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 кожного 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. Особливо важливим є об’єднання нашого бізнесу сьогодні,
коли на українській землі агресор, коли є потреба у оперативному
перепрофілюванні виробництва, коли кожен з нас відчує соціальну
відповідальність за долі тих, хто лишився без сина, батька. Сьогодні
єдність – це сила, а інтелект – зброя.
Отримати на продукції марку «Зроблено у Львові» – це і почесно,
і відповідально. Адже на репутацію цієї марки працювали наші
майстри сотнями років. Я бажаю нам усім відродження львівської
економіки, створення нових робочих місць і зміцнення слави львівських
товаровиробників.
Слава Львову!

Андрій Садовий,
Міський Голова Львова

Львівською міською радою в рамках Програми сприяння розвитку
підприємництва у м.Львові на 2015-2017рр. реалізується низка заходів, серед
яких, зокрема:
Промоційний каталог продукції львівських підприємств
- розташований на офіційній сторінці Львівської міської ради
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», «Епіцентр», «Метро».
Спрощення дозвільно-погоджувальних процедур
- на офіційній сторінці Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua у розділі
«Економіка. Дозволи» розміщено регламенти (інформаційні картки) здійснення дозвільнопогоджувальних процедур, у яких детально прописано процедури отримання дозвільнопогоджувальних документів із зазначенням вичерпного переліку необхідних до подання
документів, нормативно-правових підстав та розроблено дорожні карти адміністативних
послуг;
- 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 ver.lviv.mail@gmail.com.
«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
			
ver.lviv.mail@gmail.com
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ASTRON
Фабрика сорочок

21

Україна, м. Львів,
вул. Залізнична, 7
Тел.:
(032) 2450418
e-mail: info@astron.ua
www.astron.ua

Інформація-візитка про діяльність компанії, її переваги та особливості,
новинки та досягнення:
Фабрика сорочок ASTRON була відкрита у 1998 році для виконання
замовлень з пошиття чоловічих сорочок з давальницької сировини для відомих
європейських брендів.
Згодом на фабриці були створені власні департаменти дизайну,
конструювання, маркетингу та продажу.
Щоденний розвиток компанії створив унікальний стиль, що простежується у
власних торгових марках: «ASTRON Man», «ASTRON Premier line», «ASTRON
Star’s party».

10

Львів • 2016

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

LEVUS
Компанія

46

Україна, м. Львів,
вул. Уманська 25. 			
Тел.:
(032) 2523266;
(067) 6732703
Магазин:
Україна, м. Львів, вул. Словацького 18
www.levus.com.ua

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

11
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

DECORUS
ТзОВ

41

Україна, м. Львів, 79012,
вул. Сахарова, 42;
Тел.:
(032) 2328681;
(063) 1987377;
(097) 22969 41.
e-mail: office@decorus.ua
www.decorus.ua

Для того, щоб створити свій власний стиль, щоб подобатись собі і для
впевненої поведінки, жінці потрібний відповідний одяг. Основне завдання ТМ
«DECORUS» – це доповнення Вашого гардеробу якісним та зручним одягом,
в якому Ви почуватиметесь вільно і впевнено. Запрошуємо Вас до нашого
магазину за адресою: вул. Городоцька, 3.

12
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

LADY CHARM ТМ

22

Україна, м. Львів,
вул. Чупринки ,4/10
Тел.
(067) 9726504
e-mail: ladystyle@rambler.ru
www.ladycharm.lviv.ua

Інформація-візитка про діяльність компанії, її переваги та особливості,
новинки та досягнення:
Наша фірма виготовляє жіночу білизну, бюстгальтера, корсети, боді, грації,
шорти, стрінги, труси, сорочки. Lady Charm на ринку з 2002 року. Ідучи за
світовими тенденціями моди шиємо вироби, які задовільняють навіть дуже
вибагливих клієнток. В виробництві використовуємо сировину найвищої якості:
мікрофібра, гафтована тюль і еластичні мережива виробництва найкращих
світових фірм Франції, Іспанії, Швейцарії і Італії. Наші колекції створюємо
з любов’ю до жіночого тіла, підкреслюючи його жіночість і сексуальність.
Наша білизна є елегантною і комфортною. Ми постійно покращуємо якість
обслуговування, враховуємо побажання наших партнерів. Завжди раді зустрічі
з новими клієнтами і надіємось, що ви станете одним із них. Успіх Вашого
бізнесу - наш успіх!

13
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

MY BAG

24

Україна м. Львів,
вул. Головацького 30
Тел.:
(032) 2387904
Факс:
(032) 2387906
(050) 3702027
(098) 0722071
(093) 1887843

ПОШИТТЯ СУМОК І РЮКЗАКІВ З ЛОГОТИПОМ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Фірма MyBag пропонує Вам виготовлення оригінальних моделей сумок
і рюкзаків на замовлення з Вашим логотипом. Це означає, що Ви маєте
можливість отримати стильні аксесуари персоналізовані для Вашої компанії
Ми зможемо втілити в життя Ваші ідеї, допоможемо підібрати матеріали та
фурнітуру, якісно виконаємо замовлення в узгодженні терміни.
Наша фірма має великий досвід виконання великих корпоративних
замовлень, а також виготовлення індивідуальних виробів. В нас можна
замовити пошиття по власним ескізам або вибрати моделі, які запропонують
наші менеджери та дизайнери.
Продукція з логотипом Вашої компанії буде не тільки відмінним доповненням
Вашого корпоративного стилю, але і додатковим фактором, що об’єднує
працівників Вашої команди.
Рюкзаки і сумки з логотипом компанії допоможуть ненав’язливо донести
інформацію про компанію до тисячі нових клієнтів та потенційних партнерів.
Головний преорітет нашої фірми це – ЯКІСТЬ ПО ДОСТУПНІЙ ЦІНІ
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

PICCOLO
ФАБРИКА ДИТЯЧОГО ОДЯГУ

10

Україна, м. Львів, 79058,
вул. Замарстинівська, 127
Тел./Факс:
(0322) 2430967
Тел.:
(067) 2559395
e-mail: piccolotawo@bigmir.net
http://piccolo.lviv.ua/
Україна, м. Київ, 0-999, вул. Здолбунівська, 7-г
Тел.:
(067) 3710321,
(096) 2476714

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.

15
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ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

SL Collection
Львівське взуття

26

Україна, м. Львів,
Тел.:
(067) 7130247 – Ярослав,
(067) 8049407– Лілія
e-mail: yaroslav.varxola@mail.ru,
varkroman@mail.ru
www.slcolection.com.ua

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!
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Suemade
Торгова марка

7

Україна, м. Львів,
вул.Театральна 12 (пассаж Анріоллі)
Тел.:
(097) 0778494
(093) 1867111
www.suemade.com

Торгова марка Suemade спеціалізуєтся по виготовленню виключно
натуральної продукції. Ми використовуємо природні глини, рослинний віск,
натуральні масла, гідролати та ефірні масла. Ви ніколи не знайдете в нашій
продукції тваринного жиру чи шкідливих речовин, тому косметика підходить
і для вегетаріанців. В нашому асортименті багатий вибір натурального мила
та живої косметики, без консервантів та барвників. Великії вибір продукції дає
можливість підібрати продукт саме для Вас!
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Агенція Марії Мухи

19

Україна, м. Львів,
вул. Олени Степанiвни 45, 5 поверх, кiм. №3.
Тел.:
(093) 9310618
Skype: shcherban.mary
e-mail: mary.shcherban@gmail.com
www.Mariya-shcherban.com.ua

Агенція Марії Мухи 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.
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Ваш інтер’єр
компанія

44

Україна, м. Львів, мережа салонів декору «Ваш інтер’єр»:
вул.М.Андрея, 4,
Тел.:
(032) 2274790
вул..елена,30,
Тел.:
(032) 2750870
вул.Яворівська,22 ТЦ «Три слони»,
Тел.:
(032) 2421946
www.vashinterier.ua
e-mail: v.i.studia@gmail.com

На сьогодні компанія Ваш інтер’єр працює в таких напрямках - мережа салонів
декору в м.Львів (шпалери, штори, домашній текстиль) , декілька успішних інтернетмагазинів, власне пошивне виробництво. Новинка цього року - це запуск лінії по
виробництву постільної білизни та готових штор.
Ваш інтер’єр – це команда досвідчених майстрів своєї справи. Ми вже 9 років
створюємо комфортні інтер’єри в будинках та готельно- відпочинкових комплексах,
використовуючи різноманітні оздоблювані матеріали, шпалери, штори та постільну
білизну.
В час великого попиту в готельно-ресторанному бізнесі до оздоблення інтер’єрів
ми активно працюємо з великою кількістю обєктів такого плану. На наших торгових
площах представлені багаточисленні колекції тканин, шпалер, карнизів, фресок,
поліуретанових виробів. Асортимент постільної білизни та домашнього текстилю
налічує більше як 2000 найменувань, що завжди є в наявності
- Створюємо дизайн інтер’єрів, проектуємо, переплановуємо приміщення,
пропонуємо супровід і підбір матеріалів
- Імпортуємо елітні шпалери всіх імпортих виробників зі складу та під замовлення
з фабрик, шпалери для приватних помешкань та антивандальні шпалери для готелів,
ресторанів, санаторіїв, кафе(HORECA), художній фотодрук, фрески та картини,
професійно наклеюємо шпалери , фотошпалери та фрески всіх видів
- Дизайнуємо і шиємо штори, гардини, фіранки, покривала, подушки, скатертини,
чохли на крісла, чохли на диван, прасуємо, навішуємо, чистимо всі текстильні вироби,
пропонуємо тканини, аксесуари
- Продаємо та встановлюємо сонцезахисні системи на вікна – ролети тканинні,
карнизи металеві, латунні, карнизи з електроуправлінням. Весь асортимент товару
монтуємо і надаємо гарантію виробника.
- Виготовляємо та реалізовуємо домашній текстиль – постільна білизна, рушники,
халати, ковдри, подушки.
Наша команда йде вперед, ми готові на вирішення різних питань та завдань, які
будуть на нашій дорозі до мети, ми хочемо дарувати своїм покупцям та партнерам
радість та щастя, ми прагнемо заробляти, вкладаючи в наш бізнес значні кошти,
знання, позитивну енергії, емоції та час.
З нами вигідно працювати бо ми даруємо емоції і мегакруті інтер’єрні рішення,
при цьому дотримуючись цінностей компанії.
Наша місія:
•
Створення особливої території комфорту для вас.
Цінності компанії:
- Коли все подобається
- Бережемо час кожного, працюючи досконало
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ВАЛЕТУДО ТОВ
ТМ Солуки

8

Україна, Львівська обл., Яворівський р.,
с. Солуки, вул. Ів.Франка 2
Тел.:
(032) 2956979; 2956976
Факс:
(032) 2956978
e-mail: valetudo_lviv@mail.ru
www.soluky.com

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.
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ВЕСНА-ЗАХІД
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

23

Україна, м. Львів, 79037,
вул. Б.Хмельницького, 212
Тел.:
(032) 2971128, 2970911
Факс:
(032) 2939097
e-mail:commerce@vesna.com.ua
http://vesna.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 з високою культурою праці, технічним
оснащенням світового рівня, потужною технічною і технологічною 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 одяг, 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.
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Вест Компані Україна
ТОВ

Україна, м. Львів,

18

вул. Шевченка 315
е-mail: west@westcompany.com.ua
www.westcompanyukraine.com.ua

ТОВ «Вест Компані Україна» працює з 2014 року. Основним видом діяльності
підприємства є виробництво безфосфатного прального порошку. Протягом
декількох років вчені та спеціалісти різних галузей працювали над розробкою
формули і технології виготовлення високоякісного екологічного прального порошку
максимально доступного для кожного.
В результаті ми отримали продукт з високими миючими властивостями без
використання фосфатів, процес виготовлення якого опирається на інноваційну
технологію горизонтального багатокомпонентного змішування.
Наша місія підняти імідж українського виробника і українського продукту
шляхом пропозиції споживачам економічної і екологічної продукції побутової хімії
високої якості. Внесок у збереження природи і зміцнення здоров’я нації - соціальна
відповідальність компанії.
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ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА

4

Україна, м. Львів, 79044, а/с 8839,
Тел./Факс:
(032) 2404798
e-mail: zbut@starlev.com.ua
www.starlev.com.ua

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!
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Гал-Євро-Контракт
ПП

50

Україна, м. Львів, 79044,
вул. Дж Вашингтона 5а
Тел.:
(032) 2404140, 2405140
e-mail: gek@lviv.farlep.net
www.gek.lviv.ua

Інформація-візитка про діяльність компанії, її переваги та особливості,
новинки та досягнення:
ПП «Гал-Євро Контракт» є виробником м’ясної консервації на потужностях
ДП «Львівського м’ясопереробного комбінату №1». Підприємство виготовляє та
постачає м’ясну продукцію по всіх регіонах України. В 2014р починає розробку
нового виду продукції - м’ясного консервованого корму для домашніх тварин під
ТМ «ЛЕОПОЛЬД». Протягом 2015-2016рр успішно займається виробництвом
та реалізацією як м’ясною консервацією для людей, так і м’ясними кормами
для котів та собак. Дистриб’ютер кормів для собак та котів Леопольд є торгова
марка «ВЕТЕРИНАРНИЙ МАРКЕТ» мережа ветеринарних аптек яка стрімко
розвивається на ринку України та пропонує своїм клієнтам широкий асортимент
товарів для тварин гуртом та вроздріб.
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ГАЛИЦЬКА ЗДОБА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

53

Україна, м. Львів, 79057,
вул. Антоновича, 102в,
Тел./Факс:
(032) 2440711
e-mail: halytskazdoba@gmail.com
www.halytskazdoba.com.ua

Продукція хлібопекарської компанії «Галицька здоба» виготовляється на
сучасному європейському обладненні 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 торгової марки
«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!
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ГалСад
Садовий Центр

43

Україна, Львівська обл., 81151,
Пустомитівський р-н, с. Давидів, виїзд з вул. Зеленої
Тел.:
(032) 2437601
Факс:
(032) 2701678
e-mail: gal.sad2013@yandex.ua
www.galsad.com.ua

Не один рік на вічтизняному «зеленому» ринку активно і плідно працює наш
садовий центр ГалСад (від «галицька садиба»). З часу заснування (літо 2005) ми
зуміли поступово розширити не лише свою територію та сферу пропонованих
нами послуг, а й створити хорошу стабільну базу клієнтів, налагодивши тісні
ділові зв’язки з гуртовими та роздрібними покупцями, як на галицькому терені,
так і по всій Україні.
А причин відвідати наш садовий центр безліч. Задумали створити вдома
оранжерею? Вирішили, що город з бульбою не надто солідно виглядає при
Вашій садибі, і ви маєте геніальний проект ландшафтного дизайну? Тоді Вам
до нас! І не обов’язково для того любити садівництво – дбайте та порадуйте
близьких! Одним словом, по будь-які (від класики до екзотики) рослини, усе для
і до них (чим підгодувати, полікувати, захистити, обробити, у що посадити, і т.д,
і т.п., і тощо) – сюди! сюди! сюди!
Географія наших закордонних партнерів теж досить обширна, адже
пропонуємо Вам товар від провідних європейських виробників галузей, дотичних
до керунку, у якому ми працюємо. Про це, до речі, свідчить і те, що у 2009
році ГалСад визнано імпортером року. Крім того, останнім часом ми активно
займаємось вирощенням власного посадкового матеріалу, з метою оптималізації
цін і доступності рослин для різних категорій клієнтів.
Щорічно ми беремо участь у різноманітних всеукраїнських виставках,
орієнтованих на розвиток ландшафтного дизайну та флористики, туристичного,
готельного та ресторанного бізнесу ( «Тур-Експо», «квіти та Ландшафт»,
«Дизайн ХХІ ст» тощо); нас дипломовано за участь у підготовці міста до Євро2012 – за професійну майстерність.
Завжди до ваших послуг професійна молода команда ГалСаду: кваліфіковані
працівники радо допоможуть консультаціями та порадами, обслужать на
належному рівні. Наша діяльність не обмежується купівлею-продажем.
Виконуємо замовлення з проектування дизайну та декорування екстер- та
інтер’єрів будь-яких приміщень, оформлення різноманітних урочистостей.
Усе, що б ми не робили, ми робимо для Вас. Для постійних відданих клієнтів
на ГалСаді діє система індивідуальних накопичувальних знижок, послуга
оповіщення про надходження новинок, акції та інша інформація.
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Дари Макоши
Магазин

Україна, м. Львів,
вул. Староєврейська, 26,
Тел.:
(093) 819 0330

35

Магазин «Дари Макоши» є унікальним магазином де зібрані роботи
талановитих майстрів. Для своїх робіт майстра використовують тільки натуральні
матеріали та інгредієнти. Всі вироби представлені в єдиному екземплярі і без
націнки магазину. Приходьте до нас за подарунками для себе і своїх близьких
і за хорошим настроєм .
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Дюна-Веста
ТОВ
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Україна, Львівська обл., 80100,
м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького, 67
Tел.:
(03249) 27299
Факс:
(03249) 41344
e-mail: dunavesta@dunavesta.com.ua
www.dunavesta.com.ua

Заснована у 1966 році, компанія «Дюна-Веста» є найбільшим виробником
панчішно-шкарпеткових виробів на сучасному ринку України. Основні потужності
виробництва розташовані у м. Червоноград (Львівська обл.) та безпосередньо
у м. Львів. На сьогодні, основний асортимент, представлений у сегменті рітейл
та мережі профільних магазинів DUNA, налічує більше 1 000 товарних позицій,
представлених в наступних категоріях:
- Дитячі панчішно-шкарпеткові вироби,
- Чоловічі шкарпетки,
- Жіночі панчішно-шкарпеткові вироби,
- Поліамідні панчішно-шкарпеткові вироби.
В основі продукту – симбіоз якісної сировини, сучасних технологій і
сертифікованих стандартів виробництва, а також відображення ключових
модних трендів.
Компанія щомісяця виготовляє близько 2-х мільйонів пар шкарпеток. На
фабриці працюють понад 1000 спеціалістів та більш ніж 500 машин на 2-х
платформах. Такі ресурси та 50-річний досвід роботи відкрили додатковий
напрямок розвитку: співпрацю з дизайнерами та якісне втілення технологічно
складних ідей. Капсульні колекції стануть родзинкою продуктової пропозиції
компанії «Дюна-Веста». Фабрика випускатиме 4 унікальні колекції щороку.
Виробництво працює згідно стандартів ДСТУ 2056-92, ГОСТ 8541-84,
ГОСТ 18400-82, а також має ліцензію на використання знака Lycra, та ліцензію
«Sanitized» на використання антибактеріальних і протигрибкових препаратів.
Компанія «Дюна-Веста» отримала сертифікат Oeko-Tex® Standard 100 – це
додаткове підтвердження високої якості виробів.
Компанія створює стильний дизайн із несподіваними акцентами,
використовуючи високоякісні матеріали.
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Етно-Сіті
Компанія
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Україна, м. Львів,
вул. Угорська 5/32
Тел.:
(067) 773 68 06
(098) 0316716
e-mail: v.сhekit@etno-city.com.ua
etno-city.com.ua

Ми розпочали свою діяльність ще у 2007 році – подорожували Україною,
брали участь у різноманітних українських ярмарках, фестивалях і багатьох інших
культурних проектах. Сама назва «Етно-Сіті» народилась наприкінці зими 2015
року. По сьогодні ми успішно втілюємо у виробництві нескінченний потік нових
цікавих ідей. Наша міцна опора – амбітна стратегія розвитку , відмінний колектив
кваліфікованих співробітників, теплі відгуки та підтримка наших задоволених
клієнтів, покупців та просто однодумців
Свою роботу ми любимо, і тому у нас все виходить! Ми любимо Україну,
цінуємо її корінні традиції та звичаї, поважаємо народну мудрість, пишаємося
сильним національним духом і водночас такою гостинністю українців, — все це
проявляється у нашій праці та відображається на вітринах наших магазинів.
Компанія «Етно-Сіті» являється виробником власної продукції.
Ми обираємо найвищу якість матеріалів та найбільш прогресивні технології
виробництва. Кожен виріб проходить поетапні процеси виготовлення: від
розробки дизайну та візерунку до завершального упакування. Є можливість
придбати як і готовий вже виріб, так і замовити індивідуальний розмір. Все для
клієнта ! Дякуючи людям ми самі стаємо кращими. Для потреби і задоволення
споживача постійно працюємо на власним вдосконаленням!
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ІГРОТЕКО
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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Україна. м. Львів, 79031,
вул. Стрийська, 148,
Тел.:
(097) 754 11 45,
(032) 2637376
e-mail: info@igroteco.com.ua
www.igroteco.com.ua

«ІГРОТЕКО» – львівський виробник дерев’яних екологічно чистих
конструкторів для дітей від 4 років.
В основі конструктора дерев’яні бруски, дашки, піддашки, півбруси та інші
деталі, з яких можна скласти будь-які вироби. З нього можна скласти будинки,
кораблі, роботи, гаражі, скарбнички, міста, фортеці тощо.
ПЕРЕВАГИ КОНСТРУКТОРІВ «ІГРОТЕКО»:
- Екологічність
Наша іграшка виготовлена з дуба - дерева твердої породи та найбільш
енергомісткого матеріалу у світі! Вона є екологічною та безпечною для природи
і людини на всіх етапах виробництва – сировина, готовий продукт, експлуатація,
утилізація.
- Безпека
Відсутність на всіх етапах виробництва фарбників, клеїв, деревних
консервантів та гострих деталей, що гарантує фізичну безпеку малюка. А
відсутність світло- та аудіо елементів, які перевантажують дитячу психіку
– гарантують здоровий психоемоційний розвиток дитини.
- Творчі навики, моторика
Конструктор можна вважати найкращою грою тому, що дитина, з’єднуючи
деталі по-різному, може до нескінченності розвивати свою фантазію та уяву,
щораз вигадуючи все нові моделі! Малюк розвиває дрібну моторику рук,
готується до шкільного навчання в ігровій формі.
- Просторове мислення, увага
Розвивається логічне мислення, адже для того, щоб зібрати навіть
найпростішу модель, потрібно уважно продумати, яким чином з’єднувати деталі.
Вміння працювати з інструкцією, тобто за схемою – це важливий навик, що
сприятиме швидкому та ефективному навчанню у школі.
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Імпреза Люкс
Товариство з обмеженою
відповідальністю

33

Україна , м. Львів, 79066,
вул. Грунтова, 5
Тел.:
(032) 2404580
Факс:
(032) 2442158
e-mail: imprezalux@gmail.com
www.impreza.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.
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ІСКРА
ПАТ

5

Україна, Львів, 79066,
вул. Вулецька 14
Тел.:
(032) 2454306 приймальна
Факс:
(032) 2219866
е-mail: sales@iskra.com.ua
office@iskra.com.ua
www.iskra.com.ua

ПАТ «Іскра» – одна з найбільших світлотехнічних компаній в Європі, яка
має повний завершений цикл виробництва. Сьогодні компанія поставляє
світлотехнічну продукцію під торговими марками «Іскра», «Volta», «Tes-Lamps»,
«S-Lamp», «Techlamp» і «HELIOS», які зареєстровані в 18 країнах світу, а також
медапаратуру під ТМ «РЕМА ».
ПАТ «Іскра» почало розробку і випуск продукції з 1972 року. З тих пір головна
політика ПАТ «Іскра» - орієнтація на споживача, при збереженні основних
цінностей нашої продукції, високої якості та доступності кожному покупцеві. Це
дозволило займати провідні позиції на ринку джерел світла Європи.
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КАЛИНА ВАТ
Приватне акціонерне товариство
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Україна, Львівська обл., 80100,
м. Червоноград, вул. Богуна, 1
Тел.:
(03249) 23428 (приймальня),
		
21315 (склад готової продукції)
Тел./Факс:
(03249) 24247 (відділ збуту)
e-mail: kaluna_diz@groza.com.ua
www.kaluna.com.ua

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.
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КЕНМАЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

15

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

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.
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КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА
ФАБРИКА
ПАТ
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Україна, Львівська обл., 81740, Жидачівський р-н,
смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6,
Тел.:
(03239) 48348, 48373
http://kpf.ua

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.
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ЛЕО-ДИЗАЙН ТМ
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Україна, м. Львів,
вул. Данила Апостола, 16
Тел.:
(050) 1085677,
(063) 1460877,
(068) 8850707
e-mail: leo-design@online.ua
www.leo-design.lviv.ua

ТМ Лео-Дизайн – це багатопрофільне процвітаюче підприємство, яке є
комплексним виробником меблів, дверей і сходів будь-якого типу та складності
із натуральної деревини.
Лев – це символ міста, в якому проходить виробництво нашої продукції, а
також символ сили, влади та лідерства. Саме такі вольові якості притаманні
нашому підприємству для беззаперечного завоювання першості на ринку
виробництва вишуканих дерев’яних виробів, які відображають поєднання
класичного та модерного стилів.
За більш детальною інформацією просимо звертатись за номерами
телефонів, вказаними у розділі Контакти на нашому веб сайті.
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Лемберг Інновейшн
ТзОВ

1

Україна, м. Львів,
вул. Городоцька, 174
Тел.:
(068) 5016689 Надія
e-mail: sales.argenvit@gmail.com
http://lemberg-innovations.prom.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лемберг Інновейшн» є новою
компанією на ринку України. За короткий час компанія стала надійним партнером
для низки відомих торгівельних мереж, аптек та закладів громадського
харчування.
Метою компанії є:пошук,тестування і просування на ринку України та за її
межами інноваційних та екологічних товарів.
На даний момент ТОВ «Лемберг Інновейшн» є офіційним представником
торгівельних марок: «СРІБНИЙ ДОТИК», «Лако», «Аргенвіт».
ТМ «СРІБНИЙ ДОТИК» – це унікальна лінія засобів особистої гігієни на
основі високоякісних компонентів. Продукти даної торгової марки не містять
солі, парабенів, лаурил- та лаурет- сульфатів (натрію, амонію та ін.).
ТМ «Лако» – революція у свому сигменті. Рідина для посуди даної
торгової марки володіє природньою атибактеріальною та противірусною дієї з
пролонгованим ефектом.
ТМ «Аргенвіт» – інновація на світовому ринку серед антисептичних та
дезінфікуючих засобів на основі срібла з найширшим спектром дії (650
видів хвороботворних бактерій). Препарат не містить в собі похідних хлору і
спирту.
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ЛОНКАМЕ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

3

Україна, м. Львів,
смт. Брюховичі, вул. Незалежності України, 15В
Тел.:
(032) 2347296
e-mail: lonkame1@lviv.gu.net

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.
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Львівське казенне експериментальне
підприємство засобів пересування і
протезування (ЛКЕПЗПіП)
ПО «Укрпротез»

13

Україна, м. Львів, 79052,
вул. Рудненська, 10
Тел.:
(032) 2472908, 2676845 (прийм)
(067) 6724379 (збут),
(067) 6758393 (Сервісний центр)
Факс:
(032) 2679274
e-mail: office@protez.com.ua,
protezlviv@gmail.com,
zbutlviv@ukr.net
www.protez.com.ua

Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування
і протезування (ЛКЕПЗПіП) виготовляє двадцять шість моделей інвалідних
візків різних типів для різних вікових категорій. Серед них є кімнатні, активні,
дорожні, багатофункціональні, з електроприводом та коляски спеціального
призначення. Також підприємство виготовляє широкий спектр протезноортопедичних виробів. Крім цього надає послуги по металооброблювальним
роботам, проектуванні та виготовленні пресформ, литві деталей з пластмас,
токарних роботах, порізці заготовок труб та профілів з кольорових металів,
порошково-полімерному напиленню, гальванічному покриттю блискучим
цинком, зварювальним роботам.

39

Львів • 2016

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

Львівський
жиркомбінат
Публічне акціонерне
товариство

30

Україна, м.Львів, 79015,
вул. Городоцька,132
Тел.:
(032) 2440200
Факс:
(032) 2419042
e-mail: lgk@lgk.com.ua

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.
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ЛЬВІВСЬКИЙ МАЯК
Товариство
з додатковою
відповідальністю

12

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

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!
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Молокозавод Самбірський
ТзОВ

27

Україна, м. Самбір, 81400,
Львівська область, вул. І. Мазепи, 14,
Тел.:
(03236) 60608 - торговий відділ
Факс:
(03236) 32353
e-mail: sambir-cheese@mail.lviv.ua
www.sambir-cheese.lviv.ua

ТзОВ «Молокозавод Самбірський» має давні традиції сироваріння. На
сьогодні на заводі вдало поєднують сучасні методи виробництва та традиційні
технології.
Самбірські сири, асортимент яких налічує 15 видів, виготовляють з молока
найкращої якості, яке отримується від корів, випас яких проводиться на гірських
та пригірських пасовищах Карпат. На дільницях виробництва сирів збережено
класичну, традиційну технологію виробництва сирів твердих сичужних «Костромський», «Ярославський», «Естонський». На підприємстві при сприянні
голландських фахівців розпочали виробництво сиру «Гауда». Полюбились
споживачам і такі елітні види сирів як «Сметанковий», «Едам» та «Маасдамер»
який виробляється в оригінальній голландській формі.
Якість продукції досягається завдяки підбору високоякісної екологічно
чистої сировини, відпрацьованим технологіям, професійній розстановці кадрів
на всіх рівнях.
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ПРОМІНЬ
ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА

Україна, м. Львів, 79039,
вул. Шевченка, 31
Тел.:
(032)2331050

37

Коли хочеш якість – обирай «Промінь»!
ТзОВ «Трикотажна фабрика «Промінь» – підприємство з 50-ти річним
досвідом виробництва трикотажу.
Наша продукція – це зручний і комфортний білизняний трикотаж для
чоловіків, жінок та дітей.
У нашому виробництві використовуються полотна із 100% бавовни та віскозні
полотна у великій кольоровій гамі.
Підприємство також виготовляє натільну білизну та футболки для
військовослужбовців.

43

Львів • 2016

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК «ЛЬВІВСЬКИЙ ТОВАРОВИРОБНИК»

РОЛТЕКСТИЛЬ
Приватне підприємство

16

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

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.
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Самбай
ТзОВ

45

Україна, м. Львів,
вул. Вербова, 15
Тел.:
(067) 6736273
e-mail: info@sambay.com.ua
www.sambay.com.ua

ТзОВ «Самбай» – це львівське швейне виробництво, збудоване з бажанням
створювати хороші речі.
Ми створюємо ідеї, проектуємо та якісно шиємо одяг з легких і середніх
тканин.
Основна діяльність підприємства – пошиття чоловічих сорочок під власним
брендом.
У них лев на логотипі і це
– сорочки для справжніх…
Для виробництва сорочок ми використовуємо ексклюзивну тканину з
бавовни, професійне обладнання та якісні комплектуючі.
Також маємо досвід у виробництві уніформи для персоналу ресторанів,
готелів та магазинів.Ввиконуємо роботи по пошиттю концертних костюмів,
елементів одягу для промоутерів та промоційних аксесуарів, зокрема
брендованих сумок та краваток.
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СВІТ ХІМІЇ
ТзОВ
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Україна, м.Львів, 79069,
вул.Шевченка, 315
Тел./факс:
(032) 2954275
(096) 4579097,
(050) 8315057,
(063) 0193088
www.svithim.com.ua

Компанія «Світ хімії» прагне досягнути максимальної довіри до вітчизняного
виробника та довести, що українська продукція може на відповідному рівні
конкурувати з найкращими світовими брендами.
Виробництво компанії володіє сучасною технологічною базою та оснащене
новітнім високотехнологічним обладнанням, що забезпечує стабільну високу
якість продукції.
Кожна партія сировини та матеріалів приймається лише за наявності
гігієнічного висновку МОЗ України, сертифіката відповідності та сертифіката
якості, проходить ретельний контроль в акредитованих лабораторіях на
відповідність міжнародним та українським стандартам.
На базі виробництва працює наукова лабораторія досліджень та розвитку.
Висококваліфіковані хіміки-технологи здійснюють постійний аналіз сировини
та готової продукції, працюють над вдосконаленням існуючих рецептур та
розробленням новітніх продуктів.
Компанія «Світ хімії» піклується про Ваше здоров’я та сучасні проблеми
екології. Вся продукція виготовлена за європейськими нормами безпеки,
відповідає екологічним стандартам і всім вимогам охорони навколишнього
середовища.
Ми гарантуємо, що продукціє не містить шкідливих компонентів, а всі
складові піддаються максимальному біологічному розкладу.
Для виробництва використовується сировина провідних європейських
виробників, таких як: «Cognis» (Люксембург), «Clariant» (Іспанія), «Huntsman»
(Італія), «Fragrance Oils» (Англія), «BASF» (Німеччина), «Rhodia» (Франція),
«Akzo Nobel» (Нідерланди), «Dow Corning» (США), «Lipoid Kosmetik AG»
(Швейцарія) та ін.
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СМАЧНЕНЬКА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
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Україна, Львівська обл., 81070,
смт. Івано-Франкове, Яворівський р-н, вул. Залізнична, 12
Тел.:
(259) 33382
e-mail: smachnenka@gmail.com

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.
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СТЕПТЕР
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
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Україна, м. Львів-Винники, 79495,
вул. Шептицького, 26
Тел.:
(032) 2960468
www.stepter-store.com.ua

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».
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Терміт
Приватне підприємство
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Україна, Львів, 79071,
вул. Щирецька, 7а,
Телю:
(032) 2474770,
(050) 4304917
Факс:
(032) 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua, www.penetron.lviv.ua

Приватне підприємство «Терміт» - Центр антикорозії та ізоляції. Представляє
матеріали для захисту конструкцій будь якого типу (бетону, металу, деревини,
цегли, каменю та ін).
Матеріали для гідроізоляції, холодного оцинкування, будівельні герметики,
добавки до бетону, гідрофобізатори, очищувачі фасадів, антисептики,
теплоізоляцію, а також виконує роботи з використанням даних матеріалів.
Ми захищаємо ваші інвестиції !
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ФАБРИКА ТРЕМБІТА
ТЗДВ
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Україна, м. Львів, 79035,
вул. Пасічна, 129
Тел.:
(032) 2709100, 2211938, 2709111,
(050) 3749618
e-mail: trembita.guitars@gmail.com
http://trembita.lviv.ua

60-річний досвід у створенні акустичних гітар зробили ім’я «Фабрика
«Трембіта» синонімом високої якості в музичній індустрії. Трембіта,
застосовуючи новітні технології, змогла надати масовому споживачу ряд
можливостей, доступних раніше у значно дорожчих інструментах. Фактично,
підприємство прагне встановити нові стандарти звучання та співвідношення
ціни, можливість отримання гітари, як для масового, так і для індивідуального
використання музикантами.
Асортимент продукції постійно розширюється і, завдяки широкій кольоровій
гамі покриття, задовольняє запити найвибагливіших покупців. На даному
етапі, конструкторами підприємства розроблені та виготовлені нові типи гітар,
впроваджено серійне виготовлення електрогітар. Наше підприємство прагне
забезпечити постійних та потенційних клієнтів вичерпною інформацією, постійно
проводить роботу у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту, ефективної
реклами.
Гітари зі Львова систематично представляються на виставках у Польщі,
Німеччини та Міжнародному музичному ярмарку у Києві.
Окрім виробництва гітар, Трембіта є єдиним в Україні виробником народних
музичних інструментів. Фабрика є єдиним в Україні виробником народного
інструменту - бандури. Також фірма виробляє кобзи, цимбали.
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Україна, Львівська обл., 81130,
с. Сокільники, Пустомитівський р-н.,
вул. Львівська бічна, 4
Тел./факс:
(032) 2458406
Тел.:
(032) 2458424(34)
e-mail: dobryjhlib@dobryjhlib.com.ua
www.hlib.ua

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.
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Шпак Богдана Марянівна
ФОП
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Україна, м. Львів,
вул.О.Степанівни,45
Тел.:
(032) 2395919
e-mail: shpakdana@gmail.com
www.shpak.com.ua

Інформація-візитка про діяльність компанії, її переваги та особливості,
новинки та досягнення:
Підприємство - ФОП Шпак Б.М., засноване в 1995 році, володіє кращими
традиціями швейного виробництва Наші замовники шанують нас за високу
якість пошиття виробів, чітке виконання вимог та домовленостей. Щорічно
приймаємо участь у Міжнародній виставці BABY EXPO, де неодноразово
нагороджувались дипломами.
Співпрацюємо з багатьма реалізаторами по всій країні, а саме: Київський
універмаг «Дитячий Світ», мережа магазинів: «Дюймовочка», «Солнишко»,
«Епіцентр К», «Мегамаркет»
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ЮМА ПЛЮС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
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Україна, м. Львів,
вул. Шевченка, 31
Тел./факс:
(032) 2331022
(063) 6494884

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
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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 фірмиекспоненти та автори інвестиційних проектів.
Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® та видавця щодо відповідальності та покриття моральних чи матеріальних збитків, завданих
в результаті помилково, невірно чи з недогляду внесених даних,
відсутності перекладу спеціальних термінів у випадку ненадання
оригіналу текстів англійською мовою, виключаються.
Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

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