


Андрій Садовий,
Міський Голова Львова

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 товаро-
виробників. 

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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 4 ЖОВТНЯ (ЧЕТВЕР)
11:00 – 12:00 Урочисте відкриття виставки-ярмарку

Місце проведення: фойє І поверху Львівського Палацу мистецтв.
13:00 – 14:00 Профорієнтаційний захід «Майстри моди та краси»
   (Львівський  коледж легкої  промисловост і  КНУТтД, 
   Міжрегіональний  центр професійно-технічної освіти)
   Виступ лауреатів конкурсу студентів-дизайнерів одягу серед 
   навчальних закладів «Битва модельєрів-2012»

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

12:00 – 16:00 Тренінг «Мистецтво продажів»
   (Група компаній «Територія бізнесу», Людмила Марченко) 

Аудиторія: представники підприємств-учасників виставки,
 студенти тощо
Місце проведення: арт-вітальня Львівського Палацу мистецтв, 003 каб. 

15:00 – 16:00 Профорієнтаційний захід «Майстри моди та краси»
   (Львівський професійний ліцей побутового обслуговування, 
   Львівський професійний ліцей)
   Виступ лауреатів конкурсу студентів-дизайнерів одягу серед 
   навчальних закладів «Битва модельєрів-2012».

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

17:00 – 18:00 Засідання Координаційної ради з питань розвитку
   підприємництва 

Аудиторія: члени Координаційної ради з питань розвитку
 підприємництва, представники виконавчих органів ЛМР, 
 депутати
Місце проведення: арт-вітальня Львівського Палацу мистецтв, 003 каб.

 5 ЖОВТНЯ (П’ЯТНИЦЯ)
09:30 – 10:50 Презентаційний захід «Львівський виробник – львівському
   споживачеві»

Аудиторія: львівські товаровиробники, представники львівських 
 комунальних підприємств, виконавчих органів Львівської 
 міської ради,  Головного управління житлово-
 комунального господарства Львівської ОДА, підприємств
Місце проведення: конференц-зал Львівського Палацу мистецтв, 
 210 каб., ІІ поверх

11:00 – 12:00 Практичний курс  «Автоматизація для бізнесу: переваги,
   затрати і ризики при впровадженні CRM системи»
   (ТОВ «Інетті  Інновації», Мар’ян Швець)
12:00 – 13:00 Практичний курс  «Новий інтернет-бізнес та створення сайту 
   для працюючого бізнесу. У чому різниця? Способи залучення 
   клієнтів через інтернет» 
   (ТОВ «Інетті Інновації», Мар’ян  Швець)

Аудиторія: представники підприємств-учасників виставки, підприємці
Місце проведення: конференц-зал Львівського Палацу мистецтв, 
 210 каб., ІІ поверх
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12:00 – 13:00 Засідання Ради директорів промислових підприємств
Аудиторія: директори промислових підприємств, представники 
 виконавчих органів ЛМР
Місце проведення: арт-вітальня Львівського Палацу мистецтв, 003 каб.

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

Місце проведення: фойє І поверху Львівського Палацу мистецтв

6 ЖОВТНЯ (СУБОТА)
11:00 – 14:00 Тренінг «Самопрезентація. Вміння досягти успіху»
   (Бізнес-тренери: Алла Неурова, Ірина Головата)

Аудиторія: представники підприємств-учасників виставки, 
 підприємці
Місце проведення: арт-вітальня Львівського Палацу мистецтв, 001 каб. 

12:00 – 16:00 Відзначення переможців конкурсу дитячого малюнку 
   «Купуй львівське!»

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

 7 ЖОВТНЯ (НЕДІЛЯ)
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  Львівського Палацу мистецтв
 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), ПП «Едель» (фіто-чаї), ТзОВ 
 «Галицька Здоба», ТзОВ «Хліб-Трейд» (хлібо-булочні вироби), ТМ 
 «Добряна» (молокопродукти), ТМ «Солуки» (мінеральні води), ТМ «ЛІМО» 
 (морозиво)
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КАТАЛОГ 
УЧАСНИКІВ

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК
«ЛЬВІВСЬКИЙ
ТОВАРОВИРОБНИК»
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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

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

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
email: yaroslav.varxola@mail.ru
           varkroman@mail.ru
www: slcolection.com.ua
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

Виробництво чоловічого,жіночого та дитячого шкіряного взуття

ТМ ZLETT

вул,Стрийська, 195, 
м.Львів
Тел.: (067) 9052373 – Роман

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

Агенство  модельного одягу Меланії Кривич – український виробник 
вишуканого одягу допоможе Вам створити чарівний та неповторний образ.

Якщо прагнете виглядати модно, ефектно, яскраво, стильно – то Вам до 
нас.

В нашому салоні Вам запропонують : 
- класичні, романтичні , елегантні та екстравагантні сукні для наречених, 

дружок, випускниць;
- костюми, сорочки, краватки, хустинки для нареченого;
- вишивка бісером одягу святкового та повсякденного вжитку;
- корпоративний одяг;
- сезонний одяг.
Виготовлення одягу за індивідуальними та гуртовими замовленнями.
Постійним клієнтам надається дисконтна картка на знижку.

АГЕНСТВО  МОДЕЛЬНОГО ОДЯГУ 
МЕЛАНІЇ КРИВИЧ

вул. Вечірня 16
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (032) 2924123(24,30)
 (067) 6731871
e-mai: amo@melani.com.ua
           modaamo@melani.com.ua (Відділ збуту)
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

ПАТ «Бібльос» вже майже 75 років виготовляє продукцію для офісу та школи, 
від шкільного асортименту (зошити, щоденники, блокноти, словники, зошити 
для нот, альбоми для малювання та ескізів, папки для зошитів), рекламної та 
представницької продукції (перекидні календарі, настільні календарі, буклети, 
проспекти, каталоги, візитки) до різноманітних виробів для ділових людей (ділові 
щоденники та щотижневики, записні та алфавітні книги, папки та теки для файлів), 
сувенірної продукції, а також розробляє оригінальні тароупаковки.

ПАТ «Бібльос» виконує повний замкнутий цикл поліграфічних послуг на власній 
виробничій базі: від розроблення ідеї до готового виробу:

• виготовлення оригінал-макету; 
• художнє оформлення; 
• комп’ютерне складання та верстання; 
• кольороподіл та виготовлення фотоформ; 
• повноколірний офсетний друк на листових і ролевих друкарських машинах 

Heidelberg, KBA, ManRoland; 
• шитво нитками і дротом, безшвейне скріплення; 
• оздоблення продукції: 
 - позолотне, блінтове, конгревне тиснення; 
 - трафаретний друк; 
 - тамподрук на фігурних поверхнях; 
 - друк оцтовими фарбами на лінувальних апаратах; 
 - фальцювання; 
 - перфорація, нумерація, фігурні вирубування; 
 - ламінування. 
• палітурні роботи з використанням паперу, картону, плівкових матеріалів, 

шкірзамінника та шкіри. 
ПАТ «Бібльос» виконує граверні работи та виготовлення печаток з гуми та металу, 

позолотних штампів.
ПАТ «Бібльос» розробляє та виготовляє різні види тароупаковки:
• картонні коробки для кондитерських і харчових виробів, парфумерії, лікеро-

горілчаних виробів, іграшок, подарунків та сувенірів; 
• картонні упаковки та футляри для ділових документів, канцелярських товарів, 

письмових приладь, папок, кейсів; 
• полімерна і комбінована тара і упаковка; 
• нестандартна гофротара. 
ПАТ «Бібльос» пропонує послуги з виготовлення кольороподілених фотоформ 

на сучасному обладнанні Heidelberg Herkules Elite
ТОВ ТД «Писар» на ринку з 2001 р. і є офіційним дистриб’ютором продукції ПАТ 

ЛФПБВ «Бібльос» 

БІБЛЬОС 
ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА 
ПАПЕРОВО-БІЛОВИХ ВИРОБІВ 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

вул. Японська, 7  
м. Львів, 79013, Україна
Тел./факс: (032) 2350700, 2370706
www.biblios.com.ua

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

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

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.
Україна 80100,
Тел.: (03249) 24247, 23428
www.kaluna.com.ua

«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

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

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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Цьогоріч минає 25 років від заснування видавництва “Свічадо». Чверть 
століття ентузіязму, боротьби, криз, пошуків, успіхів і невдач, спроб знайти 
баланс між матеріяльними та духовними цінностями. Час пошуку відповідей 
на питання про те, якою має бути наша Церква, держава, до чого покликані 
ми, християни... Яку книжку вважати успішною: ту, яка найкраще продається, 
чи ту, яка змінює долі людей?

Видавництво “Свічадо» видає не тільки католицьку літературу, бо в 
асортименті є також  православна і протестантська книги. Велике місце 
займають видання з психології, подружніх стосунків і виховання дітей. Однак 
не бракує трактатів, присвячених молитві і духовному росту. Є наукові видання 
і науково-популярні, та поряд з цим є книги і для дітей. Багатьма книжками 
читачі захоплюються, але є й такі, що викликають контроверсії, а часом навіть 
обурення. 

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

ВИДАВНИЦТВО 
«СВІЧАДО»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Винниченка, 22, а/с 808
м. Львів, 79008, Україна
Тел./факс: (032)2357316
E-mail: post@svichado.com
www.svichado.com

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

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

ПрАТ «Вістовицька кераміка» –  один з найбільших виробників будівельної 
цегли та художньої кераміки в Західній Україні. Багаторічний досвід роботи, 
а це понад 40 років на ринку, власна виробнича база, кваліфіковані фахівці 
– запорука високої якості нашої продукції.

Для наших клієнтів ми пропонуємо широкий асортимент виробів,які 
задовольнять найвибагливіший смак, а саме:

• Будівельну цеглу
  - марки  М-100, М-125, М-150;
• Художню кераміку
 - вазони різноманітних форм, декорів та розмірів;
 - садово-паркову скульптуру;
 - керамічний посуд;
 - вироби з гіпсу та шамоту;
Наше кредо – ВИСОКА ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОСТУПНА ЦІНА!!!

ВІСТОВИЦЬКА КЕРАМІКА 
ПРАТ

с.Вістовичі, вул. Берегова 26,
Самбірський район, 
Львівська область, 81440
Тел.: 023645506
факс: 023645508
E-mail: ttimrvist@ukr.net;  vistovichi@mail.ru;
 www vistovichi-ceramics.com.ua

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

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
е-mail: galzdoba@mail.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 продуктам 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. 

Хотілося б звернути Вашу увагу на новинки, що їх пропонує ЛМК львів’янам. 
Враховуючи останні тенденції в споживанні органічних продуктів, ми випустили 
2 види молока під торговою маркою «Львівських молочний комбінат». Це молоко 
2,7% жиру та 3,5% жиру.

Сировиною для цього продукту 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.

ДОБРЯНА ТМ
ЛЬВІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ

вул. Богдана Хмельницького, 302 
м. Львів,
Тел.: (032) 294 05 01
secret@milkiland.lviv.ua

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

Основними видами діяльності ПП «Едель» є виробництво фітопродукції.
Основні види продукції та послуг (точна назва, короткий опис) 
Виробництво фітопродукції:
- 67 найменувань фіточаїв з рослин, що здавна застосовують у народній 

медицині;
- 12 фітокомпозицій з рослин, скомпонованих за народними традиціями 

траволікування та відповідно до вимог ДФ України;
- 8 найменувань фітованн для купання дітей;
- чаї плодово-ягідні;
- гірчичний порошок;
- екологічно безпечний миючий засіб на рослинній основі для обробки 

посуду.

ЕДЕЛЬ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Конюшинна, 28
м. Львів, 79040, Україна 
Тел.: (032) 2948659, 2989983
Факс: (032) 2948659, 2989983
 e-mail: edel11@rambler.ru, savka.roks@rambler.ru
 web site: pp-edel.com.ua



ЛЬВІВ • 2012 ЛЬВІВ • 201224 25

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

Компанія «ЕКО-ЛЬВІВ» - виробник металевих контейнерів для відходів, 
металевих конструкцій для облаштування контейнерних майданчиків, паркових 
лавок, велопарковок. Перший в Україні серед виробників контейнерів для 
роздільного збору відходів. Розробник першого в Україні сітчастого контейнера 
для збору ПЕТ з розмірами євро стандарт.  

ЕКО-ЛЬВІВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

вул. Б. Хмельницького, 176, 
м. Львів, 70024, Україна
Тел.: (032) 2551041
Факс: (032) 2551042
offi ce@ecoway.com.ua
www.ecolviv.com.ua
www.ecoway.com.ua

 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

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

«Львівська Картонна Фабрика» – «Львівкартонопласт» – «Картонно-
Паперова Компанія» – підприємство із багатою історією та великим досвідом 
виробництва картону, а тепер і гігієнічного паперу та готових виробів. 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 деяких галузях целюлозно-паперової 
промисловості.

За останні 8 років нам вдалося запустити 3 нових стратегічних напрямки, 
втричі збільшивши клієнтську базу. Ці напрямки наступні:

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

2. Картонні навивні гільзи – серцевини для намотування паперу, картону, 
плівок, лінолеуму та і загалом інших виробів, які намотуються. 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.

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, 
Тел./факс: (032) 2939640

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. 

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

КЕНМАЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

м.Львів вул. Навроцького, 1А
факс. 032 245-37-46
тел. 032 245-37-49
kenar75@mail.ru
http://www.kenmal.com.ua
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ПП «Компанія”Цезар» створена 2003 року (технічні умови отримано 2007 
року). Фірма виготовляє, монтує і продає рукави захисні для димоходів та 
вентиляційних каналів. Ці рукави призначені для захисту димових каналів від 
газових термічних потоків, які є продуктами згоряння опалювальної техніки, що 
працюють на газі, а також від конденсату та руйнування і ущільнення каналу. 
Основним завданням застосування рукавів захисних є досягнення максимальної 
тяги. Термін придатності - 20 років. Продукція сертифікована UA 1.021.0054888-
11 і має розроблені ТУ УВ 2.5-25.2-32484120-001-2004, погоджені Держбудом 
України.

КОМПАНІЯ «ЦЕЗАР»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

79019, м.Львів, вул. Липинського, 36
Тел./факс: (032) 2407766;
Тел.: (032) 2455252;
моб. 0505170522

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК» � _______________________________________
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Телевізійний завод «ЕЛЕКТРОН»
 «ЕЛЕКТРОН» - загальновідома своєю традиційно високою якістю та 

надійністю марка вітчизняного телевізора, яка з 1957 року ввійшла в історію 
телевізійного виробництва як одна з найбільш масових і популярних. Протягом 
десятиліть телевізори «Електрон» були зразком застосування найпередовіших 
технічних і технологічних новацій.

Сьогоднішній Телевізійний завод «Електрон» - підприємство, яке продовжує 
традиції  загальновизнаної народної марки.

Сучасні LCD та LED телевізори «Електрон» створені на елементній базі 
від кращих світових виробників і вирізняються своїми високими технічними 
характеристиками та розширеним набором сервісних функцій. Продукція 
підприємства неодноразово відзначалась відзнаками та нагородами.

Завод «ПОЛІМЕР-ЕЛЕКТРОН» - дочірнє підприємство ПАТ «Концерн-
Електрон» .

 Пластмасове виробництво - виготовлення виробів з пластмаси 
(великогабаритних в тому числі)  методом  інжекційного литва під тиском: Євро-
тара, товари господарського призначення а також сидіння для стадіонів.

Інструментальне виробництво, металообробка – виготовлення прес-форм 
та штампів, проведення механічної обробки деталей підвищеної складності. 

Пінополістирольне виробництво – виготовлення упаковки для телевізійної 
та електропобутової техніки, теплоізоляційних матеріалів.

Спільне українсько-німецьке підприємство  ТЗОВ «СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН» 
відоме на ринку України з 1996 р. За період своєї діяльності підприємство 
зарекомендувало себе як виробника високоякісної техніки для транспортних 
засобів та надійного партнера для українських і закордонних компаній. 
Засновниками підприємства є ВАТ «Концерн-Електрон» (Україна) та «Spheros 
GmbH» (Німеччина). Основними напрямками діяльності є виробництво і 
реалізація підігрівачів, ресиверів, баків, глушників, деталей і вузлів, виготовлених 
по документації клієнта, надання послуг з встановлення, діагностики, 
гарантійного та післягарантійного обслуговування виробів.

 Компанія «Сферос-Електрон» успішно пройшла сертифікацію системи 
управління якістю підприємства згідно із міжнародним стандартом ISO 
9001:2008.

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

КОНЦЕРН – ЕЛЕКТРОН
ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Стороженка, 32, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 272 16 44
Факс: (032) 233 53 44
Е-mail: offi ce@electron.ua

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

Львівський ТзОВ «ЗАВОД ЕЛЕКТРОНПОБУТПРИЛАД» 
ТзОВ «Завод Електронпобутприлад» є провідним підприємством України 

із виробництва побутових приладів та колекторних двигунів малої потужності 
різних типів для використання в побутовій та автомобільній техніці.

За обсягами  випуску електропобутових приладів завод є лідером на 
теренах Західної України та в числі перших у державі. Основний асортимент 
продукції: електром’ясорубки, вібромасажери , соковитискачі, кухонні комбайни, 
овочерізки.

Товари з маркою «Ельво» та «Електрон» використовують в побуті, медицині, 
торгівлі, на підприємствах машинобудування.

Завод Електронпобутприлад - це високий  виробничий потенціал, 
кваліфікований персонал, наявність всіх технологічних процесів, що  дозволяють 
виготовляти електропобутові прилади за замкнутим циклом.

Завод  є одним з найбільш технічно оснащених в своїй галузі виробництв 
в Україні. Технологія й устаткування відповідають міжнародним стандартам. 
Висока якість   продукції заводу підтверджена численними українськими та 
закордонними сертифікатами. Досягнення підприємства відзначені престижними 
преміями й нагородами.  

Партнерські бренди - виготовляємо м’ясорубки під брендом «Електрон» і 
«Мірта».

Продукція сертифікована, гарантійний термін два роки, повне сервісне 
обслуговування у всіх обласних центрах України, а також співпрацюємо з 
Молдавією і Росією.  

Можливості виробництв заводу:
-інструментальне виробництво дозволяє виготовляти оснастку 

(форми,штампи й пристосування) для потреб заводу.
- в заготівельно-штампувальному виробництві використовують преси-

автомати, спеціальні верстати для виготовлення деталей електродвигунів, 
універсальні кривошипні і гідравлічні преси;

- литво пластмас на термопласти-автоматах типу КUASI , SSB(Тайвань);
-литво алюмінію під тиском на універсальних ливарних машинах;
-механообробне виробництво включає в себе дільниці токарних 

автоматів,спеціалізованих і універсальних верстатів;
-спецобладнання для виготовлення електродвигунів;
-гальванопокриття.
Підприємство запрошує до взаємовигідної співпраці вітчизняних і зарубіжних 

партнерів і пропонує створення спільного підприємства з виготовлення 
побутової техніки.

Підприємство зацікавлене у інвестиціях на «ноу-хау» для випуску 
високоякісної продукції та її реалізації на ринках інших країн.

Завод зацікавлений в можливих поставках від потенційних партнерів 
редукторів в зборі для електром’ясорубок, окремих елементів двигуна 
(наприклад,ротора в зборі), в кооперації з виробництва електродвигунів для 
кухонних витяжок,мотор редукторів для склоочищувачів автомобілів.
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«Концерн Хлібпром» – одне з найбільших підприємств вітчизняного ринку хліба, 
яке щодня виготовляє  до 400 тонн продукції – хлібної, кондитерської та тістових 
напівфабрикатів. Вироби компанії постачаються у всі регіони України та далеко за 
її межі.  За 9 років існування Компанія зарекомендувала себе, як добросовісний 
виробник, надійний партнер та прогресивний лідер.  По при це Концерн завоював 
звання у номінаціях «Найдинамічніше підприємство галузі», «Інформаційна 
відкритість»,  «Найкраща компанія галузі».  

 «Концерн Хлібпром» дбає про збереження національних традицій виробництва 
та поряд з тим переймає найкращий досвід закордонних колег. 

Ми відкриті для світу!
Торгові марки Компанії:
ТМ «Palazzo Bandinelli»
Знайомтеся - солодощі «Palazzo Bandinelli», що походять з прекрасного міста 

Львова. Саме тут створюється історія європейських кондитерських виробів від 
Bandinelli за найкращими рецептурами та з вдячністю Тим, хто цінує солодощі за їх 
витончений смак, красу форми та оригінальність.

Сьогодні Бренд «Palazzo Bandinelli» представляє 3 лінійки печива та лінійку 
пирогів, кожна з яких має свою унікальну особливість, свою «родзинку». Та ми 
й надалі створюватимемо та частуватимемо Вас новими ласощами з «Палацу 
Бандінеллі»!

ТМ «Хлібна хата»
Львів та Вінниця. Різні регіони України, різні традиції хлібопечення. Та найкращі 

сорти українського хліба об’єднала загальнонаціональна торгова марка — «Хлібна 
хата».

«Житньо-пшеничний», «З висівками», «Медовий з чорносливом», «Десертний», 
«Львівський заварний», «Білий йодований» — асортимент хліба ТМ «Хлібна хата» 
здатен здивувати найвибагливішого споживача. Наш хліб легко знайти на полицях 
магазину завдяки яскравій і зручній упаковці, що водночас є гарантією захисту від 
підробок. Продукція ТМ «Хлібна хата» наповнить Вашу хату неповторним ароматом 
свіжовипеченого хліба.

ТМ «Хлібна хата» — хліб, випечений з душею!
ТМ «Наминайко»
З 2006 року підприємці зі всієї України можуть розпочати сво справу по гарячій 

випічці в місцях продажу при підтримці надійного партнера-франчайзера – ТМ 
«Наминайко». Компанія на власному досвіді розробила приклад прибуткового 
бізнесу і передає його своїм партнерам. ТМ «Наминайко» - це динамічний розвиток, 
широка впізнаваність та дружня  команда професіоналів. Насьогодні в Україні працює 
вже понад 800 точок торгової марки.

вул. Хлібна, 2, м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2977270
Факс: (032) 2977271
e-mail: info@hlibprom.com.ua
www.hlibprom.com.ua; 
www.hlibnahata.com.ua; 
www.namynayko.com.ua

КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ
ПАТ

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

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

вул.Коновальця, 6,
смт.Гніздичів, Жидачівський р-н,
Львівська обл., 81740, Україна, 
Тел.: (03239) 48348, 48373
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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       

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

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
Е-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

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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ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» – лідер з виробництва в Україні 
якісного та натурального морозива, із 70-літнім досвідом.

На     ринку      морозиво      виробництва   ПАТ  «Львівський   холодокомбінат» 
представлено під торговою маркою «ЛІМО». Компанія займається виробництвом 
і реалізацією морозива виключно з натуральних компонентів. 

Асортимент морозива ТМ «ЛІМО» налічує  понад  115  видів  продукції. 
«Львівський каштан», «Львівське», «Славутич», «Плодово-ягідне» – вже давно 
стали візитною карткою компанії, а ріжки «Вікторія» та лінійка морозива «ТМ» 
−  улюбленими ласощами мільйонів українців.   

Незважаючи на автоматизацію виробництва, в кожен рух, в кожен етап 
роботи вкладаються багатолітні знання і досвід у виготовленні морозива, щоб 
повсякчас в магазинах з’являвся новий маленький шедевр від торгової марки 
«ЛІМО». 

З 2011 року ТМ «ЛІМО» також запустила у виробництво тісто листкове та 
листково-дріжджове заморожене, пельмені та вареники. 

ПАТ «Львівський холодокомбінат» сертифікований   ДСТУ    ISO  9001 : 2009 
та  ISO 22000 : 2005, що свідчить про високу якість і безпечність продукції. 

Протягом минулих років ТМ «ЛІМО» неодноразово отримувала велику 
кількість нагород, відзнак та подяк. 

70 років досвіду й передові технології, якість та натуральність морозива 
– це складова  успіху ТМ «ЛІМО». 

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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ТзОВ «Маріо» – підприємство із 14-річним досвідом. 
Один із основних видів діяльності – виробництво та продаж спецодягу. 

Продукція, яка виготовлена на підприємстві, є сертифікована.
ТзОВ «Маріо» – товари належної якості, низькі ціни та спеціальні знижки для 

постійних клієнтів. А найголовніше: активні продажі та доставка безпосередньо 
клієнту роблять нашу компанію лідером на українському ринку.

Пропонуємо:
- Сертифікований спецодяг за індивідуальним замовленням
- Робоче взуття
- Засоби індивідуального захисту
- Виготовлення логотипів, прапорів, знаків по охороні праці
- Вивіски, таблички, кутки споживача, меню-борди.

МАРІО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька 172,
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032)2400360, 2400350, 
Факс: (032)2624224, 2626475
e-mail: mariolviv@gmail.com

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. 

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

МІЛАНА
ЕТНО САЛОН

вул. Я.Мудрого, 4, м. Львів,
Тел.: (032) 2332592,
 (096) 3776589, 6700808
www.milana.lviv.ua
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Відкрите акціонерне товариство «Молокозавод «Самбірський» (Львівська 
область) спеціалізується на виробництві сирів твердих, м’яких та масла і 
спре дів. В 2001-2003 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», «Російський».  На 
підприємстві при сприянні голландських фахівців розпочали виробництво сиру 
«Гауда». Полюбились споживачам і такі елітні види сирів як «Сметанковий», 
«Едам», «Маасдамер» та «Радомер» які виробляються за голландською 
технологією.

В 2004 році було здано в експлуатацію сучасну камеру дозрівання та 
зберігання сиру, що дало можливість безперебійно нарощувати виробництво, 
забезпечити дотримання належних санітарно- гігієнічних вимог.

Торгова марка                     відома як на Україні так і за її межами. Сири 
неодноразово визнавалися переможцями різних дегустаційних конкурсів та 
виставок про що свідчать численні нагороди.

МОЛОКОЗАВОД «САМБІРСЬКИЙ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.. Мазепи, 14
м. Самбір, 81400, Львівська обл., Україна,
Тел./факс.: (03236) 32353, 60608
Е-mail: sambir-cheese@mail.lviv.ua
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ТзОВ «Трикотажна фабрика «Промінь» -- підприємство з  50-ти річним 
досвідом виробництва трикотажу.  Має досвід роботи з іноземними партнерами    
Австрією, Німеччиною, Угорщиною на давальницьких умовах.

Підприємство  володіє парком сучасного в’язального обладнання 
іспанського, німецького французького виробництва, на якому виробляється  
широкий асортимент трикотажних полотен (кулірна гладь,інтерлочні,начосні 
та ластичні полотна)

Пропонуємо  широкий асортимент білизняного трикотажу: жіночий, 
чоловічий, дитячий

Сучасні  стильні у різнокольоровій гамі вироби з  100 % бавовни.

ПРОМІНЬ 
ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА

вул. Шевченка, 31
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (032) 2331050
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Підприємство ТзОВ НВЦ «Прувер» існує на ринку з 1992 року та 
займається виготовленням модельного, спеціального, робочого, форменого 
та корпоративного одягу.

Ми працюємо як на експорт, так і постачаємо на вітчизняний ринок якісний 
одяг, який повністю відповідає міжнародним стандартам та стандартам ГОСТ. 
Співвідношення ціни та якості в нашій продукції є ідеальним.

Ми працюємо з будь якими обсягами-від дрібних колекційних партій до 
великого гурту- та реалізуємо для вас найкращу пропозицію по найкращий ціні 
в найкоротші терміни.

Ми забезпечимо індивідуальний підхід та врахуємо всі ваші побажання та 
пропозиції

ПРУВЕР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НВЦ

вул. Шевська, 3, м. Львів,
Тел.: (032) 2377214

ТзОВ «Радехівський цукор» – один з найбільших цукрових заводів України, 
працює на ринку цукру з 1979 року. Підприємство займається заготівлею і 
переробкою цукрових буряків та виготовленням із них цукру (меляси, жому 
свіжого, жому сухого, жому сухого гранульованого).

РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»
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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
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Виготовлення легкого жіночого одягу, корпоративного одягу та робочого 
одягу, постільної білизни, деревообробна промисловість.

Легкий жіночий одяг (спідниці, штани, блузи, жакети, плаття), корпоративний 
одяг та легкий робочий одяг, постільна білизна, фігурні вироби з дерева.

СИЛУЕТ 
ЛЬВІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
ГЛУХОНІМИХ

вул. Личаківська, 130
м.Львів  79014, Україна 
Тел.:  (032) 2761422
Факс: (032) 2448639, 
e-mail: yp@syluet.lviv.ua
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ПП  «Смачненька» було створене на початку 2009 року на виробничій базі 
Янівського рибокоптильного цеху, історія якого налічує вже 30 років. У 1980 
році в смт. Івано-Франкове було створено рибокоптильний цех - підрозділ 
обласного рибокомбінату. На той час підприємство постачало продукцію на усю 
європейську частину СРСР і, завдяки високій якості та особливим смаковим 
властивостям продукції, стало відомим далеко за межами Львівської області. 
У 2002 році на підприємстві відбулась реконструкція, покращилась технологія 
коптіння, зменшено енергоємність виробництва. Протягом усього часу головною 
цінністю для нас було забезпечення вишуканого смаку та високої якості продукції 
шляхом дотримання традиційної технології коптіння виключно натуральним 
вільховим димом, без додавання сторонніх добавок, препаратів та домішок. На 
сьогодні ми постачаємо продукцію на територію Західної України та постійно 
розширюємо ринки збуту.

СМАЧНЕНЬКА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

Вул. Залізнична, 12
смт.Івано-Франкове, Яворівський р-н,
81070, Львівська обл.., Україна
Тел.: (259) 33382
smachnenka@gmail.com

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

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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Меблева фабрика «Стиль Життя» працює на меблевому ринку з 2005 
року. 

Виготовляємо фабричні меблі за індивідуальними проектами: 
• для дому:
 - передпокої,
 - вітальні, 
 - кухні, 
 - шафи-купе, 
 - спальні, 
 - комп’ютерні, журнальні столики) 
• меблі для офісу та магазину з урахуванням корпоративного стилю, 
• меблі для санаторію, готелю, 
• меблі для навчальних закладів. 
Меблі виготовляються на обладнанні провідних італійських та німецьких 

фірм 2008 року випуску. Це дозволяє забезпечувати справді високу якість 
продукції в стислі терміни за оптимальною для Вас ціною.

СТИЛЬ ЖИТТЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Заводська, 7
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2444962, 
Факс: (032) 2444961
E-mail: Ltd@lifestyle.lviv.ua
www.lifestyle.lviv.ua

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

 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



ЛЬВІВ • 2012 ЛЬВІВ • 201250 51
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ТзОВ «Техавто-Плюс»-пропонує меблі Вашого відпочинку:
Виготовлення та реалізація меблів для відпочинку з масиву твердих порід 

натурального дерева(БУК)-стільці розкладні (великі та малі), столи розкладні, 
шезлонги-масажери, ліжка дитячі двоярусні, ліжка-колиски, ліжка односпальні, 
двоспальні різноманітних розмірів.

Комплекти меблів для готелей (Прихожа,спальня,балкон);
Комплекти корпусних меблів;
Одиночні вироби корпусних меблів;
Вагонка букова, хвойна.
При виготовленні використовуються натуральні, екологічно чисті матеріали 

та комплектуючі.
Працюємо під замовлення.
Вся продукція сертифікована згідно Держстандарту України.

ТЕХАВТО-ПЛЮС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Хуторівка, 4Б, к.202
м.Львів, 79070, Україна 
Тел./факс: (032) 2956121,
 (067) 7451874,
E-mail: ta_@ukr.net
www.bukmebel.com

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

Що одіти у вихідний день, на офіційну зустріч, урочисту подію, банкет? Перед 
кожним з нас час від часу виникає таке запитання, і відповідь на нього не так 
вже й легко знайти. Хочеться одіти щось красиве, зручне та особливе, в якому 
відкриються народні традиції нашого краю. В цьому Вам допоможе ТМ Скиба, 
колектив якого створює вишиванки.

У нас Ви зможете придбати одяг, оздоблений вишивкою та мережкою: 
• Блузки жіночі з різними квітковими орнаментами
• Костюми
• Плаття та сарафани сучасного крою
• Чоловічі вишиті сорочки в народному стилі 
• Ділові сорочки з елементами вишивки
• Різноманітні вишиванки для дітей будь-якого віку
Ми надаємо можливість підбирати тканину для вишиванок, та враховуємо 

побажання щодо кольорової палітри орнаменту.
 По народному повір’ю вишиванки несуть людям радість та щастя. Тож 

будьте щасливі

ТМ СКИБА

вул. Б.Хмельницького, 212
м. Львів, 79024, Україна
Тел.: (032) 2943258
 (050) 3150739
 (067) 3405823
 (093) 7585971
E-mail andriy@skyba.com.ua
www.skyba.com.ua
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ТМ «ТОМАТЕКС»
ПП ЗДИБЕЛЬ О.Й.

вул. Київська, 92 А 
м. Рівне, Україна, 
Тел./факс: (0362) 690061
 (066) 3060585, 093 5715613

Вид діяльності – виробництво текстильних виробів з натуральної вовни іспанського 
мериноса, кашеміру, верблюдів.

Асортимент продукції – ковдри, подушки, пледи, жилети, халати, тапочки, зігріваючи 
пояси, наколінники, налокітники, подушки в авто, покривала. ТМ «Томатекс» -- це 
продукція, відома по всій Україні, тому що, як виробники ми співпрацюємо з торгово-
промисловими палатами різних міст: Рівне, Львів, Київ, Харків, Житомир, Вінниця, Луцьк, 
Тернопіль, Чернівці, Черкаси, Полтава, Одеса, Донецьк, Миколаїв.

Продукція сертифікована в Україні, маємо відзнаки та дипломи за участь у виставках 
текстильних виробів та ярмарках ТПП Житомира, Вінниці, Рівного, Луцька, Миколаєва, 
Одеси та інших міст України.

Для солодкого відпочинку і здорового сну ми пропонуємо: легкі і надзвичайно приємні 
ковдри, наматрацники, подушки, пледи із 100% натуральної вовни вівці породи Меринос, 
які принесуть Вам справжнє задоволення, подарують міцний і здоровий сон, покращать 
самопочуття та піднімуть життєвий тонус.

Наша продукція володіє унікальними лікувально-профілактичними властивостями:
- здійснює мікромасаж тіла, покращує кровообіг і обмін речовин;
- відновлює імунну систему;
- покращує стан хворих на алергію та бронхіальну астму;
- знімає головні, суглобові і м‘язові болі;
- нормалізує сон і кров‘яний тиск;
- надає лікувальну дію на опорно-руховий апарат і шкірні захворювання;
- знімає нервову напругу та хронічну втому;
- попереджує пролежні;
- продовжує інтимне життя чоловіків та жінок.
Пропонуємо широкий асортимент виробів із 100 % натуральної вовни:
- ковдри;
- подушки;
- пледи;
- наматрацники;
- жилети, халати;
- тапочки, бурки;
- пояс ревматичний;
- подушки в авто, на табурет;
- покривала.
Наша продукція має високу якість, функціональність, дизайн і гідна того, щоб Ви 

одержали насолоду від комфортного сну. А також є предметом гордості кожного її 
господаря та прекрасним подарунком.

Продукція сертифікована згідно чинного законодавства України, а також Інститутом 
текстильної промисловості Євросоюзу, тобто має міжнародний знак «Вулмарк».

Запрошуємо до співпраці оптових покупців!

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

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.

УКРАЇНСЬКА ПАНЧІШНА КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Пасічна, 93, 
м. Львів, Україна,
Тел.: (032) 2454081
Факс: (032) 2418050
Е-mail: mychko@inbox.ru
http:// www.upk.lviv.ua
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Товариство з додатковою відповідальністю «Фірма «ВЛАСТА» виготовляє 
трикотажні вироби в широкому асортименті: светри, джемпери, безрукавки, 
суконки, спідниці, брюки, спортивні костюми, пальто, рейтузи – чоловічі, жіночі, 
дитячі. Трикотажні полотна із різних видів сировини – різної ширини, заправок, 
щільності для різних виробничих потреб.

Трикотажні вироби виготовляються на наступному обладнанні:
- 22 плосков‘язальні машини «Shima Seiki», Японія, 8 класу;
- 4 круглов‘язальні машини «MAYER», Німеччина, 24 класу;
- 6 круглов‘язальних машин  «Multikomet», Німеччина, 20 класу;
- 1 круглофамгова машина «КЛК-5», Росія, 10 класу;
- 4 в‘язальні машини «КЛК-5», Росія, 10 класу;
- швейне обладнання: «Rimoldi», «Textima», оверлоки, петельні 

ґудзикові,розпошивальні машини.
Перераховане обладнання дає можливість переробляти види пряжі: чисту 

вовну, акрилан, поліефір, льон, лавсан, бавовну, поліестер тощо. 
Переплетення: кулірна гладь, ластичне, жакардове, ажурне, «ратьє».
ТДВ «Фірма «ВЛАСТА» має великий досвід виготовлення верхнього 

трикотажу чоловічого, жіночого, дитячого асортименту на експорт в Німеччину, 
Італію, Данію.

ФІРМА «ВЛАСТА»
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Бр.Міхновських, 11 
м. Львів, 79018, Україна

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

П`ятнадцять років тому торгова марка «Просто добрий хліб» 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 технолога і працівників до 
Польщі та Німеччини.  Результат не забарився,   випікаємо тепер хлібобулочну 
та кондитерську продукцію, яка  поставляється понад 400 клієнтам по Львівській 
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 50 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 «на молоці», 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 20 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. 

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)
Е-mail: dobryjhlib@dobryjhlib.com.ua
www.hlib.ua
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

Все починалося з  дерев’яної   колодки, зробленої  власноруч, а згодом 
–запровадилося сучасне виробництво високоякісного шкіряного взуття. Але 
тепло долонь майстра і надалі охоронятиме кожен ваш крок від холоду та 
негоди.

ПП ”Юма Плюс” - виробник якісного та зручного взуття, яке випробуване 
старовинною бруківкою та мінливою погодою, а надто – примхливими 
львівськими панянками, що таки розуміються на моді.

Виробництво жіночого та чоловічого шкіряного взуття згідно із розробленими 
моделями з високоякісних матеріалів. Широкий асортимент моделей. Гнучка 
система знижок. Запрошуємо до співпраці продавців якісного шкіряного взуття 
зробленого у Львові

ЮМА ПЛЮС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул.Т.Шевченка,31
м.Львів, 79039, Україна
Тел./факс: (032) 2331022
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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.

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