvazar.ub.ua, www.kvazarua.com
Продукція: Штучні ялинки та новорічний декор.
Експорт: Німеччина, Італія, Польща, Вірменія,
Молдова, Білорусія, Ізраїль, країни Прибалтики.

Constant change and improvement of assortment
and quality of our products is appreciated by
partners, as a result - the company is one of the best
producers of New Year’s products in the Ukrainian
and world markets, and also supports fruitful and
mutually beneficial long-term cooperation with all its
counterparts.
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LLC “Next Level Plast”
1, Lvivska Str., Zhvyrka village,
Chervonohrad district, 80040,
phone: +38 (032) 577 47 22
nextlevelplast@gmail.com, www.nextlep.com
Products: Fences, Benches, Profile’s, Pannels,
Cornises.
Exports: Germany, Serbia, Georgia, Czech, Latvia.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТзОВ “НЕКСТ ЛЕВЕЛ ПЛАСТ”
вул. Львівська, 1, с. Жвирка,
Червоноградський район, 80040,
тел.: +38 (032) 577 47 22
nextlevelplast@gmail.com, www.nextlep.com
Продукція: Огорожа пластикова, Лавки садово-паркові, Профіль овальний, Вагонка пластикова та комплектуючі, Карнизи стельові.
Експорт: Німеччина, Сербія, Грузія, Чехія, Литва.

Компанія “Next Level Plast” - виробник продукції
з ПВХ, яка володіє сучасним обладнанням та передовими технологіями виробництва. Це потужний завод, відкритий для співпраці з українськими та закордонними клієнтами. Ми виробляємо
садово-паркові лавки, профіль лавковий, огорожу (штахетник), вагонку та комплектуючі, карнизи
стельові.
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LLC “Next Level Plast” is a manufacturer of PVC
products, which has advanced equipment and
advanced production technologies. This is a powerful
plant, open to cooperation with Ukrainian and foreign
customers. We produce park benches, profile
benches, fences (pickets), pannel and accessories,
ceiling cornices. Production of the “Next Level Plast”
brand has been patented and tested.

Завод “Полімер-Електрон”
вул. Шевченка, 313, м. Львів, 79069,
тел.: +38 (032) 291 38 01, +38 (032) 233 12 36,
office@polymer.electron.ua,
www.polymer.electron.ua
Продукція: Корпуси телевізорів, моніторів;
Сидіння для стадіонів та транспорту; Елементи
побутової техніки, фасонні частини для поліетиленових труб; Пакувальна тара для побутової
техніки; Конструкційні матеріали – термоблоки;
теплоізоляційні матеріали; декоративно-оздоблювальні елементи – багети, молдинги, розети.
Експорт: Естонія, Латвія, Литва, Німеччина,
Нідерланди, Польща.

“Polymer Electron” Plant
313, Shevchenko St., Lviv, 79069,
phone: +38 (032) 291 38 01, +38 (032) 233 12 36,
office@polymer.electron.ua
www.polymer.electron.ua
Products: TV-sets and monitor casing; stadium and
transport seats; elements of household appliances,
shaped parts for 50-400 mm polyethylene tubes, etc.;
packaging for household appliances; construction
materials – thermal blocks (ICF), heat-insulating
material, etc.; decoration elements – framings,
moldings, rosettes, etc.
Exports: Estonia, Germany, Latvia, Lithuania,
Netherlands, Poland.

Завод “Полімер-Електрон” створений у 1996 році
як дочірнє підприємство корпорації “Електрон”.
Підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні виробів з пластмаси, пінополістирольної
упаковки та інструментальному виробництві. За
роки активної виробничої і комерційної діяльності
завдяки докорінній технологічній модернізації
та технічному переоснащенню завод “ПолімерЕлектрон” став одним із найпотужніших в Україні.

Polymer-Electron plant was founded in 1996 as
a subsidiary enterprise of Electron corporation.
The enterprise specializes in plastic design and
production, expanded polystyrene packaging
and tool production. During the years of active
industrial and commercial activities through radical
technological modernization and technical reequipment Polymer-Electron plant has become one
of the most powerful enterprises in Ukraine.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Розробка та виготовлення
виробів з пластмаси
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ТзОВ “Промсервіс”

Регенерації вантажних шин
холодним методом
“Promservice”, LTD
12, Korolyova Str., Chervonohrad,
Chervonohrad district, 80100,
phone: +38 (032) 492 24 30
promserviis@gmail.com, promservis-ukr.all.biz
Products: Laundry soap, toilet paper.
Exports: Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, Moldova,
Poland, Lithuania.

Мило господарське виготовляється із натуральної сировини (тваринних і рослинних жирів), має
хороші миючі і лікувальні властивості . Працюємо
по більшості областей України, де є свої дистриб’ютори і гуртові покупці, а також реалізація
продукції відбувається на зовнішніх ринках.

Soap is made from natural raw materials (animal and
plantoils), has good cleaning and healing properties.
We work in the majority of regions of Ukraine,
where we cooperate withdistributors and wholesale
buyers. In addition, sales of our products take place
at foreign markets.

ТзОВ “Профіль Пласт”
вул. Мазепи, 12, м. Новояворівськ,
Яворівський район, 81054,
тел.: +38 (032) 56 40 973,
profilplast@meta.ua, www.profilplast.com.ua
Продукція:
Пневматичні гумові шини, що відновлюються.

Ltd. “ProfilPlast”
12, Mazepy Str., Novoyavorivsk,
Yavoriv District, 81054,
phone: +38 (032) 564 09 73,
profilplast@meta.ua, www.profilplast.com.ua
Products:
Pneumatic rubber tires recovered.

ТзОВ “Профіль Пласт” – шиноремонтний завод,
що спеціалізується на регенерації вантажнихшин холодним методом. ТзОВ “Профіль Пласт”
після 4-х років роботи, наше підприємство за
станом на початок 2012 року є п’яту частину ринку відновлених шин в Україні, за останній рік майже вдвічі наростивши потужність, і розширивши
збут продукції на територію всієї країни. ТзОВ
“Профіль Пласт” - якісна продукція та доступна
ціна.

Ltd. “Profil Plast” is a tire repair plant, which
specializes in recovery of truck tires with the cold
method. Ltd. “Profil Plast” covers 1/5 of Ukrainian
market of recovered tires.The company has
increased its facilities and sales of its production
through out our country over the last year. Ltd.
“Profil Plast” provides high quality of production
and reasonable prices.
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ТзОВ “Промсервіс”
вул. Корольова, 12, м. Червоноград,
Червоноградський район, 80100,
тел.: +38 (032) 492 24 30
promserviis@gmail.com, promservis-ukr.all.biz
Продукція: Мило господарське, папір туалетний.
Експорт: Грузія, Азербайджан, Узбекистан,
Молдова, Польща, Литва.
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REPLAST LTD
25, Kulparkivska Str., Lviv, 79015,
phone: +38 (097) 945 66 50
info@replast-ltd.com, www.replast-ltd.com
Products: Plastic parts, plastic elements, other
plastic products.

Наше підприємство надає послуги серійного виробництва виробів з пластмаси методом лиття
під тиском та екструзії. Основні виробничі потужності ТОВ “Репласт” розташовані у м. Львів.
Підприємство засноване у 2011 році, за час своєї
діяльності стало одним із лідерів у своїй ринковій
ніші в Західному регіоні України, завдяки незмінній високій якості продукції, широкому асортименту, чіткому виконанню договірних зобов’язань.

Our company provides services of mass production
of plastic products by injection molding and
extrusion. The main production facilities of Replast
LLC are located in Lviv. Replast LLC was founded in
2011. Since then our company has become one of
the market leaders of its sphere in the Western part
of Ukraine due to constant high quality of products,
wide assortment, clear fulfillment of contractual
obligations we provide.

ТзОВ СП “РосанПак”
вул. Львівська бічна, 3, с. Сокільники,
Львівський район, 81130,
тел.: +38 (032) 294 95 95
office@rosanpak.com, www.rosanpak.com
Продукція:
Пластикова упаковка для продуктів харчування.
Експорт:
Польща, Німеччина, Чехія, Латвія, Литва,
Естонія, Грузія, Молдова, Румунія, Білорусь.

JV Ltd. “RosanPak”
3, Lvivska bichna Str., Sokilnyky village,
Lviv district, 81130,
phone: +38 032 294 9595
office@rosanpak.com, www.rosanpak.com
Products:
Plastic packaging for food products.
Exports:
Poland, Germany, the Czech Republic, Latvia,
Lithuania, Estonia, Georgia, Moldova, Romania,
Belarus.

ТзоВ “РосанПак” є одним з найбільших українських виробників пластикової упаковки. Наше
підприємство виготовляє упаковку для морозива, кондитерських виробів, цукерок, напівфабрикатів, яєць, продуктів молочної галузі, кейтерингу та фаст-фуду, рибної та м’ясної продукції, десертів, салатів та багатьох інших продуктів.

“Rosanpak”, Ltd is one of the largest Ukrainian
producers of plastic packaging. Our company
produces packaging for ice-cream, confectionery,
candies, semifinished products, eggs, catering and
fast-food, fish and meat products, desserts, salads,
etc.
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ТОВ “РЕПЛАСТ”
вул. Кульпарківська, 25, м. Львів, 79015,
тел.: +38 (097) 945 66 50
info@replast-ltd.com, www.replast-ltd.com
Продукція: Пластикові деталі, пластикові елементи, інші вироби з пластику.
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RS FORT Ltd.
52, Nova Str., Drozdovychi village,
Lviv district, 81500,
phone: +38 (067) 574 33 98
rs-fort@ukr.net, stingray.prom.ua
Products: Model rubber car mats.
Exports: Norway, Belarus, Moldova, Slovakia.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “РС ФОРТ”
вул. Нова, 52, с. Дроздовичі,
Львівський район, 81500,
тел.: +38 (067) 574 33 98
rs-fort@ukr.net, stingray.prom.ua
Продукція: Гумові модельні килимки для авто.
Експорт: Норвегія, Білорусь, Молдова, Словаччина.
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ТОВ “РС ФОРТ” - український виробник гумових килимів для автомобілів під ТМ “Stingray”,
що пропонує широкий асортимент продукції для
легкових автомобілів, вантажних автомобілів,
легких вантажних автомобілів і електромобілів.
Компанія веде свою діяльність з 2012 року.
Сучасне європейське обладнання встановлене
на виробництві , дозволяє виробляти високоякісні автомобільні килими відповідають міжнародним стандартам і стандартам індустрії автоаксесуарів. Асортимент продукції компанії налічує
понад 600 моделей. Автомобільні килими ТМ
Stingray випускаються індивідуально для кожної
моделі авто з високоякісної сировини.

RS FORT Ltd. is a Ukrainian producer of rubber
floor mats for cars under the TM Stingray which
offers a wide range of products for cars, trucks, light
trucks, and electric vehicles. The company has been
running since 2012. Up-to-date European equipment
using in the Stingray manufacturing process make it
possible to produce the car floor mats of high quality
and in compliance with international standards and
standards of automobile accessories’ industry. There
are more than 600 models in the Stingray collection.
The Stingray car floor mats are tailored to each car
and are made of high quality raw material.

ТзОВ “Сторпласт”
вул. Заводська, 1, с. Сторонибаби,
Золочівський райони, 80562,
тел.: +38 (067) 275 97 26
storplastandrij@gmail.com
www.storplast.com.ua
Продукція:
Таз; відро; ящик дріжджовий; ящик молочний.

Ltd. “Storplast”
1, Zavodska St., Storonybaby village,
Lviv district, 80562,
phone: +38 (067) 275 97 26
storplastandrij@gmail.com
www.storplast.com.ua
Produkts:
Bowl for washing; bucket; yeast box; milk box.

ТЗоВ “СТОРПЛАСТ”, яке займається виробництвом та реалізацією поліетиленової та поліпропіленової тари та інших виробів з пластмас для
овочів, фруктів, ягід, хлібобулочних , кондитерських, м’ясних та молочних виробів, контейнери
для транспортування фруктів та овочів, тощо.
Працюємо на новому обладнанні австрійської
фірми Engel. Термопласт-автомат Engel є одним з
найкращих аналогів не лише в Європі, а й в світі.

“Storplast” Ltd produces and distributes
polyethylene and polypropylene packaging and
other items made of plastic for storing vegetables,
fruits, beries, bakery, confetionery, meat, and dairy
production, containers for transportation of fruits and
vegetables, etc. We use new equipment of Austrian
firm “Engel”. Termoplastic automatic machine
“Engel” is one of the best not only in Europe, but
around the world.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Поліетиленова та
поліпропіленова тара
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PE “TOR”
1, Stepana Bandery Str., Novoyavorivsk,
Yavoriv district, 81053,
phone: +38 (067) 340 69 33
office@torglass.com.ua, www.torglass.com.ua
Products:
Clear art glassware; Coloured art glassware;
Technical glass items.
Exports:
Germany, Holland, Denmark, Canada.

ПП “ТОР” займається розробкою, створенням та
виготовленням художніх виробів зі скла в широкому діапазоні розмірів. Всі вироби, безколірні
чи кольорові, видуваються та робляться вручну.
Також виготовляємо технічні вироби методом
пресування.

“TOR” enterprise is engaged in development,
creation and production of art glassware in a wide
range of shapes, designs, colours and sizes. All
items, clear or coloured, are mouth-blown and
handmade. Besides the art glass, our enterprise
produces technical glass items.

Виробничо-торгівельне підприємство
“Фірма Старт”
вул. Вишнева, 21, смт. Щирець,
Львівський район, 81160,
тел.: +38 (067) 674 58 88
glassstart@ukr.net, www.glass-start.com.ua
Продукція: Cкляні вази, підсвічники, світильники, скляні пляшки ріного літражу.
Експорт: Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Африка,
Австралія, Китай, Ізраїль, Великобританія, США.

Engineering Enterprise “Start firm”
21, Vyshneva Str., Shchirets village,
Lviv district, 81160,
phone: +38 (067) 674 58 88
glassstart@ukr.net, www.glass-start.com.ua
Products: Glass vases and bowls production,
hurricanes production, glass lamps production.
Exports: Netherlands, Belgium, Germany, South
Africa, Australia, China, Israel, United Kingdom, USA.

ВТВ «Фірма Старт» займається виробництвом декоративних виробів зі скла: вази, тарілки, тортівниці, пляшки, підсвічники і т. п. Всі вироби ручноі
роботи (hand-made/ mouth-blown) різноманітних
кольорів і моделей. Вся наша продукція виготовляється виключно на експорт, в основному в
краіни Західноі Європи, а також Азіі і Америки.

EE “Start Firm” produces decorative glass pieces:
vases, plates, cake stands, bottles, candleholders,
etc. Each individual item is handmade and mouthblown, and created in a variety of colours and
patterns. All our products are manufactured for
export only, mainly to Western Europe, Asia and
America.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
272

ПП “ТОР”
вул. Степана Бандери, 1, м. Новояворівськ,
Яворівський район, 81053,
тел.: +38 (067) 340 69 33
office@torglass.com.ua, www.torglass.com.ua
Продукція:
Безколірні художні вироби зі скла; Кольорові вироби зі скла; Технічні скляні вироби.
Експорт:
Німеччина, Нідерланди, Данія, Канада.
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TM “BOZE”
вул. Полуботка, 5, м. Мостиська,
Яворівський район, 83100,
тел.: +38 (098) 575 19 70
info@boze.com.ua, www.boze.com.ua
Продукція:
ABS, PLA, PetG, CoPet Filament(нитка);

TM “BOZE”
5, Polubotky Str., Mostyska,
Yavoriv district, 83100,
phone: +38 (098) 575 19 70
info@boze.com.ua, www.boze.com.ua
Products:
ABS, PLA, PetG, CoPet Filament.

Виробник 3D філаменту, який допоможе Вам
швидко залучити постійних клієнтів і забезпечить
швидкий ріст продаж. Яскраве, сучасне оформлення упаковки, яке одразу кидається в очі і запам’ятовується на довго, розроблене найкращими фахівцями в своїй справі. Вся продукція вироблена з якісної сировини, найвідоміших світових
брендів.

3D filament manufacturer has entered the Ukrainian
market to help you quickly attract regular customers
and achieve fast sales growth. Bright modern design
of packaging, which immediately catches the eye,
is remembered for a long time and was developed
by the best specialists in this field. All products are
made of high-quality raw materials produced by the
most famous world brands.
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