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Компанія ABC MOTORS

Company ABC
MOTORS

Київ, вул. Калнишевського, 8 (салон і
сервіс)

Str. Kalnyshevsky 8 (salon and service)

Виставковий зал:
(044) 233-38-81
(050) 233-38-81
(063) 233-38-81
(067) 233-38-81

Showroom:
(044) 233-38-81
(050) 233-38-81
(063) 233-38-81
(067) 233-38-81

Сервіс та запчастини:
(063) 237-22-23

Service and spare parts:
(063) 237-22-23

Київ, вул. Заболотного, 15А (сервіс)
Сервіс та запчастини:
(063) 578-08-12
mailto: vlad@motor.com.ua
web-site: www.motor.com.ua

Str. Zabolotnogo 15A (service)
Service and spare parts:
(063) 578-08-12
mailto: vlad@motor.com.ua
web-site: www.motor.com.ua

• Товари для туризму, рибалки і відпочинку на
природі

•

Goods for tourism, fishing and outdoor
recreation

• Підвісні двигуни: Susuki, Marcury, Tohatsu,
Yamaha, Evirude, Honda

•

Outboard engines: Susuki, Marcury, Tohatsu, Yamaha, Evirude, Honda

• Parsun, Yamabisi, Fisher, Jetmar, Seanovo,
Hidea, Джміль.

•

Parsun, Yamabisi, Fisher, Jetmar, Seanovo, Hidea, Bumblebee.

• Електродвигуни: Fisher, Flover, MotorGuide,
Torqeedo.

•

Electric motors: Fisher, Flover, MotorGuide, Torqeedo.

• Надувні човни: Brig, Adventure, Grand,
Capitan, Bark, Kolibri, Parsun, Jetmar, Aviks,
AquaStar

•

Inflatable boats: Brig, Adventure, Grand,
Capitan, Bark, Kolibri, Parsun, Jetmar,
Aviks, AquaStar

• Алюмінієві човни: UMS, Buster, Marine

•

Aluminium boats: UMS, Buster, Marine

Votan,

•

Electricity: Weekender, Votan, Matari,
Patriot, Honda

• Аксесуари для човнів, ехолоти, водні атракціони, туристичні меблі.

•

Accessories for boats, sonar, water attractions, tourist furniture.

• Електрогенератори:
Matari, Patriot, Honda

Weekender,
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Alumagic
Адреса виробництва:
вул. Проселочна, 10/2, м. Одеса, 65000,
Україна
Офіс Alumagic:
вул. Льва Толстого, 39, м. Київ, 01032,
Україна
тел.: +380952256565 (Telegram, WhatsApp,
Viber)
сайт: alumagic.com
пошта: official@alumagic.com
Alumagic – бренд комфортних та надійних
алюмінієвих моторних човнів. У світі, де все
змінюється, нам хотілося створити щось незмінне та якісне. Ми давно зрозуміли важливість місця, яке сховає від бурі. Тому навчилися створювати власноручний штиль
- зону, де спокійно, комфортно та надійно, для
себе та для інших.
Кожна деталь наших човнів пронизана нашою
любов’ю до справи, бо коли робиш те, що
любиш – звертаєш увагу на найдрібніші деталі.
Човен – це ваша фортеця. Це ваше місце
штилю та спокою. Це свобода та пригоди. Це
другий дім чоловіка.

Alumagic
Production address:
st. Proselochna, 10/2 Odessa, 65000
Ukraine
Alumagic office:
st. Leo Tolstoy, 39 Kyiv, 01032 Ukraine
cell: +380952256565 ( Telegram,
WhatsApp, Viber)
site: alumagic.com mail: official@
alumagic.com

Слідкуйте за нами: https://taplink.cc/alumagic.
boats
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ATLANTMARKET
Адреса: м. Київ, вул. Ямська 72.
Тел.: 044 333 93 51
E-mail: info@atlantmarket.com.ua
Сайт: https://atlantmarket.com.ua/
Про компанію:
Компанія «ATLANTMARKET» реалізує якісні
товари для щоденного використання та аутдор-відпочинку.
Основні напрямки нашої діяльності:
- туризм,
- активний відпочинок,
- полювання,
- риболовля,
- велоспорт,

ATLANTMARKET
Addresses: с. Kiev, st. Yamska 72..
Tel.: 044 333 93 51
E-mail: info@atlantmarket.com.ua
Website: https://atlantmarket.com.ua/

- армійське екіпірування.

About company:

Наша місія, яку ми виконуємо вже 15 років,
— робити зручним життя активних людей.
Тому по кожному з напрямків ми допомагаємо нашим клієнтам підібрати правильне
оснащення, спеціальні інструменти та потрібні
товари.

The company “ATLANTMARKET” realizes yakisnі
comrades for the occasional victorious and outdoor-vidpochinku.
The main directions of our activity:
- tourism,
- active child support,
- love,
- ribolver,
- cycling,
- army ekipiruvannya.
Our mission, like my viconuєmo for more than 15
years, is to rob the life of active people. In addition, according to the skin and direct assistance
to our clients, they are provided with the correct
equipment, special tools and required comrades.
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Azart® Soft Baits
Вул. Зоопаркова 74, Дніпро, 49114,
Україна
Тел.: +38 067 962 09 81
Тел.: +38 099 367 03 61
E-mail: info@azart.ua
www. azart.ua
Студія Рибальських Приманок Azart® - це коло
однодумців, об’єднаних любов’ю до Риболовлі. Ми створюємо приманки для себе та
своїх друзів, з огляду на багаторічний досвід
і особливості поведінки риб.
При виготовленні наших приманок використовується якісний матеріал, в складі якого
присутні атрактанти і амінокислоти, які підвищують привабливість.
Приманки Azart® представляють собою самодостатній набір інструментів, який допоможе
Вам підібрати ключик до найкапризнішої рибі
тут і зараз.

Azart® Soft Baits
74 Zooparkova str., Dnipro, 49114,
Ukraine
Тел.: +38 067 962 09 81
Тел.: +38 099 367 03 61
E-mail: info@azart.ua
www. azart.ua
Azart® Fishing Baits Studio is a team of likeminded people united by their love for fishing. We
create baits for ourselves and our friends, taking
into account many years of experience and characteristics of fish behavior.
In the manufacture of our baits, high-quality material is used, which contains attractants and
amino acids, which increase the attractiveness.
Azart® Baits are a self-contained set of tools that
will help you find the key to your capricious fish
here and now
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Риболовний Магазин
BEBEKA

Fishing Shop
BEBEKA

Бул. Академика Вернадского, 79
(Академгородок), Київ, Україна
Тел. +38 099 568-68-86
+38 097 947-57-83
+38 063 239-86-86
Вул. А. Ахматової, 32/18 (Позняки), Київ
+38 095 335 86 15
+38 096 977 64 67
Email: bebekainfo@gmail.com
www.bebeka.com.ua

79, Bul. Akademika Vernadskogo, Kiev,
Ukraine
Теl. +38 099 568-68-86
+38 097 947-57-83
+38 063 239-86-86
32/18 , А.Ahmatovoi Str., Kiev
+38 095 335 86 15
+38 096 977 64 67
Email: bebekainfo@gmail.com
www.bebeka.com.ua

Риболовля - особливий вид спорту і розваги
для справжніх чоловіків.

Fishing is a special type of sport and entertainment for the real men.

Це відмінне проведення часу на природі в
теплій компанії, і азарт полювання, і змагання
серед рівних, і можливість наблизитися до
природи жителям мегаполісів.

This great pastime on a nature in the good
company, and the excitement of hunting, and
competition among equals, and the opportunity
to come close to nature residents of megacities.

Не кажучи вже про те, що сама видобуток є
незаперечною цінністю, приносить радість і
користь, змушує пишатися собою. Зрештою,
це просто смачно!

Not to mention the fact that the production is undeniable value, brings happiness and benefits,
makes proud of himself. In the end, it’s just delicious!

Наш магазин «Рибалка» запрошує завітати
до нас рибалок, як любителів, так і професіоналів. Ми сподіваємося, що кожен знайде
тут потрібну для себе деталь спорядження,
якісний одяг і взуття «NORFIN», камуфляжні
і однотонні костюми, термобілизна, шапки,
маски, шкарпетки, рукавички, гумові чоботи і
заброди, плащі і костюми-дощовики, «Salmo»
вудки і спінінги з оснащенням та без, котушки,
чохли, тубуси, підсаки, рюкзаки, термосумки,
пластикові ящики для снастей, зимові ящики
для риболовлі, розкладні столи, крісла, стільці,
а також багато іншого...

Our shop “Rybalka” invites you to come to us
fishermen, both amateurs and professionals. We
hope that everyone can find the needed item of
equipment-quality clothes and shoes “NORFIN”,
camouflage and monochrome suits, underwear,
caps, masks, socks, gloves, rubber boots and
chest waders, mantles and coats-raincoats,
“Salmo” rods and rods with a snap and without,
coil, pouches, tubes, landing nets, backpacks,
plastic boxes for gear, winter boxes for fishing,
folding tables, chairs, stools, and much more...
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Black Dog

Black Dog

Україна місто Харків
Істомінський провулок, 2а
сайт www.sneck.com.ua
E-mail z.kondor@mail.ru
tel. +38 093 832 63 97

Ukraine city Kharkov
Istominsky lane, 2a
website www.sneck.com.ua
E-mail z.kondor@mail.ru
tel. +38 093 832 63 97

Виробнича компанія Black Dog - лідер у виробництві якісних риболовецьких снастей. Основні напрямки нашої копанні - виробництво
Зимової і Літньої продукції для активного
відпочинку і туризму. Асортимент Нашої продукції постійно збільшується і розширюється.
Ми працюємо для Вас. Пропонуємо вашій
увазі волосіні рибальські на будь-який сезон
в розмотування від 30-1000 метрів торгових
марок Sneck & Nylorfi. Ми пропонуємо найкращі умови по співпраці.

Production company Black Dog is a leader in the
production of high-quality fishing gear. The main
directions of our company is the production of
winter and summer products for outdoor activities and tourism. The range of our products is
constantly increasing and expanding. We work
for you. We offer to your attention fishing lines for
any season in coils from 30-1000 meters of Sneck
& Nylorfi trademarks. We offer the best conditions
for cooperation.
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BRATFISHING

BRATFISHING

Вул. Мінська, 3/1, Луцьк, 43018, Україна
Тел. +38 033 278 0728,
+38 033 224 0430
Факс +38 033 226 2414
E-mail: bratfishing@rambler.ru

3/1 Minskaya str., Lutsk, 43018, Ukraine
Cell: +38 033 278 0728
+38 033 224 0430
Fax: +38 033 226 2414
E-mail: bratfishing@rambler.ru

Компанія BratFishing на ринку рибальського
спорядження з 1999 року. За цей час напрацьовано великий досвід і вивчено найкращі
пропозиції відомих виробників рибальського
спорядження.
Завдяки чіткому баченню перспектив розвитку ринку, знанню новітніх технологічних
рішень і гнучкій ціновій політиці компанія
BratFishung є одним з провідних підприємств
у своїй галузі. Вміло поєднуючи можливості,
котрі надає нам сучасне виробництвоспорядження та наш професіоналізм і досвід, ми
пропонуємо високі стандарти якості наших
товарів, створених для того, щоб Ви спіймали
рибу своєї мрії.

BratFishing company from 1999 in the fishing
market. During of this time we have a grate experience and study a best proposition of the popular
producer of the fishing tackle accessories.
We can to see a perspective of market evolution,
we know a new technology decide and so BratFishung company is one from forward enterprises
in fishing field. Our professionalism to give the
most standards of our production, because we
making for you.
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CAMO-TEC

CAMO-TEC

Україна, 65089, Одеса, Вул. Академіка
Вільямса, 59 А, кв.60,

Ukraine, 65089, Odesa, st. Academician
Williams, 59 A, kv.60,

097-888-21-65

097-888-21-65

kpyk@i.ua
http://camo-tec.com/

kpyk@i.ua
http://camo-tec.com/

Одяг CAMO-TEC - для людей які прагнуть бути
в авангарді, знаходяться в постійному русі,
для людей які люблять свободу дій і смаку.

Clothes CAMO-TEC - for people who want to be
in the forefront, are in constant motion, for people
who love freedom and taste.
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CampWheel
Вул.Козелецька 20, м.Київ, 03065, Україна
Тел.: +38 096 337 17 71
E-mail: campwheel.com@gmail.com
https://www.campwheel.com/ua/
CampWheel - робимо свій вклад роблячи подорожі комфортнішими. Вся фішка нашого
модулю в наступному: - встановлюється без
змін у конструкції авто. Всі пасажирські сидіння(якщо вони передбаченні) не потрібно демонтувати. Можна спокійно встановити модуль
один раз, їздити з ним по своїм справам, а
ввечері виїхати на природу і вже мати з собою
комфортне спальне місце+кухню. Дуже простий і не дорогий спосіб облаштувати авто для
подорожі в порівнянні з придбанням автобудинку.

CampWheel
20 Kozeletska str. Kyiv, 03065, Ukraine
Tel.: +38 096 337 17 71
E-mail: campwheel.com@gmail.com
https://www.campwheel.com/ua/
CampWheel - we make our contribution by
making traveling more comfortable. Here is
why our module is special: is installed without
changing the structure of the car. Passenger
seats do not need to be removed. You can easily
install the module once, and then drive with it on
your business, and in the evening go to the countryside and already have a comfortable sleeping
place + kitchen with you.
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Сrabba.net
www.crabba.net
Виробництво, великий і дрібний гурт.
Роздріб: вантажі, коропові вантажі, годівниці,
готові снасті «Yuber-Fish».
Фумігатори ThermaCELL (відлякувачі комарів)
для рибалки і полювання, запасні набори
(USA).
Аттрактанти «Mega Strike» (USA).
Устілки з підігрівом ThermaCELL (USA).

Сrabba.net
www.crabba.net
Production, large and small wholesale.
Retail loads, carp loads, feeders, ready to tackle
“Yuber-Fish”.
Fumigators ThermaCELL (mosquito repellents)
for fishing and hunting, spare sets (USA). Attractants “Mega Strike” (USA).
Insoles heated ThermaCELL (USA).
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Carpax
Вул. Мазепи 3а, м. Львів, 70068, Україна
Тел.: +38 093 203 73 90
E-mail: maksym.pva.setka@gmail.com
Українська компанія Carpax займається виготовленням ПВА сітки та ПВА пакетів високої
якості.

Carpax
Str. Mazepa 3a, Lviv, 70068, Ukraine
Phone: +38 093 203 73 90
Email: maksym.pva.setka@gmail.com
Carpax is Ukrainian company, manufactures high
quality PVA mesh and PVA packages.

14 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

07-10
жовтня

2021

Київ

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.
DASMART
вул. Чорнобильська 17
Україна, Київ
Тел: +380 50 276 5385
E-mail: dasmartzakaz@gmail.com
Web: www.dasmart.com.ua
Основний напрямок діяльності компанії є дистрибуція, оптовий та роздрібний продаж товарів напрямку аутдор:
- спортивна і мисливська оптика (біноклі, монокуляри, підзорні труби)
- товари для активного відпочинку (намети,
спальні мішки, кемпінгові складні меблі, туристичні килимки, палиці лижні, трекінгові, та
для скандинавської ходьби, фляги, спортивні
рушники та ін.)
- товари для фото/відео (штативи, захисні
кейси, сумки та рюкзаки для фотокамер)
- барометри, метеостанції та годинники
Наша компанія є ексклюзивним представником в Україні наступних брендів: Vanguard
(США), Gabel (Італія), Wechsel (Німеччина),
Uquip
(Німеччина),
Moller
(Німеччина),
Technoline (Німеччина).
Наша перевага – гнучкі умови співпраці.
Відкриті для співробітництва з інтернет-магазинами, оффлайн-магазинами, та гуртовими
компаніями. З нами легко співпрацювати.

DASMART
st. Chornobylska, 17
Ukraine, Kyiv
Tel: +380 50 276 5385
E-mail: dasmartzakaz@gmail.com
Web: www.dasmart.com.ua
Main direction of our company activity is a distribution, wholesale sales and retail sales of outdoor
goods:
- sport and hunting optics (binoculars, monoculars, spotting scopes)
- outdoor equipment (tents, sleeping bags,
folding camping furniture, sleeping mats, trekking
poles, flasks, towels etc.)
- photo/video accessories (tripods, protective
cases, bags and backpacks)
- analog and digital weatherstations, clocks
Our company is an exclusive representative in
Ukraine of next brands: Vanguard (USA), Gabel
(Italy), Wechsel (Germany), Uquip (Germany),
Moller (Germany), Technoline (Germany).
Our advantage is flexible conditions of cooperation.
Open for collaboration with online stores, offline
stores, and wholesale companies. It is easy to
cooperate with us.
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ТМ FANATIK
м. Дніпропетровськ
тел. (068) 400-48-48, (066) 38-36-318
ТМ FANATIK – український виробник приманок з їстівного силікону. Великий асортимент штучних приманок для ловлі хижої
риби. У складі силікону присутній натуральний
компонент.

ТМ FANATIK
(068) 400-48-48, (066) 38-36-318
TM FANATIK - Ukrainian producer of edible baits
silicone. Large assortment of artificial baits for
catching predatory fish. In the present silicone
natural ingredients.
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FishingStock
Україна, м. Харків, пров.
Сімферопольський, 6. Офіс 809.
Teл. +38 099 171 58 43 +38 067 579 64 78
e-mail: opt@fishingstock.ua
www.fishingstock.ua
Компанія «FishingStock» - ексклюзивний дистриб’ютор в Україні японських торгових
марок «Bait Breath», «Sawamura», «Vanfook»,
«YGK», «Yamaga Blanks», «Megabite (Liberty)»,
«Seaguar»,
«Kahara»,
«Intech»,
«Noike»,
«IvyLine», та «Antem».
Ці бренди є провідними виробниками високоякісних риболовних снастей не тільки у себе в
країні, а й в усьому світі.
«Bait Breath» і «Sawamura» - визнані лідери у
виробництві «їстівного» силікону.
«Yamaga Blanks» - один з провідних гравців
японського ринку високоякісних, професійних
вудлищ для спінінгової риболовлі.
Шнури «YGK» вважаються одними з найкращих у світі за показниками міцності, щільності переплетення, далекобійності, витривалості у складних умовах ловлі.
Флюорокарбонова жилка «Seaguar» надійно
утримує лідерські позиції серед усіх виробників цієї високотехнологічної продукції i є
недосяжною для конкурентів за показниками
розривної нагрузки, стійкості до ушкоджень,
прозорості та міцності на вузлах.

шнурів вищої якості та українських спортсменів – спінінгістів, які добре знають специфіку
риболовлі в європейських водоймах. Під цією
торговою маркою розгортається випуск рибальських товарів, що відрізняються бездоганною японською якістю – але при цьому доступні широким масам рибалок, які прагнуть
долучитися до сучасних стандартів спінінгової
ловлі.
Силіконові приманки експертного рівня, вироблені японським брендом «Noike» з самого
еластичного матеріалу з вивіреним ступенем
солоності і неперевершеним для хижака ароматом, відрізняються ще і високим ступенем
опрацюванням своїх форм і пропорцій.
Два виробника приманок для лову ставкової
та річкової форелі, «IvyLine» і «Antem», є визнаними законодавцями мод на світовому
ринку форелевих блешень.
З асортименту японських виробників наша
команда, що складається з провідних спортсменів, відомих експертів в усіх галузях сучасної спінінгової ловлі, відібрала позиції, що
найбільш актуальні для риболовлі на водоймах
України.

«Vanfook» славиться величезним асортиментом високоякісних гачків для спінінгової
риболовлі, якість яких є дійсно японською.
Воблери
південнокорейського
бренду
«Megabite (Liberty)» вже багато років відомі спінінгістам, як чудовий взірець феноменального
поєднання достойної якості з дуже демократичною ціною на вироби.
«Kahara» виробляє чудові аксесуари та інструменти за дуже доступними цінами.
«Intech» – новий бренд, який народився
завдяки співпраці японських розробників «РЕ»
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FishingStock
Tel. +38 099 171 58 43
+38 067 579 64 78
e-mail: opt@fishingstock.ua
www.fishingstock.ua
The company «FishingStock» is an exclusive
distributor in Ukraine of Japanese trademarks «Bait Breath», «Sawamura», «Vanfook»,
«YGK», «Yamaga Blanks», «Megabite (Liberty)»,
«Seaguar»,
«Kahara»,
«Intech»,
«Noike»,
«IvyLine», and «Antem».
They are leading manufacturers of fishing tackles
of high quality not only in their own country but
also in the whole world.
«Bait Breath» and «Sawamura» are acknowledged leaders in manufacturing of «eatable» silicone.
«Yamaga Blanks» is one of the leading players
in the Japanese market high-quality, professional
fishing rods for lure fishing.
«YGK» lines considered among the best in the
world in terms of strength, density weave, long
cast, endurance under difficult circumstances.

with faultless Japanese quality. But affordable
to great masses of fishermen, aspiring to be attached to the modern standards of the spinning
catching.
The silicon lures of expert level, produced by the
Japanese brand of «Noike» are made from elastic
material with the adjusted degree of salinity and
irresistible for a predator aroma, differ in a highest
degree of working of the forms and proportions.
Two manufacturers of lures for catching of trout in
ponds and rivers, «Ivyline» and «Antem», are the
acknowledged fashionists in the world market of
trout spoon-baits.
Our team of top fishermans, well-known experts
in all fields of modern spinning fishing, selected
items from the range of the Japanese manufacturers, the most relevant for fishing on the waters
of Ukraine.

«Seaguar» fluorocarbon line securely holds the
leading position among all manufacturers of
high-tech products and is inaccessible to competitors on terms discontinuous load, resistance
to damage, transparency and strength nodes..
«Vanfook» is famous for a great variety of high
quality fish-hooks for spin fishing.
Lures of South Korean brand «Megabite (Liberty)»
well known for many years as a wonderful example of the phenomenal combination of decent
quality with a very affordable price for products.
«Kahara» produces a wide variety of Japanese
quality accessories at available prices.
«Intech» is a new brand which was appeared
owing to collaboration Japanese PE developers of super cords and the Ukrainian spinner-sportsmen well knowing a fishing specific in
the European reservoirs. Under this trademark
are produced fishing goods that are outstand
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FRY

Харків

Kharkiv

Михайло :
+38 067 133 3529
+38 066 967 1471
+38 093 090 4824

Mikhail:
+38 067 133 3529
+38 066 967 1471
+38 093 090 4824

Наталія:
+38 096 403 2083
+38 066 966 7992
+38 093 807 2497
e-mail:gruz-ua@mail.ru
www.frygruz.com.ua

Natalia:
+38 096 403 2083
+38 066 966 7992
+38 093 807 2497
E-mail: gruz-ua@mail.ru
www.frygruz.com.ua

Виробництво товарів для риболовлі.
Риболовні грузила в асортименті.
Кормушки.
Снасті.
Джиг головки.
Прикормки.

2021

Київ

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

Production of goods for fishing.
Fishing sinkers in stock.
Feeders.
Tackles.
Jig head.
Bait.
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Golden Catch
Вул. Дмитра Донського, 59/1, офіс 18,
м. Одеса, 65049, Україна
Тел.: +38 048 708 01 00
E-mail: info@goldencatch.ua
www.golden-catch.com
Компанія Golden Catch розробляє і реалізує
рибальську продукцію найвищої якості за найсучаснішими технологіями протягом 17 років.
В асортименті представлені риболовні товари
для усіх видів рибалки, від простих гачків до
високотехнологічних спінінгових вудлищ.
В 2021 році Golden Catch представила новий
рибальський бренд в Україні - ZEOX. Відмінна
якість продукції ZEOX і невисока ціна в поєднанні з чудовим дизайном не залишать байдужим жодного рибалки.
Також компанія Golden Catch є офіційним
представником таких брендів:
Strike Pro - лідер у виробництві воблерів,
блешень і силікону для лову хижака. Ідеальне
співвідношення ціни-якості завоювало серця
мільйонів рибалок по всьому світу.
Tica - не потребує представлення, надійні
котушки і вудилища цього бренду знайомі
кожному рибалці України.
Hayabusa - японські гачки найвищої якості за
доступними цінами.

Golden Catch
59/1 Dmitra Donskogo str., Odessa,
65049, Ukraine
Tel.: +38 048 708 01 00
E-mail: info@goldencatch.ua
www.golden-catch.com
Golden Catch has been developing and selling
the highest quality fishing products using the
latest technologies for 17 years. The range of
goods includes fishing products for all types of
fishing, from simple hooks to high-tech spinning
rods.
In 2021 Golden Catch introduced new fishing
brand in Ukraine - ZEOX. Excellent quality of
ZEOX products and low price combined with
great design leaves no angler cold.
Also, the Golden Catch company is the official
representative of such brands:
Strike Pro - leader in the production of hard and
soft baits for predator fishing. The ideal value for
money has won the hearts of millions of anglers
around the world.
Tica - needs no introduction, reliable reels and
rods of this brand are familiar to every fisherman
in Ukraine.
Hayabusa - Japanese hooks of the highest quality
at the most affordable prices.
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ТМ GROWS CULTURE
сайт gstream.com.ua
почта zakaz@gstream.com.ua
тел. +38 (098) 406-54-33
+38 (066) 684-85-24
+38 (067) 992-80-71
+38 (067) 624-14-54
+38 (098) 869-92-27
Компания представляет блесны, воблера, силикон.
Всегда большой ассортимент и ежегодные
новинки.
Официальный представитель ТМ GROWS
CULTURE в Украине ТМ G.STREAM.
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ТМ GURZA
вл.Суворова 14
м.Дніпро,
49100 Україна
тел. (095) 127 95 50
(096) 784 19 39
gurza.new@gmail.com
www.gurza.eu
ТМ GURZA – один з найбільших операторів на
ринку України, що спеціалізується на виробництві рибальських гачків та аксесуарів для
рибного лову. Для нас працюють найкращі у
цій галузі підприємства Кореї, Китаю, США,
Польщі. Професійний підхід у підборі асортименту, точна відповідність заявлених параметрів та висока якість маркетингу є тими
складовими, що дозволять ТМ GURZA стати
Вашим надійним супутником у світі риболовлі.

ТМ GURZA
Suvorov St. 14
Dnepr,
49100 Ukraine
tel. (095) 127 95 50
(096) 784 19 39
gurza.new@gmail.com
www.gurza.eu
TM GURZA is one of the largest operators at the
Ukrainian market, specializing in the manufacture
of fish hooks and accessories for fishing. We cooperate with
the best companies in this industry from Korea,
China, USA, Poland.
Professional approach to the selection of the
goods range, exact match of the declared parameters and high qualityof marketing - all these
components will allow TM GURZA to become
your reliable companion in the fishing world.
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KOSADAKA

KOSADAKA

Компанія “KOSADAKA”
пр. Московський 199,Харків,УкраЇна
+38 067 1146368 Євген Миколайович
+38 050 4024688
Володимир Миколайович
+38 050 1548844 Вячеслав Вікторович
e-mail: elite@alliance-sv.com
www.elite.alliance-sv.com;
www.kosadaka.com.ua

The company «KOSADAKA»
str. Moskovskiy avenue 199, Kharkiv,
Ukraine
+38 067 1146368 Eugeniy
+38 050 4024688 Vladimir.
+38 050 1548844 Vyacheslav
e-mail: elite@alliance-sv.com
www.elite.alliance-sv.com;
www.kosadaka.com.ua

Компанія “Kosadaka” єдиний ексклюзивний
представник ТМ “KOSADAKA” в Україні.

The company “KOSADAKA” an exclusive representative TM “KOSADAKA” in Ukraine.
Representative:

Представник:
TM “Fish-image”made in Japan –блешні;

TM “Fish-image” made in Japan -spoon

TM “X-TEGUS “(YGK,made
бальські жилки та шнури.

Japan)-ри-

TM “X-TEGUS” (YGK, made in Japan) –fishing
line

Виробник рибальського спорядження під ТМ
“Elite Alliance” , TM “Kingfisher”.

Manufacturer of fishing gear under the trademark
“Elite Alliance” and “Kingfisher”.

Ми пропонуємо найкращі умови співпраці:

We offer the best conditions for cooperation:

- широкий асортимент

- wide r ange

- рекомендовані роздрібні ціни

- Recommended retail prices

- гнучка система знижок

- Flexible system of discounts

- велика маржа

- A large margin

- партнерська підтримка

- Partner support

- доставка товарів до ваших дверей

- Delivery of goods to your door

Ласкаво просимо!Приєднуйтесь до нас!Наш
девіз - «Об’єднуємо кращє!»

Welcome! Join us! Our slogan - “Unites the
best!”

in
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LeRoy
Запоріжжя, вул. Міська 1
Тел.: (099) 799-09-22 (097) 22-55-421
Email: info@leroy.com.ua
https://leroy.com.ua
Український виробник: сумок, чохлів, аксесуарів, одягу для рибальства, полювання та
активного відпочинку. Додатково, надаємо послуги з проектування та виготовлення виробів
на замовлення.
Виготовленням продукту займається команда
професіоналів, з сумарним стажем в 36 років.
Це впливає на якість, яка підкріплена роком
гарантії на будь який виріб LeRoy. Ми ніколи
не зупиняємося і постійно працюємо як над
вдосконаленням існуючих продуктів, так і розробці нових.
Ключові цінності компанії:
• клієнт в першу чергу
• продукт роблять люди
• технологічність у всьому
• дух підприємництва
• оптимізм завжди
• команда

LeRoy
Zaporizhya, Miska street, 1
Tel.: (099) 799-09-22 (097) 22-55-421
Email: info@leroy.com.ua
https://leroy.com.ua
Ukrainian manufacturer of: bags, covers, accessories, clothes for fishing, hunting and camping.
Additionally, we provide services for the design
and manufacture of custom products.
The product is manufactured by a team of professionals with average experience of 36 years.
This affects the quality, which is backed by a
one-year warranty on any LeRoy product. We
never stop and constantly work on improving existing products and developing new ones.
Key values of the company:
• the customer is first
• the product made by people
• manufacturability in everything
• entrepreneurial spirit
• optimism always
• team
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MILDAS

Україна, м. Харків, ТЦ «Барабашова»
Афганська площадка: магазини
№ 12-05-8, № 21-01-185
+38 050 301 1124
Заславський Дмитро Олександрович
+38 050 325 7395
Заславський Олександр Григорович

Ukraine, Kharkiv, trade centrum
«Barabashova»
Afghan area: stores
№ 12-05-8, № 21-01-185
+38 050 301 1124 Dmytro Zaslavskyy
+38 050 325 7395 Alexandr Zaslavskyy

Виробництво та гуртовий продаж товарів для
рибалки і туризму.
Кормушки для донної ловлі, різноманітні приладдя для донної ловлі.

Production and wholesale a tackle accessories
for the fishing and tourism.
Feeding-rack, different accessories for the
ground fishing, floats, minnows and other tackles
for the winter fishing.

Поплавці: липа, бальза, пінопласт.
Для зимового вудіння: зимові блешні, мормишки (паяні, литі, вольфрамові, «чортенятка», «кози» тощо).
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NITECORE Україна
www.nitecore-ua.com
Офіційний дистриб’ютор торговельної марки
«NITECORE» в Україні. «NITECORE»-профессійні світлодіодні ліхтарі преміям класу, високотехнологічні зарядні пристрої, елементи
живлення і додаткові аксесуари. У лінійці представлені ліхтарі для полювання та туризму,
тактичні та пошукові, для повсякденного використання та «наключні» ліхтарики-брелоки.
Вся продукція «NITECOR» відповідає світовим
стандартам якості. На всі ліхтарі діє гарантія
60 місяців.

NITECORE UKRAINE
www.nitecore-ua.com
The official distributor of the brand «NITECORE»
in Ukraine. «NITECORE» - professional premium
class LED flashlights, high-tech battery chargers,
batteries and additional accessories. In line includes flashlights for hunting, tactical, search,
tourism, everyday use, key flashlights. All
products «NITECORE» complies with international quality standards. Warranty on all flashlights - 60 months.
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PRIDESHOP.COM.UA
Вул. Буніна 40, Одеса, 65000, Україна
Тел.: +38 0995323300
+38 0982123300
+38 0637553300
E-mail: bombaodessa@i.ua
www. prideshop.com.ua
Наша компанія заснована в серпні 2008 року.
Ми пропонуємо величезний вибір військової
уніформи, міського тактичного одягу, взуття,
тактичного спорядження, засобів особистого
захисту, страйкбольної, пневматичної та
тренувальної зброї, оптичної техніки, ножів,
інструментів, туристичного спорядження.
Являємось офіційними представниками TM
KLARUS.

PRIDESHOP.COM.UA
40 Bunina str., City, 65000, Ukraine
Tel.: +38 0995323300
+38 0982123300
+38 0637553300
E-mail: bombaodessa@i.ua
www. prideshop.com.ua
Our company was founded in August 2008. We
offer a huge selection of military uniforms, urban
tactical clothing, shoes, tactical equipment, personal protective equipment, airsoft, pneumatic
and training weapons, optical equipment, knives,
tools, tourist equipment. We are the official representatives of TM KLARUS.
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RUDYY ТОРГОВА
МАРКА
м.Харків, вул. Енгельса 33
Магазин Тема
Тел. +38 097 001 21 08
E-mail RUDYY-ITALY@yandex.ru
Торгова марка спеціалізується на виробництві
газових комплектів
ПІКНІК - ITALY ,GOLDEN LION RK-2. RK-3.
ГАЗОВИЙ комплект використовується для
приготування , підігрівання їжі, кави та чаю.

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.
RUDYY TRADE MARK
Kharkov, 33 Engelsa str.,
Shop Thema
Tel. +38 097 001 21 08
E-mail RUDYY-ITALY@yandex.ru
The trade mark specializes on manufacture of gas
complete sets
PICNIC - ITALY, GOLDEN LION RK-2. RK-3.
The GAS complete set is used for preparation,
heating of food, coffee and tea.
Refuels on gas refuellings

Заправляється на газових заправках

RK-2 2 - gas kg 5л.

RK-2 2 - кілограма газу 5л.

RK-3 3 - gas kg 8л.

RK-3 3 - кілограма газу 8л.

Capacity of a torch 2300W the expense of gas
90-150 gr/hour

потужність пальника 2300ватт витрата газу 90150гр/год

Guarantee 1 year. 15-year-old experience.

гарантія 1 рік. 15-літній досвід.
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SASAME

М.Чернігів
Тел: +38 067 290 41 21
www.sasame.com.ua

Chernigiv
Тel: +38 067 290 41 21
www.sasame.com.ua

Японська компанія SASAME є одним зі світових лідерів з виробництва риболовецьких
гачків. Створена компанія SASAME в 1946
році, на даний момент має своїх представників
більш ніж в 30 країнах світу. В Україні офіційним представником кампанії є ФОП Карпушкин Анатолій Володимирович тіл: +38067
290 41 21 м. Чернігів. Детальнішу інформацію
про компанію SASAME і її продукцію можна
отримати на сайті sasame.com.ua

2021

Київ

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

The Japanese company SASAME is one of
world leaders on the production of fish-hooks. A
company SASAME was created in 1946, now has
the representatives more than in 30 countries of
the world. In Ukraine the official representative of
campany is sole proprietor Karpushkin Anatoliy
Vladimirovich tel: +38067 290 41 21 Chernihiv.
More detailed information about the company
SASAME and it products you can get on the site
of sasame.com.ua
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Sky Fish
Кривая Бухта 2 Запорожье Украина
+380504874010 +380957770022
sky-fish@ukr.net
www.skyfish.com.ua

30 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

07-10
жовтня

2021

Київ

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.
SPINNEX
Представник на території України
Фірма «Майстер -Харків»
Тел. +38 063 207 77 73
+38 050 777 74 13
+38 098 677 77 31
E-mail: fish-master@mail.ru
www.spinnex.pl
Вже тривалий час на ринку рибальських товарів гідне місце зайняв SPINNEX - польський
виробник серії бюджетних та уловистих коливальних і обертових блешень для лову хижої
риби спінінгом.
Даний виробник в основному відомий за рахунок випуску вдалої лінійки уловистих спінінгових блешень. Асортимент і забарвлення
приманок, створених на основі досвіду рибалок Європи, отриманому при лові хижих
видів риби спінінгом в річках і водоймах на
коливальні й обертові блешні. Коливалки
SPINNEX завжди уловистіші за багатьох іменитих брендів і, найчастіше, виручають рибалок за відсутності або при поганому кльові,
коли тільки їх унікальна гра зможе спровокувати щуку, окуня, жереха чи судака на атаку
спінінгової приманки.
Також в модельному ряді приманок SPINNEX
представлена велика кількість обертових
блешень, які, як і коливалки, заслужили визнання і займають гідне місце в арсеналі
рибалок, які ловлять хижу рибу спінінгом в
річках і водоймах України, Росії та інших країн
СНД, Європи.
Особливо хочеться відзначити бюджетну
вартість коливальних і обертових блешень
SPINNEX, завдяки чому як початківці, так
і професійні рибалки можуть дозволити
тримати у своєму асреналі приманок значну
кількість коливалок і вертушок у відповідних
для лову вагах, розмірах і кольорах.

SPINNEX
Representative in Ukraine
Firm «Master Kharkiv»
Tel .: +38 063 207 77 73
+38 050 777 74 13
+38 098 677 77 31
E-mail: fish-master@mail.ru
www.spinnex.pl
For a long time on the market of fishing products
took its rightful place SPINNEX - Polish manufacturer of low catchability series oscillating
and rotating spinners for catching predatory fish
spinning.
This producer mainly known through the issuance
of a fine line catchability spinning lures, range of
colors and baits that have been created based
on the experience of Europe anglers received
at catching prey fish species spinning in rivers
and reservoirs on the vacillating and spinners.
Vibrating SPINNEX always order catchability of
many well-known brands, and often come to
the rescue of fishermen in the absence or poor
biting fish when only their unique game will sprvotsirovat pike, perch , chub or walleye lures bait
to attack.
Also in the line spinning lures SPINNEX presented a large number of rotating spinners, who,
like spoons, deserve recognition and occupy a
worthy place in the arsenal of anglers who catch
predatory fish spinning in rivers and reservoirs of
Ukraine, Russia and other CIS countries, Europe.
Especially worth mentioning budgetary cost kolebalyuschihsya and rotating spinners SPINNEX,
thus, both beginners and professional anglers
can afford to keep in your asrenale spinning lures
a significant amount of spoons and turntables in
suitable for spinning fishing weights, sizes and
colors.
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Stream Hub Studio
вул. Олекси Тихого 49, м.Київ, 03067
Україна
+38 044 344 72 67
+38 067 568 86 90
+38 050 494 67 24
info@streamhub.com.ua
http://streamhub.com.ua
Все для якісного стріму або відеозапису на
одній локації. Доступні ціни, професійний
технічний супровід. 110% віддачі та орієнтації на результат. Організація онлайн трансляцій ваших заходів в Києві: уроків, лекцій,
семінарів, вебінарів, тренінгів, навчальних
та освітніх програм, майстер-класів, ігор і
навіть корпоративів. Три студії, кожна з яких
обладнана професійною технікою, змінними
фонами, включаючи хромокей, та усіма необхідними меблями. Стрім - це можливість
розширити охоплення аудиторії, незважаючи
на відстані і тимчасові обмеження.

Stream Hub Studio
Oleksy Tykhoho Street, 49, Kyiv – 03067,
Ukraine
+38 044 344 72 67
+38 067 568 86 90
+38 050 494 67 24
info@streamhub.com.ua
http://streamhub.com.ua/
Everything you need for high quality streaming or
filming at one place.
An affordable price, professional technical
support, 110% work effective and goal- oriented.
We organize livestreams of your events in Kyiv:
classes, lectures, seminars, webinars, trainings,
tutorial and educational programs, master-classes, games or even a corporate event.
You’ll find all the technical equipment, variety of
backgrounds (including chromakey) and all the
necessary furniture in each of our three Studios.
Livestream helps to widen your audience despite
distances or temporary limits.
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The 42 Degrees
Company (Self Heats
Coffee)
вул. Петра Ніщинського,6, місто Київ,
03049, Україна
тел.: +38 067 550 41 91
е-mail: info@winegallery.com.ua
www.winegallery.com.ua
Кавовий напій миттєвого розігріву. Унікальна
технологія, яка дозволяє насолоджуватися
запашним, гарячім кавовим напоєм будь-де,
будь-коли.
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TuningTown
Вул. Мечнікова 29 Б, Ірпінь, 08205,
Україна
Тел.: +38 067 701 10 61; +38 098 742 42 85
E-mail: tuningtown7.gmail.com
www.teardrop.com.ua
Виробництво кемперпричепів, кемпербоксів
та переобладнання автомобілів в автобудинки
відповідно до потреб та вимог наших клієнтів.

TuningTown
29 B, Mechnikova str., Irpen, 08205,
Ukraine
Tel.: +38 067 701 10 61;
+38 098 742 42 85
E-mail: tuningtown7.gmail.com
www.teardrop.com.ua
Manufacture trailers, camper boxes as well as
convert everyday cars to the mini mobile homes
according to our users demands and needs.
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Unicorn
Вул. Паркова 24, Чорноморськ, 68000,
Україна
Тел.: +380666900345
Факс: E-mail: bikesunicorn@gmail.com
www.unicornbike.com.ua
Unicorn є одним з українських виробників
велосипедів, який скористався цією можливістю. Незважаючи на те, що Unicorn був ще
невеликим гравцем на європейському ринку
велосипедів на початку нового тисячоліття,
він швидко зробив собі ім’я. Це також відбилося на зростанні компанії, яка належить
Чокан Руслану.
Наш сервіс включає вивчення конкретних
ринків, заснованих на вимогах наших клієнтів.
Ми використовуємо наші бази даних і наші
ресурси на ринку, щоб визначити цільові контакти з нашими клієнтами, такими як оптові та
підприємства роздрібної торгівлі.
Наша діяльність - це спочатку місія, а потім
ідея, яка перетворюється в унікальний дизайн
велосипедів і аксесуарів до них.

Unicorn
24 Parkova Street str., Chornomorsk,
68000, Ukraine
Tel.: +38 0666900345
Fax: E-mail: bikesunicorn@gmail.com
www.unicornbike.com.ua
Unicorn is one of the Ukrainian bicycles’ producer, which is quicker at the same time. Unimportant to those who Unicorn is not a great graver
on the European market of bicycles on the cob of
a new thousand years, win shyly with his name.
The also went to the growing company, like to befriend Chokan Ruslan.
Our service includes study of specific rinks,
based on the requirements
of our clients. My victorious basis is ours and
our resources on the market, so that there are
important contacts with our customers, such as
wholesale and retail trade enterprises.
Our activity is initially a mission, and then an idea
that turns into a unique design of bicycles and
accessories for them.
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Voblerok.com
Набережне шосе, 25, Київ, Україна
Павільйон № 1
Тел. +38 096 206 50 50 , +38 050 444 17 22
staff@voblerok.com
www.voblerok.com
У нашому магазині voblerok.com Ви можете
придбати як у роздріб, так і оптом товари провідних фірм виробників:
- воблери Rapala, Megabass, Zipbaits, Jackall,
Mann’s, O.S.P., IMA, Tsunekichi, Jaxon, Storm;
- блешні й вертушки Blue Fox, Kuusamo;
- балансири Rapala, Kuusamo;
- силіконові принади Mann’s, Jackall, Berkley;
- рибальські котушки Shimano, Siweida,
Phoenix;
- вудлища спінінгові Shimano, G. Loomis,
Siweida;
- вудлища коропові, фідерні, матчеві, човнові,
махові Shimano, Tribal, Siweida;
- ехолоти Lowrance, Garmin, Eagl, Northstar,
Humminbird а також струбцини, зарядки й акумулятори до них;
- рибальські ящики, сумки й коробки Plano,
Rapala;
- Gps-Навігатори автомобільні й портативні
Garmin, Lowrance;
- кевларова нитка, шнури, плетінки Power Pro,
Berkley, Sufix;
- лісочка Shimano, Berkley;
- рибальські аксесуари Rapala;
- рибальський літній і зимовий одяг (костюми,
жилети, куртки, штани, футболки) Shimano,
Rapala, Tribal;
- рибальське взуття, чоботи Rocky, Lemigo,
Caribou, Hunter
Наш магазин надає послуги
- Оптовий продаж вудок, спінінгів, котушок,
лісочки, гачків і багато чого іншого (ехолоти,
Gps-Навігатори, воблери, радари, кевлара,
вудлища, коробки)
- Консультація
- Індивідуальне збирання оптимальних рибальських комплектів.

Voblerok.com
25, Naberejne high road, Kiev, Ukraine
Pavilion № 1
Tel.: +38 096 206 50 50 ,
+38 050 444 17 22
staff@voblerok.com
www.voblerok.com
In our shop voblerok.com you can buy both at
retail and wholesale goods leading manufacturers:
- Lures Rapala, Megabass, Zipbaits, Jackall,
Mann’s, OSP, IMA, Tsunekichi, Jaxon, Storm;
- Spinner and turntables Blue Fox, Kuusamo;
- Balancers Rapala, Kuusamo;
- Silicone baits Mann’s, Jackall, Berkley;
- Fishing reels Shimano, Siweida, Phoenix;
- Spinning rods Shimano, G. Loomis, Siweida;
- Fishing rods carp, feeder, Match, boat, flight
feathers are Shimano, Tribal, Siweida;
- Sonar Lowrance, Garmin, Eagl, Northstar, Humminbird and clamps, and battery charging for
them;
- Fishing boxes, bags and boxes Plano, Rapala;
- GPS-navigator car and portable Garmin, Lowrance;
- Kevlar thread, cords, braided Power Pro,
Berkley, Sufix;
- Fishing line Shimano, Berkley;
- Fishing accessories Rapala;
- Fishing summer and winter clothing (suits, vests,
jackets, pants, shirts) Shimano, Rapala, Tribal;
- Fishing shoes, boots, Rocky, Lemigo, Caribou,
Hunter
Our shop provides
- Wholesale of fishing rods, spinning rods, reels,
fishing line, hooks and much more (depth finders,
GPS-navigators, crankbaits, radar, Kevlar, rods,
boxes)
- Consultation
- Custom build the best fishing kits.
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WHALY UKRAINE /
APPARATUS LLC/
Вул. Дегтярівська, 53-А, м. Київ, 03113,
Україна
Тел.: +38 050 352-56-67
Тел. +38 067 474-33-44
E-mail: info@apparatus-boats.com.ua
http://apparatus-boats.com.ua
Компанія АППАРАТУС (м. Київ) є офіційним
представником в Україні торговельної марки
Whaly (Нідерланди). Особливістю човнів Whaly
є те, що вони виготовляються із суцільного поліетилену (PE) методом відцентрового лиття на
іноваційному підприємстві у Нідерландах. У лінійці виробника представлені човни розміром
від 2,10 м до 5,0 м, які ідеально підходять для
відпочинку та професійного використання, не
бояться впливу ультрафіолету та мінусових
температур. Відповідають нормам європейського Сертифікату безпеки – Директиви
2013/53/ЄС.

WHALY UKRAINE /
APPARATUS LLC/
53-A Dehtyarivska str., Kyiv, 03113,
Ukraine
Tel.: +38 050 352-56-67
Tel.: +38 067 474-33-44
E-mail: info@apparatus-boats.com.ua
http://apparatus-boats.com.ua
APPARATUS LLC (Kyiv) is the official representative in Ukraine of the Whaly trademark (Netherlands). The peculiarity of Whaly boats is that they
are made of solid polyethylene (PE) by centrifugal
casting at an innovative plant in the Netherlands.
The manufacturer’s line includes boats ranging in
size from 2.10 m to 5.0 m, which are ideal for recreation and professional use, are not afraid of the
effects of ultraviolet light and sub-zero temperatures. Meet the standards of the European Safety
Certificate - Directive 2013/53 / EU.
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Адвенчер Ленд

Adventure Land Ltd.

Вул. Новопирогівська, 64 А, 03045, Київ,
Україна
+38 044 206 81 00
info@adventureland.com.ua
www.adventureland.com.ua
www.kater.ua

64-a, Novopirogovskaya Str., 03045,
Kiev
+38 044 206 81 00
info@adventureland.com.ua
www.adventureland.com.ua

ТОВ «Адвенчер Ленд» являється офіційним
дистриб’ютором підвісних двигунів MERCURY,
стаціонарних двигунів MerCruiser, електродвигунів MotorGuide, мастильних матеріалів і аксесуарів QUICKSILVER, а також катерів Sea Ray,
Quicksilver, Princecraft, Crestliner, Lund. Також
має свій власний водномоторний Інтернет
портал KATER.UA в який входить Інтернет магазин, фото оголошення, новини та корисні
статті. До структури компанії Адвенчер Ленд
входить сучасний, найбільший в Україні Сервісний Центр MERCURY, який має все необхідне обладнання та інструменти для якісного
та швидкого технічного обслуговування та ремонту будь якої складності. Сервісний Центр
надає повний спектр сервісних послуг на всю
продукцію Mercury Marine: передпродажна
підготовка, регламентне технічне обслуговування, діагностика несправностей, ремонт
усіх вузлів будь якої складності. Беззаперечна
якість обслуговування та ремонту, гарантується великим практичним досвідом і високою
кваліфікацією технічного персоналу. Технічний
персонал компанії щорічно проходить курси
підвищення кваліфікації, які проводять компанія Brunswick Marine in EMEA. В свою чергу
щорічно компанія Адвенчер Ленд проводить
технічні тренінги для дилерів які обслуговують
двигуни Mercury. Відвідавши Сервісний Центр
MERCURY, Ви зможете отримати консультацію
з питань обслуговування та ремонту, підібрати
запасні частини та витратні матеріали.

Adventure Land Ltd. is an exclusive distributor
of outboard engines MERCURY, inboard engines
MerCruiser, electrical engines MotorGuide, oils
and accessories QUICKSILVER, boats Sea Ray,
Quicksilver, Princecraft, Crestliner, Lund. Also Adventure Land has its own web-shop Kater.ua and
the modern largest in Ukraine “Mercury” Service
Center, equipped with all necessary instruments
and equipment for fast and high-quality technical service and maintenance of any complexity.
Service Center provides the full range of services
for all Mercury products: pre-delivery inspection,
regular maintenance, trouble-shooting, and maintenance of any complexity. The highest qualification of the technical staff and their tremendous
practical experience guarantee the excellent
service quality. Every year our staff attends the
technical training held by Mercury Marine. Adventure Land also organizes the annual technical
training for Ukrainian Mercury dealers. Visiting
“Mercury” Service Center, you can get the information regarding the service and maintenance,
select and order spare parts; you can buy materials and accessories.
“Adventure Land” is a largest salon dealing with
water activity vehicles and accessories in Ukraine,
which occupies the area of more than 1000 sq.m.
Here you can get a professional consultation and
purchase any of the required products. Always
glad to see you!

«Адвенчер Ленд» - найбільший салон водномоторної техніки та аксесуарів в Україні,
займає площу більш ніж 1000 кв.м. Тут Ви
зможете отримати професійну консультацію та
придбати необхідний Вам товар. Завжди раді
Вас бачити!
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АКРОПОЛІС

ACROPOLIS

Вул. Залізнична, 18, Львів, 79018, Україна
Тел./факс: +380 032 239 51 39
Тел.+380 032 239 54 48
E-mail: acropol@mail.lviv.ua;
www.acropolis-case.com

18, Zaliznychna Str., L’viv, 79018,
Ukraine
Tel./fax: +380 032 239 51 39
Tel. +38 032 239 54 48
E-mail: acropol@mail.lviv.ua
www.acropolis-case.com

Компанія ACROPOLIS ведучий на ринку СНД
виробник футлярів та аксесуарів для мисливців і рибалок.
• Кофри для мисливської гладкоствольної та
нарізної зброї, оптики та знаряддя, рюкзаки
для мисливців.
• Чохли, футляри та кофри для вудилищ, спінінгів, рибальських снастей та спорядження,
сумки, рюкзаки для рибалок.
Наші
товари тільки високої якості і виготовляються з використанням оригінальних
конструктивних рішень, та матеріалів перевірених часом.

Company “Acropolis” is leading manufacturer, of
cases and accessories for hunters and fishermen,
on market of CIS. It offers:
• cases for the hunting smooth-bore and rifle bore weapon, optics and accessories;
• backpacks for hunters;
• covers, cases and bags for fishing-rod, spinning
and fish-tackles.
Our production is only high quality and is produced with using of original constructive decision
and materials, which are checked by time.
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ТОВ «АЛЬБА БОАТ»
Вул. Набережна, 3-А, с. Юрівка, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл., 08170,
Україна
Тел.: +38 067 956 47 93
E-mail: albaboat.office@gmail.com
https://silver-bullet.com.ua/
Компанія ТОВ «АЛЬБА БОАТ» є виробником
човнів ТМ «Silver Bullet». «Silver Bullet» - це
новинка на ринку виробництва човнів. Це –
сучасні човни з функціоналом преміальних
катерів та усіма зручностями для комфортної
рибалки. Наші човни виготовляються в компактному розмірі і за доступною ціною. Для
виробництва човнів використовується цільнозварна конструкція з алюмінію. Завдяки своїм
конструктивним властивостям, навіть на малопотужних моторах човен здатний показати
достойні результати.

«ALBA BOAT» LLC
3-A Naberezhna str., Yurivka, KyivSviatoshyn Raion, Kyiv oblast, 08170,
Ukraine
Tel.: +38 067 956 47 93
E-mail: albaboat.office@gmail.com
https://silver-bullet.com.ua/
Alba Boat LLC is a manufacturer of SILVER
BULLET™ aluminum fishing boats. It is a new
name in the boating market. SILVER BULLET™ is
a modern craft with premium functionality and all
the amenities for comfortable fishing. Our boats
are made in compact size and at affordable price.
Construction mainly consists of all-welded aluminum. Due to its design properties, even with
low-power engines, the boat is able to show respectable performance.
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БРІГ МОТОРС Харків
пр. Московський, 247 м. Харків, 61037
+38 (067) 574-03-95
info.kharkov@brig-motors.com
https://brig-motors.com
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BRIG MOTORS
Kharkiv
247 Moskovsky Av., 61072,
Kharkov,Ukraine
Tel . +38 (067) 574-03-95
info.kharkov@brig-motors.com
www.brig-motors.com

- катери,
- підвісні човнові двигуни,
- спорядження для водного спорту
Індивідуальний підбір, гарантія, сервісне обслуговування, консультації фахівців.

Products for work, sport and rest on the water:
- inflatable boats BRIG (Ukraine)
- outboard engines TOHATSU, SUZUKI
Individual selection, selling, guarantee, maintenance works, consultation of experts.
We invite business partners to the cooperation.
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Дельфін

Dolphin

Тел. +38 067 433 24 04
E-mail: delfin-00@mail.ru

Tel. +38 067 433 24 04
E-mail: delfin-00@mail.ru

Наша фірма вже більше 5 років займається
постачанням і продажем кращих риболовецьких снастей з Японії . Прямі постачання
від виробників, без посередників .
Ми пропонуємо нашим клієнтам продукцію
наступних фірм :
Megabass, Zip Baits, Deps, Evergreen, OSP, Gan
Craft, IMA, ISSEI, Hide Up, Tiemco, Halcyon
System, Shimano, Daiwa, Apia, Breaden, TICT,
Graphiteleader, YGK, Kureha, Varivas, Sanyo,
Ryugi, Decoy, Yamaga Blanks, а також продукцію багатьох інших виробників, призначених також і для внутрішнього японського
ринку.

Our firm delivers more than 5 years also sale of
the best fishing tackles from Japan. Direct deliveries from producers, without intermediaries.
We offer our clients production of the following
firms:
Megabass, Zip Baits , Deps, Evergreen,OSP,Gan
Craft,IMA,ISSEI,Hide Up, Tiemco, Halcyon
System, Shimano,Daiwa,Apia, Breaden,TICT,
Graphiteleader, YGK, Kureha, Varivas, Sanyo,Ryugi,Decoy, Yamaga Blanks, and also production
of many other producers intended as well for the
domestic Japanese market.
We invite to cooperation shops.

Запрошуємо до співпраці магазини .
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Дніпро-Свинець
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +38 096 088 29 92
Тел.: +38 067 921 28 03
E-mail: zakaz@svinets.org
www. svinets.dp.ua
Виробниче підприємство «Дніпро-Свинець»
виготовляє свинцеві риболовні грузи, їстівні
силіконові приманки та мандули. Також в
нашому асортименті є гачки та фурнітура,
флюорокарбон. Наша продукція відповідає
стандартам, зручна в експлуатації та задовольнить навіть найвибагливіших рибалок.
Залог успіху нашої пропозиції - це ідеальне
співвідношення ціни та якості.
Продукцію реалізуємо як оптом, так і у роздріб.
Запрошуємо до співпраці оптові компанії, спеціалізовані торгові мережі, риболовні крамниці
на взаємовигідних умовах.

Dnipro-Lead
Dnipro city, 49000, Ukraine
tel: +38 067 921 28 03
E-mail: info@dnipro-lead.com
www.dnipro-lead.com
Production Enterprise “Dnipro-Lead “ produces
the lead fishing sinkers and silicone baits and
mandulas. Also in our range are hooks and accessories, fluorocarbon. Our products meet the
standards, easy to use and will satisfy even the
most demanding anglers. The success of our
offer is a perfect value for money.
The products are selling both wholesale and retail.
We invite to cooperation the wholesale companies, specialized retailers, fishing shops on
mutually beneficial conditions.
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ДронЮа
Залізничне Шосе 2А, Київ, 01103,
Україна
Тел.: +38 093 457 57 57
E-mail: info@drone.ua
https://drone.ua/
DroneUA — це міжнародний системний інтегратор безпілотних рішень. У структурі компанії функціонують власні інженерні та виробничі підрозділи, відкритий центр з обробки
даних. Drone.UA — дистриб’ютор комерційних
і промислових рішень компаній XAG, EcoFlow,
DJI, Parrot, Flyability, Chasing, Kandao, дистриб’ютор програмного забезпечення Drone
Deploy і Pix4D на території Східної Європи та
Кавказу.
Компанія веде свою діяльність у галузях
енергетики та нафтогазової промисловості,
а також у галузях геодезії та топографії. Основними напрямками роботи Drone.UA є розробка та впровадження галузевих рішень,
що ґрунтуються на технології дронів, надання
послуг з використанням БПЛА, а також обробка отриманих за допомогою безпілотників
даних. Технології Drone.UA використовуються
на більш ніж 4 млн гектарів посівних площ
України.
Група компаній Drone.UA входить до ТОП 3
найбільш інноваційних підприємств у сільськогосподарському секторі України за
версією видання FORBES та до переліку
ТОП 20 найбільш інноваційних підприємств
України.

DroneUA
Zaliznychne Shose 2A, Kyiv, 01103,
Ukraine
Тел.: +38 093 457 57 57
E-mail: info@drone.ua
https://drone.ua/
DroneUA is an international system integrator of
unmanned solutions. The company’s structure includes its own engineering and production units
as well as a data processing center. Drone.UA is a
distributor of commercial and industrial solutions
of XAG, EcoFlow, DJI, Parrot, Flyability, Chasing,
Kandao, a distributor of Drone Deploy and Pix4D
software in Eastern Europe and the Caucasus.
The company operates in the fields of energy and
the oil and gas industry, as well as in the fields of
geodesy and topography. The main areas of work
of Drone.UA are the development and implementation of industry solutions based on drone
technology, the provision of services using UAVs,
as well as the processing of data obtained using
drones. Drone.UA technologies are used on more
than 4 million hectares of sown areas in Ukraine.
The Drone.UA group of companies is included
in the list of TOP 3 most innovative enterprises
in the agricultural sector of Ukraine according to
the FORBES publication and in the list of TOP 20
most innovative enterprises in Ukraine.
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ТОВ ІВМАН
Пр. Перемоги 67, корпус «В», офис.405,
Київ, 03062. Україна
Тел./факс: +38 044 205 38 82
Тел.: +38 044 331 31 88
E-mail: ivman@ukr.net
www.ivman.kiev.ua
TOB «IBMAH» працює на українському ринку
торгівлі сувенірами понад 18 років і постачає
продукцію високої якості до більшості регіонів
країни.
ТОВ «ІВМАН» — офіціальний представник
швейцарської фірми «WENGER» та італійської
фірми «PIERRE CARDIN» в Україні.
Випускаючи великий асортимент продукції,
фірма «WENGER» отримала визнання завдяки
особливо якісним сувенірним ножам.
ТОВ «ІВМАН» також займається оптовою торгівлею продукції відомих виробників:
• “WENGER” – ножі, запальнички, годинники,
рюкзаки, сумки (Швейцарія);
• “PIERRE CARDIN” – запальнички, портсигари та аксесуари (Франція);
• “PIERRE CARDIN” – ручки, шкатулки, рамки
для фотографій, інтер’єрні сувеніри - срібло
(Італія);

• “CHARME DE FEMME” – рамки для фотографій, шкатулки, годинники, дзеркала
(Франція);
• “KING WOOD” – шкатулки для прикрас
(Гонконг);
• “JYNLIE” – сумкотримачі (Гонконг);
• “ELITE” – брелоки, візитниці, зажими для
грошей, закладки для книг (Гонконг);
• “CASETI” - запальнички, браслети, кулони,
зажими для краваток (Франція);
• “ARDE” – брелоки та прикраси для мобільних телефонів (Італія);
•

Кальяни — (Індія);

• “DUKE” – ігрова колекція (Китай);

• “TONINO LAMBORGHINI” – запальнички,
гільйотини, х’юмідори (Італія);

• “VERONESE” – статуетки-феї (Італія);

• “ZIPPO” – запальнички та аксесуари (США);

• “GIANNI TERRA” – ручки (Італія);

• “Mr. BROG”, “B&B” – люльки та аксесуари
(Польша);

• “THE GOLFS” – гольфи (Японія);

• “S.QUIRE” — фляги, зажими для краваток,
запонки, портсигари
( Італія);

• “NOVA” – набори по догляду за взуттям
(Гонконг)

• “ ALKAZAR” — фляги, портсигари (Італія);

ТОВ «ІВМАН» є ексклюзивним дистриб’ютором
в Україні швейцарських ножів «WENGER».
Вона володіє не тільки повним асортиментом,
але й великою інформаційною і рекламною
базою, та пропонує всім зацікавленим особам
співробітництво в галузі торгівлі.

• “LEIF LOWE” — косметичні дзеркала, попільнички, шкатулки (Гонконг);
• “JARDIN D’ETE” - косметичні дзеркала, сумкотримачі, закладки для книг (Франція);

• “TONG” – набори для вина (Германія);

• “STINGER” ¬¬¬¬– ножі (Гонконг);
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IVMAN LTD
67 Peremohy avenue, building B, office
405, Kyiv, 03062, Ukraine
+38 044 205 38 82
+38 044 331 31 88
E-mail: ivman@ukr.net
www.ivman.kiev.ua
LTD “IVMAN” has been working on the Ukrainian
market for over 18 year and provides products of
high quality to many regions of our country.
LTD “IVMAN” is the official representative of
the Swiss company “WENGER” and the Italian
company “PIERRE CARDIN” in Ukraine.
Producing a huge assortment of goods
“WENGER” got a reputation due to Swiss army
knives.

• “JARDIN D’ETE” – cosmetic mirrors, handbag
hooks, bookmarks (France);
• “STINGER” - knives (Hong Kong);
• “CHARME DE FEMME” – photo frames,
jewellery boxes, clocks, mirrors (France);

For over 100 years of real Swiss quality, prestige
and multifunctional Swiss army knife allowed
“WENGER” to become integral attribute of
modern daily life.

• “KING WOOD” –wooden
(Hong Kong);

LTD “IVMAN” is engaged in wholesale of
products of world famous manufacturers:

• “ELITE” - charms, business card holders,
money clips, bookmarks (Hong Kong);

• “WENGER” - knifes, lighters,
backpacks, bags (Switzerland);

watches,

• “CASETI” – lighters, bangles, pendants, tie
clips (France);

• “PIERRE CARDIN” – lighters, cigarette cases
and accessories (France);

• “ARDE” – trinkets and decoration for mobile
phones (Italy);

• “PIERRE CARDIN” - pens, jewellery boxes,
photo frames , souvenirs for an interior, silver
(Italy);

•

• “TONINO
LAMBORGHINI”guillotines, humidors (Italy);

lighters,

jewellery boxes

• “JYNLIE” – handbag hooks (Hong Kong);

Hookahs - (India);

• “DUKE” –collection of games (China);
• “VERONESE” – statuettes, fairies (Italy);
• “GIANNI TERRA” – pens (Italy);

• “ZIPPO” – lighters and accessories (USA);

• “THE GOLFS” – golf sets (Japan);

• “Mr. BROG”, “B&B” – pipes and accessories
(Poland);

• “TONG” – wine sets (Germany);

• “S.QUIRE” - flasks, tie clips, cufflinks,
cigarette cases (Italy);

As an exclusive distributor of Swiss army knives
“WENGER” in Ukraine, LTD “IVMAN” not only
supplies a complete range of products but also
has extensive information and advertising base,
and suggests for all interested people in the area
of trading cooperation.

• “ ALKAZAR” - flasks, cigarette cases (Italy);
• “LEIF LOWE “ - cosmetic mirrors, ashtrays,
jewellery boxes (Hong Kong);

• “NOVA” – shoes polish sets (Hong Kong).
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ТОВ “ЛАЙФ СТАЙЛ
КЕМПЕР ГРУП»
Україна, 03067, м. Київ,
Пр. Перемоги, буд. 53
+38 (067) 700 36 50
E-mail: info@lscgroup.eu
Site: https://lifestylecamper.ua/
- Перший і єдиний, провідний виробник
офроуд кемперів України з максимальною
зносостійкістю та витривалістю при активній
експлуатації в екстремальних умовах.

LLC «Lifestyle
Camper Group UA»

- 25 дилерських представництв по всій
Європі і в інших країнах світу, всього за 4 роки
від початку стартапу.
- Наш продукт продається по факту, ще до
початку свого виробництва і черга наших клієнтів тільки подовжується.
- Наші кемпери – приречені на успіх.
- Той випадок, коли краще один раз побачити,
а краще спробувати і Ви з нами - назавжди!
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«DEF Line-X UA»
Підрозділ LLC
«Lifestyle Camper
Group UA»
Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Горенка, вул. Садова 39
+380 (98) 99 748 00
E-mail: def@lscgroup.eu
Site: https://www.lnx.com.ua/
- Матеріал «Line-X», це не просто покриття –
це філософія захисту об’єктів, поверхонь та
матеріалів.
- Line-X – це доступне Вам вже сьогодні,
високо технологічне рішення та безкомпромісний захист.
- Матеріал Line-X є першим, офіційно визнаним, рекомендованим та прийнятим у застосування матеріалом захисту при вибухах
(США).
- Матеріалом Line-X вкриті стіни Пентагону в
США.
- Матеріал Line-X використовується при виробництві підводних човнів.
- Матеріал Line-X безальтернативний матеріал для застосування у гірничо-видобувній
галузі США (захист гірничих рудо-приймаючих
басейнів).
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ЛАТКА 24
Вул. Комарова , буд. 2-А, кв 30, Місто
Одеса, 65043, Україна
Тел.: +38 067 482 60 53
+38 095 193 22 05
E-mail: 777lat24@ukr.net
www. Latka24.com.ua
Компанія ЛАТКА 24 займається оптовою
та роздрібною торгівлею спеціалізованими
клеями для ремонту:
-виробів із ПВХ – рибацькі човни, матраци, надувні вироби та інші (LATKA 24);
-ремонту чобіт для мисливців та рибалок із матеріалу EVA ( ЕВА24);
-ремонту виробів із неопрену – гідрокостюми
для дайвінгу ті інших видів водного спорту (
NEOPREN 24)

LATKA 24
2-A/30 Komarova Street , Odessa City,
65043, Ukraine
Tel.: +38 067 482 60 53
+38 095 193 22 05
E-mail: 777lat24@ukr.net
www. Latka24.com.ua
The company LATKA24 is engaged in wholesale
and retail of specialized glues for repairing:
- PVC product – fishing boats, mattresses, inflatable products, etc.
- Repairing boots for fishermen and hunters
from EVA material.
- Repairing of neoprene products – diving suits
and other water sports.
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МАЙСТЕР-ХАРКІВ

MASTER KHARKOV

т +38 093 083 18 00-вайбер
т +380686007706
mmv68-11@ukr.net

t +38 093 083 18 00 vibe
t +380686007706
mmv68-11@ukr.net

Компанія на риболовецькому ринку вже 20
років. являеться представником провідних
світових брендів
таких як фірма BALSAX (виробництво волосіні-поплавців) фирма STREAM-ЛАТВІЯ-РИГА
(поплавок з бальси) і безліч інших рибальських товарів!

The company in the fishing market for 20 years. is
a representative of leading brands
such as the BALSAX company (production of
fishing line-floats), the STREAM-LATVIA-RIGA
(Balsa float) and many other fishing products!
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Мєгатур
Бульвар Лесі Українки 29, м.Київ,
01014,Україна
Тел.: +38044 594 30 30
E-mail: info@mega-tour.org
www.mega-tour.org
www.megatour.ua
Організація риболовлі та полювання у всьому
світі. Індивідуальні тури. Візова підтримка.
Авіакаса.

Megatour
29 Lesi Ukrainki blvd., Kyiv 01014,
Ukraine
Tel.: +38 044 594 30 30
E-mail: info@mega-tour.org
www.mega-tour.org
www.megatour.ua
Organization of fishing and hunting around the
world. Individual tours. Visas support. Air tickets.
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ТОВ «МІСТРАЛЬ ЛТД».

MISTRAL LTD.

01014, м.Київ вул. Звіринецька 63
Tel.: + 38 050 469 68 46
Email: vilyenko@list.ru

63, Zvirinecka str.,
01014 Kiev, Ukraine
Tel.: + 38 050 469 68 46
Email: vilyenko@list.ru

Канадські алюмінієві човни «Harbercraft» аксесуари, комплектуючі, запчастини до човнів та
двигунів

Exclusive distributor of Harbercraft boats in
Ukraine, accessories, spare parts and boat engines
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Наутілус

Nautilus

Визволення 10/15а Вінниця Україна 21050
тел.+380674302359
email:poplavok.nautilus@qmail.com

21050, Vyzvolennya st. 10/15а Vinnitsa,
Ukraine
Tel.+380674302359
email:poplavok.nautilus@gmail.com

Продаж риболовного поплавця з бальзи, виготовленого на високоточних шліфувальних
станках з числовим програмним управлінням.
Продаж та поставка комплексів для виробництва риболовних поплавців.

Sale of corkwood fishing floats produced on numeric control high-precision grinding equipment.
Sale and delivery of fishing float production units.
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ПАВЕРБОТ

Powerboat

Вул. Київська, 127, м.Обухів, Київська
обл., 08702, Україна
Тел.: +38 0962631848
Факс:
E-mail: powerboat480@gmail.com
www. power-boat.com.ua

Street Kyiv, 127, Obukhiv, Kyiv region,
08702, Ukraine
Tel.: +38 0962631848
E-mail: powerboat480@gmail.com
www. power-boat.com.ua

В наш час перспективним видом прогулянкового судна є моторний човен. Цей вид
моторного судна для тих, хто цінує, в першу
чергу, короткий відпочинок «вихідного дня».
Моторні човни універсальні, на них можна відійти на достатньо велику відстань від місця
перебування, не зв’язуючись з несприятливою погодою.
Наша компанія ТОВ «ПАВЕРБОТ» заснована
в 2015 році. Ми займаємося виробництвом
і продажем моторних катерів і понтонних
човнів, підйомних механізмів та аксесуарів
для водного транспорту, а також риболовлі.
Наші висококваліфіковані фахівці мають можливість втілити так само і вашу мрію в реальність - створити такий човен, про який ви
завжди мріяли. Будь то маленький моторний
човен або великий понтонний.
Невід’ємною частиною до водного транспорту
є підйомний механізм, який допоможе вам
дістати ваше судно з води на сушу. На вибір
такого підйомника може вплинути все, починаючи від матеріалів, а закінчуючи, банально,
модою. Ми пропонуємо виготовлення сучасних підйомників з висококласних матеріалів, які прослужать вам вірою і правдою
довгі роки.
Пріоритетом нашої компанії, в порівнянні з
іншими виробниками водного транспорту, є
те, що ми можемо запропонувати варіанти на
будь-який смак і ціну, при цьому гарантуючи
бездоганну якість!
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ПАРУС
ТМ «ПАРУС» - Україна
ТМ «САЗАН» - Україна
Тел. +380 67 578 84 94
+38 0 57 706 47 48
E-mail: parus2003@mail.ru

PARUS

Представник ТМ TIM в Україні
Товари для риболовлі та відпочинку:
- модельний ряд поплавців (дуті, пінопластові,
дерев’яні);
- мормишки элітних моделей (литі, паяні на
гачку MUSTAD);
- блешня зимова (3- та 1-гачкова);

Representative of ТМ TIM in Ukraine.
The goods for fishing and rest:

- донки літні;

- assortment of floats (hollowed, styrofoamed,
wooden);

- литі грузила;
- інші товари в асортименті;
- усе для ловлі коропа, прикормки, макушатники;
- джиг-головки
Gamakatsu.

ТМ «PARUS» - Ukraine
ТМ «SAZAN» - Ukraine
Tel.: +380 67 578 84 94
+38 057 706 47 48
E-mail: parus2003@mail.ru

в

асортименті

на

гачку

Виготовлення снастей за індивідуальним замовленням.

- elite models of winter baits (poured, brazed on
MUSTAD hook);
- winter spoon-baits (3 and 1- hooked);
- brazed sinkers;
- other goods in assortment;
- all for carp fishing, baits;
- jigs-heads in assortment on Gamakatsu hook.
Manufacturing of tackles under the individual
order.
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ПОЛЮВАННЯ ТА
РИБОЛОВЛЯ, ГАЗЕТА
Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 17|б,
оф. 1
Україна, 01034, м. Київ, а/с 64
Тел./факс: +38 044 461 94 51
E-mail: ohota|ryba@citiustele.com
“Полювання та риболовля” — єдина в Україні
газета, присвячена і полюванню, і риболовлі.
Видається з жовтня 2001 року.
Розповсюджується за передплатою через ДП
“Преса”, ТОВ “Бізнес Преса”, АТЗТ “Самміт”,
ТОВ “Фірма “Періодика”, ТОВ “Фірма “Меркурій”, ТОВ “Донбас Інформ”, а також через
“Укрпошту”, “Союзпечать”, мережу приватних
розповсюджувачів, у мисливських і рибальських магазинах по всій Україні.
На шпальтах нашої газети на ваші питання
дадуть відповіді керівники Української спілки
мисливців і рибалок.
У газеті “Полювання та риболовля” ви можете
ознайомитися з такими матеріалами:
_ постанови Української спілки мисливців і рибалок, Державного
комітету лісового господарства України, Мінекоресурсів України;
_ зброя, мисливське спорядження, собаківництво;

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.
HUNTING
AND FISHING,
NEWSPAPER
17b Yaroslaviv Val St., of. 1, Kyiv,
Ukraine
P.O. Box: 64, UA_01034 Kyiv, Ukraine
Tel./fax: +38 044 461 94 51
E-mail: ohota_ryba@citiustele.com
HUNTING AND FISHING (POLUVANJA TA RIBOLOVLJA) is the only newspaper in Ukraine
covering the problems of hunting and fishing. It
has been published since October 2001 and distributed by subscription via Pressa DP, Business
Pressa Ltd, Summit, Inc., Periodika Ltd, Mercury,
Donbass Inform Ltd as well as through the
Ukrainian PTT, Soyuspechat, private distributors
and fishing and hunting shops all over Ukraine.
Top managers of the Ukrainian Hunters and Fishermen Society are ready to answer your questions on the pages of our newspaper. In the paper,
you can find the following information: decrees of
the Ukrainian Hunters and Fishermen Society, the
Ukrainian State Forestry Committee, the Ministry
of Environment and Natural Resources of Ukraine;
weapons, hunting tackles, dog_breeding; fishing
equipment, tackles, baits, feeds for successful
fishing; competitions and exhibitions; instructions
on how to survive in hard conditions; cookeries
and cuisines, free_of_charge advertisements.
Subscription index: 23418.

_ рибальське спорядження, снасті, насадки,
корм для вдалої риболовлі;
_ інформація про змагання й виставки;
_ про те, як вижити у важких умовах;
_ кулінарія, безкоштовні оголошення.
Передплатний індекс — 23418
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Магазин «Рыбацкий
Рай»

The shop ”Rybatskiy
ray”

м. Київ, проспект Перемоги, 20:
роздріб: +38 (063) 201-98-35
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 89;
роздріб: +38 (093) 235-85-81
Інтернет Магазин «Рибацький Рай»:
https://rybray.com.ua/
E-mail: shop@rybray.com.ua
Oптовий відділ:
https://rybray.com.ua/optovum

Kyiv, Pobedy Aw., 20; telephone:
+38 (063) 201-98-35
Odessa, Bolshaya Arnautskaya St., 89;
telephone: +38 (093) 235-85-81
“Rybatskiy ray”
online shop: https://rybray.com.ua/
E-mail: shop@rybray.com.ua
Whole sale department:
https://rybray.com.ua/optovum

«Рыбацкий Рай» пропонує любителям рибної
ловлі, рибалкам-спортсменам та прихильникам активного відпочинку на природі широкий спектр товарів різних виробників.
У магазинах Києва та Одеси можна придбати
все необхідне для риболовлі та туризму навіть
найбільш прискіпливому покупцю.
У поточному сезоні магазин «Рыбацкий Рай»
представляє оновлену лінію риболовних снастей торгової марки KALIPSO для гуртових та
роздрібних клієнтів, а також ексклюзивний
асортимент товарів таких відомих виробників
як: RYOBI,HAYASHI,TICT.
Ми активно співпрацюємо з виробниками, постійно оновлюючи та доповнюючи модельний
ряд товарами, виробленими з урахуванням
усіх сучасних технологій у розробці рибальського та туристичного спорядження. Збираючись на рибалку в магазинах «Рыбацький
Рай» або роблячи ON-LINE замовлення,
ви завжди відчуєте високу якість обслуговування та заощадите час на пошуки, що
зробить ваше захоплення або відпочинок ще
більш приємним та комфортним.

“Rybatskiy ray” offers fishermen, anglers and
outdoor enthusiasts a wide range of products
from different manufacturers.
In the shops of Kiev and Odessa you can buy everything you need for fishing and tourism, even
the most choosy buyer.
This season the shops “Rybatskiy ray” present an
updated line of KALIPSO brand fishing tackle for
wholesale and retail customers, as well as an exclusive range of products from such well-known
manufacturers as: RYOBI, HAYASHI, TICT .
We actively cooperate with manufacturers, constantly updating and supplementing the range
of products manufactured taking into account
all modern technologies in the development of
fishing and camping equipment. Be equiped in
the shops “Rybatskiy ray” to the fishing or making
an ON-LINE order, you will always feel the high
quality of service and save time on the search,
which will make your hobby or vacation even
more enjoyable and comfortable.
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Стубла

Stubla

Вул. Заводська, 13А, Житомир, 10025,
Україна
Тел.: +38 0412 41 13 11
Факс: +38 0412 41 13 12

13-А Zavodska str., Zhitomir, 10025,
Ukraine
Tel.: +38 0412 41 13 11
Fax: +38 0412 41 13 12

Виробництво товарів для рибальства:

Production of goods for fishing:

Багорик розкладний

Gaff folding

Баночки та коробки під корм

Jars and boxes for fish food

Вудки зимові

Fishing rods winter

Котушка спінінгова

Coil spinning

Котушка провідникова

Coil wires

Кружки пінопластові

Cirques penopolistirol

Льодобур

Ice screw

Мотовила

reels, swifts

Стільці розкладні

Folding chairs
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ТРЕКІНГ ТМ
Чоколівський бульвар, 18, Київ, 03186,
Україна
Тел.: +38 097 806 42 04
Факс: +38 095 063 84 89
E-mail: contact@trekking.in.ua
http://safety-socks.com
facebook.com/TrekkingTM
ТМ «ТРЕКІНГ» – перші захисні шкарпетки
та компресійні гольфи українського виробництва, що починають свою історію 2014-го
року з розробки трекінгових шкарпеток
для української армії! Наша продукція - це
комфорт і безпека ваших ніг в умовах екстремальних навантажень в різноманітних сферах
активної діяльності, це якість та функціональність, перевірена військовими під час виконання тактичних завдань, а також спортсменами на ультрамарафонських дистанціях
та альпіністами у високогірних експедиціях!
Шкарпеткові вироби ТМ «ТРЕКІНГ» навіть забезпечують комфорт українських полярників
під час річних експедицій в Антарктиді на
станції Академік Вернадський!

надає гарантію якості протягом 90 днів незалежно від інтенсивності експлуатації! Детально з асортиментом та цінами виробника
можна ознайомитись на сайті safety-socks.
com - «Обирайте сучасне українське!»

Практичний дизайн в стилі «унісекс» та розмірна сітка спеціальних шкарпеток від ТМ
«ТРЕКІНГ» задовільнить і чоловіків, і жінок,
і підлітків! Широкий асортимент дозволяє
обрати функціональні шкарпетки на будь-яку
пору року і для будь-якого взуття! Маємо
спеціалізовані продуктові лінійки DryFeet®,
ExtraCotton і TEPMO°C® з відповідним призначенням. Продукція ТМ «ТРЕКІНГ» стане у
пригоді мисливцям і рибалкам; туристам і альпіністам; спортсменам та екстремалам, військовослужбовцям і працівникам охоронних
структур, навіть робітникам різноманітних
галузей, а також просто шанувальникам активного відпочинку!
ТМ «ТРЕКІНГ» постійно підтримує популяризацію та розвиток спорту в Україні, є
партнером багатьох спортивних заходів та
змагань. Але найголовніше те, що компанія
розробляє та виготовляє сучасну та доступну
продукцію для вітчизняних любителів активного та здорового способу життя, на яку
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Трофей телеканал
Тел. +38 044 246 36 05
E-mail: pr@trofey.net
www.trofey.net
Телеканал твоїх захоплень!
«Трофей» - це телеканал людських захоплень!

Trofey TV channel
Phone: +38 044 246 36 05
E-mail: pr@trofey.net
www.trofey.net

Телеканал, що відкриє глядачам світ найдавніших людських захоплень – рибальства, полювання, збору грибів, трав та ягід,а також
розповість безліч кулінарних секретів приготування їжі.

TV channel of your devotion!

Це місце, де зустрічаються люди, що не
мислять свого життя без полювання, прогулянок по лісу та рибальства, для тих, хто міцно
стоїть на ногах та бере від життя максимум.

TV channel that will open a world of ancient people’s devotions such as fishing, hunting, mushrooms and berries collection and will also tell
about numerous culinary secrets.

Програми:

This is the place, where the cool people get together, which cannot live without hunting, forest
strolls and fishing, for those ones, who stands on
its own feet and lives life to the fullest.

«Календар рибалки»
Щотижнева інформаційна програма, яка дає
поради, яку саме рибу, в якому водоймищі, на
яку снасть та наживку краще ловити в цю пору
року.

«Trofey» – is a TV channel of people’s devotions!

Programms:
«Fisherman’s Calendar»

Найкращі та нестандартні рецепти страв, бездоганне оформлення та кулінарні хитрощі.

Daily information program which provides
the advice, what fish, body of water, fishing
equipment and bait should be applied within the
season.

«Полювання на рибальство»

«Trofey Recipe»

Перше гумористичне шоу про полювання і рибальство.

The best and original recipes, perfect design and
culinary tips.

Супутникові параметри

«Hunting and Fishing»

Супутник……………………..ASTRA 4A

The first comedy show about hunting and fishing.

Орбітальна позиція…………..4.9Е

Satellite settings

Частота……………………….12 265МГц

Satellite………………….ASTRA 4A

FEC…………………………...3\4

Orbital position………….4,9Е

Символьна швидкість…….....30 000 сим/сек.

Frequency………………..12 265 MHz

Поляризація………………….горизонтальна

FEC……………………...3\4

«Трофейний рецепт»

Symbol rate………………30 000 сим/сек.
Polarization………………horizontal
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УКРПАК ХОЛДИНГ
Вул. Єлизавети Чавдар, 2, м.Київ, 02080,
Україна
Тел.: +38 044 585 21 08
Факс: +38 044 585 21 08
E-mail: office@ukrpack-holding.com.ua
www.ukrpack-holding.com.ua
www.mustang-tape.com
ТОВ «УКРПАК ХОЛДИНГ» займається виробництвом спеціальних клейких стрічок і клейових засобів вже більше 24 років. За цей час
компанія заслужила бездоганну клієнтську
репутацію як в СНД, так і в країнах ЄС.
УКРПАК ХОЛДИНГ - це завжди відмінна якість
і високий рівень обслуговування. Всі товари
компанії проходять багатоступінчастий контроль якості на різних етапах виробництва,
тому партнери завжди можуть бути впевнені
в надійності продукції компанії.

UKRPACK HOLDING
Building 2, Elizaveta Chavdar Street,
Kyiv, 02080, Ukraine
Tel.: ++38 044 585 21 08
Fax: ++38 044 585 21 08
E-mail: office@ukrpack-holding.com.ua
www.ukrpack-holding.com.ua
www.mustang-tape.com
UKRPACK HOLDING LLC has been producing
special adhesive tapes and adhesives for more
than 24 years. During this time the company has
earned an impeccable customer reputation in
both the CIS and the EU. UKRPACK HOLDING
always associates with excellent quality and
high level of service. All the company’s products
undergo multi-stage quality control at various
stages of production, so partners can always
be confident in the reliability of the company’s
products.
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«ЛодкаЛайф»
Київ, вул. Феодори Пушиної, 8а, офіс 109.
Тел. +380 96 064 0722, тел +380674415122
e-mail: admin@lodka.life
farvater13@ukr.net
www. lodkalife.com
www. Farvater.ua
«ЛодкаЛайф» портал
www. lodkalife.com
Дошка оголошень з продажу-купівлі яхт, катерів, човнів, моторів та іншої водної техніки.
Подорожі та риболовля на вітрильних і
моторних яхтах по всьому світу.
Статті, огляди, тестдрайв, і багато іншої корисної інформації

«Lodka Life»
Kiev, st. Theodora Pushina, 8a, office
109.
Tel +380 96 064 0722, tel. +38
0674415122
e-mail: admin@lodka.life
farvater13@ukr.net
www. lodkalife.com
www. Farvater. ua
«LodkaLife» portal
www. lodkalife.com
Bulletin board for the sale and purchase of yachts,
boats, boats, motors and other water equipment.
Traveling and fishing on sailing and motor yachts
around the world.
Articles, reviews, test drives, and many other
useful information
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«ФАРВАТЕР» журнал
www. Farvater.ua
Професійний журнал для власників яхт і
катерів, а також для тих, хто планує стати
частиною великої яхтової спільноти. У
журналі: новини зі світових яхтових виставок,
тест драйви, новинки оснастки, спорядження
і забезпечення плавзасобів і їх екіпажів, практичні поради та консультації.
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“FARVATER”
magazine
www. Farvater.ua
A professional magazine for owners of yachts and
boats, as well as for those who are just planning
to become part of a large yachting community. In
the magazine: news from world yacht exhibitions,
test drives, new equipment, equipment and supplies for boats and their crews; practical advice
and advice.
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130*59m

ТОВ «Наукововиробнича компанія
Фаренгейт»
вул. Бориспільська 9, Київ, 02099, Україна
Тел/факс +38 044 369 33 05
E-mail: f@fahrenheit.ua
www. fahrenheit.ua
Виробнича компанія Фаренгейт була заснована в Києві у 2009 році. Тоді ж була зареєстрована торгова марка FAHRENHEIT.
За 10 років роботи наша продукція стала відомою і популярною на ринках України та
Європи. Багато в чому це обумовлено основною ідеєю нашої компанії: довести, що продукція яка розробляється та виготовляється
в Україні, може успішно конкурувати із зарубіжними аналогами. Що для цього необхідно?
Ми знаємо відповідь. Вдале поєднання технологічності і привабливого зовнішнього вигляду,
використання якісних матеріалів від провідних
світових виробників, сучасні методи організації виробництва і гнучка цінова політика.
Всі вироби ТМ FAHRENHEIT розроблені та виготовлені в Україні, на власному виробництві.
Компанія є офіційним представником таких
світових виробників високотехнологічних матеріалів - Polartec (США), PrimaLoft (США),
GELANOTS (Японія).

242

80*10mm

“Scientific
60*7mm
Manufacturing
Company Fahrenheit”
Ltd
9 Boryspilska str., Kyiv, 02099, Ukraine
Tel/fax +38 044 369 33 05
E-mail: f@fahrenheit.ua
www. fahrenheit.ua
The Fahrenheit manufacturing company was
founded in Kyiv in 2009. At that time, the
trademark FAHRENHEIT was registered.
For 10 years our products have become famous
and popular on the markets of Ukraine and
Europe. In many respects this is due to the main
idea of our company: to prove that products that
are developed and manufactured in Ukraine can
successfully compete with foreign counterparts.
What is needed for this? We know the answer.
A successful combination of technological and
attractive appearance, the use of quality materials from leading world manufacturers, modern
production methods and flexible pricing policies.
All TM FAHRENHEIT products are designed
and manufactured in Ukraine, on their own production. The company is an official representative
of such world-class manufacturers of high-tech
materials - Polartec (USA), PrimaLoft (USA), GELANOTS (Japan).
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ТОВ ФІШАП

FISHUP LLC

вул. Набережна 4, с. Боромики,
Чернігівська обл., 15532, Україна
Тел.: +38 098 868 21 21
E-mail: sale@fishuplures.com
www.fishuplures.com

Naberezhna 4, Boromyky, Chernigivska
obl, 15532, Ukraine
Тел.: +38 098 868 21 21
E-mail: sale@fishuplures.com
www.fishuplures.com

Компанія FishUp – український виробник спінінгових приманок, була заснована рибалками-спортсменами – багаторазовими переможцями і призерами українських змагань
різного рівня.
Історія FishUp почалася із виготовлення
кількох імітацій комах. Спочатку ці приманки
були зроблені винятково для особистого
користування, та вони вийшли настільки
вдалими, що відразу стали дуже популярними
серед великої кількості рибалок-аматорів, а
також спортсменів. Саме позитивні відгуки
про уловистість і результативність дали старт
нашому проекту, в основі якого лежить бажання створити якісний, високоефективний і
в той же час доступний продукт.
Всі приманки FishUp проектуються і виробляються в Україні на спеціалізованому обладнанні, але, перш ніж потрапити в серійне виробництво, вони проходять тривалий процес
тестування і усіх можливих «доопрацювань».
Для виготовлення приманок FishUp ми використовуємо тільки високоякісний матеріал,
натуральний атрактант та солі, що роблять їх
настільки результативними та привабливими
для риби.

FishUp is Ukrainian manufacturer of fishing baits
and lures, which was founded by anglers, multiple winners of various competitions all around
Ukraine.
History of FishUp began after production of
several insects imitations. Initially, those lures
have been made for personal use only, but they
turned out to be really useful and effective, that
led to their immediate popularity among anglers
and fishermen. Those positive reviews about
catchability and effectiveness have urged us to
launch our project, which is based on desire to
create high-quality, highly efficient and affordable
product.
All FishUp lures are designed and manufactured
in Ukraine with help of special equipment. Before
starting mass production, we subject them to a
long testing and improvement process.
For manufacture of FishUp lures only high-quality
materials as well as natural attractants and salts
are being used, that make them so effective and
attractive to fish.
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Група компаній
FLAGMAN
Тел./факс:
+38 044 299 99 81
E-mail: sales@flagman.kiev.ua
Сайт: www.flagmanfishing.com
www.flagman.kiev.ua
Оптово-роздрібна торгівля:
вул. Волинська, 48/50, м. Київ, Україна
Компанію Flagman засновано 2000 року, і
сьогодні вона є одним з безумовних лідерів
європейського риболовного ринку. Снасті
та спорядження власних торгових марок –
FLAGMAN, CARP PRO, FORREST, AZURA,
FISHKA, «ПРОСТО СНАСТІ» – отримали визнання в Україні та за її межами завдяки своїм
високим характеристикам та оптимальному
співвідношенню ціна / якість. Компанія є власником найбільшої у Східній Європі оптово-роздрібної торговельної мережі, що спеціалізується на снастях та спорядженні для різних
видів рибної ловлі та товарах для туризму та
активного відпочинку. Сьогодні в Україні налічується 48 власних роздрібних магазинів
Flagman, а також працює інтернет-магазин
www.flagman.kiev.ua
Flagman представляє в Україні всесвітньовідомі й визнані риболовами торговельні
марки:
• Ексклюзивний офіційний дистриб’ютор
PRESTON INNOVATIONS, KORUM, AVID
CARP (Велика Британія)
• Ексклюзивний офіційний дистриб’ютор
KORDA, GURU, DELKIM, MAINLINE BAITS
(Велика Британія)
• Ексклюзивний офіційний дистриб’ютор
DRENNAN, ESP (Велика Британія)
• Ексклюзивний офіційний дистриб’ютор JRC
(Велика Британія)
• Ексклюзивний офіційний дистриб’ютор
OWNER (Японія)
• Ексклюзивний офіційний дистриб’ютор
MEPPS (Франція)
• Офіційний дистриб’ютор FOX (Велика Британія)

•
•
•
•
•

Офіційний дистриб’ютор O.S.P. (Японія)
Офіційний дистриб’ютор MEIHO (Японія)
Офіційний дистриб’ютор YGK (Японія)
Офіційний дистриб’ютор ZIP BAITS (Японія)
Офіційний дистриб’ютор TRAKKER (Велика
Британія)
• Офіційний
дистриб’ютор
MECCANICA
(Італія)
• Офіційний дистриб’ютор XESTA (Японія)
Також представлена продукція торговельних
марок
DAIWA, SHIMANO, KEITECH, RYOBI, DEEPER,
LOWRANCE, BOUNTY, VEDUTA, CC-MOORE,
TRAMP, SOLANO, DYNAMITE BAITS, STONFO,
CRAZY FISH, CARP CATCHERS, HUMMINBIRD,
BOMBER,
COLMIC,
SALMO,
«ДНІПРО
СВИНЕЦЬ», ADDER CARP, LUCKY JOHN,
MANN’S, BERKLEY, MINN KOTA, St.CROIX,
ACME, GRAPHITELEADER, JAXON, TICT,
INTER KRILL, SIMMS, ABU GARCIA, CUKK,
JACKALL, PENN, ZOJIRUSHI, FAHRENHEIT,
FINNTRAIL, BLACK CAT, MOMOI, BLUE FOX,
VICTORINOX, DECOY, ENTERPRISE TACKLE,
BAIT BREATH, PETZL, NASH, YAMAGA,
OKUMA, MITCHELL, STANLEY, PB PRODUCTS,
KRYSTON, DUO, MEGABASS, FISHUP, LUNKER
CITY, MAJOR CRAFT, NAVITAS, MATRIX, FENIX,
SEA TO SUMMIT, CYGNET, CARPBOAT, MILO,
LUCKY CRAFT, PLANO, BIG BAITS, METSUI,
YUM, SOLAR, KOVEA, MORA, BROWNING,
GUAHOO, REINS, LEMIGO, TFG, POWER PRO,
CAMPINGAZ, BAIT TECH, FLAMBEAU, GOLDEN
MEAN

FLAGMAN – усе для риболовлі та навіть більше!
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FLAGMAN COMPANY
GROUP
Tel./Fax:
+38 044 299 99 81
E-mail: sales@flagman.kiev.ua
Web-site: www.flagman.kiev.ua
Wholesale and retail trade: 48/50,
Volynska str., Kyiv, Ukraine

• Official distributor MECCANICA (Italy)
• Official distributor XESTA (Japan)

Flagman LTD was founded in 2000 and became
the biggest wholesale and retail trader in Eastern
Europe specializing on tackle for different fishing
styles.
The
retail
chain
of
41 stores in Ukraine
flagman.kiev.ua.

Flagman
and the

counts
e-shop:

The company includes such brands as:
FLAGMAN, AZURA, CARP PRO, FORREST,
FISHKA, «ПРОСТО СНАСТІ» and amounts over
10 000 items of goods.
Flagman is the official representative of world
famous fishing brands:
• Official exclusive distributor PRESTON
INNOVATIONS, KORUM, AVID CARP (U. K.)
• Official exclusive distributor KORDA, GURU,
DELKIM, MAINLINE BAITS (U. K.)
• Official exclusive distributor DRENNAN, ESP
(U. K.)
• Official exclusive distributor (U. K.)

Such brands are also represented:
DAIWA, SHIMANO, KEITECH, RYOBI, DEEPER,
LOWRANCE, BOUNTY, VEDUTA, CC-MOORE,
TRAMP, SOLANO, DYNAMITE BAITS, STONFO,
CRAZY FISH, CARP CATCHERS, HUMMINBIRD,
BOMBER,
COLMIC,
SALMO,
«ДНІПРО
СВИНЕЦЬ», ADDER CARP, LUCKY JOHN,
MANN’S, BERKLEY, MINN KOTA, St.CROIX,
ACME, GRAPHITELEADER, JAXON, TICT,
INTER KRILL, SIMMS, ABU GARCIA, CUKK,
JACKALL, PENN, ZOJIRUSHI, FAHRENHEIT,
FINNTRAIL, BLACK CAT, MOMOI, BLUE FOX,
VICTORINOX, DECOY, ENTERPRISE TACKLE,
BAIT BREATH, PETZL, NASH, YAMAGA,
OKUMA, MITCHELL, STANLEY, PB PRODUCTS,
KRYSTON, DUO, MEGABASS, FISHUP, LUNKER
CITY, MAJOR CRAFT, NAVITAS, MATRIX, FENIX,
SEA TO SUMMIT, CYGNET, CARPBOAT, MILO,
LUCKY CRAFT, PLANO, BIG BAITS, METSUI,
YUM, SOLAR, KOVEA, MORA, BROWNING,
GUAHOO, REINS, LEMIGO, TFG, POWER PRO,
CAMPINGAZ, BAIT TECH, FLAMBEAU, GOLDEN
MEAN
FLAGMAN – is more than fishing!

• Official exclusive distributor OWNER (Japan)
• Official exclusive distributor MEPPS (France)
• Official distributor FOX (U. K.)
• Official distributor O.S.P. (Japan)
• Official distributor MEIHO (Japan)
• Official distributor YGK (Japan)
• Official distributor ZIP BAITS (Japan)
• Official distributor TRAKKER (U. K.)
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ТОВ «Фур Сіл»

FUR SEAl LLC

Вул. Севастопольська 24, Київ, 02099,
Україна
Тел. +380675011577
Тел.+380679564793
E-mail: fursealboat@gmail.com
www.furseal.com.ua

24 Sevastopol str., Kiev, 02099 Ukraine
Tel +380675011577
Tel +380679564793
E-mail: fursealboat@gmail.com
www.furseal.com.ua

Наша компанія втілює мрію всіх водомоторників, виготовляє бюджетні алюмінієві човни
на будь який смак, комплектуючи їх на смак
замовника. Наш швейний цех пошиє тент або
сидіння до будь якого човна, реставрує пошкоджене сидіння, пошиє страхувальний жилет на
будь який розмір.

Our company is made any dream come true who
has a boat and yaсht.
We make budget and luxury boat of aluminium
for all tastes and also can complete them.
Our sewing workshop is ready to make any order
We sew, create and make: safety jacket any size,
tent and seat for any boat, renovate damaged
seats.
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ЦЕЗАРЬ ГАРД

CEZAR GАRD

вул.Новомостицька, 25, Київ, 04074,
Україна
Тел.: +38 044 229 86 86, 537 17 77.
+38 050 310-33-02
Факс: +38 044 459-48-44
E-mail:shop@cezar.ua
http//: www.cezar.ua

25, Novomostitsky St., Kyiv, 04074,
Ukraine
Tel.: +38 044 229 86 86, 537 17 77, +38
050 310 33 02
Fax: +38 044 459 48 44
E-mail: shop@cezar.ua
http:// www.cezar.ua

Головна сфера діяльності нашої компанії організація радіозв’язку та постачання радіоустаткування різного призначення від
провідних виробників (Кenwood, Моtorola,
Іcom, Vertex, АІіnco, Міdland, Garmin), що
спеціалізуються на випуску портативних, автомобільних, а також авіаційних та морських
радіостанцій і трансиверів. Монтаж, програмування, ремонт та сервісне обслуговування
обладнання. Продаж антен і аксесуарів для
радіостанцій Наші фахівці нададуть Вам кваліфіковану допомогу у виборі обладнання.
ЦЕЗАР ГАРД має великий досвід у постачанні та обслуговуванні нижчепереліченого
встаткування:
-Системи глобального позиціювання (GPS) портативні, автомобільні, стаціонарні;
-Ехолоти (Sonar);
-Радари (включаючи морські);
-Продаж устаткування й аксесуарів для екстремальних видів спорту, полювання, риболовлі;
-Продаж двигунів та обладнання для яхт, катерів, човнів.

Cezar Gаrd Ltd., provides all its customers with
easy access to the most current communications technologies for different applications from
the world’s leaders in communications industry
: Kenwood, Motorola, ICOM, Vertex, Alinco,
Midland, Garmin. We can provide you with a wide
range of solportable, mobile, marine and aviation
wireless stations and transceivers. Editing, programming, repair, service. Sale of antennas and
accessories for the wireless stations. Our communications specialists ready to provide you with
expert advise in order to find the most comprehensive communication solution in your particular
case.
Our company has many years of experience in
sales of the following equipment:
• GPS solutions for different applications (portable, mobile and stationary);
• Sonars;
• Different radars;
• Sale of equipment and accessories for outdoor
recreation activities (sports, hunting and fishing);
• Sale of engines and equipment for yachts,
cutters, boats and other ships.
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РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

ШКІПЕР УКРАЇНСЬКИЙ
МАРИНІСТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ
вул. Круглоуніверситетська, 15, офіс 1
м.Київ, 01024, Україна
Тел./факс: +38 044 521 2980, +38 044 521
2990, +38 044 253 2475
edit@skipper.kiev.ua
www.skipper.kiev.ua
Часопис подає інформаційні та пізнавальні матеріали на теми:
• Дизайн і технологія побудови вітрильних
і моторних яхт, катерів, надувних та веслувальних човнів, вітродощок
• Обладнання і спорядження для яхтингу,
дайвингу та кайтінгу
• Огляди ринку суден,
послуг

супутніх товарів і

• Репортажі про перегони на вітрильних та
спортивних моторних суднах – українські
регати, чемпіонати Європи та світу, Олімпійські регати, навколосвітні перегони
• Інформація про спорт, туризм, відпочинок
на воді і під водою
• Історія мореплавства, подорожі, підводний
живопис, мистецтво фотографії, моделі суден,
яхт та катерів
Періодичність – 6 чисел на рік. Наклад – 10 000
примірників. Передплатний індекс в каталозі
«Укрпошта» - 74676
Журнал «Шкіпер» заснований у 1998 році і є
найпершим в Україні мариністичним виданням.
Багаторічний досвід і відмінне знання ринку,
пов’язаного із спортом та відпочинком на воді,
дає можливість проводити успішні маркетингові і PR кампанії для замовників.
«Шкіпер» - найкращe місце для ефективної
реклами та оголошень про все що стосується
відпочинку на воді.

SKIPPER UKRAINIAN
MARITIME
MAGAZINE
1 office, 15, Kruglouniversitetska str,
Kyiv, 01024, Ukraine
Теl./fax: +38 044 521 2980, +38 044 521
2990, +38 044 253 2475
edit@skipper.kiev.ua
www.skipper.kiev.ua
“Skipper” is the first Ukrainian marine-time magazine, it was founded in 1998.
It covers such themes:
• Design, technology, construction and performance of sail yachts and motorboats
• Equipment for yachting, watersport and scuba
diving
• Reviews of boats, accompanying goods and
services market
• Sport. Including Ukrainian and world sailing
and powerboat regattas, Olympic sports.
• Marine life and history, tourism and traveling,
underwater art and sport, photography, ship
models.
Periodicity - 6 issues per year.
Circulation - 10 000 copies.
Format – 215x285 mm
Volume – 112 pages
“Skipper” is an official media partner of Ukrainian
Sailing Federation, Ukrainian National Powerboat
Federation, Ukrainian Ship Modeling Federation
Our experience and activity in this field of market
enables us to provide successful marketing and
public relations campains for our clients.
“Skipper” is the best place for effective advertisements or announcements about your products
and services
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