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Шановні львів’яни та гості міста!

 Львів завжди був багатий на підприємливих, 
творчих людей, які своєю активністю та хистом 
сприяли процвітанню нашого міста. Сила громади - в 
спільному бажанні різних її членів разом працювати 
на загальне благо. 

«Свій до свого по своє» – це унікальне галицьке гасло, яке стало 
життєвим правилом українців Галичини 20-30-х років минулого століття  
– сьогодні як ніколи актуальне для Львова. У нашому місті працюють 
підприємства, що творять конкурентоспроможну продукцію, на яких 
працюють наші знайомі, друзі, сусіди, які сплачують податки до нашого 
бюджету. 

Нести на продукції марку «Зроблено у Львові» – це і почесно і 
відповідально. Адже на репутацію цієї марки працювали наші ремісники 
сотнями років. Я бажаю нам усім відродження львівської економіки, 
створення нових робочих місць і  зміцнення слави львівських 
товаровиробників. 

Слава Львову!
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Львівською міською радою  в рамках Програми сприяння розвитку 
підприємництва у м.Львові на 2011-2013рр.  реалізується низка заходів, серед 
яких, зокрема:

 Промоційний каталог продукції львівських підприємств
-  р оз та ш о ва н и й  н а  о ф і ц і й н і й  с то р і н ц і  Л ь в і вс ь к о ї  м і с ь к о ї  р а д и 

www.city-adm.lviv.ua у рубриці «Каталог Львова»; 
- в каталозі вміщено інформацію про продукцію та послуги львівських підприємств, 

подано контактну інформацію для потенційних клієнтів та партнерів.
Промоційна кампанія «Купуй Львівське!»:
- розроблено єдиний логотип місцевих виробників;
- залучено міські торгові мережі: «Рукавичка», «Вопак», «Сільпо», «Фуршет», 

«Барвінок», «Арсен», «Тобі-ГНГ». 
Спрощення дозвільно-погоджувальних процедур
- на офіційній сторінці Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua у розділі 

«Економіка. Дозволи» розміщено регламенти (інформаційні картки) здійснення дозвільно-
погоджувальних процедур, у яких детально прописано процедури отримання дозвільно-
погоджувальних документів із зазначенням вичерпного переліку необхідних до подання 
документів, нормативно-правових підстав, терміну підготовки документу тощо; 

- за результатами роботи робочої групи для розроблення пропозицій щодо спрощення 
дозвільних процедур (адміністративних послуг), що видаються виконавчими органами 
міської ради зменшено кількість регламентів та скорочено терміни по 81 дозвільній 
процедурі. 

Підприємницьке навчання
- професійними бізнес-консультантами проводяться тренінги з основ підприємницької 

діяльності; 
- цикл навчань складається з 10 тем – від логістики започаткування підприємницької 

діяльності до питань, з якими стикаються досвідчені підприємці в процесі становлення 
та розвитку власної справи;

 - якщо Ви бажаєте взяти участь у навчаннях, Вам необхідно зареєструватись за 
телефоном (032) 2975764 чи надіслати повідомлення на е-mail bis@city-adm.lviv.ua .

«Інноваційне підприємництво: Львів, Україна» www.cstei.lviv.ua
- ви зможете знайти довідкову інформацію з питань інтелектуальної власності, 

переглянути наявні інноваційні проекти та подати інформацію до каталогу інноваційних 
пропозицій;

- на сайті розміщено Віртуальну виставку інновацій;
- працює дискусійний форум «Інновації і бізнес на Львівщині»
Львівська інноваційна система. На сторінці Львівської міської ради www.city-adm.

lviv.ua в розділі «Економіка. Інновації» розміщено електронні версії:
- довідник «Львівська інноваційна система», в якому подано контактну інформацію 

та короткий опис діяльності підприємств, установ, організацій м.Львова, що приймають 
участь у інноваційному житті міста;

- каталог «Львівська інноваційна система. Проекти», в якому розміщено 23 проекти в 
галузі нанотехнологій, біотехнологій та інформаційно-комунікаційних технологій;

- каталог «Центри передового досвіду (весна 2010)», каталог «Центри передового 
досвіду (осінь 2010)»; 

- посібник «Від ідеї до продукту», книга, що видана спеціально для підприємців, 
новаторів та просто людей з новими та цікавими ідеями;

- посібник «Від ідеї до впровадження» описує основні етапи і стадії інноваційного 
процесу, юридичні та економічні аспекти інтелектуальної власності, та авторського права, 
бізнес-планування, створення та проведення ефективної презентації.

   Департамент економічної політики Управління економіки
   пл.Ринок, 1, Львів, 79008, Україна
   Тел.: +38 (032) 297-58-47, 297-57-64
   Факс: +38 (032) 235-42-26
   bis@city-adm.lviv.ua
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3.10 (ЧЕТВЕР)
12:00 – 13:00 Урочисте відкриття виставки-ярмарку

Місце проведення: фойє І поверху Львівського Палацу мистецтв.
13:00 – 14:00 Профорієнтаційний захід «Майстри моди та краси»
   ( Л ь в і в с ь к и й  к ол ед ж  л е г к о ї  п р о м и с л о в о с т і  К Н У Т т Д , 
   Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти)
   Виступ лауреатів конкурсу студентів-дизайнерів одягу 
   «Битва модельєрів-2013»

Аудиторія: учні випускних класів львівських загальноосвітніх шкіл
Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв, 210 каб., ІІ поверх

13:00 – 18:00 Тренінг «Як започаткувати власну справу»
   («Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи») 

Місце проведення: арт – вітальня Львівського Палацу мистецтв 003  каб. 
14:00 – 16:00 Круглий стіл «Кластер легкої промисловості» 

Аудиторія: підприємства та навчальні закладіви галузі легкої 
 промисловості.
Місце проведення: 3 поверх Львівського Палацу мистецтв

16:00 – 18:00 Круглий стіл «Кластер поліграфії» 
Аудиторія: підприємства та навчальні заклади поліграфічної галузі
Місце проведення: 3 поверх Львівського Палацу мистецтв

15:00 – 16:00 Профорієнтаційний захід «Майстри моди та краси»
   (Львівський професійний ліцей побутового обслуговування,
   Львівський професійний ліцей)
   Виступ лауреатів конкурсу студентів-дизайнерів одягу
   «Битва модельєрів-2013».

Аудиторія: учні випускних класів львівських загальноосвітніх шкіл
Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв, 210 каб., ІІ поверх

16:30 – 17:30 Практичний курс «Автоматизація для бізнесу Google AdWords 
   – як інструмент пошуку клієнтів»
   (ТОВ «Іннеті Інновації» Мар’ян Швець – фахівець з інтернет 
   – маркетингу)

Аудиторія: студенти, маркетологи, власники малих підприємств, 
 фахівці відділів збуту, реклами, продажу  тощо.
Місце проведення: конференц-зал  Палацу мистецтв, 210 каб.,ІІ поверх

4.10 (П’ЯТНИЦЯ)
10:00 – 11:30 Проект «Гендерне бюджетування на місцевому рівні»,  
   Регіональне представництво Фонду Фрідріха Еберта в 
   Україні, підсумки реалізації.

Місце проведення: 3 поверх Львівського Палацу мистецтв
11:30 – 12:30 Семінар «Система управління безпечністю харчових 
   продуктів (НАССР) важливий крок до якості. Вимоги 
   стандарту ISO 22000. Переваги для бізнесу та застосування 
   на практиці»
   (ДП «Львівстандартметрологія»)

Аудиторія: підприємці, маркетологи, учасники виставки тощо
Місце проведення: 3 поверх Львівського Палацу мистецтв

13:00 – 15:00 Круглий стіл «Кластер харчової промисловості» 
Аудиторія: підприємства та навчальні заклади харчопереробної 
 галузі.
Місце проведення: 3 поверх Львівського Палацу мистецтв
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15:00 – 19:00 Тренінг «Як започаткувати власну справу»
   («Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи») 

Місце проведення: 3 поверх Львівського Палацу мистецтв
13:00 – 14:00 Практичний курс «Автоматизація для бізнесу: Переваги, 
   затрати і ризики при впровадженні CRM системи»
   (ТОВ «Іннеті Інновації» Мар’ян Швець – фахівець з інтернет 
   – маркетингу)

Аудиторія: керівники підприємств, керівники відділу продаж, 
 власники бізнесу.
Місце проведення: конференц-зал Львівського Палацу мистецтв,
 210 каб., ІІ поверх

15:00 – 17:00 Відзначення переможців конкурсу дитячого малюнку 
   «Купуй львівське!»

Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв, 210 каб., ІІ поверх

5.10 (СУБОТА)
12:00 – 17:00 Тренінг «Як започаткувати власну справу»
   («Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи») 

Місце проведення: 3 поверх Львівського Палацу мистецтв
11:00 – 17:00 Відзначення переможців конкурсу дитячого малюнку 
   «Купуй львівське!»

Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв, 210 каб., ІІ поверх

6.10 (НЕДІЛЯ)
12:00 – 17:00 Відзначення переможців конкурсу дитячого малюнку 
   «Купуй львівське!»

Місце проведення: конференц-зал Палацу мистецтв, 210 каб., ІІ поверх

7.10 (ПОНЕДІЛОК)
15:00 – 17:00 Закриття виставки
   Вручення дипломів учасникам виставки-ярмарку.

Місце проведення: фойє І поверху Львівського Палацу мистецтв

 Впродовж всієї виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник» 
триватимуть:
• Виставка конкурсних робіт дитячого малюнку «Купуй львівське!» учнів 1-4 
класів загальноосвітніх шкіл

Місце проведення: фойє І поверху  Палацу мистецтв, експозиція виставки
• Виставка робіт навчальних закладів професійно-технічної освіти (Львівський 
професійний ліцей побутового обслуговування, Львівський професійний 
ліцей, Львівський коледж легкої промисловості КНУТтД, Міжрегіональний 
центр професійно-технічної освіти).

Місце проведення: Львівський Палац мистецтв, І поверх 
• Виставка-продаж кулінарних, кондитерських виробів (Львівське вище
професійне училище ресторанного сервісу та туризму).

Місце проведення: цокольне приміщення Львівського Палацу мистецтв
• Дегустації продукції (на відповідних стендах): ТМ «Щедро» (майонез),  
ПП «Смачненька» (копчена риба, рибні консерви), ТзОВ «Галицька Здоба», 
ТзОВ «Хліб-Трейд» (хлібо-булочні вироби), ТМ «Добряна» (молокопродукти), 
ТМ «Солуки» (мінеральні води), ТМ «ЛІМО» (морозиво).
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DECORUS
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 Для того, щоб створити свій власний стиль, щоб подобатись собі і для 
впевненої поведінки, жінці потрібний відповідний одяг. Основне завдання ТзОВ 
«DECORUS» – це створення зручного одягу для успішних бізнес леді, педагогів 
та звичайних жінок. Отож запрошуємо Вас до нашого магазину за адресою: 
вул. І. Франка, 24.

вул. Сахарова, 42
79012, м. Львів, Україна
Тел.: (032)232-86-81; 
 (063)198-73-77; 
 (097)229-69-41
offi ce@decorus.lviv.ua
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Компанія «LEVUS» – це львівський виробник взуття, який вже більше 20 
років успішно працює і розвивається дбаючи про комфорт Ваших ніг.

Продукція нашої компанії завоювала симпатії та популярність по всій території 
України та за її межами, адже ми виготовляємо кожну пару використовуючи 
тільки натуральні матеріали та якісні комплектуючі.

Інформацію по гурту чи роздрібу  будем раді надати  Вам за телефоном 
067-673-2703

 

LEVUS
КОМПАНІЯ

Фабрика:
вул. Уманська 25, м. Львів,  
Тел.: (032) 2523266;
 (067) 6732703
Магазин:
вул. Словацького 18, м. Львів, 
www.levus.com.ua
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Ми – організатори ярмарок-виставок речей ручної роботи «Lvivhandmade», 
еко-фестиваля «ECOLEO» та учасники ГО «Мама`s handmade». В нашій 
майстерні , ви можете пройти майстер -класи у кращих майстрів західної 
України, придбати готову продукцію або закупити заготовки для реалізації своїх 
бажань. Наданий широкий вибір натуральних каменів, фурнітури для біжутерії, 
атлсних стрічок від майстра Анни Волошкіной, слінго-буси та натуральні 
парфуми від Ніни Воротнікової-Чулинди, я також жива еко- косметика і мило 
«з нуля» від майстра Анни Сташкової.

Наша ціль:
- забезпечення населення західної України речами ручної роботи; 
- просування і впровадження в маси еко -товарів;
- розвиток жінок, які перебувають у декретній відпустці;
- забезпечення населення натуральною косметикою.
Наша історія:
Lvivhandmade - існує менше року, але за цей час ми встигли провести 

Першу Регіональну ярмарок-виставку речей ручної роботи «Lvivhandmade», 
еко -фестиваль «ECOLEO» , відкрити майстерню -магазин .

Ми тісно співпрацюємо з ГО «Самопоміч», з департаментом економічної 
політики Міської Ради, співпрацювали з Родинним Центром «Ляля До ... & 
Ляля По ...», з 5-ої Національної виставкою індустрії краси «Дзеркало моди 
- Львів - 2013».

LVIVHANDMADE

вул.Шота Руставелі 13 , каб.22
м.Львів, Україна 
Тел.: (097) 0778494 Анна
 (093) 2452562 Ніна
http://vk.com/lvivhandmade
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Взуття від «Nestor» –це гарантія якості,комфорту,бездоганного стилю та 
дизайну.Понад 25 років роботи у сфері взуттєвого виробництва дають нам 
можливість виготовлення унікальних моделей індивідуально під кожного 
замовника,враховуючи Ваші потреби та бажання.Широкий вибір різноманітних 
матер”ялів,тільки натуральна шкіра,робота з дизайнером,будь які варіанти 
ручної оздоби та розпису взуття.

                     

NESTOR AFTANAS DESIGN STUDIO
КОМПАНІЯ    

Фабрика:
вул. Станційна, 5,
м . Львів, Україна
Тел.: (050) 5046481
 (098) 0095372
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Торгова марка PICCOLO, яка з’явилась на ринку України, стрімко 
розвивається, завойовує любов своїх маленьких клієнтів та довіру батьків.

Вироби  TM PICCOLO відрізняються поміж інших конкурентних марок 
бездоганною якістю при помірних цінах.

Асортимент продукції складається з дитячого одягу, взуття та головних 
уборів, та відзначається широким асортиментним рядом, витонченим дизайном; 
відповідає сучасним тенденціям дитячої моди.

Ласкаво просимо відвідати нас і ближче ознайомитись з продукцією 
TM PICCOLO, один дотик до котрої дозволяє відчути гармонію краси та 
комфорту.

Запрошуємо до співпраці оптові фірми, магазини та приватних 
підприємців.

PICCOLO 
ФАБРИКА ДИТЯЧОГО ОДЯГУ

вул. Здолбунівська, 7-г
м. Київ, 0-999, Україна
Тел.: (067) 3710321, 
 (096) 2476714

вул. Замарстинівська, 127
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (067) 2559395
Тел./Факс: (0322) 2430967 
e-mail: piccolotawo@bigmir.net
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Наша компанія спеціалізується на торгівлі взуттям гуртом і дрібним гуртом. 
Ми реалізуємо те взуття, яке продається, так як маємо чималий досвід роботи 
в даному сегменті ринку і можемо з точністю спрогнозувати споживчі потреби 
в майбутньому сезоні.

Асортимент формується у відповідності до нових тенденцій моди. 
Асортимент постійно оновлюється з врахуванням вимог сучасного дизайну і 
тенденцій моди. 

Основною метою співпраці для нас є встановлення довгострокових і 
взаємовигідних партнерських стосунків.

Висока якість, модний дизайн, ексклюзивні моделі, великий асортимент і 
доступні ціни, зроблять співпрацю з нами легкою, приємною і вигідною.

Наша компанія стане хорошим помічником в створенні та розвитку Вашого 
бізнесу.

SL

Тел.: (067) 7130247 - Ярослав
 (067) 8049407 - Лілія
e-mail: yaroslav.varxola@mail.ru
           varkroman@mail.ru
www.slcolection.com.ua
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Агенція Марії Щербань більше трьох років займається дослідженням 
старовинних орнаментів, з розкриттям змiсту коду та символіки та адаптовує 
їх до сучасного одягу. Творчий підхід до вишивки дозволяє інтегрувати її 
настільки органічно та неповторно, що навіть повсякденні речі перетворюються 
у шедеври!

При оформленні виробів за народними мотивами ми зберiгаємо багатовіковi 
традиції народної вишивки. Проте не цураємося і оригінальних, свіжих поглядів 
на вишивку.

Ми пропонуємо вам прикрасити ваші будні і свята одягом та виробами з 
вишивкою, а саме: 

Сорочки (чоловічі, жіночі та дитячi);
Вишитий одяг (плаття, футболки, пояси, трикотажні та текстильні вироби);
Вишиті весільні костюми;
Вишиті сумки та аксесуари;
Набори для немовлят на хрестини;
Серветки та рушники;
Емблеми, логотипи та багато іншого;
Також ми виготовляємо оригінальні в’язанi речi: шапочки, шарфи, мiтинки, 

плаття.
Усі вироби виготовляються тільки з високоякісних, міцних матеріалів. 
Деякі фото виготовлених раніше вишиванок ви можете переглянути на сайті 

www.Mariya-shcherban.com.ua
Тут можна вибрати вже готову Вишиванку або замовити на свій смак та для 

любої події. Незабаром буде запущено повноцінний інтернет-магазин вишиванок 
та інших виробів з вишивкою.

АГЕНЦІЯ МАРІЇ ЩЕРБАНЬ

вул. Олени Степанiвни 45, 5 поверх, кiмната №3.
Львів,  Україна
Тел.: (093) 9310618
Skype: shcherban.mary
mary.shcherban@gmail.com
www.Mariya-shcherban.com.ua
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БІБЛЬОС
ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА 
ПАПЕРОВО-БІЛОВИХ ВИРОБІВ 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

вул. Японська, 7
м. Львів, 79013, Україна
Тел.: (032) 2350710
Факс: (032) 2375883
www.biblios.com.ua

ПАТ «Бібліос» – Львівська фабрика паперово-білових виробів, що на власних 
виробничих потужностях, виробляє широкий асортимент продукції, а саме :

Товари для школярів та студентів : зошити, щоденники, блокноти, словники, 
зошити для нот, альбоми для малювання та ескізів, папки для зошитів.

Товари для офісу та презентаційно-іміджеві товари : папір офісний, папки, 
бокси архівні, зшивачі для паперу, лотки для паперу, скріпки, щоденники, 
щотижневики, папки вітальні, візитниці, календарі.

Товари для запису і зберігання інформації: записні та алфавітні книги, книги 
для кухарських рецептів

Тароупаковка із картону, полімерних матеріалів, з покриттям штучною 
замшею та подарунково-сувенірна упаковка.

Товари для колекціонерів : фотоальбоми, альбоми для монет, альбоми для 
марок, футляри для монет.
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Джелато (Gelato) це – заморожений десерт з цільного свіжого молока та 
цукру з додаванням любих натуральних інгредієнтів: свіжих фруктів, ягід, 
шоколаду, горішків – всього, на що здатна фантазія вправного майстра – gelataio 
або клієнта, який попередньо замовив особливий сорт. Чуттєвий, як сама Італія, 
смак італійського джелато просто неможливо порівняти ні з чим іншим, а тим 
більше описати його. У кожному разі, після того як перші шматочки італійського 
джелато розтанули в роті, відразу приходить на розум метафора… «смаковий 
рай».

ТОВ «Біс Джелато», пропонує співпрацю операторам ресторанно-готельного 
бізнесу м. Львів та України щодо постачання автентичного італійського морозива 
дрібнооптовими партіями.

БІС ДЖЕЛАТО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Корнякта, 1, 
79008, м. Львів, Україна
Тел./факс: (032) 2975029
e-mail: bis.gelato@gmail.com
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ТзОВ «ВАЛЕТУДО» – завод-виробник мінеральних вод торговельної марки 
«Солуки» - бренду відомого ще з 60-х років минулого століття. На даний час 
асортиментний ряд продукції налічує 10 позицій та пропонує як лікувальну так 
і столову воду у ПЕТ-пляшках. У найближчих планах підприємства виведення 
на ринок вод у скляній тарі.

Нові виробничі потужності та нові технології дозволяють вести строгий 
контроль якості виробництва та зберегти унікальні властивості вод Солуцького 
родовища. Якість продукції торговельної марки «Солуки» підтверджена 
сертифікатами державних і незалежних лабораторій, сертифікатом ISSО 9001 
та міжнародними нагородами за високу споживчу якість.

ВАЛЕТУДО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 вул. Ів.Франка, 2,
с. Солуки, Львівська обл., Яворівський р.,
Тел.: (032) 2956979; 2956976
Факс: (032) 2956978
www.soluky.com           
valetudo_lviv@mail.ru
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Червоноградське ПрАТ «ВАТ Калина» засноване в 1964 році. Всі ці роки 
фабрика спеціалізується на шитті жіночих корсетних виробів.

На сьогоднішній день колектив фабрики співпрацює з провідними німецькими 
та італійськими фірмами, запроваджує у виробництво передові європейські 
технології, сучасне обладнання. Для внутрішнього ринку розробляється широкий 
асортимент жіночої білизни: бюстгальтери, комплекти, боді, труси панталони, 
стренги, спальні комплекти та багато іншого. Сировина для вітчизняних виробів 
закуповується на італійських, німецьких та австрійських комбінатах. Виконуємо 
індивідуальні замовлення на окремі партії жіночої білизни.

ВАТ КАЛИНА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

вул. Богуна, 1,
м. Червоноград, Львівська обл., 80100,  Україна
Тел.: (03249) 24247, 23428
www.kaluna.com.ua
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«Весна» веде свою історію з початку 50-х років.
«Весна-Захід» – це закрите акціонерне товариство, яке виготовляє модний 

легкий одяг для жінок. Це підприємство звисокою культурою праці, технічним 
оснащенням світового рівня, потужною технічною і технологчною базою, 
кваліфікованими спеціалістами.

На «Весні-Захід» впроваджено сучасне комплексне устаткування для 
виробництва одягу на основі нових технологій та методів обробки (САПР, 
автоматичний розкрій, високопродуктивні швейні лінії, різноманітні види 
оздоблення). Це дозволяє шити дійсно якісний одя, який знаходить своїх 
прихильників не тільки в Україні, але й за кордоном.

Сьогодні «Весна-Захід» виготовляє продукцію для партнерів з Німеччини, 
Нідерландів, Великобританії та інших країн світу.

Ми постійно представляємо свої моделі на вітчизняних та міжнародних 
виставках, конкурсах та ярмарках.

Щорічно підприємство виготовляє понад 300 моделей легкого жіночого одягу 
– літні сукні, ділові костюми, жакети, вечірнє та святкове вбрання. 

ВЕСНА-ЗАХІД
ЗАКРИТЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Б.Хмельницького, 212
м. Львів, 79037, Україна
Тел.: (032) 2971128, 2970911                                               
Факс: (032) 2939097                                                              
e-mail:commerce@vesna.com.ua
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Найкращі книги, написані зі смаком, а водночас цікаво і весело, для наших 
найкращих дітей! Якість книг та їх змісту є запорукою нашої роботи та нашого 
успіху! Різноманітність асортименту включає картонні книги для найменших, 
кольорові книги для дітей до 7-ми років, а також серії текстових книг для діток 
молодшого і середнього шкільного віку. У нас є і класичні дитячі історії про 
Мумі-тролів, Мандрівний замок Хаула, чи Карлика Носа, а водночас сучасні 
захопливі книги Дж.Стронга, «дівчачі» історії та книги про домашніх улюбленців 
та фантастичних друзів!

Читайте тільки зі Старим Левом!

ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА

а/с 8839, м.Львів, 79044
Тел./Факс: (032) 2404798 
e-mail: zbut@starlev.com.ua
www.starlev.com.ua
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Фірмовий салон «Вишукані меблі» пропонує широкий асортимент меблів 
для дому: 
- вітальні;
- спальні;
- дитячі;
- кабінети;
- меблі для передпокоїв;
- меблеві стінки;
- м’які меблі та дивани;
- столи та крісла;
- меблі для готелів;
- столи і стільці для ресторанів, барів та кав’ярень;
- предмети декору.
У салоні «Вишукані меблі»  представлені меблі для дому найкращих 

європейських зразків торгових марок від провідних виробників меблів з Італії, 
Польщі та України.

В експозиції меблевого салону «Вишукані меблі» елегантна і вічно актуальна 
класика та авангардовий  і стильний модерн. Основними характеристиками 
меблів є: функціональність, зручність, комфорт, сучасний дизайн та висока 
якість.

«Вишукані меблі» пропонують послуги по розробці дизайну інтер’єрів 
житлових приміщень.

Салон  «Вишукані меблі»  надає повний спектр послуг:
-консультації професійних менеджерів;
-комп’ютерний дизайн-проект розташування меблів;
-виконання індивідуальних дизайн-проектів меблевих виробів;
-монтаж та регулювання меблів у замовника;
-безкоштовна доставка меблів в межах Львова.
Запрошуємо відвідати салон  «Вишукані меблі»! 
Відслідковуючи тенденції світового ринку, салон «Вишукані меблі» 

представляє нові колекції високоякісних меблів, намагаючись задовільнити 
всі потреби замовників.

ВИШУКАНІ МЕБЛІ
МЕБЛЕВИЙ САЛОН

Україна, 79034, Львів
вул. Тернопільська, 24-А, (р-н Нового Львова) 
Тел.: (032)  2477778
Факс: (032)  2404407
e-mail: v_mebli@sigma.lviv.ua 
www.mebli-dim.lviv.ua
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Панелі для плазмових телевізорів (новинка в інтер’єрі дизайну квартири, офісу, 
готелю, ресторану ). 

Інтер’єрний  багет. Багет для рам.
Рами для художніх творів, картин,  дзеркал. 
Карниз з багетних планок для штор та гардин.
Оформлення вишивок, фотографій, акварелі, графіки, батика, художніх творів, 

постерів.
Оформлення фотодруку на полотні  малих і великих форматів. 
Виготовлення рам  нестандартних  форм (арок, овалів, кругів).
Більше 10-ти років фірма працює на ринку реалізації багета і виготовлення 

рам  з багетного профілю. Ми імпортуємо в Україну багет, надаємо послуги по 
оформленню в рами живопису, графіки, акварелі, та інших видів художніх творів, 
дипломів, світлин, документів, дзеркал, плазмових телевізорів. Ми пропонуємо 
дерев’яний та пластиковий багет,  ексклюзивні рами ручної роботи, художні твори 
сучасних художників, вишивки, батік. 

Наша фірма на теренах України, є дистриб’ютором чеської фірми «Ліра» 
виробника багетного профілю для рам і рам ручної роботи, з соснового дерев’яного 
профілю . Рами фірми «Ліра» прикрашають інтер’єри багатьох  музеїв всього світу, 
у тому числі і в Україні, помешкання, будинки, вілли, офіси, відомих політиків, 
бізнесменів, перших людей держав. 

Впродовж десяти років роботи ми кваліфіковано допомагаємо нашим клієнтам 
у виборі багета відповідно їх бажанням і можливостям. Наша фірма обладнана 
високотехнологічними станками італійських фірм і відповідно ми пропонуємо 
продукцію високої якості, надаємо нашим замовникам та покупцям професійний 
сервіс європейського рівня. Ми можемо задовольнити  запити найвишуканішого 
замовника: правильний підбір рам може суттєво змінити і покращити інтер’єр 
квартири та офісних приміщень, підкреслити естетичний смак власника, а також 
бути основою рішень декоративних аспектів будь яких просторів. Творчий підхід 
у вирішенні складних замовлень , у тому числі і виготовлення церковних рам з 
поєднання різних геометричних фігур в єдине ціле, можливий у нашій фірмі завдяки 
справжній професіональній кваліфікації наших майстрів.

Новинкою нашої  фірми  є  створення  нового ексклюзивного дизайну панелей 
для плазмових телевізорів, як цільного  ансамблю в поєднанні з загальним дизайном 
інтер’єру квартири чи офісу. Плазмовий телевізор в сучасному інтер’єрі являється 
одною з центральних зон вітальної кімнати, офісу,готелю чи ресторану   підбором 
багетного декору,  з різними варіантами,  ми підкреслимо стиль і завершеність  
дизайну Вашого  інтер’єру. Панель для плазмового  телевізора стане ексклюзивною  
родзинкою, яка без сумніву гармонійно доповнить  інтер’єр приміщення. 

ГАЙДА СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА
ФОП

вул..Наукова, 5а кім. 111
м. Львів, Україна
Тел.: (067) 6726417, 6792407
 (032) 2540269
e-mail: b_gayda@ukr.net
www.frame.in.ua
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ТзОВ «Галаквалайн» – це одне з небагатьох підприємств України, що 
займається виготовленням та реалізацією природньої питної води. На ринку 
України ця вода продається під власною торговою маркою вода «Срібна».

Вода питна «Срібна» належить до категорії підземних ультрапрісних вод. 
Її загальна мінералізація коливається в межах 0,27-0,28 г/дм3. Завдяки цьому 
вода «Срібна» не має протипоказань чи обмежень у споживанні.

ГАЛАКВАЛАЙН
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Івасюка, 19Б, с. Голобутів, 
Львівська обл., 82432, Стрийський р-н, Україна
Тел.: (03245) 39260,
 (032) 2450139
 (096) 9541844,
 (095) 7896067
www.voda-sribna.com.ua
vodasribna@mail.ru
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Продукція Торгової марки «Галицька здоба» виготовляється на сучасному 
європейському обладнанні згідно найкращих галицьких рецептів. 

Особливий аромат, колір, скоринка та смак вирізняє цю продукцію з поміж 
інших виробників! 

Завдяки цьому з кожним роком кількість постійних клієнтів ТМ «Галицька 
здоба» зростає. Бо ж хто один раз скуштував  продукцію «Галицької здоби», 
той уже ніколи не надасть перевагу іншій. 

Ми пишаємося цими нашими здобутками і цінуємо кожного нашого 
покупця.

ТМ «Галицька здоба» –  найкращий виробник хлібобулочних та кондитерських 
виробів, а її асортимент  – це результат професійної роботи досвідчених 
технологів, пекарів та кондитерів. Сьогодні ТМ «Галицька здоба» пропонує 
понад 100 найменувань виробів не лише з пшеничного та житнього борошна, 
а й суміші пшеничного та житнього, заварних сортів хліба, булочних, здобних 
виробів і ряд кондитерських виробів.

Ми робимо все, щоб кожен наш покупець відчував турботу виробника і мав 
переконання, що він є частиною великої сім’ї, на ім’я «Галицька здоба», сім’ї в 
котрій печуть смачний хліб, запашну здобу та різноманітні солодкі смаколики!

ГАЛИЦЬКА ЗДОБА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Антоновича, 102в 
м. Львів, 79057, Україна
Тел./факс: (032) 2440711
e-mail: galzdoba@mail.lviv.ua
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Фірма «Гелікон» успішно працює на ринку України та займає на ньому 
передові позиції. Основним видом діяльності нашого підприємства є пошиття 
робочого спецодягу для всіх галузей промисловості. Виробництво здійснюється 
на сучасному швейному обладнанні кваліфікованими спеціалістами, що 
забезпечує випуск продукції високої якості.

Фірма «Гелікон» може забезпечити Вас як малими так і великими партіями 
продукції , яка сертифікована системою УкрСЕПРО, а також пройшла експертизу 
державної санітарно-гігієнічної  станції, що підтверджується відповідними 
документами.

Ми пропонуємо Вашій увазі робочі костюми , напівкомбінезони з куртками, 
халати, одяг для працівників медичної та харчової промисловості, форму 
для працівників служби охорони, робоче взуття, також в наявності є постільні 
комплекти, рушники,  рукавиці та інші засоби захисту. На вимогу клієнтів 
наносимо фірмові написи.

Вітаємо різні форми співпраці та сподіваємося на її плідність і довго 
тривалість.

ГЕЛІКОН
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА

вул. Кульпарківська, 230, а/с 3601
79071, м. Львів, 
Тел./факс: (0322) 2420700, 2420708
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ТОВ «Грін-Текс» має досвід і знає як задовольнити вимоги і попит замовників 
стосовно стилю і якості. Компанія забезпечує високу якість та майстерність 
виробницт-ва за невеликі кошти і має добру репутацію за вчасне постачання 
готових виробів своїм клієнтам. В ТОВ «Грін-Текс» працюють висококваліфіковані 
спеціалісти і спеціально підготовлені кадри.

ГРІН-ТЕКС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Тобілевича, 8, 
м. Львів, Україна
Тел.: (067) 3534247
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 ДП «Діон-Львів» є одним з перших підприємств, що запровадили у Львові 
сервіс з постачання  чистої  питної  води.  Досвід  нашої роботи у цій галузі 
складає понад 15 років. На сьогодні нашими замовниками є декілька тисяч 
юридичних та приватних осіб.

Питна вода «Діон» – це вода, очищена через багатоступеневу систему 
фільтрації останнього покоління. Завдяки спеціальній технології вода 
відновлюється до рівня фізіологічної повноцінності.

ДІОН-ЛЬВІВ
ДП

вул. Зелена, 204,
м Львів, Україна
Тел.: (032) 2413600
Факс: (032) 2413649
 (067) 3710444
Dion-lviv@ukr.net
www.aquadion.com
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 Виготовлення твердопаливних піроліз них котлів  потужністю від 12,5 до 
180 кВт. Виготовлення приставок до існуючих котлів. Виготовлення сушильних 
камер для деревини (дошки).

Підприємство виготовляє лінії для сушіння сипучих речовин (тирса, 
лупшиння соняшника, солома і т.д.) а також іншого нестандартного обладнання 
( шнеки, просіювачі, бункера) Виконуємо під замовлення різання металу плазмо-
різальним верстатом.

ЕКОКОТЕЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Гуменюка, 80 А
с. Забужжя, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, 
Тел.: (098) 5852163
Факс: (03254) 23999
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вул. Шевченка, 313 а/с 8242,
79069, м. Львів,  Україна
Тел./факс: (032) 2954497
e-mail: ekonatura@tsp.lviv.ua
www.ekonatura.com.ua

ЕКО НАТУРА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕКО НАТУРА» на ринку України існує з 2003 року. Одразу було визначено, що її 
візитною карткою мусить стати висока якість і помірковані ціни. Протягом часу свого 
існування компанія зайняла власну нішу українського чайного ринку. Вироби фірми 
впевнено зайняли свою нішу серед розмаїття чайної продукції та здобули прихильність 
споживачів.

Фірма «ЕКО НАТУРА» нагороджена в 2009 році сертифікатом і медаллю міжнародного 
зразка “Експортер року”, сертифікатом “Знак якості” за високу якість продукції, а також 
отримала нагороду дегустаційного конкурсу “Гран-прі “Вища проба” серед 300 компаній 
на ринку продуктів харчування (чай, кава). Крім цього, ТОВ «ЕКО НАТУРА» нагороджено 
багатьма іншими дипломами та нагородами.

ТОВ «ЕКО НАТУРА» виробила свою стратегію розвитку, яка основана на суміщенні 
традиційного і екзотичних смаків (але неодмінно на основі натуральних компонентів), 
зручній розфасовці, використанні сучасного дизайну і продуманої рекламної кампанії. 
Виготовлення чайної продукції, яка є втіленням гармонійного поєднання смаку, якості, 
корисності та помірної ціни — філософія та концепція фірми.

Продукція ТМ «ЕКО НАТУРА» відома на українському ринку широким асортиментом 
таких ароматизованих чорних чаїв в пакетиках, як «Екзотик», «Лимон», «Полуниця», 
«Малина» та ін.

Поєднання якісних сортів чорного чаю і натуральних плодово-ягідних екстрактів 
дозволяє збагатити рецептуру напоїв біологічно активними компонентами, а це значно 
підвищує адаптаційні властивості організму, зміцнює імунну систему. До цього додаються 
високі антиоксидантні властивості і ароматичні показники чаю.

Асортиментна лінія ТМ «ЕКО НАТУРА» розроблена в наступних напрямках:
- лікувальні трав’яні чаї в пакетах
- чай «Каркаде»
- чорний ароматизований чай в пакетах
- чорний байховий чай в пакетах
- фіточай для схуднення в пакетах серії «Похудай NATURA1»
- чай чорний листковий вагою 100г
- чай чорний листковий з добавками сухофруктів ТМ «ТЕАКО».
«ЕКО НАТУРА» виготовляє чай «Каркаде» на основі суданської мальви, який 

активізує захисні функції організму та нормалізує тиск. З використанням «Каркаде» і 
олександрійського листа компанія виготовляє фіточаї серії «Похудай NATURA1», які 
дозволяють виводити з організму шлаки, зміцнюють імунітет, покращують обмін речовин, 
зменшують вагу з безпечною для організму швидкістю.

Люди, які споживають напої з серії «Похудай NATURA 1», отримують можливість значно 
покращити роботу системи травлення, уникнути удушення, зменшити навантаження 
на серцево-судинну систему, зробити своє тіло гнучким, а рухи швидкими, відновити 
енергетику і просто отримати велике задоволення.

Регулярне використання фіточаю «Похудай NATURA1» впливає на організм: покращує 
і регулює обмін речовин, сприяє кровотворенню, підвищує активність імунної системи, 
зміцнює стінки кровоносних судин. Завдяки лікарським властивостям фіточай «Похудай 
NATURA1» використовують в медичній практиці.

Вся продукція ТМ «ЕКО НАТУРА» сертифікована. Будемо раді співпраці з Вами.
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ЕкоТатко – несе здоров’я в кожну хатку!
Ми не можемо зробити багато доброї продукції. Ми можемо зробити мало, 

але дуже доброї продукції.
Хліб печемо на дровах у справжній глиняній печі. Замішуємо його на 

справжній сирватці, додаєм висівки. 
М’ясні вироби робимо тільки з м’яска тих Свинок, які зростали у доброго 

Господаря. З нами співпрацюють тільки роками перевірені Господарі. Окрім 
запечених в травах полядвички, шиї, грудинки, завудженої грушкою шиночки, 
сала, шпондерка, робимо й такі смаколики: кишку, шкварки, Сальцесон, цільний 
рулет, крученики з вишнями… Повний вибір є на нашому сайті. 

А ще робимо під замовлення добрі голубці, вручну ліпимо різні вареники, 
варимо справжній узвар з сухофруктів, квасимо помідори, огірки, маємо 
надзвичайні білі гриби… Можемо зробити Напій Щастя і Лікарство від 
всього… 

А ще маємо сертифіковані ЄС овочі: моркву, картоплю, бурячок, цибулю…
Для тих, хто надає перевагу сертифікованим органічним продуктам, - під 

замовлення робимо повний спектр м’ясних виробів з ЕкоСвинок. Беремо їх у 
єдиному сертифікованому на території України Свинячому господарстві. 

А ще можемо приїхати до Вас на справжній фірі і зісмажити Вам на веретелі 
цілу Cвинку та зварити у великих чанах борщ, куліш чи хлопську зупу.. а можем 
і зварити 8 видів вареників на Природі… Одним словом  - можемо файно 
нагодувати купу люду…

При виготовленні продукції не додаємо розпушувачів, покращувачів, 
інтенсифікаторів та інших сучасних -Івів. Все робимо так, як колись навчили 
мене робити мій Дідусь…

Дзвоніть, пишіть, замовляйте…. Приїжджайте на дегустацію  в нашу хатку 
ЕкоТатка: с. Шегині, вул.. Дружби, 212-Б. Тел: 032 34 27033.  www.24.lviv.ua 

При замовленні від 500 грв. – робимо доставку «Під бороду».
З повагою Ваш ЕкоТатко

ЕКОТАТКО

вул. Дружби, 212-Б,
с. Шегині, Львівська обл., Україна
Тел.: (032) 3427033. 
 (050) 7287787
www.ecotatco.lviv.ua
www.24.lviv.ua
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ТзОВ «Етісофт-Україна» пропонує готові рішення для систем маркування 
і автоматичної ідентифікації. Наше підприємство є виробником  етикеток для 
маркування виробів швейної, текстильної, взуттєвої, електротехнічної, хімічної,  
харчової та ін. галузей промисловості.

 Наша пропозиція: 
- Обладнання для друку і нанесення етикеток та витратні матеріали до 

них;
- Самоклейкі етикетки та інші способи маркування.
Виконуємо друк штрих-кодів, QR-кодів, фірмових знаків, принципових 

схем та інших даних на паперових і поліетиленових етикетках, картонних і 
пластикових ярликах, а також текстильних вшивках. Забезпечуємо фахову 
допомогу при розробці нових взірців, підготовці і друці кольорової графіки.

ЕТІСОФТ-УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Патона, 22
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2459782

31

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»



ЛЬВІВ • 2013

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

Нашою діяльністю являється реалізація матеріалів торгової марки 
HYGROSTOP та виконання гідроізоляційних робіт. Матеріали сертифіковані і 
дозволяється застосовувати при контакті з питною водою. Марка HYGROSTOP 
відома понад двадцять років. За цей період опрацьовані нові технології та 
розробленні нові матеріали. 

ПЕРЕВАГИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ: 
- гідроізоляція якісна та довговічна
- застосовується на нових та старих бетонах, стінах, деформаційних швах
- комплексна гідроізоляція
- наноситься на вологі стіни
- екологічні матеріали
ЗАСТОСУВАННЯ
Матеріали застосовуються для гідроізоляції підземних та надземних 

елементів будівель та споруд, як в ході будівництва так і в ході експлуатації. 
Використовують для гідроізоляції підземних гаражів, резервуарів питної та 
промислової води, каналізаційних гідротехнічних споруд, балконів, терас, 
деформаційних швів, робочих стиків, тріщин, захисту дорожньо-мостових 
конструкцій.

ЄВРО ПАНДА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Наукова, 5а офіс 107
м. Львів, Україна
Тел.: (067) 7065463 
 (032) 2540232
www.panda.lviv.net europanda@ukr.net

м. Коломия: ПП Дигодюк В. И.
Тел.: (050) 3731707 
 (067) 3425012                
hygrostop@ukr.net
www.hygrostop.com.ua
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Агенція нерухомості «Золота Арка”» створена у 2003 році. За цей період 
агенція впевнено закріпилась на ринку нерухомості.

Ми щиро сподіваємось, що високий професіоналізм, порядність та 
працелюбність наших ріелторів допоможуть вирішити Ваші питання по 
нерухомості та принесуть моральне задоволення від співпраці з агенцією 
нерухомості «Золота Арка»!

Якщо Вам необхідно купити, продати, здати в оренду будь-яку нерухомість, 
до Ваших послуг:

• досвід професійного агента по нерухомості, який буде працювати з Вами 
і допомагати Вам задовільнити Ваші потреби;

• детальна інформація про об’єкт в нашій інформаційній базі;
• юридична консультація;
• експертна оцінка Вашого об’єкта нерухомості;
• ввічливість та увага до кожного клієнта.

ЗОЛОТА АРКА
АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

вул. Б. Лепкого 12 /9а
Львів, Україна
Тел.: (032) 2615641, 261-58-70
 (067) 6708996  
Розклад роботи: пн, вт, ср, чт, пт  09:00-19:00  
  сб, нд   Вихідний
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Наукова техніко-комерційна фірма «ЗЮВС» - підприємство, що з 1994 

року працює для комплексного вирішення виробничих задач замовника. На 
сьогоднішній день основним напрямком діяльності підприємства є виробництво 
якісних та економних світлодіодних джерел освітлення. Широкий асортимент 
продукції включає в себе промислове, вуличне, офісне, побутове освітлення 
та світлодіодні інформаційні табло. Наявність повного циклу виробництва в 
Україні дозволяє якісно та в короткі терміни виготовити світлодіодні джерела 
освітлення будь-якої потужності та складності. 

ЗЮВС
НАУКОВА ТЕХНІКО-КОМЕРЦІЙНА 
ФІРМА

вул. Наукова, 5а Корп.Е
79060, м. Львів, Україна
Тел./факс: (032) 2970700
www.zyvs.com.ua
e-mail: zyvs@zyvs.com.ua
Директор – Рафальський Ярослав Анатолійович
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Торгівельна марка «ІМПРЕЗА» на українському ринку з 2000 року. Ми 
виробляємо ковдри (з овечої вовни, антиалергічного волокна, вати), подушки, 
комплекти постільної білизни, матраци (ватні, поролонові та з кокосової 
стружки), наматрацники, покривала та інші текстильні вироби для дорослих 
та дітей. 

Для виробництва використовуємо натуральні тканини (бязь, сатин, всип, 
дамаск) широкої кольорової гами. 

Також надаємо послуги з декоративного прошивання тканин та виробляємо 
синтепон різної щільності, холофайбер (антиалергічний гранульований 
синтепух), ватин, наповнювач для ковдр з овечої вовни.

Вся продукція нашого виробництва відповідає вітчизняним стандартам та 
має  відповідні санітарно-гігієнічні висновки.

ІМПРЕЗА ЛЮКС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ІМПРЕЗАТМ

вул. Грунтова, 5
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: (032) 2404580
Факс: (032) 2442158
e-mail: impreza_lviv@yahoo.com
www.impreza.ua
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«Львівська Картонна Фабрика» – «Львівкартонопласт» – «Картонно-
Паперова Компанія» – підприємство із багатою історією та великим досвідом 
виробництва картону, пакувальних виробів гігієнічного паперу та готових виробів 
із нього. Заснована і частково розвинута за часів планової економіки (з 1946 
року) наша компанія пережила різні часи і ситуації на ринковому середовищі. 
Тепер ми – успішна компанія, яка розвивається і є лідером в окремих галузях 
целюлозно-паперової промисловості.

За останні 8 років нам вдалося запустити 3 нових стратегічних напрямки, 
втричі збільшивши клієнтську базу, вдвічі збільшити об’єми виробництва і 
продажу. Ці напрямки наступні:

1. Виробництво гігієнічного паперу із 100% целюлози вищого ґатунку 
для подальшої переробки та самих виробів – серветок, туалетного паперу, 
рушників.

2. Картонні навивні гільзи – серцевини для намотування паперу, картону, 
плівок, лінолеуму та і загалом інших виробів. В цій галузі ми однозначні 
лідери практично від часу започаткування виробництва гільз на нашому 
підприємстві.

3. Захисні картонні кутники – елемент пакування, який забезпечує 
цілісність палет та захист країв виробів і їх пакування від пошкодження під час 
перевезення та складування. Ця галузь в Україні розвивається вже понад 10 
років і ми займаємо лідируючі позиції на вітчизняному ринку, одночасно активно 
розвиваючи експорт в європейські країни.

Окрім інноваційних для нашої фабрики виробів ми продовжуємо постачати 
наших клієнтів якісним картоном у різних форматах для широкого кола 
застосування. 

Нашими сильними сторонами є, перш за все, гнучкість до потреб клієнтів, 
стабільність та професійність наших працівників.

КАРТОННО-ПАПЕРОВА 
КОМПАНІЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Ковельська, 109,
м. Львів, 79024, Україна
Тел./факс: (032) 2939640
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ТзОВ «Кенмал» виготовляє електро-технічні шафи та економічні панельні 
нагрівачі системи TEPMEX.

Система ТЕРМЕХ - плоскі панельні електро нагрівачі потужністю 90 (180) 
Вт. Живляться від мережі 220 V. Окремі панелі кріпляться до стіни у приміщенні 
безпосередньо над підлогою і з’єднуються між собою, як кубики LEGO, в 
довільних зіставленнях в такій кількості, щоб їхня потужність забезпечувала 
обігрівання Вашого приміщення.

Найголовніша перевага системи - її вийняткова енергоощадність. Це має 
істотне значення при постійному зростанні цін на електроенергію.Економії 
досягаємо насамперед завдяки оригінальній конструкції системи. Панельні 
нагрівачі - це не стандартні калорифери під вікном, вони розміщуються над 
підлогою, рівномірно уздовж стін приміщення, їх монтують передовсім на 
холодних зовнішніх стінах. При стіні утворюється „теплова завіса”. Ця термічна 
ізоляція щільно огортає приміщення і запобігає зволожуваності стін {досконалий 
спосіб, щоб позбутися грибка та вогкості в холодних кімнатах). Панелі дають 
рівномірне тепло і запобігають його втраті в приміщенні.

КЕНМАЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Навроцького, 1А,
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2453749
Факс: (032) 2453746
kenar75@mail.ru
www.kenmal.com.ua



ЛЬВІВ • 2013

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

38

Меблева компанія «КІМ»  - Комфортно І Модно, яка займається реалізацією 
спеціалізованих м’яких меблів (диванів, кутків, пуфів, крісел, спальних ліжок) 
для ресторанів, піцерій, кафе-барів, диско-клубів, готелів, офісів, магазинів, 
тощо.). Наша тісна співпраця дає один результат – реалізація Вашого проекту 
за оптимальні строки з використанням якісних матеріалів за доступними 
цінами. Нашi кваліфіковані дизайнери  максимально приділять Вам уваги, щоб 
Ви зробили правильний вибір – оптимальний проект за «розумною» ціною, i 
залишились задоволені від спiвпрацi з нами.

Пропонуємо приємну спiвпрацю дилерам, дизайнерам, дизайнерським 
фiрмам, архітекторам по реалiзацiї нашої продукцiї  i виконанню Ваших проектiв, 
iндивідуальних м’яких меблiв .

Дiє спецiальна дисконтна система знижок для постiйних клiєнтiв та партнерів 
нашої компанiї!

КІМ
МЕБЛЕВА КОМПАНІЯ

вул.Липова алея, 5 
ринок «Україна», маг. Е 2
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2259445,
 (096) 3061770
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ТзОВ «Компанія «Цезар ЛВ» здійснює:
• виробництво, монтаж та продаж  рукавів АЛЮКОМ для димохідних і 

вентиляційних каналів (більше 10 років на ринку);
• реалізацію керамічних димохідних систем Konekt;
• власне виробництво і продаж димохідних систем з нержавіючої сталі. 

КОМПАНІЯ «ЦЕЗАР ЛВ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. П.Мирного, 24  
м. Львів, 79034,
Львівська область, Україна  
Тел.:          (050) 5170522
                  (032) 2407766
e-mail:  alyukom@i.ua
http://www.alykom.com.ua
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ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» – одно із небагатьох  підприємств 
України, яке виготовляє продукцію санітарно-гігієнічного призначення з 
вторинної сировини макулатура - папір туалетний в асортименті та паперові 
рушники.

Продукція виготовляється під ТМ «Кохавинка». Свою діяльність 
підприємство почало в далекому 1939 році. На сьогоднішній день, завдяки 
оновленню і удосконаленню виробницва, дане підприємство демонструє 
високі темпи росту обємів виробництва та гарантує високу якість своєї 
продукції. Являється другим підприємством по Україні, по обємах продаж 
туалетного паперу . Вироби Кохавинської  паперової фабрики отримали велику 
популярність серед користувачів. Потужність фабрики складає 90млн. рулонів 
туалетного паперу в рік, підприємство володіє сіткою збуту , має власний 
транспорт.

КОХАВИНСЬКА ПФ
ПАТ

смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6,
Жидачівський р-н, 81740,Львівська обл., Україна
Тел.: (03239) 48348, 48373
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Приватне підприємство Лонкаме створене у жовтні 1994 року. З моменту 
заснування чесько-українськими підприємцями, виробництво шкарпеткових 
виробів було скероване на стандарт європейської якості. Сьогодні – це приватна 
українська фабрика, яка зберегла започатковану високоякісну технологію 
та асортимент. Новинка у вітчизняному виробництві – шкарпетки БЕЗ Гумки 
– забезпечує вільне облягання і створює комфорт для ніг з ВАРИКОЗНИМ 
розширення вен.

ЛОНКАМЕ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Незалежності України, 15В
смт. Брюховичі, м. Львів
тел.: (032) 2347296
e-mail: lonkame1@lviv.gu.net
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ТДВ «Львівська фірма «Юність» спеціалізується з виробництва товарів 
народного споживання і є одним із найпотужніших виробників вишитих виробів в 
Україні. Асортимент продукції – вишиванки чоловічі, жіночі, дитячі з натуральних 
тканин, скатерті, постільна та столова білизна, знаки розпізнавання, дитячий 
асортимент; виконується також оформлення інтерєрів залів, ресторанів, 
будинків відпочинку і т.п.  

ЛЬВІВСЬКА  ФІРМА «ЮНІСТЬ»
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Польова, 55 
м.Львів, 79056, Україна
Тел.: (032) 2521149; 
Факс:  (032) 2524471
e-mail:  junist@ukrpost.ua
www: junist.com.ua  
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Одна з найбільших взуттєвих компаній у Західній Україні, вона виробляє 
взуття для всіх сезонів. У теперішній час Прогрес має більше 200 співробітників 
і оборот на місяць 40000 пар взуття. Висококваліфікований персонал і багатий 
досвід у виробництві взуття, дає гарантію високої якості і відповідність сучасним 
стандартам. Завдяки цьому такі відомі світові бренди, як Hafl inger and Highlander 
співпрацюють з Прогресом протягом більш ніж 10 останніх рр. і продукція 
Прогреса постачається по всьому світу (США, Японія, Європа, Росія). 

Протягом останніх 80 років змінювалися: уряди, влада, економіка, але 
підприємство Прогрес незмінно процвітає і виробляє якісне та зручне взуття 
для своїх клієнтів!

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

ЛЬВІВСЬКЕ ВЗУТТЄВЕ 
ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПРОГРЕС»
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Жовківська, 30
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2523242, 
Факс: (032) 2971053
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Державне підприємство «Львівський державний завод «ЛОРТА» 
засновано у грудні 1944р. на базі невеликих майстерень по ремонту літаків. В 
подальшому підприємство перетворилось в одного з найпотужніших виробників 
радіоелектронної апаратури з високим науково-технічним та виробничим 
потенціалом. В даний період пріоритетним напрямком заводу є виготовлення 
продукції для військово-промислового комплексу: радіоелектронних виробів 
бронетанкової тематики, радіоліній керування протитанковими радіокерованими 
ракетами для вертольотів МИ-24, МИ-35, МИ-28Н та контрольно-перевірочної 
апаратури до них, засобів радіолокаційної техніки, радіоелектронних систем 
управління і передачі інформації космічних апаратів, іншої радіоелектронної  
апаратури спеціального призначення. Підприємство надає послуги з ремонту, 
технічного обслуговування, доробки, пусконалагоджувальних робіт і введення в 
експлуатацію виробів військового призначення. Модернізація серійної продукції 
і впровадження нових виробів військового призначення дозволяє   ДП «ЛДЗ 
«ЛОРТА» успішно працювати на внутрішньому  і міжнародному ринках та 
залишатись конкурентноздатним виробником.

Крім того, ДП «Львівський державний завод «ЛОРТА» освоєно і вироблено 
широкий спектр товарів народного вжитку: кольорових телевізорів, 
мікрохвильових печей, водолічильників, телефонних апаратів, різноманітних 
виробів з металу господарського призначення, які користуються високим 
попитом у споживачів.  

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД «ЛОРТА»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Патона, 1,
79040, м. Львів, Україна 
Тел.: (032) 2623781,
факс: (032) 2620039,
lorta@ukrpost.ua, www.lorta.lviv.ua 
Директор - Чаус Володимир Михайлович, 
 (032) 262-37-81

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»
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ПАТ «Львівський жиркомбінат» – одне з найбільших підприємств олійно- жирової 
промисловості України. Більш ніж 60 років ПАТ «ЛЖК» спеціалізується на виробництві 
маргаринів, жирів та майонезів.

Для споживачів ПАТ «ЛЖК» випускає широкий асортимент фасованих жирів, 
маргаринів для смаження та випікання, спредів та рослинно-вершкових сумішей з різним 
відсотком молочного жиру, а також майонезів в різній упаковці: від сучасного стійкого 
поліетиленового пакету «Дой-Пак» (200г) до традиційної скло-банки (460г) з металевою 
кришкою «твіст-офф», що легко відкривається та закривається.

Продукція ПАТ «ЛЖК» корисна для всіх категорій споживачів. Пропонуються 
високоякісні та економічні маргарини та жири для виробництва кулінарних, кондитерських, 
шоколадних  та  хлібобулочних  виробів.Високу якість продукції ЛЖК марки «Щедро» 
відзначають як окремі покупці так і гуртові структури, вона корисна для всіх категорій 
споживачів.

На розвиток і модернізацію виробництва щорічно направляються значні кошти, а 
саме на: реконструкцію підприємства, технічне переозброєння, модернізацію обладнання, 
механізацію і автоматизацію виробництва, впровадження нових технологій, підвищення 
якості продукції, удосконалення організації праці, охорона праці та навколишнього 
середовища.Стратегічний напрямок розвитку ПАТ «ЛЖК» – задоволення потреб 
замовника (споживача) шляхом виробництва продукції, яка постійно поліпшується на 
основі підвищення її привабливості, постійного вдосконалення якісних та смакових 
характеристик продукції, забезпечення високої ефективності виробництва, зниження 
виробничих затрат і гарантоване отримання прибутку для економічної стабільності 
підприємства.    Підприємство стабільно забезпечує якість та безпечність продукції, що 
підтверджується дотриманням  світового і вітчизняного досвіду  виробництва продукції 
відповідно до вимог законодавства України та вимог міжнародних стандартів ISO 
9001:2008 та ISO 22000:2005. 

Товариство займає стійкі позиції на вітчизняному ринку. Його роботу високо оцінює 
як громадськість, так і експерти. Свідченням високого рейтингу виробника продукції є 
престижні нагороди.

У березні 2004р. Дипломами Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 
найкращих товарів України» – 2003 в номінації «Продовольчі товари» за виробництво 
якісної продукції було нагороджено: маргарин «Пампушок для листкового тіста»; майонез 
столовий «Провансаль».

17 жовтня 2004р. Міністерство аграрної політики України нагородило Почесною 
грамотою  колектив ПАТ «ЛЖК» за високі виробничі показники.

На 18-й спеціалізованій виставці продукції підприємств харчової промисловості 
«Продукти України 2005» продукція товариства відзначена «Золотою Зіркою якості».

За результатами порівняльного тестування 18-ти торгівельних марок майонезів та 8-
ми торгівельних марок маргаринів, майонез столовий  висококалорійний «Провансаль»,  
майонез столовий   низькокалорійний «Салатний», а також маргарин  столовий «Пампушок 
для пухкої  випічки»  ЛЖК за якістю продукції отримали найвищу оцінку «Відмінно» та 
були нагороджені Дипломами за відмінну якість. Тестування було проведено Науково-
дослідним центром Незалежних Споживчих Експертиз «ТЕСТ» у серпні 2003р.

17 жовтня 2004р.,19 жовтня 2008р. Міністерство аграрної політики України Почесною 
грамотою нагородило колектив ПАТ “ЛЖК “ за високі виробничі показники.

Із нагоди 60-ти річчя від дня заснування  колектив ПАТ «Львівський жиркомбінат» 
нагороджений дипломом за збереження традицій та високу якість торгової марки.

ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ      
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Городоцька,132
м.Львів, 79015, Україна 
Тел.: (032) 2440200  
Факс^ (032) 2419042
e-mail - lgk@lgk.com.ua
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 ТДВ «Львівський Маяк»– одне з провідних виробників одягу в Україні. 
Засноване підприємство в 1944 році на базі дрібних ательє. Елегантний одяг 
«Маяка» у Львові знаний давно і відомий в країні та за її межами.

 Основна діяльність підприємства – виготовлення верхнього жіночого та 
чоловічого одягу, як на внутрішній ринок так і на експорт в країни Західної 
Європи. Це пальто, напівпальто, плащі, куртки, а також жіночих жакетів, штанів, 
спідниць, костюмів.

 Робота підприємства організована в трьох напрямках: на умовах 
давальницької сировини, чистого експорту і випуску продукції на внутрішній 
ринок.

 Підприємство використовує різноманітні види тканини: шерсть, поліестер, 
змішані тканини, штучне хутро, шкіру, бавовняні тканини.

 За відмінну якість продукція з маркою «Львівський Маяк» відзначена 
грамотами і дипломами на міжнародних і вітчизняних виставках.

«Львівський Маяк» – це вишуканий, елегантний, зручний та якісний одяг.
 З «МАЯКОМ» Ви чарівні завжди!

ЛЬВІВСЬКИЙ МАЯК
ТОВАРИСТВО 
З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

вул.Промислова,27,
м. Львів, 79024 Україна
Тел.: (032) 2948850
Факс: (032) 2948858 
e-mail: mayak@mail.lviv.ua
www.mayak.lviv.ua
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

Більше 25 років фахівці Львівського молочного комбінату працюють над 
створенням кращих молочних продуктів для мешканців великого міста Львова 
та області.

Комбінат розпочав роботу у 1986 році з виробництва питного молока. 
З роками асортимент продукції значно розширився. Сьогодні більше 200 
фахівців комбінату працюють на підприємстві, щоб галичани могли радувати 
себе і своїх рідних свіжими і смачними молочними продуктами вищої якості - 
молоком, сметаною, ряжанкою, біо-йогуртом, кефіром, кисломолочними сиром 
та сирковими масами, а також термостатними продуктами. Щодня підприємство 
випускає близько 150 т молочної продукції і здійснює її постачання в магазини 
Львова та області.

Уся продукція нашого комбінату є результатом роботи талановитих майстрів 
своєї справи. Молоко для продукції надходить з молочних господарств 
Львівської та Рівненської областей, з екологічно чистих районів. Відбір та 
контроль вхідної сировини - один з основних параметрів якісної продукції. 
Тому кожен наш продукт (сметана, кефір, йогурт або сир) зроблений з кращого 
молока, яким багата Галичина.

У 2005 році Львівський молочний комбінат увійшов до складу корпорації 
«Мілкіленд-Україна».

Обладнання на заводі пройшло модернізацію. Особливою гордістю 
працівників є лінія з розливу молока. Молоко, що надходить до заводу, проходить 
нормалізацію (звичайна жирність коров`ячого молока - 3,4% - 3,8% - тому, щоб 
отримати продукти з іншою жирністю необхідно провести нормалізацію) і 
гомогенізацію (під тиском подрібнюються жирові кульки, розчинені в молоці, що 
дозволяє уникнути подальшого розшарування продукту і отримати рівний м`який 
смак), після чого проходить пастеризацію. Це дозволяє максимально позбутися 
від усіх шкідливих бактерій, зберігаючи при цьому корисність продукту. 

Сировиною для продуктів є ретельно відібране молоко з перевірених 
молочних господарств. Споживаючи продукцію Львівського молочного комбінату, 
Ви завжди будете впевнені в найвищий якості та неповторних смакових 
властивостях продуктів.

ЛЬВІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
КОМБІНАТ
ТМ «ДОБРЯНА»

вул. Богдана Хмельницького, 302
м. Львів, 
Тел.: (032) 2940501
secret@milkiland.lviv.ua
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Все більше людей хочуть купувати по-справжньому хороші, якісні, натуральні 
продукти. Саме для таких людей вже 69 років ПАТ “Львівський холодокомбінат” 
і створює продукцію під ТМ “Лімо”! 

За ці роки підприємство міцно закріпило свої лідерські позиції та 
викарбувалось у серцях своїх споживачів. 

Для виготовлення морозива та напівфабрикатів ТМ “Лімо” закуповується 
тільки найкраща сировина, що проходить суворий вхідний контроль. На 
виробництві впроваджена система контролю якості ДСТУ ISO 9001:2009 та 
ISO 22000:2005, тому вся продукція виробляється в умовах високих стандартів 
чистоти і гігієни. ТМ “Лімо” регулярно приймає участь у виставках морозива та 
вже здобула безліч нагород та медалей за високу якість та кращий дизайн.

 Асортимент морозива ТМ “Лімо” налічує понад 150 видів продукції, які 
покривають усю асортиментну лінійку.

Продукція ТМ “Лімо” широко представлена по всій Україні. Наше підприємство 
має сильну дистрибуцію та налагоджену логістику тим самим ТМ “Лімо” може 
якісно задовольнити потреби кожного клієнта.

Дружній колектив ПАТ “Львівський холодокомбінат” працює з любов’ю до 
свого морозива та на результат, тому морозиво ТМ “Лімо” – це: 

- висока якість 
- натуральне молоко 
- досконале поєднання смаків 
- широкий асортимент 
- довіра споживачів 
- смак дитинства 
- гарний настрій 
Радує те, що не лише споживачі, але й визнані експерти ринку так високо 

оцінюють наш рівень роботи. Це надає нам ще більше стимулу для подальшого 
розвитку та натхнення для впровадження нових видів морозива з цікавими 
смаками та креативним дизайном упаковки високого рівня.

ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ ТМ «ЛІМО»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

вул. Повітряна, 2
м. Львів, 79025, Україна
Тел.: (032) 2458886, 2673466
e-mail: marketing@limo.ua
www.limo.ua
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Творча майстерня «Мамине Сонечко» виготовляє унікальні авторські 
комплекти одягу на хрестини РУЧНОЇ роботи. Майстерня  широко використовує 
у декоруванні одягу  мотиви української національної вишивки, поєднуючи  їх з 
сучасною модою, та не забуваючи при цьому, що одяг для немовлят  має свою 
специфіку - він має легко одягатися та бути зручним для дитинки. 

У асортименті  майстерні  Ви знайдете вишитий одяг на хрестини для 
хлопчиків та дівчаток, вишиті крижми та конверти на всі пори року.  Окрім 
одягу для хрещення немовлят, майстерня «Мамине Сонечко» виготовляє 
також  вишиті сорочки для дітей, вишиті плаття, спідниці та інші елементи 
національного одягу для діток дошкільного віку. 

У оздобленні одягу використовується лише РУЧНА робота – вишивка 
хрестиком, шовковими стрічками, бісером та ін.

Наш девіз - «Найменшим - найкраще!».  І тому в свою роботу ми вкладаємо 
душу та серце, щоб кожна мама, кожен тато, хресна мама  чи дідусь з бабусею 
новонародженого могли відчути цю любов, взявши на руки дитинку у нашому 
одязі. Ми використовуємо лише натуральні матеріали, бо теж маємо діток 
і розуміємо, наскільки важливо дбати про здоров’я дітей з першого дня від 
народження!!!

МАМИНЕ СОНЕЧКО
ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул..В.Великого, 4
м.Львів, 79026, Україна, 
Тел.: (068) 3364919,
 (063) 4362665
 e-mail: m_sonechko@ukr.net
https://vk.com/id183422832
http://sonechko.lvivmarket.net (інтернет-магазин)
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Етно салон «Мілана»,пропонує великий вибір  виробів  в етно стилі: сукні, 
костюми, сорочки сучасного дизайну поєднані з етно мотивами. Розробка 
сценічних костюмів,випускних та весільних суконь. Наші вироби вирізняються 
оригінальністю,сучасністю та своєрідним стилем. 

МІЛАНА 
ЕТНО САЛОН

вул. Я.Мудрого, 4, 
м. Львів, Україна
Тел.: (032) 2332592,
 (096) 3776589, 6700808
www.milana.lviv.ua
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Приватне підприємство «Оліяр», засноване у 2003р., є виробником 
рафінованої та нерафінованої соняшникової олії та фасованої олії ТМ 
«МАЙОЛА», ТМ «СОНЯШНА» і ТМ «РОДИННА». 

Соняшникова олія ТМ «МАЙОЛА» отримала всеукраїнське визнання та знак 
якості «Вища проба».

Сучасне високотехнологічне, екологічночисте виробництво, знаходиться 
у передмісті Львова. При виготовленні соняшникової олії використовується 
сировина українських виробників, що проходить ретельний лабораторний 
контроль. 

Ми пропонуємо своїм споживачам якісну універсальну соняшникову олію 
для приготування улюблених страв.

ОЛІЯР
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Шашкевича, 36,
с. Ставчани, Пустомитівський район, 
Львівська область, 81118, Україна
Тел./Факс: (032) 2421700, 2421800
e-mail: offi ce@majola.ua 
           offi ce@oliyar.com.ua
www.majola.ua
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У центральній частині Львова відкрилася сучасна комерційна пральня 
«Праля». 

Агентство прання «Праля» завжди дбає про своїх клієнтів,  виконуючи свою 
роботу якісно і досконало.

Ми візьмемо Ваш клопіт на себе, даруючи Вам вільний час. Працюємо 
на новому, сучасному обладнанні. Використовуємо якісні миючі засоби 
американського та німецького виробництва.

Ми ретельно продумали кожен крок технологічного процесу. Над виконанням 
кожного етапу обробки білизни здійснюється контроль. Забрудненість та 
різного виду плями усуваємо без руйнування структури тканини. Усі процеси 
автоматизовані. Тому Ви можете бути упевнені, що Вашим речам забезпечується 
якісне піклування.

Наше Агентство здійснює безкоштовну доставку Ваших речей по Львову.
Ми перемо та чистимо, прасуємо все – від спецодягу до постільної білизни, 

рушників і скатертин.

ПРАЛЯ
АГЕНТСТВО ПРАННЯ

вул.Газова, 28, 
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2949323, 2949322, 0982345623
e-mail: rampa@svitonline.com
http://pralia.lvivmarket.net
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Наразі «VLADI» є одним із найбільших у Європі виробників вовняних пледів 
та ковдр найвищої якості.

Для корпоративних клієнтів і рекламних агентств ми пропонуємо розробку 
й виробництво ексклюзивних виробів ковдрово-пледової групи, які відмінно 
підходять для різноманітних промо-заходів та акцій.

Приватне підприємство Ролтекстиль представник торгових марок в 
Львівській обл. та Західного регіону:

Під торговельною маркою «VLADI» представлені високоякісні пледи, ковдри 
та покривала. Наша продукція поділяється на Елітну, Класичну та Економ 
колекції, що дозволяє підібрати виріб на будь-який смак.

Вироби виготовляються з найкращої вовни новозеландських овець, альпаки, 
а також із вовни з добавкою акрилу.

Пледи й ковдри відрізняються оригінальним дизайном, різноманітними 
кольорами та стабільно високою якістю.

Terry Lux – індійська фабрика високоякісної махрової продукції. 
Maxpoвi рушники фабрики «Terry Lux» виготовляються лише з натуральної 
сировини (бавовна і бамбук), на сучасному обладнанні з дотриманням всіх 
технологічних етапів. Безумовно, Індія грала і грає величезну роль у текстильній 
промисловості.

РОЛТЕКСТИЛЬ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Миколайчука, 2Б
м.Львів, 79059, Україна
Торговий центр « КОНТИНЕНТ»
Тел.: (032) 2434146;
 (067) 7315893;
 (050) 5111142

53

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»



ЛЬВІВ • 2013

Обираєте подарунок коханій людині, родичам, другу чи колезі?
Свічка – ось найкраще рішення. Вона стане окрасою дому чи офісу, а її 

вогонь нагадуватиме про Вас щоразу, як свічку запалять.
Наші свічки – якісні, красиві, оригінальні, а для ринку України – це ще й 

новинка.
Для виготовлення нашої продукції використовуються лише високоякісні 

компоненти виробництва Німеччини та харчові парафіни.
Оригінальний дизайн індивідуальної упаковки кожної свічки (коробка з 

мікрогофрокартону) надасть додаткової солідності Вашому подарунку, а також 
оберігає від пошкоджень свічки при транспортуванні.

Наші майстри створюють Ваш святковий настрій.

СВІЧКОВИЙ ДІМ ШТАНЬКО

вул. Лиcенка, 14б/7
м.Львів, Україна
Тел.: (097) 7768776
www.svichka.com
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«Львівське Швейне Підприємство «Силует»  на даний момент успішно  
займається пошиттям платтяно – блузового асортименту жіночого одягу. Про 
що  свідчить  вже більш ніж 15-річна плідна співпраця із європейськими та 
трансконтинентальними мережами. Котрі знають, що таке успіх власних брендів 
в колекціях одягу, а ми беремо на себе левову частину відповідальності для того, 
щоб кожна жінка виглядала витончено, елегантно  в якісно пошитій продукції.

Наша мета, зробити гарненьких українських панянок, ще красивішими, 
стрункішими…, оскільки одяг повинен тільки підкреслювати та доповнювати 
ВАШУ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ. 

Завітайте в наш магазин у м.Львові по вул.Личаківській,130 та 
переконайтесь, що можна купувати якісну продукцію, котра буде доступна 
абсолютно всім.

Виробничі потужності, а саме якісне японське швейне обладнання, 
автоматизований розкрійний комплекс  дозволяє виконувати виробництво одягу 
будь - якої складності.

Запрошуємо до співпраці.

СИЛУЕТ 
ЛЬВІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Личаківська, 130
м.Львів  79014, Україна 
Тел.: (032) 2756244  (приймальна)
 (032) 2444220 (магазин)
 (067) 9797027

e-mail: yo@syluet.lviv.ua
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ТзОВ Спільне підприємство «СІГМА» пропонує  меблі для офісу  та  дому, 
готелів, барів та ресторанів, а також повний спектр послуг – від розроблення 
дизайну інтер’єру до комплексного облаштування приміщень високоякісними  
меблями, кріслами та  м’якими частинами.

Компанія «СІГМА» це:
- офісні крісла та стільці;
- офісні меблі для персоналу;
- меблі представницького класу;
- шкіряні крісла;
- комп’ютерні столи;
- корпусні меблі для бюджетних організацій;
- столи, парти та стільці для учбових закладів;
- меблі для дому;
- меблі для готелів, ресторанів, барів та кав’ярень;
- комп’ютерний дизайн інтер’єру;
- розробка проектів по розміщенню меблів, 3-D моделювання розміщення 

меблів;
- виконання індивідуальних дизайн-проектів розміщення меблів;
- ремонт офісних крісел та заміна оббивочного матеріалу;
- монтаж та регулювання меблів у замовника;
- безкоштовна доставка в межах Львова.
 ТзОВ Спільне підприємство «СІГМА» є виробником офісних крісел і стільців  

широкого асортименту.  Стільці та крісла виробництва фірми «Сігма» мають 
оригінальний дизайн, є комфортними та ергономічними.     

Компанія  «Сігма» надає послуги з ремонту офісних крісел та заміни
     оббивочного матеріалу крісел і стільців.
ТзОВ СП «Сігма» розвиває новий напрямок діяльності «Меблі для 
     дому». В меблевому салоні «Сігма» представлені нові колекції 

високоякісних меблів для дому.
Запрошуємо відвідати фірмовий салон меблів «СІГМА» 
м.Львів, вул.Тернопільська, 24-А
ТзОВ СП «Сігма» постійно розширює  асортимент, представляє нові моделі 

сучасних крісел та меблів, намагаючись задовільнити всі потреби замовників.

СІГМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СП

вул. Тернопільська, 24-А (р-н Нового Львова)
79034, Львів, Україна,
Тел.: (032) 2404040 (багатоканальний)
Факс: (032) 2404401
e-mail: sigma@sigma.lviv.ua
www.sigma.lviv.ua
www.mebli-dim.lviv.ua
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Взуття від «СтеПТер» - це сучасна класика, яка підкреслює гарний смак. 
Вишуканість і елегантна стриманість, витонченість і плавність форм - все це 
взуття від «СтеПТер».

Стильність, яскравість, різноманітність моделей - справжня знахідка для 
тих, хто давно мріє про універсальне взуття на повсякдень. Унікальні моделі, 
які чудово поєднують у собі бездоганність стилю та комфорту - це колекція 
взуття від «СтеПТер».

СТЕПТЕР
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Шептицького, 26
м. Львів-Винники, 79495, Україна
Тел.: (032) 2450286
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ТзОВ «ТАЇСІЯ» виготовляє  широкий асортимент галантерейних товарів на 
всі  смаки. В виробництві  використовуються прогресивні  технології , сучаснi 
матеріали  та обладнання, що дають  нам можливіїсть мати свої, неповторні  
вироби  з шкіри та штучних тканин. Наші  модельєри постійно відслідковують 
нові  тенденції  у світовій  моді  і  використовують  їх у своїх моделях.

Фірма «ТАЇСІЯ»  єдина в Україні  що має  неповторну колекцію сумок з 
ручним розписом і  вишивкою. Висока якість, надійність, чітке виконання, 
дотримання термінів та умов поставок дозволило мати постійних клієнтів, яким 
ми пропонуємо гнучку систему знижок,  індивідуальну розробку моделей (від 30 
шт. - розробка безкоштовна), підбір відтінків кольорової  гами тканин та шкіри. 
Ви можете замовити пошив сумок чи рюкзаків з Вашим фірмовим логотипом у 
Вашому фірмовому стилі. 

Наші  переваги:
Якість виробляємої  продукції   
Гарантований термін виконання замовлення 
Можливість виготовлення товарів за  індивідуальним замовленням 
Постійно широкий вибір різноманітних матеріалів 
Всі  види персоналізації  (нанесення логотипу на виріб) 
Термінове  замовлення 

ТАЇСІЯ         
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Головацького 30
м.Львів,79000,Україна,
Тел.: (032) 2387904 (05,06)
www.taisia.lviv.ua
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Підприємство «Термінал-ЛТД» на протязі 10 років займається розробкою і 
виготовленням натуральних харчових добавок.

На протязі 5 років ми виготовляємо порошок яблучний, який використовується 
в хлібопекарській та кондитерській промисловості.

Як желююча речовина для виготовлення желейно-пастильних виробів 
(мармеладу, карамелі, пастили, зефіру, начинки для цукерок, крему для тортів) 
у кондитерській промисловості;

У хлібопекарництві – для випікання дієтичних сортів хліба та хлібобулочних 
виробів.

При додаванні до муки 4% порошку яблучного зменшується швидкість 
черствіння хлібобулочних виробів в 2 рази, вони набухають на 20% більше, 
покращуються їх смакові якості, а основне, оскільки в яблучному порошку 
міститься клітковина і пектин, вони приносять користь людям. Особливий ефект 
отримується при додаванні до муки 4% яблучного порошку при виготовленні 
пряників та подібних виробів. 

Після чорнобильської аварії Болгарія та деякі інші країни почали випускати 
пектинові таблетки для захисту населення від важких металів та радіонуклідів. 
Ми пропонуємо кращий варіант – кожен день вживати хліб та хлібобулочні 
вироби з добавкою яблучного порошку, в якому міститься 12% пектину. Це 
дасть змогу оздоровити націю. 

Порошок яблучний ми виготовляємо за особливою технологією, видаляючи 
зернята та інші непотрібні складові і розмелюючи до фракції менше 100 
мікрон.

ПРОПОНУЄМО ХАРЧОВІ ПОРОШКИ

ТЕРМІНАЛ-ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НВКП

вул. Енергетична, 3
м. Львів, 79026, Україна, 
Тел.: (097) 5495971;
Тел./факс: (032) 2951442.
e-mail: terminal2000@ukr.net

ПРОПОНУЄМО СУШЕНІ ЯГОДИ
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ТзОВ Торговий Дім ЖИВА виробляє модний жіночий одяг в широкому 
асортементі.Підприємство має 15-річний досвід у виробництві одягу.Потужна 
матеріальна база  та сучасні креативні дизайнери здатні задовільнити 
найвибагливіші смаки сучасного покупця.При створенні сезонних колекцій одягу 
дизайнери «ЖИВИ» опираються на світові тенденції в кольорах та силуетах, 
інтерпретуючи їх відповідно до уподобань та традицій східноєвропейського 
споживача.Цільовою аудиторією «ЖИВИ» є сучасні жінки.«ЖИВА» використовує 
якісні, але недорогі тканини. Цінова політика бренду максимально доступна 
90% жіночого населення. Наша місія -створювати стильний одяг , гідний краси 
жінок.

ТОРГОВИЙ ДІМ ЖИВА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр.Шевченка, 3;
м.Львів, Україна

Городоцька, 179, ТЦ «Скриня» 3 поверх.
Тел.: (032) 2403109
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ТОВ «Українська панчішна компанія» спеціалізується на виготовленні 
панчішно-шкарпеткових виробів і бавовняних дитячих та жіночих колгот власних 
торгових марок «Акцент» та «Воnus» та на замовлення під інші торгові марки. 
Проектна потужність фабрики становить 7 млн. пар панчішно-шкарпеткових 
виробів в рік, виробництво оснащене найновішим японським та італійським 
обладнанням, а шкарпеткові вироби і колготи виготовляються виключно з 
високоякісної сертифікованої сировини. 

Колекції ТМ «Акцент» розроблені для високого сегменту ринку, спрямовані на 
покупців, які перш за все цінують якість та стиль. Для виготовлення шкарпеток 
використовується така сировина, як мерсеризована бавовна, бамбук, мериносна 
шерсть тощо. 

Колекції ТМ «Воnus» розроблені спеціально для покупців середньої 
купівельної спроможності, якість для яких не на останньому місці, такі 
шкарпетки виготовлені з гребінної бавовни, яка відома своїми високими 
гігієнічними властивостями в світі текстилю. У 2013 році налагоджено випуск 
фантазійних жіночих колгот із бавовняної пряжі, а також теплих колготок із 
вмістом високоякісної шерсті.

УКРАЇНСЬКА ПАНЧІШНА КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул Пасічна, 93,
м. Львів, Україна,
Тел.: (032) 2454081
Факс: (032) 2418050
e-mail: mychko@inbox.ru
www.upk.lviv.ua   
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Торгову  марку  «Просто добрий хліб» було засновано  у 1996 році. Саме 
в той час  компанія випекла свій перший хліб. Вже тоді було поставлено 
за мету випускати якісний продукт, який би відрізнявся від стандартних 
„хлібозаводівських” , як новітнім  зовнішнім виглядом, так і  смаковими якостями. 
На той час досвіду виготовлення такого хліба не було, тому фірма направила 
на навчання технологів і працівників до Польщі та Німеччини.  Результат не 
забарився,   випікаємо тепер хлібобулочну та кондитерську продукцію, яка  
поставляється понад 500 клієнтам по Львівській та Івано-франківській області 
і  відповідає європейській якості та  галицькому смаку, а це для нас найбільша 
нагорода!

      На сьогоднішній день асортимент хлібобулочних виробів ТМ «Просто добрий 
хліб» складає близько 120 найменувань продукції. Серед всієї різноманітності 
асортименту, особливу увагу заслуговують такі хлібобулочні вироби, як: хліб 
«Тостовий», хліб «Горіховий», «Хліб з чорносливом», хліб «Делікатесний», 
хліб «Елітний», хліб «Здоров`я», хлібець «Гречаний», хліб «Молочний», хліб 
«Бездріжджовий» (на хмелевій заквасці), хліб «Бородинський і ін.

У вересні 2008 року на базі Львівської пекарні започатковане  виробництво 
кондитерських виробів під ТМ «ДОБРЕ ПЕЧИВО», асортимент якого на 
сьогоднішній день налічує  близько 40 найменувань.

ТМ «Просто добрий хліб»  також займається виготовленням кондитерської 
соломки «Піколо» на імпортному обладнанні за сучасними технологіями з 
використанням натуральних компонентів.  

У липні 2009р. на підприємстві впроваджено систему управління якістю 
ISO 9001.

Торгова марка «Просто добрий хліб» є засновником та активним членом 
Гільдії приватних пекарів та кондитерів Львівської області, надаючи посильну 
технологічну підтримку пекарням, організовуючи семінари, навчання 
хлібопекарів на базі своїх пекарень, надаючи консультації з питань підготовки 
приміщення для початку виробництва, налагодження на робочі режими, 
навчання персоналу роботі.

    У чому ж таємниця торгової марки «Просто добрий хліб» ?
Відповідь одна - у просто доброму ставленні до покупців фірми та у кадрах, 

які просто добре працюють, адже це найголовніша цінність у бізнесі.

ХЛІБ-ТРЕЙД
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Львівська бічна, 4                                                
с. Сокільники, Пустомитівський р-н., 
81130, Львівська обл., Україна,
Тел./факс: (032) 2458406
Тел.: (032) 2458424(34)
e-mail: dobryjhlib@dobryjhlib.com.ua
www.hlib.ua
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Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

ВСІ АВТОРСЬКІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ ПрАТ «ГАЛ-ЕКСПО»®

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

 Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-
експоненти та автори інвестиційних проектів.

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