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Location, 28/03/2012

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів

Дочірнє підприємство Хлібозавод № 5
ПАТ «Концерн Хлібпром» 

м.Львів, вул.Хлібна,2 

ВАТ "Львівський хлібзавод №1“
ПАТ «Концерн Хлібпром»

м.Львів, вул.Городоцька,168

“Завод хлібобулочних напівфабрикатів“
ПАТ «Концерн Хлібпром»

м.Львів, вул.Східна,45

Приватне підприємство "Гал-Дар" м.Львів,вул.Стрийська,195

ТзОВ "Галицька здоба" м.Львів,вул.Антоновича,102в

ТзОВ "Хліб-Трейд" 
ТМ"Просто добрий хліб"

с.Сокільники, вул.Львівська 
бічна,4

Гільдія приватних пекарів та кондитерів 
Львівської області

м.Львів, вул.Листопадового 
чину, 14/7



Location, 28/03/2012

Кондитерські вироби

ЗАТ "Львівська
кондитерська
фірма «Світоч»

м. Львів, вул.Ткацька,10

ПП "Степанків"
м.Львів, 

вул.Курмановича,9

ТзОВ виробнича фірма «Львів-
інтех»

м. Львів, вул. 
В.Курмановича,9; 
вул.Стрийська, 98,                  

ЗАТ “Львівський жиркомбінат”
ТМ “ЩЕДРО”

м. Львів,
вул. Городоцька, 132



Location, 28/03/2012

Води, соки, охолоджуючі напої

СП ТзОВ "Галка“ м.Львів,вул.Заповітна,1

ТзОВ "Перша приватна 
броварня "Для людей як 
для себе"

м.Львів, 
вул.Дж.Вашингтона,10

ЛФ компанії "Славутич" 
“Львівська 
пивоварня”

м.Львів,
вул.Клепарівська, 18

ТМ "Кава зі Львова" м.Львів, вул Юнаківа 10

ТзОВ "Віденська кава" м.Львів, вул.Шевченка, 317



Location, 28/03/2012

Води, соки, охолоджуючі напої
“Львівська пивна компанія” м.Львів, вул.Шевченка,329

“Кока-Кола 

Беверіджес 

Україна ЛТД”

м.Львів,

вул.Городницька,

43

ТзОВ "Валетудо" 
ТМ "Солуки"

вул.Івана Франка, с. Солуки,
Яворівський р-н, Львів. обл.

ІДС “Аква Сервіс” 
ТМ “Аляска”, 
“Моршинська”, 
“Трускавецька”

м.Львів, вул.Героїв УПА,73
корп.10 (к.36)



Location, 28/03/2012

Морозиво, молокопродукти

"Львівський молочний 

комбінат" 
ППКФ "Прометей“

ТМ "Добряна“

м.Львів, 
вул.Б.Хмельницького, 302

ПАТ "Львівський 

холодокомбінат"

м.Львів, 

вул.Повітряна,2

ВАТ “Дрогобицький 

молочний завод”

ТМ “Драгобрат”

м.Дрогобич, 

вул.Гайдамацька,5



Location, 28/03/2012

Виробництво м'ясних продуктів

ТзОВ “Барком” ТМ 
“Родинна ковбаска”

Пустомитівський р-н, 
с.Підбірці

ПП “СМіО” ТМ “Стрийські 
делікатеси”

м.Стрий, 
вул.Промислова,10

ТзОВ “Дукат”
Мостиський р-н, 

с.Бортятино, 
вул.Польова, 1



Location, 28/03/2012

Рибопродукти

ТзОВ “Львівморепродукти”
м.Львів, вул. 

Опришківська 5

ПП “Смачненька”
Яворівський р-н, 

с.Івано-Франкове, 
вул.Залізнична,12



Location, 28/03/2012

Лікеро-горілчані вироби

ЗАТ “Львівський лікеро-
горілчаний завод”

м.Львів, вул.Кордуби,2

ТзОВ НВП “Гетьман”
м.Львів, вул.Волинська, 
10-А



Location, 28/03/2012

Виробники упакування для меню “To Go” 
(паперова, картонна тара, пакети)

Львівська фабрика 
паперово-білових 
виробів “Бібльос”

м. Львів, вул. Японська,7

ТзОВ “ЕЛЬГРАФ”
Львівська обл. 
с. Сокільники, 
вул. Тролейбусна, 15

Картонно-паперово компанія 
“Львівкартонопласт”

м. Львів, 
вул. Ковельська, 109



Location, 28/03/2012

Торгові мережі:
ТзОВ ТВК «Львівхолод» Рукавичка вул.Угорська,22

ТзОВ «Торгова мережа 
«Барвінок»

вул.Городоцька, 359

Регіон «Захід» мережі «Сільпо» 
ТзОВ «Фоззі Фуд»

вул.Виговського,100

ТзОВ «Вопак-Трейд» вул.Тершаківців,1

Супермаркет «Фуршет» вул.Сахарова,45

Гіпермаркет «Ашан» с.Сокільники, 
вул.Стрийська,30

Гіпермаркет «Метро» вул.Городоцька,300

ТзОВ «Шувар» вул.Хуторівка,4б

ПП «Тобі-ГНГ» вул.Героїв УПА,72

ЗАТ РК «Євротек» РВ «Захід» вул.Городоцька,359


