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«КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ ЗАВОД»
ТОВ «Костопільський фанерний завод» надійний український виробник фанери, що 
постачає свою продукцію провідним меблевим, будівельним організаціям у понад 20 
країн світу. У якості сировини підприємство використовує березу та вільху українських 
поліських лісів, що мають сертифікат походження деревини.  Продукція компанії – фанера  
шліфована, нешліфована та вологостійка, екологічно чиста (клас емісії Е 0,5 та Е 1,0)  -  за 
європейськими нормами така продукція використовується  для виготовлення  дитячих  
меблів  та обладнання дитячих приміщень. Якість фанери ТОВ «Костопільський фанерний 
завод» підтверджується сертифікатами відповідності стандартам якості Євросоюзу.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
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"Kostopil plywood plant" is a reliable Ukrainian plywood producer, which supplies its products 
to the leading furniture and construction companies in more than 20 countries. The company 
uses birch and alder from the forests of Ukrainian Polissia as raw material. The company 
produces sanded, unsanded, moisture-proof and ecologically friendly plywood (emission class 
E 0,5 and E 1,0). According to European standards the plywood is suitable for the manufacture of 
children's furniture and equipment for children's rooms.
The quality of the plywood is con�rmed by certi�cates of compliance with EU quality standards.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY  

«KOSTOPIL PLYWOOD PLANT» 

Україна, 35000
м.Костопіль, вул.Бурова, 9
9, Burova Str., Kostopil,
Rivne raion (district)

tel.: +38 (067) 659 87 55
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВИСПАН ЛІМІТЕД»

Україна, 35000  м. Костопіль
вул. Степанська, 3

Swisspan Limited LLC is one of the leaders of woodworking industry in Ukraine. The company is 
specialized in manufacturing sanded and laminated particle boards under its own trademark 
“Swisspan by Sorbes”. The particle boards are used as construction material for case furniture 
and structural units manufacturing, interior design, etc. There are more than 200 decors of 
particle board in the catalogue of the enterprise. The company has successfully been selling its 
products both in the territory of Ukraine and abroad, in most countries of the European Union 
for 19 years. It owns two woodworking enterprises in the Western Ukraine. As raw material the 
enterprises use the certi�ed wood, which originates from the certi�ed forests managed in an 
ecologically responsible, socially advantageous and economically viable way.

 LIMITED LIABILITY COMPANY   

«SWISSPAN LIMITED» 

ВИРОБНИЦТВО

ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

СHIPBOARD PRODUCTION

3, Stepanska St.
35000 Kostopil, Ukraine

                                 ВИРОБНИЦТВО ФАНЕРИ                          

                          PLYWOOD PRODUCTION                          

Товариство  «Свиспан Лімітед» є одним з лідерів деревообробної галузі України. Компанія 
спеціалізується на виготовленні шліфованих  та ламінованих деревостружкових плит 
торгової марки “Swisspan by Sorbes”, які є конструктивним матеріалом для виготовлення 
корпусних меблів, будівельних конструкцій, оформлення інтер'єрів, тощо.  У каталозі 
продукції підприємства понад 200 видів різноманітних декорів ДСП. Понад 19 років 
компанія  успішно реалізовує свою продукцію як на території України, так і в більшості 
країн Євросоюзу. В якості сировини підприємство  використовує деревину 
сертифікованих лісів, де ведеться екологічно відповідальне, соціально вигідне та 
економічно життєздатне управління лісовими ресурсами. 



«ОЛІСМА» 
«ОЛІСМА» - відомий виробник різноформатних меблів, виготовлених з екологічно чистих 
матеріалів, які мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи та 
відповідають вимогам європейських замовників. «ОЛІСМА» є одним із засновників 
Української Асоціації Меблевиків, членом Торгово-промислової Палати України, членом 
асоціації «Меблідеревпром». Продукція ТОВ «ОЛІСМА» експортується в країни 
Європейського Союзу.

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО - ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"OLISMA" is a well-known manufacturer of various types of environmentally-friendly furniture 
made from sustainable materials, which have the conclusions of meeting the requirements for 
ensuring sanitary and epidemic welfare of European customers. "OLISMA" is one of the 
founders of the Ukrainian Furniture Association, a member of the Ukrainian Chamber of 
Commerce and Industry, and a member of the “Mebliderevprom” Association. The "OLISMA" 
products are exported to the member-states of the European Union.

SMALL ENTERPRISE – COMPANY WITH LIMITED LIABILITY  

«OLISMA» 

вул. Княгині Ольги 5, м. Рівне
Kniahyni Olhy Str., 5,  Rivne

tel:  +38 (0362) 631 080 
fax: +38 (0362) 625 640

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРАЇНСЬКІ ЛІСОПИЛЬНІ»

Україна, 35000  м. Костопіль
вул. Степанська, 3
Stepanska Str., 3
35000 Kostopil, Ukraine, 3

ТОВ «Українські лісопильні»  – це сучасне деревообробне підприємство у Рівненській 
області, що спеціалізується на виготовленні соснових сухих пиломатеріалів, струганих та 
зрощених пиломатеріалів, профільних погонажних виробів, клеєних дерев'яних 
елементів та ін. Компанія використовує соснову лісосировину сертифікованих лісів та 
сучасну скандинавську технологію виробництва. Потужність підприємства – 300 000 м³ 
готової продукції в рік.

Ukrainian Sawmills LLC is a woodworking enterprise in Rivne region of Ukraine. The company is 
specialized in production of dry pine sawn goods, �nger joint panel board, planed mouldings 
etc. Ukrainian Sawmills LLC is processing certi�ed raw material according to Scandinavian 
production technology, with total capacity of 300000 m³ of sawn goods per year. 

SMALL ENTERPRISE – COMPANY WITH LIMITED LIABILITY  

«UKRAINIAN SAWMILLS» 

ВИРОБНИЦТВО ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

SAWN GOODS PRODUCTION

tel:  +380 (67) 362-12-29
export@usm.ua 
www.usm.ua
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«ФІРМА СТОЛЯР»
ТзОВ «Фірма Столяр» займається виготовленням вікон і вхідних дверей з євробруса, 
виготовлення міжкімнатних дверей і арок, сходів, альтанок, пергол, дерев'яних 
декоративних елементів, стінових панелей. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

Company with Limited Liability "Firma Stoliar" produces windows and entrance doors from 
European bar, inter-room doors and arches, ladders, arbours, pergolas, wooden decorative 
elements, and wall panels. 

+38 (097) 144 38 94 
+38 (050) 375 66 92

"Pan Mebliar" is a custom interior design, object design, custom manufacture of trade 
equipment and furniture.

«ТОРГОВА МАРКА » 
ТОРГОВА МАРКА 

«Пан Мебляр» - це авторський дизайн інтер'єрів, предметний дизайн, виготовлення на 
замовлення торгового обладнання та меблів.

TRADEMARK

«PAN MEBLIAR» 

вул. Курчатова, 18 Ж, офіс 8, м. Рівне
vul. Kurchatova, 18 Zh, Office 8, Rivne

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY   

«FIRMA STOLIAR» 

вул. Біла 16, м. Рівне
vul. Bila, 16, Rivne
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«ОДЕК» УКРАЇНА 
Підприємство «ОДЕК» є найбільшим виробником фанери в Україні та входить до 
двадцятки найбільших виробників березової фанери в Європі. Основним видом продукції 
підприємства є березова фанера, у тому числі ламінована, призначена як для 
внутрішнього, так і для зовнішнього використання.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

The wood-working factory “ODEK” is the largest plywood producer in Ukraine and one of the 
top 20 birch plywood producers in Europe. The main product of the factory is birch plywood, 
including �lmfaced plywood, suitable for both interior and exterior applications.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

«ODEK» UKRAINE 

вул. Заводська, 9
смт Оржів, Рівненський район

vul. Zavodska, 9
Orzhiv Urban-Type Settlement
Rivne Raion (district)

tel:  +38 (0362) 693 608
fax: +38 (0362) 693 610

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МОРГАН ФЕНІЧЕ»

 LIMITED LIABILITY COMPANY   

«MORGAN FURNITURE» 

«Морган» – міжнародна меблева компанія, що експортує дивани та інші м'які меблі в 
24 країни світу. Команда Морган пишається тим, що багато їх продуктів є бестселерами в 
Скандинавії та інших регіонах Європи. Виробництво продукції базується на поєднанні 
кваліфікованої майстерності та виробництва з використанням сучасного обладнання.

вул. Індустріальна, 12
смт Квасилів, Рівненський район

Morgan Furniture is an international furniture company that exports sofas and other 
upholstered furniture to 24 countries around the world. The company team is proud that a lot of 
their products are best-sellers in Scandinavia and other regions of Europe. The production is 
based on a combination of skilled craftsmanship and modern equipment.

vul. Industrialna, 12
Kvasyliv Urban-Type Settlement
Rivne Raion (district)

Д
ЕР

ЕВ
О

О
Б

Р
О

Б
Н

А
 ТА

 М
ЕБ

Л
ЕВ

А
 П

Р
О

М
И

С
Л

О
В

ІС
ТЬ

8 9



МЕТАЛООБРОБНА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОРЕСУРС»

вул. Нижньодворецька 35, м.Рівне
Nyzhniodvoretska St., 35, Rivne

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПрАТ «Агроресурс» виробляє опалювальну і водонагрівальну техніку власної конструкції 
під торговими марками «Данко», «Рівнетерм» та «ОК». Асортимент продукції нараховує 
більше 300 модифікацій опалювальних апаратів потужністю від 2 до 1000 кВт, 
призначених для автономних і індивідуальних систем опалення: газові, твердопаливні та 
електричні; димохідні і з герметичною камерою згоряння, одно- і двоконтурні; підлогові і 
настінні; зі сталевим, чавунним або мідним теплообмінником.

PJSC "Ahroresurs" designs and produces heating and water heating equipment under the 
company's brands "Danko", "Rivneterm" and "OK". The range of products includes more than 
300 modi�cations of heaters with a capacity of 2 to 1,000 kW, designed for autonomous and 
individual heating systems, particularly: for gas, solid fuel and electric heating systems; ones 
chimney and sealed combustion chamber, single- and double-circuit; �oor and wall systems; 
ones with steel, cast iron or copper heat exchanger.

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY

«AHRORESURS» 

tel.: +380 362 631938
recept@agroresurs.com.uа 
http://www.agroresurs.ua 

10 11



«ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ – РЗВА» 
Рівненський завод високовольтної апаратури здійснює повний цикл виробництва 
обладнання високого, середнього та низького класів напруги - від проектування до 
шефмонтажу та сервісного обслуговування. Комплектні трансформаторні підстанції, 
комплектні розподільчі пристрої, комутаційні апарати, роз'єднувачі змінного струму 
високої напруги серій РДЗ виготовляються в контрольованих умовах, встановлених 
Системою Менеджменту Якості, функціонуючої згідно з вимогами ISO 9001.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

вул. Біла, 16, м. Рівне
Bila Str., 16, Rivne

tel.: +380 362 617201
fax: +380 362 617470

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ПРОДЕКОЛОГІЯ»
НВФ "Продекологія" проектує, виготовляє та постачає комплексні лінії та обладнання для 
збагачення різних матеріалів, сепарації шлаків, твердих промислових та побутових 
відходів, вилучення металів з відходів електрокабелю, електронної техніки, друкованих 
плат, розділення сумішей полімерів, вилучення металевих домішок з сипких продуктів. 
Продукція фірми  поставлена у 47 країн світу, на підприємства 58 спеціалізованих галузей і 
підгалузей промисловості.
28 років досвіду та інновацій!

SMF "Prodecologia" is the professional in separation and bene�cation. We design, manufacture 
and supply complex lines and equipment for enrichment of different materials, separation of 
slags, solid industrial and domestic wastes, extraction of metals from the wastes of electrical 
cable, WEEE, PCB's, separation of mixtures of polymers, extraction of metal impurities from bulk 
materials. The production of the company is delivered to 47 countries of the world, to the 
enterprises of 58 specialized branches and sub-sectors.
28 years of the experience and the innovations!

SCIENTIFIC AND MANUFACTURING FIRM

«PRODECOLOGIA» «VYSOKOVOLTNYI SOIUZ – RZVA»
(RIVNE PLANT OF HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT)
Rivne Plant of High-Voltage Equipment offers a wall-to-wall production of HV, MV and LV 
equipment – from design to installation supervision and after-sale service. Complete 
transformer substations, complete distribution devices, switchgears of general industrial 
purpose, and disconnectors (RDZ series) are manufactured under the controlled conditions 
established by the Quality Management System functioning in accordance with the ISO 9001 
requirements.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY  

tel./fax. +38 (0362) 64-05-15
tel. +38 (050) 461-49-51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

33024, Україна, м. Рівне,
вул. Млинівська, 32
Mlynivska Str., 32
33024, Rivne, Ukraine
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ТОВ «Технопривод» - спеціалізоване підприємство по проектуванню і виробництву 
гнучких тросових систем дистанційного керування, ремонтно-з'єднувальних хомутів для 
труб, газових та твердопаливних котлів «Прометей». Підприємство здійснює свою 
діяльність на території України, країн СНД та Європи.

«ТЕХНОПРИВОД» 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

"Tekhnopryvod" is an enterprise for the design and manufacturing of �exible cable systems for 
remote control, repair and connecting clamps for pipes, as well as "Prometheus" gas and solid 
fuel boilers. The company operates in Ukraine, the so-called CIS countries and Europe.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY  

tel.: +380 362 631946
tel.: +380 67 3608900
tel.: +380 50 5092420
 

«TEKHNOPRYVOD» 

tel.: +380 96 5980565
вул. Барона Штейнгеля, 4 А
с. Городок, Рівненський район
Barona Shteinhelia Str., 4 A
Horodok village, Rivne Raion (district),

«АРМ-ЕКО» 

«ARM-EKO» 
"ARM-EKO" was founded in 2004 on the basis of scienti�c and manufacturing company for the 
design, construction and operation of treatment facilities. As of today the main company 
activities include sale, installation, maintenance, upgrading and repair of elevators, escalators, 
moving walkways and lifts, as well as manufacturing spare and component parts for the 
aforementioned equipment.

вул. Млинівска, 24, м. Рівне
Mlynivska Str., 24, Rivne

 

ТОВ «АРМ-ЕКО» засноване 2004 року на базі науково – виробничої фірми по 
проектуванню, будівництву та експлуатації очисних споруд. Сьогодні компанія 
займається продажом, монтажем, обслуговуванням, ремонтом ліфтів, ескалаторів та 
виготовленням запасних частин та деталей  до них.
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Фірма «УкрДекор» спеціалізується на забарвленні алюмінієвого профілю, а також надає 
послуги з порошкового фарбування сталі, оцинкованого металу або скла. «УкрДекор» 
працює на найсучаснішому обладнанні, а виробнича лінія складається з ванн для 
підготовки поверхні, камери сушіння, камери для нанесення порошкової фарби і камери 
затвердіння. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРБІОТАЛ»
Технологія «BIOTAL» – це інноваційний спосіб глибокого біологічного очищення стічних 
вод із застосуванням семиступінчастої очистки з багатоконтурною прямою та зворотною 
рециркуляцією активного мулу між реакторами, що забезпечує високу ефективність 
очистки. 

BIOTAL technology is an innovative way of deep biological wastewater treatment with the 
use of seven-stage purification with multi-contour direct and reverse recirculation of active 
sludge through reactors, which ensures high purification efficiency.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

«UKRBIOTAL» 
"UkrDecor" activities focus on painting aluminium pro�les, as well as providing services for 
powder coating of steel, galvanised metal or glass. The company operates on state-of-the-art 
equipment, and the production line consists of baths for surface preparation, a drying chamber, 
a powder coating chamber and a curing chamber.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 
MANUFACTURING AND COMMERCIAL COMPANY   

Hrushevskoho Str., 2A, Rivne
вул. Грушевського, 2 A, м. Рівне

tel.: +380 362 622115
tel.: +380 362 266417
tel.: +380 362 690516
tel.: +380 67 3620903

«UKRDECOR» 

«УКРДЕКОР»

tel.: +380 362 633314 
tel.: +380 66 8793592 

вул. Дворецька, 91 А,
м. Рівне
Dvoretska Str., 91 A
Rivne
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ХАРЧОВА І
ПЕРЕРОБНА

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕДОВИЙ КРАЙ»

вул. Застав'я, 58, смт Гоща,
Рівненський район
Zastaviya Str., 58
Hoshcha Urban-Type Settlement
Rivne Raion (district)

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ «Медовий край» працює у медовому бізнесі з 2013 року. Підприємство закуповує 
тільки натуральний продукт, співпрацює тільки з досвідченими та відповідальними 
пасічниками. На підприємстві впроваджена система управління безпечністю харчових 
продуктів ISO 22000:2005. Сучасна лабораторія і виробниче обладнання забезпечують 
збереження природної натуральності і корисних властивостей меду від пасіки до 
покупця. Виробничі потужності підприємства дозволяють переробляти понад 40 т 
продукції за зміну. Експорт відбувається до Європи, США, Азії та Ізраїлю.

"Medovyi Krai" has been operating in the honey business since 2013. The company buys only 
natural product and cooperates only with the experienced and responsible beekeepers. There 
Food Safety Management System ISO 22000:2005 has been implemented. The modern 
laboratory and production facilities ensure saving the unique natural properties of honey from 
the beekeeper to the customer. The production facilities of "Medovyi Krai" allow processing 
over 40 tons of honey per shift. The buyers from the Europe, USA, Asia and Israel have assessed 
the quality of the product and continue to cooperate with the company.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

«MEDOVYI KRAI» 
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«РАДИВИЛІВМОЛОКО» 
«РАДИВИЛІВМОЛОКО» - виробник класичних молочних продуктів: молока, сметани, 
кефіру, масла, вершків, йогуртів, сирів.
Продукція підприємства має природний молочний смак завдяки використанню тільки 
свіжої сировини та натуральних складових без ароматизаторів та підсилювачів смаку, а 
також короткий термін придатності, тому що проходить лише етап пастеризації, при якій 
зберігаються всі вітаміни.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

вул. Старики, 58 Б, с. Крупець
Дубенський район
Staryky Str., 58 B, Krupets Village
Dubno Raion (district)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВІЛІС»
Приватне підприємство «ВІЛІС» - займає лідерські позиції серед вітчизняних виробників 
макаронних виробів та повидла яблучного.
Продукція ТМ «ВІЛІС» – це понад 15 видів коротко різаних та довго різаних макаронних 
виробів, які виготовляються на італійському обладнанні з використанням новітніх 
технологій та натуральних компонентів.

Private enterprise "VILIS" occupies a leading position among domestic producers of pasta 
and apple jam.
The products of trademark "VILIS" include more than 15 types of short-cut and long-cut 
pasta, which are made on Italian equipment with the use of the latest technologies and 
natural ingredients.  

PRIVATE ENTERPRISE 

«VILIS» «RADYVYLIVMOLOKO»
COMPANY WITH LIMITED LIABILITY  

"RADYVYLIVMOLOKO" is a producer of classic dairy products: milk, sour cream, kefir, 
butter, cream, yogurt, cheese. 
The company's products have a natural milk taste due the use of fresh food commodities 
and natural ingredients without addition of �avors and �avor enhancers, as well as a short shelf 
life, because it goes through the pasteurization process which helps to retain all the vitamins. 

вул. Князя Володимира, 111, м. Рівне
вул. Грушевського, 2 А, м. Рівне
Kniazia Volodymyra Str., 111, Rivne
Hrushevskohо Str., 2 А, Rivne
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ТОВ «РІВЕНЬ ЛТД» - підприємство харчової промисловості, зайняте у галузі броварництва 
та реалізації пива. Видами діяльності підприємства є: пивоваріння, виробництво 
безалкогольних напоїв, мінеральної води та оптова торгівля напоями. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

Company with limited liability "RIVEN LTD" is a food processing enterprise, engaged in brewing 
and beer sales. The company's main activities are brewing, production of soft drinks, mineral 
water and wholesale of beverages.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY  

«RIVEN LTD» 

вул. Коперніка, 9, м. Рівне
Kopernika Str., 9, Rivne
tel.: +38 (0362) 633 292
tel.: +38 (0362) 641 015

«ВОДОГРАЙ» 

«VODOHRAI» 

 "Vodohrai" owns the TM "Chervona kalyna", one of the best brands of mineral 
water among Rivne regional producers.

The mineral water plant consists of three production workshops, where, healing-table water 
"Chervona Kalyna", natural mineral table water for the everyday usage and special 
demineralized water for coffee machines are bottled

ТзОВ «Водограй» є власником найпотужнішої марки мінеральної води серед рівненських 
регіональних виробників, а саме ТМ «Червона калина». Завод мінеральної води має три 
виробничі цехи, де, крім мінеральної лікувально-столової води «Червона калина», 
розливається мінеральна вода природно-столова для щоденного вживання та спеціальна 
демінералізована вода для кавових апаратів.

РІВНЕНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД  

«РІВЕНЬ» 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВЕНЬ ЛТД» 

RIVNE BREWERY  

«RIVEN» 

вул. Лісова, 1, с. Жобрин-1
Рівненський район
Lisova Str., 1, Zhobryn-1 Village
Rivne Raion (district)

 
 

tel.: +38 (067) 364 10 36 
tel.: +38 (0362) 618 462

22 23

Х
А

Р
Ч

О
В

А
 І П

ЕР
ЕР

О
Б

Н
А

 П
Р

О
М

И
С

Л
О

В
ІС

ТЬ



Компанія «Ямуна» - виробник продукції бакалійної групи в категорії спеції, приправи і 
кондитерські добавки.  Компанія володіє трьома торговими марками «Ямуна», «IRIS», 
«Перчик». Асортиментний ряд налічує 160 найменувань в 9-ти категоріях. Якість помолу і 
змішування спеції відповідає міжнародним стандартам ISSP, а високошвидкісне італійське 
фасувальне устаткування фірми OMAG та 8 окремих фасувальних ліній  дозволяють 
виробляти до 24 видів продукції на добу.

24 25

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

Company "Yamuna" is a producer of grocery group products in the categories of spice, 
seasonings and confectionery additions. Company is an owner of three trademarks: "Yamuna", 
"IRIS", "Perchik". The assortment row contains 160 names of 9 categories. The quality of milling 
and mixing the spices, production of the products, meets the international standards of ISSP. 
High-speed italian packing equipment of �rm OMAG and 8 separate packing lines enable to 
produce 24 types of products per day.

вул. Дворецька, 182, м. Рівне
Dvoretska Str., 182, Rivne,  
 
 

«ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЮБИСТОК» 

«TORGOVYI DIM «LIUBYSTOK» 
Torgovyi Dim "Liubystok" has been creating natural spices and seasonings for more than 10 
years. No GMOs, preservatives, �avorings and colorants added. The company was the �rst in 
Ukraine who created series of organic spices. Due to advanced ecological manufacturing, the 
spices of TM "Liubystok" are rich of minerals and vitamins bene�cial to your health along with 
real natural taste and aroma.

ТМ «Любисток» виробляє натуральні спеції, прянощі та приправи, без ГМО,   консервантів,   
барвників і ароматизаторів. Компанія першою в Україні створила серію органічних спецій. 
Завдяки якісному екологічному виробництву спеції ТМ «Любисток» насичені 
мікроелементами і вітамінами, мають корисні для здоров'я властивості й справжній 
природний смак та аромат.
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вул. Соборна, 444 А, м. Рівне
Soborna Str., 444 А, Rivne

 

tel.: +38 (067) 364 14 45

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА 

«ЯМУНА» 

SMALL PRIVATE ENTERPRISE FIRM  

«YAMUNA» 

+38 (067) 362 01 41
+38 (067) 362 01 18
+38 (067) 364 20 33



Підприємство випускає великий асортимент бакалійної продукції, що задовольняє 
найвибагливішого споживача. А саме: майонези, кетчупи, соуси, гірчиці, маргарин та оцет. 
М'ясоковбасне виробництво включає більше ніж 90 видів продукції: делікатеси зі 
свинини, копчені, запечені, сиров'ялені продукти, асортимент варених ковбас, салямна 
група, грильова група, м'ясна консервація та паштети. Підприємство співпрацює з 
країнами Африки, Молдови та США. 
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ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

The company produces a wide range of groceries that satisfy the most demanding consumers. 
Namely: mayonnaise, ketchup, sauces, mustard, margarine and vinegar. Meat and sausage 
production includes more than 90 types of products: pork delicacies, smoked, baked products, 
jerky, assortment of cooked sausages, salami group, grill group, canned meat and pastes. The 
company has partners in African countries, Moldova and the United States.

«АЛЬФА ГХ» ТМ «GREENY» 

«ALPHA GH» ТМ «GREENY» 
The Group of Companies "Alpha" includes Austrian, German and Ukrainian companies whose 
goal is to produce high-quality organic food under the trademark "GREENY". The company 
produces natural and healthy products that are good for all families. The priority trend of the 
company activity is walnut processing with the use of manufacturing.

Група компаній «Alpha» включає підприємства з Австрії, Німеччини та України метою яких 
є виробництво якісних екологічно чистих продуктів харчування представлених під 
торговою маркою «GREENY». Компанія виробляє натуральні та корисні продукти, які 
мають бути у кожній родині. Напрямок діяльності компанії пов'язаний з продуктами 
переробки грецького горіха з використанням мануфактурного виробництва.
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КОСТОПІЛЬСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД 

«РОДИНА» 

KOSTOPIL MARGARINE PLANT  

«RODYNA» 

Річковий пров. 12
 м. Костопіль, Рівненський район
Richkovyi provulok 12
Kostopil, Rivne Raion (district)

 

вул. Зелена, 16 А
с. Колоденка,
Рівненський район

Zelena Str., 16 А
 Kolodenka Village
Rivne Raion (district),

+38 (097) 946 74 72
+38 (067) 391 67 19
+38 (066) 650 27 04



Підприємство займає перше місце в регіоні по виробництву високобілкових компонентів 
до комбікормів і соняшникової олії, а також входить до переліку найбільших 
переробників соняшнику в Україні. Завдяки якості своєї продукції ТОВ «Соя-Біотек» 
здійснює її експорт до країн Євросоюзу. 
Основним напрямком діяльності підприємства є переробка насіння соняшника. 
Основними продуктами виробництва є соняшникова олія, шрот.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

"Soya-Biotech" is one the largest sun�ower processors in Ukraine. The company occupies the 
�rst place in the region in the production of high protein components for compound feed and 
sun�ower oil.
Due to the quality of its products "Soya-Biotech" exports to the EU countries. The company's 
activity is aimed at processing of sun�ower seeds. The main products are sun�ower oil and 
sun�ower meal. 

«ОСТРОЗЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ» 

«OSTROZKYI ZAVOD MINERALNOI VODY» 
Ostrozka is mineral water born in the Ostroh Reserve. It is created by nature with a unique 
combination of �avouring and medical properties. This is the only water in Ukraine with natural 
pH 8.4 level.

Острозька - є мінеральною водою природнього походження, що народжується в 
Острозькому заповіднику і створена природою з унікальним поєднанням лікувальних і 
смакових властивостей. Це єдина вода в Україні, що в джерелі має природний рівень 
рН 8,4.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СОЯ-БІОТЕК» 

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY   

«SOYA-BIOTECH» 

вул. Грушевського, буд. 26
с. Дядьковичі,  Рівненський район
vul. Hrushevskoho Str., 26
Diadkovychi Village, Rivne Raion (district),

 

вул. Князів Острозьких, 36
м. Острог, Рівненський район
Kniaziv Ostrozkyh Str., 36
Ostroh, Rivne Raion (district)

 

+38 (0362) 623 408
+38 (067) 364 18 12



«КОМО» – сучасний український бренд зі смачною, понад 10-річною історією.
Сирний завод ПАТ «Дубномолоко», на якому виробляють унікальні сири КОМО, – одне з 
найпотужніших підприємств України. Завод має найсучасніше обладнання для 
виробництва твердих і плавлених сирів, усі етапи повністю автоматизовані та 
стандартизовані. Завдяки цьому підприємство щороку виготовляє понад 15 млн кг 
твердих сирів і 4 млн кг плавлених сирів за унікальними оригінальними рецептами. вація 
та паштети. Підприємство співпрацює з країнами Африки, Молдови та США. 
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ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

"KOMO" is a modern Ukrainian brand with a delicious, more than 10-year history. The cheese 
factory of PJSC "Dubnomoloko", which produces unique KOMO cheeses, is one of the most 
powerful enterprises in Ukraine. The plant has state-of-the-art equipment for the production of 
hard and processed cheeses, all stages are fully automated and standardized. Thanks to this, the 
company annually produces over 15 million kg of hard cheeses and 4 million kg of processed 
cheeses according to unique original recipes.

«КОМПАНІЯ «ЗЕВС-ЛТД» 

«KOMPANIIA "ZEVS-LTD» 
"KOMPANIIA "ZEVS-LTD" is a leader in the production and processing of meat products.
The company offers beef products, a range of other by-products and meat on the bone. Due to 
the innovations in the technological processes of manufacturing, the development of already 
known production methods, the company's products are highly competitive in both domestic 
and foreign markets.

Компанія «Зевс ЛТД» - лідер з виробництва та переробки м'ясних виробів. 
Компанія пропонує продукцію з яловичини, асортимент інших субпродуктів і м'ясо на 
кістці. Завдяки впровадженню інновацій в технологічні процеси виготовлення продукції, 
розвитку вже відомих методів виробництва, продукція компанії є високо конкурентною, 
як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ДУБНОМОЛОКО» 

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 

«DUBNOMOLOKO» 

вул. Грушевського, 117 А
м. Дубно, Дубенський район
Hrushevskoho Str., 117 А
Dubno, Dubno Raion (district)

 

вул. Клима Савури, 6
м. Дубно, Дубенський район
Klyma Savury Str., 6
Dubno, Dubno Raion (district)

 

tel.: +38 (03656) 3 00 02



«АМЕТИСТ-ПЛЮС» спеціалізується на виготовленні шоколадних цукерок із стиглими 
фруктами і горіхами. На підприємстві діють два цехи з окремими лініями: в першому 
виготовляють горіхові різновиди цукерок, у другому – цукерки із сухофруктів. 
Сухофрукти, які використовуються, різняться від чорносливу та кураги, до сушеної дині, 
персику, інжиру та фініків.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  

"AMETHYST-PLUS" produces chocolate sweets with fruits and nuts. The company has two 
workshops responsible for the production of sweets with walnuts and sweets with dried fruit. 
The range of dried fruit differs from prunes, dried apricots and melons to peaches, �gs and dates.

вул. Семидубська 85
м. Дубно, Дубенський район
Semydubska Str., 85
Dubno, Dubno Raion (district)
 

«ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» 

«HOSHCHANSKYI ZAVOD PRODTOVARIV» 

Гощанські ласощі від бренду «Пригощайся» - це незабутнє задоволення, яке хочеться 
повторювати знову і знову. «Гощанський завод продтоварів» виробляє більше 50 видів 
цукерок та інших солодощів. Під час виробництва продукції використовуються найбільш 
корисні і натуральні інгредієнти: фрукти, мед, горіхи, насіння та шоколад.
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вул. Рівненська, 19
смт Гоща, Рівненський район
Rivnenska Str., 19
Hoshcha Urban-Type Settlement
Rivne Raion (district)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

PRIVATE ENTERPRISE  

«АМЕТИСТ-ПЛЮС» 

«AMETHYST PLUS» 
Hoscha delicacies produced by the brand "Pryhoshchaisia" give unforgettable pleasure that you 
want to taste again and again. "Hoshchanskyi zavod prodtovariv" produces more than 50 types 
of sweets and other delicacies. In its production the company uses the most useful and natural 
ingredients such as fruit, honey, nuts, seeds and chocolate.



Компанія «Ріттер Біо Агро» входить в групу компаній «Дедденс Агро». Діяльність 
підприємства спрямована на вирощування органічних культур та здійснення експорту у 
держави ЄС. 
Місією компанії є збереження та оздоровлення навколишнього середовища, тому 
обробка земель здійснюється виключно органічним способом. Прозорість у роботі, 
наявність високопрофесійного персоналу та довіри успішних вітчизняних та іноземних 
партнерів є гарантом діяльності компанії.

4
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

The company "Ritter Bio Agro" is part of the "Deddens Agro" group of companies. 
The company's activities are aimed at growing organic crops and exporting to EU countries. 
The mission of the company is to preserve and improve the environment, therefore, land 
cultivation is carried out in an organic way. Transparency in the work, the presence of highly 
professional staff and the trust of successful domestic and foreign partners is the guarantor of 
the company's activities.

вул. Ковпака, 1 В
смт Гоща, Рівненський район
Kovpaka Str., 1 В,
Hoshcha Urban-Type Settlement,
Rivne Raion (district)

 

«ДУБНОТЕХ» 

«DUBNOTECH» 
"Dubnotech" is Ukrainian engineering company. It is a national manufacturer of technological 
equipment for the dairy and food industries. "Dubnotech" specializes in the production of 
processing equipment, machinery, facilities and technological lines for milk processing.

Інжинірингова  компанія «Дубнотех» – національний виробник технологічного 
обладнання для молочної та харчової промисловості. Компанія спеціалізується на 
виготовленні технологічного обладнання, машин, устаткування і технологічних ліній для 
переробки молока.
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вул. Сурмичі, 93
м. Дубно, Дубенський район
Surmychi Str., 93
Dubno, Dubno Raion (district)

 

«РІТТЕР БІО АГРО» 

«RITTER BIO AGRO» 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

tel.: +38 (067) 332 90 12
tel.: +38 (067) 362 66 20

+38 (03656) 4 48 28
+38 (03656) 4 48 29
+38 (03656) 4 48 29
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СКЛЯНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» це один із провідних виробників української 
склотарної галузі. Продукція заводу відповідає європейським стандартам якості і здатна 
задовольнити найвибагливіші смаки. Підприємством розробляються форми пляшок за 
побажаннями та запитами клієнтів. Завод має в активі близько 50 власних розробок 
пляшок та виробляє склотару для пива, лікеро-горілчаних, винних, коньячних, 
слабоалкогольних, безалкогольних та сокових напоїв.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

PJSC "Rokytne Glass Factory" is one of the leading Ukrainian manufacturers of glassware 
industry. The plant's products meet the European quality standards and are able to satisfy the 
most demanding tastes. The company develops different forms of bottles depending on the 
wishes and demands of the customers. The factory is the owner of about 50 designs of bottles 
and it produces glass bottles for beer, alcoholic beverages, wine, cognac, low-alcoholic, alcohol -
free beverages and juicy drinks.

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY

«ROKYTNIVSKYI SKLIANYI ZAVOD» 
("ROKYTNE GLASS FACTORY")» 

вул. Пролетарська, 18
смт Рокитне, Сарненський район

vul. Promyslova, 1
Zoria Village, Rivne Raion (district)
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«ВЕРАЛЛІЯ УКРАЇНА»
«ВЕРАЛЛІЯ» - європейський лідер та третій у світі виробник скляної упаковки для напоїв та 
харчових продуктів. Щодня «ВЕРАЛЛІЯ» дозволяє людям насолоджуватися напоями та 
продуктами харчування зі здорової, привабливої та стійкої скляної упаковки. 
Компанія намагається переосмислити спосіб виробництва, повторного використання та 
переробки скла, щоб зробити його найбільш стійким пакувальним матеріалом у світі. 
Циркулярна економіка лежить в основі стратегії «ВЕРАЛЛІЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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VERALLIA is the European leader and the world's third largest producer of glass packaging for 
beverages and food products. Every day, VERALLIA enables people to enjoy beverages and food 
with healthy, attractive and sustainable glass packaging. 
The company is trying to rede�ne how glass is produced, reused and recycled in order to make it 
one of the most sustainable packaging materials in the world. 
The circular economy is central to the VERALLIA strategy.

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY

«VERALLIA UKRAINE» 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»

Україна, 35000  м. Костопіль
вул. Степанська, 3

ТОВ «Українські лісопильні»  – це сучасне деревообробне підприємство у Рівненській 
області, що спеціалізується на виготовленні соснових сухих пиломатеріалів, струганих та 
зрощених пиломатеріалів, профільних погонажних виробів, клеєних дерев'яних 
елементів та ін. Компанія використовує соснову лісосировину сертифікованих лісів та 
сучасну скандинавську технологію виробництва. Потужність підприємства – 300 000 м³ 
готової продукції в рік.

international standards DSTU ISO 9001, ISO 9001, and BRC/IoP. The company specialises in the 
production of food, perfume, medical glassware and jars. The company exports to such 
countries as Hungary, Slovakia, Poland, Moldova, Belarus, Latvia, Russia and others. "Kostopil 
Glassware Factory" is in the top �ve domestic manufacturers of glassware on the Ukrainian 
market.

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 

«KOSTOPILSKYI ZAVOD SKLOVYROBIV»
(«KOSTOPIL GLASSWARE FACTORY») 

3, Stepanska St.
35000 Kostopil, Ukraine

вул. Промислова, 1
с. Зоря, Рівненський район

vul. Promyslova, 1
Zoria Village, Rivne Raion (district)
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+38 (03657) 2 10 90
+38 (03657) 2 14 31
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Т-СТИЛЬ»  (ЛЬОНОКОМБІНАТ – GOLDI)
ТОВ «Т-Стиль» виготовляє та реалізовує тканину різного типу: кулірка, піке, плюшева та 
махрова тканина, інтерлок, резинка (рубчик та рібана), двонитка, тринитка. При 
виробництві використовують бавовняну, віскозну, акрилову, поліефірну пряжі та їх суміші, 
а також шиють готовий одяг з цієї тканини. Підприємство реорганізувало та оновило 
значну частину цехів, де виготовляють текстильні тканини. Одяг шиється на 
найсучаснішому та високопродуктивному обладнанні від відомих виробників. 
Рівненський Ліонокомбінат сьогодні є лідером української легкої промисловості за 
потужністю та темпами розвитку. Крім того, провідні розробники країни визнали 
компанію найуспішнішим вітчизняним рітейлером за останні кілька років

"T-Style" produces and sells various types of fabric like: single jersey, pike fabric, plush, interlock, 
rib fabric, two thread �eece, three thread �eece etc. The company uses cotton, viscose, acrylic, 
polyester yarns and their blends, and also sew clothes from this fabric. The company has 
reorganized and renovated a signi�cant part of the workshops where textile fabrics are 
produced. The clothes are sewn on the most modern and high-performance equipment from 
the well-known manufacturers. Rivne Lionokombinat is the leader on the Ukrainian light 
industry today in capacity and development rates. In addition, the country's leading developers 
have recognized the company as the most successful domestic retailer in the last few years.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

«T-STYLE»   (LIONOKOMBINAT (LINEN MILL) –  GOLDI)

вул. Фабрична, 12, м. Рівне
Fabrychna Str., 12, Rivne

ЛЕГКА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КОМПАНІЯ «ПУЛЬСАР І КО»
ТОВ-компанія «Пульсар і Ко» – найбільше підприємство в Україні по виробництву нетканих 
матеріалів. Технологія виробництва дозволяє використовувати натуральні та синтетичні 
волокна, відходи та вторинну сировину текстильних виробництв. Асортимент продукції 
складає близько 200 найменувань, зокрема: геосинтетичні матеріали; меблеві полотна 
для виробництва м'яких меблів, матраців та домашнього текстилю; утеплювачі та полотна 
для пошиву одягу;  фільтрувальні матеріали; полотна для виробництва взуття; полотна 
сільськогосподарського призначення (агротекстиль); основа під лінолеум, клейонку; 
техсерветки; полотна екологічного призначення; екологічно чисті утеплювачі для 
будівництва; матеріали для будівництва магістральних нафто- та газопроводів  та інше.

"Pulsar and Co" is the largest Ukrainian company which is engaged in the production of 
nonwoven materials. The production technology allows to use natural and synthetic �bers, 
waste and secondary raw materials of textile production. The product range includes about 200 
items such as geosynthetic materials; fabric for upholstered furniture, mattresses and home 
textiles; fabric for sewing clothes; �lter materials; clothes for footwear production; canvases for 
agricultural purposes (agro textiles); base for linoleum, oilcloth; technical wipes; canvases for 
ecological purposes; environmentally friendly insulation for construction; materials for the 
construction of main oil and gas pipelines and others. 

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

COMPANY «PULSAR AND CO»
 

вул. Фабрична, 12, м. Рівне
Fabrychna Str., 12, Rivne

тел.: +38 (0362) 609 960
тел.: +38 (0362) 633 163
тел.: +38 (0362) 247 086

«РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ»
На сьогоднішній день фабрика є єдиним в Україні підприємством по виготовленню 
нетканих полотен, де використовуються усі основні способи їхнього виробництва. 
Фабрика переробляє як первинну сировину (поліестер, віскозу, бавовну, шерсть тощо), 
так і вторинну – регенеровані волокна, отримані з відходів швейного та трикотажного 
виробництва. На підприємстві встановлено сучасне обладнання європейських 
виробників з Німеччини, Італії, Швейцарії. Продукція фабрики широко використовується у 
будівельному виробництві, будівництві та ремонті доріг, автомобілебудуванні 
(шумоізоляція салону), при прокладанні магістральних трубопроводів, у рослинництві, 
для виготовлення м'яких меблів та матраців на пружинних блоках, для пошиття одягу та 
взуття та багато для чого іншого.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
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PRIVATE JOINT STOCK COMPANY

«RIVNE FACTORY OF NON-WOVEN MATERIALS» 
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Rivne factory of non-woven materials" is the only enterprise in Ukraine for the production of 
nonwovens by various methods. The factory processes both primary raw materials (polyester, 
viscose, cotton, wool, etc.) and secondary raw materials - regenerated �bers from sewing and 
knitting waste. The company has modern equipment from Germany, Italy and Switzerland.  The 
products of "Rivne factory of non-woven materials" are widely used in different areas: 
construction, construction and repair of roads, automotive industry, laying of main pipelines, 
crop production, manufacturing of upholstered furniture and block spring mattresses, sewing 
clothes, shoes and others.

вул. Фабрична, 2, м. Рівне
Fabrychna Str., 2, Rivne



«КАРБОНІС»
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"Carbonis" is dynamically developing start-up company that unites active and highly-trained 
specialists, inspired to develop company business activity considering market environment 
factors and maintain high business, social and moral standards.
"Carbonis" is one of the leading charcoal producers and exporters in Western Ukraine.

вул. Промислова, 5
с. Нова Любомирка, Рівненський район
Promyslova Str., 5,
selo Nova Liubomyrka, Rivne raion
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тел.: +38 (067) 360 78 01
office@carbonis.com.ua 
http://carbonis.com.ua
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вул. Паркова 7 А, м. Радивилів,
Дубенський район
Parkova Str., 7 А, Radyvyliv,
Dubno Raion (district)
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Sewing and trade enterprise "Mayak" is a modern enterprise manufacturing men's shirts and 
light ladies' wear. For more than 20 years a successful cooperation with the Swedish, German, 
Belgian, and Polish companies has been maintained. Such an experience contributes to 
extension of cooperation at the national and international markets.actory" is in the top �ve 
domestic manufacturers of glassware on the Ukrainian market.

+38 (063) 835 87 66
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ТОВ «Карбоніс» пропонує екологічно чисте деревне вугілля виготовлене із відбірної 
сировини. 
Діяльність підприємства відповідає принципам Лісової опікунської ради, яка полягає у 
просуванні екологічно відповідального, соціально вигідного і економічно життєздатного 
управління лісами в світі.

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

«CARBONIS» 

ТОВ «Швейно-торгове підприємство «Маяк» - це сучасне підприємство з виготовлення 
чоловічих  сорочок та легкого жіночого одягу. Понад 20 років підприємством ведеться 
успішна співпраця з партнерами зі Швеції, Німеччини, Польщі та Бельгії. Набутий досвід 
сприяє розширенню співпраці на вітчизняному та іноземному ринку.

«ШВЕЙНО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАЯК»

«SEWING AND TRADE ENTERPRISE «MAYAK» 
COMPANY WITH LIMITED LIABILITY

http://olisma.com.ua
http://olisma.com.ua
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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»

PJSC "Dubno Plant of Rubber and Technical Goods" has been a con�dent leader for many years in the 
market in terms of production of rubber mats, dirt-cleaning systems and other rubber goods. Offering 
high quality products, we have won the trust not only of domestic consumers – our rubber mats of 
Artimat and YP Group brands have been in great demand in the leading European DIY-stores and 
other retail markets. 
The products manufactured by Dubno Plant of RTG feature a reasonable combination of functionality, 
high quality and affordable price. Our products have REACH Compliance certi�cate and represented 
in TEDI, OBI, Leroy Merlin, Bauhaus etc.
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PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 

«DUBNO PLANT OF RUBBER AND TECHNICAL GOODS» 

вул. Млинівська, 69, м. Дубно, Дубенський район
69 Mlynivska Str., Dubno, Dubno region

ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів» упродовж багатьох років впевнено лідирує 
на ринку по виробництву гумових килимків, брудоочисних систем та інших виробів із гуми. 
Пропонуючи продукцію високої якості, ми завоювали довіру не лише вітчизняних споживачів – 
наші гумові килимки торгових марок Artimat та YP Group представлені та користуються 
неабияким попитом у провідних європейських будівельних магазинах, в рітейлі та інших 
каналах.
Вироби ДЗГТВ – розумне поєднання функціональності, високої якості та доступної ціни. Наша 
продукція сертифікована згідно з вимогами регламенту REACH та представлена у таких 
торговельних мережах як TEDI, OBI, Леруа Мерлен, Bauhaus, тощо.

Tel .: +38 066 394 1133
https://drti.net.ua/
https://artimat.com.ua/  

Макс Ворожко. Директор Департаменту продажів
Max Vorozhko, Head of Sales Department
E-mail: Max.vorozhko@gmail.com

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФАПОМЕД УКРАЇНА»
Компанія «Фапомед» є європейським виробником одноразових медичних виробів, що 
спеціалізується на виготовленні хірургічних халатів, хірургічних покриттів, наборів для 
хірургічних процедур, відповідно до вимог замовника (СРТ's) та захисних костюмів і аксесуарів 
(ЕРІ). 
У своїй діяльності компанія активно бере участь в процесах дослідження та розробки, 
управління якістю та виробництвом, і все це в тісній співпраці зі стратегічними замовниками та 
постачальниками в різних країнах Європи, Африки, США та Південної Америки. Компанія 
«Фапомед» присутня у більш ніж 30 країнах та на 4 континентах.  

Fapomed is a European manufacturer of single use medical devices, specialized in production of 
surgical gowns, surgical drapes, custom procedure trays (CPT'S) and EPI`s – suits and protective 
accessories. 
Throughout its activity, the company has been actively involved in the �elds of Research & 
Development, Quality and Production Management, and this in close complicity with strategic 
customers and suppliers in various countries in Europe, Africa, USA and South America. Fapomed is 
present in over 30 countries, 4 continents, either through its own brands and distributors, or through 
their OEM customers, always with a single objective in mind, which is: be "In the right place when life is 
at risk".

COMPANY WITH LIMITED LIABILITY 

«FAPOMED UKRAINE» 

вул. Островського, 46, смт. Гоща
Рівненський район
vul. Ostrovskoho, 46
Hoshcha Urban-Type Settlement
Rivne Raion (district), 
тел.: +38 (03650) 2 29 93
http://www.fapomed.pt  
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зміст
ДЕРЕВООБРОБНА ТА МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МЕТАЛООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХАРЧОВА І ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ІНШЕ

«РЕНОМЕ»
Інтереси та активи компанії зосереджені в галузі IT-технологій та рішень для фінансового сектору; в сфері будівництва, 
девелопменту, а також виробництва металопластикових конструкцій.
У галузі ІТ працює РЕНОМЕ СМАРТ - інтегратор, що розвиває цифрові рішення для самообслуговування. Компанія є 
розробником програмного забезпечення для banking, e-commerce, retail та муніципалітетів. Впроваджує комплексні проекти, 
від виготовлення пристроїв самообслуговування та розробки ПЗ, до інтеграції у системи фінансових установ, роздрібної 
торгівлі та муніципалітету для підвищення ефективності їхньої роботи.
РЕНОМЕ КОМФОРТ – це девелоперська компанія, що займається пошуком ділянок для будівництва, оцінкою об'єктів 
нерухомості, розробкою проектів, реалізацією та обслуговуванням об'єктів після введення в експлуатацію. 
РЕНОМЕ ЄВРОБУД, займається капітальним будівництвом житла, а також об'єктів соціальної, промислової та культурної сфери. 
Виробництвом металопластикових конструкцій займається компанія РЕНОМЕ ПАРТНЕР. Від моменту випуску першого вікна і 
до сьогоднішнього дня вся продукція виготовляється виключно з німецьких комплектуючих, профілю REHAU та фурнітури 
Winkhaus. 
Група компаній РЕНОМЕ завжди відкрита для нового досвіду і здатна його реалізувати.ального, соціально вигідного і 
економічно життєздатного управління лісами в світі.

– група компаній, що рухає технології в майбутнє
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RENOME is a group of companies that are moving technology in the future. 
The company's interests and assets are concentrated in the �eld of IT technologies and solutions for the �nancial sector; in the �eld of 
construction, development and production of building materials; in the �eld of developing eco-projects.
RENOME SMART is a company that successful works in the �eld of IT-technologies and FinTech-solutions. The company is engaged in 
the sale and servicing of banking equipment, software products for banks and business in general.
RENOME COMFORT is a full-service developer company engaged in the search for sites for construction, valuation of real estate, 
project development, implementation and maintenance of facilities after commissioning. 
RENOME EUROBUD, is engaged in capital construction of housing, as well as objects of social, industrial and cultural spheres. 
RENOME PARTNER carries out the production of metal-plastic structures. Since the launch of the �rst window and to date, all products 
are made exclusively of German components, the pro�le of REHAU and accessories WINKHAUS.
The group of companies RENOME is always open for new experiences and is able to implement it.

«RЕNОМЕ» is a group of companies that are moving technology in the future
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