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РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

3КBaits
вул. Мануйлова 22,  офіс 207,  КривийРіг, 
50071 Україна
Тел.: +38 068 775 78 78
+38 063 385 78 78
E-mail: info@3kbaits.com.ua
http://www.3kbaits.com.ua

Прикормки рибальскі  від «3КBaits» - ефек-
тивний результат поєднання чималого досвіду 
та знання риболовів - спортсменів i фахівців з 
розвиткурибного господарства. Виготовленні 
на основі відомих нам злакових культур з до-
даванням натуральних рослинних екстрактів, 
а для «коропів - гурманів»  ще й з екзотичними 
запахами та складовими. Ідеально підходять 
для приманювання та затримки риби на при-
кормочномустолі.

Продукція від «3КBaits» - це гарантована 
якість рецептів та технологій виробництва, а 
також екологічна безпека для водойм та риби, 
перевірена на теренах України і міжнародних 
турнірах з лову мирної риби. І пам’ятайте про 
головне:»Ловіть правильно і у Вас буде ре-
зультат !!!»
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ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

Компанія  
ABC MOTORS
Київ, вул. Калнишевського, 8  
(салон і сервіс)

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

Сервіс та запчастини:
(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

Товари для туризму, рибалки і відпочинку на 
природі

Підвісні двигуни: Susuki, Marcury, Tohatsu, 
Yamaha, Evirude, Honda Parsun, Yamabisi, 
Fisher, Jetmar, Seanovo, Hidea, Джміль.

Електродвигуни: Fisher, Flover, MotorGuide, 
Torqeedo.

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

Алюмінієві човни: UMS, Buster, Marine

Електрогенератори: Weekender, Votan, Matari, 
Patriot, Honda

Аксесуари для човнів, ехолоти, водні атрак-
ціони, туристичні меблі.

Company  
ABC MOTORS
Str. Kalnyshevsky 8 (salon and service)

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

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

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

Goods for tourism, fishing and outdoor recreation

Outboard engines: Susuki, Marcury, Tohatsu, 
Yamaha, Evirude, Honda Parsun, Yamabisi, 
Fisher, Jetmar, Seanovo, Hidea, Bumblebee.

Electric motors: Fisher, Flover, MotorGuide, 
Torqeedo.

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

Aluminium boats: UMS, Buster, Marine

Electricity: Weekender, Votan, Matari, Patriot, 
Honda

Accessories for boats, sonar, water attractions, 
tourist furniture.
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РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

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 аут-
дор-відпочинку.

Основні напрямки нашої діяльності:

- туризм,

- активний відпочинок,

- полювання,

- риболовля,

- велоспорт,

- армійське екіпірування.

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

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

About company:

The company “ATLANTMARKET” realizes yakisnі 
comrades for the occasional victorious and out-
door-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 ad-
dition, 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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КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
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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

Виробнича компанія Black Dog - лідер у вироб-
ництві якісних риболовецьких снастей. Ос-
новні напрямки нашої копанні - виробництво 
Зимової і Літньої продукції для активного 
відпочинку і туризму. Асортимент Нашої про-
дукції 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 най-
кращі умови по співпраці.

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

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 activ-
ities 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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РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

ТОВ «БОАТЛАБ»
вул. Господарська, 5-Б, Святопетровське
Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08141, Україна

+380 98 844 3388
+380 44 239 1594
E-mail: finval.sale@gmail.com
www.finval.ua

Верф малого суднобудівництва, компанія 
BOATLab - виробник катерів FINVAL(tm). 
Корпуси човнів цільнозварені та виконані з 
алюминієво-магнієвого сплава АМг-5М (мор-
ський алюміній). Відмінними якостями катерів  
FINVAL(tm) є морехідність, безпека під час 
ходу, високі характеристики міцності силового 
набору і двосторонній зварочний шов. За цими 
рисами катери FINVAL(tm) займають провідне 
місце серед присутніх на ринку катерів для ри-
боловлі, мисливства та активного відпочинку 
на воді.

BoatLab, LLC
5-B Hospodarska str.
Svyatopetrivske
Kyiv-Svyatoshinsky District
Kyiv Region,  08141  Ukraine

+380 98 844 3388
+380 44 239 1594
E-mail: finval.sale@gmail.com
www.finval.ua

Boat Lab company is an exclusive distributor of 
aluminum boats WellBoat (Russia) in Ukraine. We 
offer full range of boats from 3m till 6,5m.

All models are certified and supported by 1-year 
warranty. 

Company also offers: 

tuning, repairing and boat production. 

All boats are exclusive from color to design. There 
are no similar boats from Boat Lab.



23-26

2
0
2
2

К
и
їв

лютого

FishExpo.com.ua | 9

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

TM BOUNTY
ІВАСИШИН Р.І. ФОП
81132 Україна Львiвська обл..
Пустомитiвський р-н 
с. Малечковичi
вул Шевченка б.16

Тел.: +38 067 353 46 26 
E-mail: lvovroman@ukr.net
www.shop.krychevychi.com.ua
www. bounty.fish

TM BOUNTY - авторська прикормка для ри-
балки. Розроблена командою Кричевичі, яку 
очолює дворазовий чемпіон світу з карпфі-
шингу, віце-чемпіон світу з флет-фідерної 
ловлі Роман Івасишин.

Продукція перетестована на сотнях водойм. 
На неї виграють риболовні чемпіонати по-
всюдно: від рідної держави до Європи та 
США.

У асортименті є практично все для карпфі-
шингу: бойли, ліквіди, унікальні суперефек-
тивні рідини для риболовлі як от новинка-2022 
Fresh XS, авторський мікс бойла та поп-апа - 
насадка BITURBO  - тощо.

Також BOUNTY організовує риболовні зма-
гання на озері Кричевичі.

TM BOUNTY
Ivasyshyn R.I. Private Entrepreneur 
UA 81132
Ukraine
Lviv region
Pustomyty district
Malechkovychi village
16 Shevchenko str.

Tel.: +38 067 353 46 26 
E-mail: lvovroman@ukr.net
www.shop.krychevychi.com.ua
www. bounty.fish

TM BOUNTY - author’s bait for the carp fishing. 
Developed by the Krychevychi team, led by 
two-time world champion in carp fishing, vice-
champion of the world in flat-feeder fishing 
Roman Ivasyshyn.

Products have been tested on hundreds of lakes. 
It wins fishing championships everywhere: from 
Home to Europe and the United States.

The range includes almost everything for carp 
fishing: boilies, liquids, unique super-effective 
liquids for fishing such as the novelty-2022 Fresh 
XS, the author’s mix of boilies and pop-up - BI-
TURBO hookbaits - and more.

BOUNTY also organizes fishing competitions on 
Lake Krychevychi.
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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

Компанія BratFishing на ринку рибальського 
спорядження з 1999 року. За цей час напра-
цьовано великий досвід і вивчено найкращі 
пропозиції відомих виробників рибальського 
спорядження.

Завдяки чіткому баченню перспектив роз-
витку 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 виробництвоспоря-
дження та наш професіоналізм і досвід, ми 
пропонуємо високі стандарти якості наших 
товарів, створених для того, щоб Ви спіймали 
рибу своєї мрії.

BRATFISHING
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

BratFishing company from 1999 in the fishing 
market. During of this time we have a grate expe-
rience 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 Brat-
Fishung 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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BOOM
Вул. Перший Маякський провулок 27, 
Одеська обл, с. Великий Дальник, 67668, 
Україна
Тел.: +38 934476000
Факс: +38 044 430 50 36
E-mail: info@boomfish.com.ua
www.boomfish.com.ua

Компанія BOOM це український виробник 
кормів для риболовлі, ми маємо найбільший 
вибір в цій сфері на даний час це більш ніж 
600 продуктів. Прикормки, пластилін, клей 
риболовний, макуха, техноплангтон, готові 
зернові, бойли тонучі та плаваючі, мамалига 
та багато іншого.

BOOM
Street First Lighthouse Lane 27, Odessa 
region, p. Velykyi Dalnyk, 67668, Ukraine
Tel .: +38 934476000
Fax: +38 044 430 50 36
Email: info@boomfish.com.ua
www.boomfish.com.ua

BOOM is a Ukrainian manufacturer of fishing 
feed, we have the largest selection in this area at 
the moment it is more than 600 products. Bait, 
plasticine, fishing glue, cake, technoplangton, 
ready-made grain, sinking and floating boilies, 
mamaliga and much more.
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РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

C&M tactical
Тел:+38 050 633 10 48
E-mail: info@cmtactical.com.ua

Компания производит снаряжение и аксес-
суары для активных видов спорта, отдыха, 
рыбалки, охоты, а так же для использования в 
повседневной жизни.

C&M tactical
Tel: +38 050 633 10 48
E-mail: info@cmtactical.com.ua

The company produces the equipment and the 
accessories for the recreational sports, rest, 
fishing, hunt as well as for the usage in everyday 
life.
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КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

Carp Zoom
м. Ужгород, вул. Закарпатська, 42
тел. +380508875161, +380960964009
e-mail: carpzoom@mail.ru
www.carp-zoom.com.ua

Компанія «CarpZoom Ukraine» - ексклюзивний 
дистриб’ютор торгової  марки «Carp Zoom»            
на території  України.

Carp Zoom - Угорська рибальська компанія, 
з власним потужним виробництвом під ке-
рівництвом команди професійних експертів з 
чітким розумінням того, що саме потрібно для 
сучасної риболовлі.

Carp Zoom виготовляє широкий асортимент 
прикормок ручної роботи, оригінальні бойли, 
пасти, цікаві ароматизатори, зручні і надійні 
аксесуари та приналежності. Вся продукція 
ретельно перевірена і відпрацьована. Крім 
кормової програми у Carp Zoom Ви знайдете 
високоякісні гачки, шнури, жилки, годівниці, 
ліхтарі, ящики, підставки, крісла, палатки та 
одяг. 

А також Carp Zoom має в асортименті дві лі-
нійки приманок та аксесуарів для ловлі хижака 
«Predator» і  «O’plus», які невпинно розвиває. 

По суті, все, що потрібно для сучасної рибо-
ловлі, компанія Carp Zoom готова Вам запро-
понувати.

Carp Zoom
c. Uzhgorod, st. Zakarpatska, 42
Tel. +380508875161, +380960964009
e-mail: carpzoom@mail.ru
www.carp-zoom.com.ua

Company «CarpZoom Ukraine» - the exclusive 
distributor of the brand «Carp Zoom» in Ukraine.

Carp Zoom - Hungarian fishing company with its 
own strong production team under the guidance 
of professional experts with a clear understanding 
of what is required for modern fishing.

Carp Zoom produces a wide range of handmade 
groundbaits, original boilie, pasta, interesting 
flavors, convenient and reliable accessories and 
supplies. All products are carefully tested and 
perfected. Except the feed program in Carp Zoom 
you will find high quality hooks, braid lines, fishing 
lines, baskets, lights, cases, stands, chairs, bivvie 
and clothing.

Also Carp Zoom has a range of two lines lures 
and accessories for catching predator «Predator» 
and «Oplus», which are constantly developing.

In fact, all that is required for today’s fishing, Carp 
Zoom company is ready to offer you.



ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

14 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

CHYTIL
м. Київ, Україна                                                            
Руслан
Тел.. +380679975184
Тел. +380506696974
E-mail: chytil@i.ua
www.chytil.com.ua

Фірма Chytil була заснована в 2000 році в 
Чеській республіці. Наша продукція постійно 
представлена на міжнародних Європейських 
виставках. У цей час фірма виробляє і по-
ставляє на Європейський ринок більш ніж 150 
видів продукції для спортивної риболовлі. Ве-
ликою популярністю серед рибалок користу-
ються такі продукти як Пшеничний бойл (Roll 
boilies), консервована кукурудза (Sweet Corn), 
інгредієнти для виробництва бойла, пелети 
для наживки й підгодовування, бойл суміші й 
екстракти.  За весь час роботи нашої фірми, у 
нас з’явилась безліч постійних клієнтів, яким 
ми кожний рибальський сезон допомагаємо 
досягти все нових і нових успіхів у спортивній 
риболовлі.

CHYTIL
Kiev, Ukraine                                                                                                                 
Ruslan
Tel. +380679975184
Tel. +380506696974
E-mail: chytil@i.ua
www.chytil.com.ua

Chytil Company was established in 2000 in 
Czech Republic. Our products are always rep-
resented at international European exhibitions. 
Presently, the company produces and supplied to 
European market more than 150types of products 
for sports fishing. The most popular products of 
the company among fishers Roll boilies, Sweet 
corn, ingredients for boilies production, pallets for 
baits and feeding, boilies mixtures and extracts. 
For the whole time of our company work we many 
regular clients to whom we help achieving the 
new and new success in sport fishing
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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). Attrac-
tants “Mega Strike” (USA). 

Insoles heated ThermaCELL (USA). 
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CRAZY FISH
Торгова марка
+38 (099) 384-36-26 оптовий відділ
+38 (098) 151-99-89 інтернет-магазин
e-mail: opt@crazy-fish.biz

http://www.crazy-fish.biz 

Оптовий і роздрібний продаж товарів для ри-
боловлі, «їстівний» силікон, спінінги, гачки, 
грузила, блешні, карабіни і вертлюги, одяг, ак-
сесуари.

CRAZY FISH
+38 (099) 384-36-26 
+38 (098) 151-99-89 
e-mail: opt@crazy-fish.biz

http://www.crazy-fish.biz 

Wholesale and retail sales for fishing, “edible” 
silicone, rods, hooks, sinkers, lures, hooks and 
swivels, clothing, and accessories.
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Crazy Carp
Вул. Київська 111-А, м. Обухів, 08704, 
Україна
Тел.: +38 098 607 65 40
Факс: 
E-mail: crazycarp.com.ua@gmail.com
https://crazycarp.com.ua/

Інтернет-магазин «Crazy Carp» - пропонує Вам 
високоякісне коропове харчування за до-
ступною ціною.

Crazy Carp
111-A Kyivska str., Obukhiv, 08704, 
Ukraine
Tel.: +38 098 607 65 40
Fax: 
E-mail: crazycarp.com.ua@gmail.com
https://crazycarp.com.ua/

Online store “Crazy Carp” - offers you high quality 
carp food at an affordable price.
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DASMART 
пр. Перемоги 50
Україна, Київ
Тел: +380 50 276 5385
E-mail: dasmartzakaz@gmail.com
Web: www.dasmart.com.ua

Основний напрямок діяльності компанії є ди-
стрибуція, оптовий та роздрібний продаж 
товарів напрямку аутдор, товарів для подо-
рожей, та для домашнього вжитку:

- спортивна і мисливська оптика (біноклі, мо-
нокуляри, підзорні труби)

- товари для активного відпочинку (намети, 
спальні мішки, кемпінгові складні меблі, ту-
ристичні килимки, палиці лижні, трекінгові, та 
для скандинавської ходьби, фляги, спортивні 
рушники та ін.)

- валізи, сумки, рюкзаки

- товари для фото/відео (штативи, захисні 
кейси, сумки та рюкзаки для фотокамер)

- барометри, метеостанції та годинники

Наша компанія є ексклюзивним представ-
ником в Україні наступних брендів: Vanguard 
(США), Bo-Camp (Нідерланди), Swissbrand 
(Швейцарія), Gabel (Італія), Wechsel (Ні-
меччина), Uquip (Німеччина), Moller (Ні-
меччина), Technoline (Німеччина).

Наша перевага – гнучкі умови співпраці.

Відкриті для співробітництва з інтернет-мага-
зинами, оффлайн-магазинами,  та гуртовими 
компаніями. З нами легко співпрацювати.

DASMART
av. Peremohy, 50
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 distri-
bution, wholesale sales and retail sales of outdoor 
goods, travel goods and home devices:

- sport and hunting optics (binoculars, monoc-
ulars, spotting scopes)

- outdoor equipment (tents, sleeping bags, 
folding camping furniture, sleeping mats, trekking 
poles, flasks, towels etc.)

- luggage, bags, backpacks

- 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), 
Bo-Camp (The Netherlands), Swissbrand (Swit-
zerland), Gabel (Italy), Wechsel (Germany), 
Uquip (Germany), Moller (Germany), Technoline 
(Germany).

Our advantage is flexible conditions of cooper-
ation.

Open for collaboration with online stores, offline 
stores, and wholesale companies. It is easy to 
cooperate with us.
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ECLIPSE
Провулок  Купрiна 15, Хмельницький, 
29007, Україна
Тел.: +38 0964384999 
E-mail: kol328@gmail.com

Основні  напрямки діяльності компанії 
ECLIPSE – оптова торгівля рибальським спо-
рядженням і аксесуарами для активного від-
починку та туризму.

Наш асортимент постійно збільшується та 
оновлюється. Усі позиції максимально пі-
дібрані під специфіку рибальського ринку 
України. 

ECLIPSE
Kuprina lane 15, Khmelnytskyi, 29007, 
Ukraine
Phone: +38 0964384999
E-mail: kol328@gmail.com

The main activities of ECLIPSE are wholesale of 
fishing equipment and accessories for outdoor 
activities and tourism. Our range of products is 
constantly increasing and updating. All positions 
are maximally matched to the specifics of the 
fishing market of Ukraine.
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Интернет магазин 
www. ehodrone.com.ua
Вул. Незалежності 22, Бровари, 07400, 
Україна
Тел.: +38 067 375 33 75 
E-mail: ehodrone@gmail.com
www. ehodrone.com.ua

«EhoDrone» - це інтернет магазин, ство-
рений професіоналами своєї справи з метою 
продажу тільки оригінальних товарів за до-
ступною ціною.

В нашому магазині представлені товари ві-
домих брендів таких як: Lowrance, Garmin, 
Humminbird, DJI та інші.

Ми співпрацюємо тільки з найкращими по-
стачальниками, виробниками і надаємо тільки 
якісні продукти, послуги та сервіс. Професіо-
налізм наших співробітників, системний підхід 
до роботи і гнучкість в задоволенні запитів 
наших клієнтів стали запорукою успіху ком-
панії на ринку.

www.ehodrone.com.ua
22 Nezalezhnosti str., Brovary, 07400, 
Ukraine
Tel.: +38 067 375 33 75 
E-mail: ehodrone@gmail.com
www. ehodrone.com.ua

“EhoDrone” is an online store created by profes-
sionals to sell only original goods at an affordable 
price. Our store presents products of well-known 
brands such as: Lowrance, Garmin, Humminbird, 
DJI and others. 

We work only with the best suppliers, manufac-
turers and provide only quality products, services 
and service. The professionalism of our em-
ployees, a systematic approach to work and flex-
ibility in meeting the demands of our customers 
have become the key to the company’s success 
in the market.
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ТМ  FANATIK
www.fanatik.com.ua

м. Дніпропетровськ
тел. (068) 400-48-48, (066) 38-36-318  

Український виробник приманок з їстівного 
силікону. Великий асортимент штучних при-
манок для ловлі хижої риби. У складі силікону 
присутній натуральний компонент.

TM FANATIK
www.fanatik.com.ua

Ukrainian producer of edible baits silicone. Large 
assortment of artificial baits for catching pred-
atory fish. In the present silicone natural ingre-
dients.
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ТОВ «КОМПАНІЯ 
ФІШІНГ РОІ» 
61105, Україна, м. Харків, проспект Героїв 
Сталінграда, 45, офіс 56
+380972316332

Гуртовий відділ Fishing ROI
+380956663555 
+380636710555 
+380999477000 
+380984700055
opt@fishingroi.ua

Інтернет-магазин Fishing ROI
+380509013000 
+380984700003 
+380634197888 
sales@fishingroi.ua
Офіційний сайт: www.fishingroi.ua

Фірма заснована у 1999 році як дистриб’ютор, 
імпортер та продавець рибальського споря-
дження та товарів для активного відпочинку в 
Україні.

3 2010 року був відкритий власний проект з 
розробки та виробництва рибальських товарів 
під торговельною Маркою «Fishing ROI». На 
цей час під цією торговою маркою випуска-
ється безліч якісних товарів та аксесуарів для 
риболовлі та туризму. Основною діяльністю 
компанії є розробка, виробництво та продаж 
рибальського спорядження та товарів для ак-
тивного відпочинку гуртом та в роздріб з до-
свідом роботи понад 20 років. Також працює 
інтернет-магазин.

Всі менеджери та продавці-консультанти 
нашої компанії захоплені риболовлею. Ми 
слідкуємо за новинками ринку рибальського 
спорядження і за своєчасним оновленням 
асортименту, наші експерти беруть участь у 
всіх масштабних змаганнях з риболовного 
спорту міста і країни та активно займаються 
розробкою і тестуванням нових товарів.

Враховуючи запропоноване гуртовим від-
ділом різноманіття товарів для риболовлі та 

туризму від торговельної Марки «Fishing ROI», 
Ви завжди зможете підібрати і придбати якісну 
продукцію різних цінових категорій в необ-
хідній кількості і асортименті від бюджетних до 
елітних серій.

Як безпосередній виробник, ми гарантуємо 
постійну наявність на складі сезонного асор-
тименту рибальських товарів, конкуренто-
спроможні ціни, а також надаємо вигідні умови 
співпраці нашим гуртовим покупцям. Вам 
завжди запропонують найкращий асортимент 
товарів для риболовлі та туризму, а кваліфі-
ковані продавці-консультанти (менеджери) до-
поможуть підібрати снасті і дадуть відповідь на 
всі Ваші питання щодо застосування.

Ми щиро сподіваємося на взаємовигідну 
співпрацю з Вами!!!
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«COMPANY  
FISHING ROI» LLC 
Legal address: 61105, Ukraine, Kharkiv, 
рrospect Heroes of Stalingrad, 45, office 56
+380972316332

Wholesale department of Fishing ROI
+380956663555 
+380636710555 
+380999477000 
+380984700055
opt@fishingroi.ua

Online Store  Fishing ROI
+380509013000 
+380984700003 
+380634197888 
sales@fishingroi.ua
Official web-site: www.fishingroi.ua

A firm was founded in 1999 as a distributor, im-
porter and seller of fishing equipment and goods 
for active rest in Ukraine. In  2010 own project  
was opened  for development and producing of 
fishing goods under Trade Mark of “Fishing ROI”. 
On this time under this trade mark the enormous 
amount of quality goods and accessories is pro-
duced for fishing and tourism. Basic activity of 
company is development, production and sale 
of fishing equipment and commodities for active 
rest by wholesale and in a retail with experience 
over 20 years. 

An online store also works. All managers and con-
sultants of our company are fond of fishing. We 
follow the news of fishing market of equipment 
and always update the assortment, our experts 
participate in all scale competitions in fishing 
sport of city and country, and actively engage 
in development and testing of new goods. Due 
to the variety of products for fishing and tourism 
offered by the wholesale department from the 
Fishing ROI brand, you can always choose and 
buy quality products of different price categories 
in the required quantity and range from budget 
to elite series.

As a direct producer, we guarantee the constant 

availability of seasonal range of fishing products 
in stock, competitive prices and provide favorable 
conditions for our wholesale customers. You will 
always be offered the best range of products for 
fishing and tourism, and qualified sales consul-
tants (managers) will help you choose the tackle 
and answer all your questions about using

We sincerely hope for beneficial cooperation with 
you !!!
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FishBo
+380971798998
Сайт: fishbo.com.ua
Ел.адреса: Fishbo.ua@gmail.com

Компанія «Fishbo» - сервіс з обслуговування 
та продажу водноїтехніки та транспорту.

Більше 10 років досвіду на ринку профе-
сійного та комплексного обслуговування яхт, 
катерів і човнів будь-якого класу.

Нашіпослуги: 

- Ми проводимо загальну та різносторонню 
діагностику, яка допомагає визначити про-
блему.

- Після виявлення несправностей прово-
диться ремонт у повній відповідності з реко-
мендаціями виробників човнів.

- Паралельно проводимо технічне обслуго-
вування. Для цих цілейв сервісному центрі є 
всі необхідні матеріали та технічні рідини.

- Перевіряємо роботу навігаційного облад-
нання, усіх електронних блоків та систем.

- Знайдені несправності усуваємо, про-
водимо ремонт з наданням гарантії. 

- Ми підберемо для вас ідеальний новий або 
б/в човен, допоможемо купити ехолот, під-
вісний мотор, електромотор та багато іншого-
обладнання.
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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 ди-
стриб’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 високо-
якісних 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 най-
кращих у світі за показниками міцності, щіль-
ності переплетення, далекобійності, витрива-
лості у складних умовах ловлі. 

Флюорокарбонова жилка «Seaguar» надійно 
утримує лідерські позиції серед усіх вироб-
ників цієї високотехнологічної продукції i є 
недосяжною для конкурентів за показниками 
розривної нагрузки, стійкості до ушкоджень, 
прозорості та міцності на вузлах. 

«Vanfook» славиться величезним асорти-
ментом високоякісних гачків для спінінгової 
риболовлі, якість яких є дійсно японською. 

Воблери південнокорейського бренду 
«Megabite (Liberty)» вже багато років відомі спі-
нінгістам, як чудовий взірець феноменального 
поєднання достойної якості з дуже демокра-
тичною ціною на вироби. 

«Kahara» виробляє чудові аксесуари та інстру-
менти за дуже доступними цінами. 

«Intech» – новий бренд, який народився 
завдяки співпраці японських розробників «РЕ» 

шнурів вищої якості та українських спортс-
менів – спінінгістів, які добре знають специфіку 
риболовлі в європейських водоймах. Під цією 
торговою маркою розгортається випуск ри-
бальських товарів, що відрізняються бездо-
ганною японською якістю – але при цьому до-
ступні широким масам рибалок, які прагнуть 
долучитися до сучасних стандартів спінінгової 
ловлі. 

Силіконові приманки експертного рівня, ви-
роблені японським брендом «Noike» з самого 
еластичного матеріалу з вивіреним ступенем 
солоності і неперевершеним для хижака аро-
матом, відрізняються ще і високим ступенем 
опрацюванням своїх форм і пропорцій. 

Два виробника приманок для лову ставкової 
та річкової форелі, «IvyLine» і «Antem», є ви-
знаними законодавцями мод на світовому 
ринку форелевих блешень.

З асортименту японських виробників наша 
команда, що складається з провідних спортс-
менів, відомих експертів в усіх галузях су-
часної спінінгової ловлі, відібрала позиції, що 
найбільш актуальні для риболовлі на водоймах 
України.
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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 trade-
marks «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 acknowl-
edged leaders in manufacturing of «eatable» sil-
icone. 

«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.

«Seaguar» fluorocarbon line securely holds the 
leading position among all manufacturers of 
high-tech products and is inaccessible to com-
petitors 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 ex-
ample 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 devel-
opers of super cords and the Ukrainian spin-
ner-sportsmen well knowing a fishing specific in 
the European reservoirs. Under this trademark 
are produced fishing goods that are outstand 
with faultless Japanese quality. But affordable 

to great masses of fishermen, aspiring to be at-
tached 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 manufac-
turers, the most relevant for fishing on the waters 
of Ukraine.
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FRY
Харків

Михайло :
+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

Виробництво товарів для риболовлі.

Риболовні  грузила в асортименті.

Кормушки.

Снасті.

Джиг головки.

Прикормки.

FRY
Kharkiv

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

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

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, Одеса, 65049                                                                             
Тел: +38 044 333 93 25
email:shop@goldencatch.ua
www.goldencatch.ua

Golden Catch-один з найбільших постачаль-
ників риболовецького спорядження, а також 
товарів для комфортного відпочинку на 
природі. 

Понад 20 років досвіду у гуртовій та роз-
дрібній торгівлі. 

Компанія є офіційним представником брендів: 
Tica, Strike Pro, Hayabusa, Golden Catch та 
Zeox.

Tica — компанія, яка випускає котушки та ву-
дилища високої якості, відомі у всьому світі.

Strike Pro – це блешні, воблери й силіконові 
привади-одні з найбільш популярних та ре-
зультативних в Україні.

Hayabusa — гачки, одні з лідерів у світі, 
справжня японська якість.  

Golden Catch - повний асортимент рибо-
ловецьких товарів - від будь-якого ви-
тратного матеріалу до кемпінгових елементів.                                                                        
Гачки, волосінь, шнур, блешня, застібки 
всілякі інструменти та аксесуари, зручні 
крісла, столи, парасольки та намети.

І звичайно основне спорядження: котушки, 
вудилища, чохли, сумки, садки та підсаки, сиг-
налізатори та багато іншого.

Zeox – новий, яскравий, сучасний бренд, який 
містить все необхідне рибацьке спорядження: 
котушки, вудилища, шнури, волосінь та гачки, 
застібки, повідці та силіконові привади, садки, 
підсаки, чохли, термоса, коробки та різнома-
нітні аксесуари.

Golden Catch — злови свій найкращий 
трофей!!!

Golden Catch
St. Dmitry Donskoy 59/1, Odessa, 65049
Tel: +38 044 333 93 25
email: shop@goldencatch.ua
www.goldencatch.ua

Golden Catch is one of the largest suppliers of 
fishing tackles and outdoor activities products. 
Over 20 years of experience in wholesale and 
retail industry. Official representative of brands: 
Tica, Strike Pro, Hayabusa, Golden Catch and 
Zeox.

Tica — reels and rods of high quality, tested by 
time.

Strike Pro — spoons, wobblers and silicone baits, 
one of the most popular and effective in Ukraine.

Hayabusa — hooks, one of the leaders in the 
world, real Japanese quality.

Golden Catch — complete range of everything 
you may need for fishing, from smallest hooks 
to camping items. Nylon lines, braided lines, 
spinners, fasteners, all kinds of tools and acces-
sories, comfortable chairs, tables, umbrellas and 
tents. And of course, the main equipment: reels, 
rods, cases, bags, feeders and landing nets, bite 
alarms and much more.

Zeox — new, bright modern brand that includes 
everything you need for fishing. Reels, rods, 
braided lines, nylon lines and hooks, snaps, 
leaders and silicone baits, feeder, landing nets, 
covers, vacuum flasks, boxes and various acces-
sories.

Golden Catch — get your best catch!
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Graff
Офіційний представник в Україні: 
Вул. Вузька 3б м. Львів, Україна
Тел.: +38 032 260 26 14
Моб.: +38 067 679 11 93
E-mail:  graff.ukr@mail.ru
www.graff-ua.com

ТМ GRAFF (Польща) – це одяг для рибаків, мис-
ливців і тих, хто веде активний спосіб життя.

GRAFF РАДЯТЬ ТІЛЬКИ НАЙКРАЩИМ 
ДРУЗЯМ!

Успішний двадцятирічний досвід роботи доз-
воляє стверджувати, що одяг від ТМ GRAFF 
беззаперечно займає лідируючі позиції  у 
своєму класі.  

Наші переваги:

-європейська якість, 

-доступна цінова політика,

-широкий асортимент. 

Працюючи над кожною новою моделлю, ви-
робник враховує побажання і зауваження 
кінцевих покупців, дилерів і професіоналів 
галузі.  Для  неперевершеного результату на 
виробництві започаткована система контролю 
якості на кожному етапі.  

Кожен виріб в процесі виробництва проходить 
через безліч ступенів контролю, починаючи від 
ретельного відбору тканин і їх випробовування 
до багаторазового тестування готової моделі.  

Під час роботи над одягом використовуються 
тільки найкращі, перевірені часом тканини і 
матеріали, а саме BRATEX, FLEX, POLARON-X, 
WATER-STOP, MERYL-SKINLIFE, SUBZERO.  

Це забезпечує високий рівень зносостійкості і 
довговічності виробів. 

Популярність одягу від ТМ GRAFF  підтвер-
джена багаторічним досвідом і постійним вдо-
сконаленням.  

Пропонуємо:

- Одяг для рибаків (літній, зимовий, демісе-
зонний)

- Одяг для мисливців (літній, зимовий, демісе-
зонний)

- Для активного способу життя (літній, демі-
сезонний)

- Термобілизна

- Головні убори

Обираючи наш одяг, ви обираєте комфорт, 
якість і сучасність. 
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Graff
Official representative in Ukraine
3 Vuz’ka Str., Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 260 26 14
Mobile: +38 067 679 11 93
E-mail:  graff.ukr@mail.ru
www.graff-ua.com

TM GRAFF (Poland) represents clothes for fish-
erman, hunters and  those who lead active way 
of life.

TM GRAFF is advised only for the best friends.

The successful 20 year experience allows to 
state that TM GRAFF clothes takes leading po-
sition in its class without demur. 

Our advantages: 

- European quality,

- -acceptable prices,

- -a great choice

Working on every single new model, the manu-
facturer takes into consideration all the wishes 
and  notes of the consumers, dealers and the 
professionals in this field. 

It has been initiated quality control system at 
each stage for the consummate result. In this 
process of manufacturing each product goes 
through a great number of control, beginning 
from the diligent cloth selection to multiple 
testing of the ready- to- wear model. 

During our work we use only the best , time-
checked cloths and materials like BRATEX, FLEX, 
POLARON-X, WATER-STOP, MERYL-SKINLIFE,-
SUBZERO. It guarantees a high level of products 
, wear  resistance and durability. 

The popularity of TM GRAFF is confirmed by the 
experience of many years and permanent im-
provement.

  We advise:

-clothes for fishermen (summer, winter,  light)

-clothes for hunters ( summer, winter, light )

-for active way of life (summer, winter)

- hats

 Choosing our clothes ,you choose comfort, 
quality, and modernity.
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Grand Carp
Компсомольск, Полтавська обл., Україна
Тел.: +38 053 482 25 023
E-mail: Impost2012@ukr.net

Ми виробляємо усі види принад, що необ-
хідні для побудови комплексних програм для 
успішного лову коропа: бойли, пасти, дiпи, 
бустери, ліквиди, спреї, суміши для при-
кормочних куль, спод та стік мiкси, зернові 
суміши. За допомогою нашої продукціїї можна 
вирішувати будь якi завдання – вiд успішної 
рибалки вихідного дня, до перемоги на зма-
ганнях самого високого рівня.

Значну частину нашої продукції складають ін-
гредієнти, призначені для самостійного виго-
товлення бойлів (у тому числі унікальні, такі, 
що не зустрічаються серед продукції інших 
виробників).

Наша продукція створена рибалками для ри-
балок!

Grand Carp
Komsomolsk, Poltavska region, Ukraine
Tel.: +38 053 482 25 023
E-mail: Impost2012@ukr.net

We make everything that is necessary for con-
struction of complex programs for successful 
catching of a carp: boilies, pastes, dips, boosters, 
liquids, sprays, groundbaits, spod and stick 
mixes, particle mixes. By means of our products 
it is possible to solve any problems - from suc-
cessful short fishing session to a victory at com-
petitions of the highest level.

The considerable part of our production is in-
tended for selfmade boilies (including unique, 
not meeting among production of other manufac-
turers).

Our production is created by anglers for anglers.
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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 вироб-
ництві рибальських гачків  та аксесуарів для 
рибного лову. Для нас працюють найкращі у 
цій галузі підприємства Кореї, Китаю, США, 
Польщі. Професійний підхід у підборі асор-
тименту, точна відповідність заявлених пара-
метрів  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 co-
operate 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 pa-
rameters and high qualityof marketing  - all these  
components will allow TM GURZA to become 
your reliable companion in the  fishing world.
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JAXON УКРАЇНА
Интернет-магазин «CARP ZANDER»
61023 м. Харків вул. Чернишевська 96
Тел. +38 057 700 42 79
Тел/Факс +38 057 700 73 97
Тел моб. +38 067 711 69 12
               +38 050 902 46 10
e-mail:  opt@carpzander.com.ua
 jaxon-kharkov@rambler.ru

Наша компанія вже давно відома покупцям. 
Ми пропонуємо продукцію різних марок лише 
високої якості. 
Фірма JAXON, якою наша компанія є ексклю-
зивним представником в Україні вже понад 
25 років, пропонує найширший асортимент 
товарів для риболовлі високої якості за до-
ступною ціною. JAXON щороку радує своїх 
покупців новинками. 2022 не буде винятком. 
Новинки Ви зможете побачити у нас на стенді.
  Також наша компанія є ексклюзивним пред-
ставником американської фірми GAMBLER. 
Принади фірми GAMBLER швидко та надійно 
завоювали наших рибалок. У найширшому 
асортименті кольорів, форм і розмірів, кожен 
рибалок від любителя до майстра спортсмена 
знайде собі необхідну приманку. Gambler, під-
корює водоймища всього світу.
 На нашому стенді Ви зможете побачити про-
дукцію ще однієї фірми, якою ми є ексклю-
зивними представниками, це фірма WESTIN. 
Цього року WESTIN відзначає 70-річчя своєї 
фірми. Вся продукція фірми WESTIN це 
найвища якість та ексклюзивність моделей. 
Принади фірми WESTIN завжди асоціюють із 
уловом великого хижака. Приходьте до нас на 
стенд і ми підберемо приманку для упіймання 
Вашого трофею.
  Незмінно в портфелі нашої компанії вже 
понад 15 років є і бренд TANDEM BAITS. Вся 
продукція TANDEM BAITS зроблена з душею та 
знанням рибальських тонкощів у короповому 
лові. TANDEM BAITS - це першокласне споря-
дження, яке не розчарує на воді. В арсеналі 
фірми цілий ряд товарів, без яких лов коропа 
не буде колишнім. З нами ви озброїтеся до 
зубів як спорядженням, так і принадами
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РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

KOLISNYK O.M.
Тел.: +38 063 948 48 20
E-mail: kolesnikaleks6839@gmail.com

Виготовлення ножів ручної роботи з будь-яких 
матеріалів, від 

звичайних до різних екзотичних та цікавих ва-
ріантів.

Виготовлення під замовлення на ваше вподо-
бання та дизайн.

KOLISNYK O.M.
Tel.: +38 063 948 48 20
E-mail: kolesnikaleks6839@gmail.com

Manufacture of handmade knives from any ma-
terials, from

usual to various exotic and interesting options.

Custom production to your liking and options.
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KIFA
0635115929
kifa.wear@gmail.com
Kifa.com.ua

KIFA потужний вітчизняний виробник термо-
білизни та іншого одягу для активного життя.

Торгова марка KIFA вперше презентує себе на 
виставці ActivExpoFest

У рамках цієї події KIFA продемонструє ко-
лекції термобілизни для різних температурних 
режимів та різних умовах використання літні 
колекції для відпочинку, активного життя, 
спорту та захоплень.
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ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

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

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

  Представник:

TM “Fish-image”made in Japan –блешні;

TM “X-TEGUS “(YGK,made in Japan)-ри-
бальські жилки та шнури.

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

Ми пропонуємо найкращі умови співпраці:

- широкий асортимент

- рекомендовані роздрібні ціни

- гнучка система знижок

- велика маржа

- партнерська підтримка

- доставка товарів до ваших дверей

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

KOSADAKA
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

The company “KOSADAKA” an exclusive repre-
sentative TM “KOSADAKA” in Ukraine.

Representative:

TM “Fish-image” made in Japan -spoon

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

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

We  offer  the  best  conditions  for  cooperation:

- wide r ange

- Recommended  retail  prices

- Flexible  system  of  discounts

- A  large  margin

- Partner  support

- Delivery of goods to your door

Welcome!  Join us!  Our slogan  - “Unites the  
best!”
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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, аксе-
суарів, одягу для рибальства, полювання та 
активного відпочинку. Додатково, надаємо по-
слуги 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 роз-
робці 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, acces-
sories, 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 pro-
fessionals 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 ex-
isting 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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MASTER-hooks
Вул. Перемоги 95, м Київ, 03115, Україна
Тел .: +38 067 324 39 39
         +38 068 775 39 39
E-mail: info@master-hooks.com
www. master-hooks.com

Kомпания «MASTER-hooks» пропонує ри-
бальські гачки від корейського виробника 
ОПТОМ!

Гачки «MASTER-hooks» виготовляються з 
якісного вуглецевого дроту японського вироб-
ництва. Сучасні методи високотемпературної 
обробки і гарячого штампування з викорис-
танням японського обладнання, дозволяють 
виготовляти якісні та надійні гачки, що стоять 
на одному рівні з багатьма відомими сві-
товими брендами.

Гачки від компанії «MASTER-hooks» - надійний 
друг сучасного рибалки.

У співвідношенні ціни і якості ми робимо 
найвигіднішу пропозицію на ринку України!

MASTER-hooks
Peremogy 95 str., Kiyev, 03115, Ukraine
Tel.: .: +38 067 324 39 39
            +38 068 775 39 39
E-mail: info@master-hooks.com
www. master-hooks.com

“MASTER-hooks” company offers wholesale 
fishing hooks from the Korean manufacturer! 
Fishing hooks «MASTER-hooks» manufactured 
from Japanese high-quality carbon wire. Latest 
technology of high-temperature processing 
and hot stamping processed on the Japanese 
equipment makes it possible to produce same 
top-quality reliable hooks as many well-known 
world brands. Hooks from the company “MAS-
TER-hooks” is a reliable friend of the modern fish-
erman.  We are making the most profitable offer 
in terms of price/quality ratio in the Ukrainian 
market!
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Майстер-сп
Деніс Вілєнкін
+38 050 311 80 92
+38 096 960 12 07

З 1997 року київська фірма «Master-sp» займа-
ється проектуванням та виробництвом рибо-
ловних приманок. Головний результат роботи 
- створення унікальних обертових блешень 
«Мастер», що завоювали широку популярність 
серед риболовів усього світу.

Класичні блешні «Мастер» призначені для 
лову хижих риб в діапазоні глибин від 0,1 до 20 
і більше метрів, на будь-яких водоймах. Кон-
струкція блешень включає в себе цілий ряд 
«ноу-хау» і захищена патентами України. Біль-
шість операцій по зборці блешень робиться 
вручну.

Окрім блешень, «Master-sp» виробляє досить 
широкий діапазон товарів для рибальства.

MASTER-SP
Denis Vilenkin
+38 050 311 80 92
+38 096 960 12 07

Since 1997, Kyiv-based Master-sp has been in-
volved in the design and production of fishing 
lures. The main result of the work is the creation 
of unique rotating spinner “Master”, which gained 
wide popularity among fishermen around the 
world.

The classic “Master” spinners are intended for 
catching predatory fish in the depth range from 
0.1 to 20 meters or more, on any reservoirs. The 
spinner design includes a number of know-how 
and is protected by Ukrainian patents. Most 
spinning operations are done manually.

In addition to spinners, Master-sp produces a 
wide range of fishery products.
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ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

MAXРибачОК
вул.Леонтовича,61 м.Дубно 35602  
Україна
Тел:+380505895209   +380964801770
Факс:0365622681
E-mail:maxrybachok@ukr.net
www.maxrybachok.com

Компанія “MAXРибачОК” започаткувала 
свою діяльність у 2012 році з аматорського 
виробництва насадок  для риболовлі(жовтий 
горох,цукрова кукурудза,нут,тигровий горіх(-
чуфа),пшениця,перловка) .За цей час, дане 
улюблене зайняття ,переросло в ексклю-
зивне хендмейд виробництво високоякісної 
продукції .Ми вміло поєднали смакові упо-
добання мирної риби з харчовими аромати-
заторами,які стимулюють процес кльову,чим 
забезпечили підтримку риболовів по всій те-
риторії  України і не тільки.Успішні результа-
ти,досягнуті під час тестування нашої продук-
ції,вражали навіть досвідчених рибалок!Ми 
гордимося своєю продукцією-адже вона є 
екологічно чистою,безпечною для здоров ’я 
людини та навколишнього середовища ,і саме 
головне-виготовлена з любов ’ю до процесу 
риболовлі!

MAXRybachOK
61 Leontovycha str. Dubno 35602  
Ukraine
Tel:+380505895209   +380964801770
Fax:0365622681
E-mail:maxrybachok@ukr.net
www.maxrybachok.com

The company “MAXRybachok” started its activity 
in 2012 with the amateur production of fishing 
nozzles (yellow peas, sweet corn, chickpeas, 
tiger nut (chufa), wheat, pearl barley) . During this 
time, this favorite activity has grown into an ex-
clusive   production of handmade  fishing nozzles.  
We skillfully combined the taste preferences of 
peaceful fish with food flavors that  stimulate 
the fishing process .We have  a great  support 
of fishermen throughout Ukraine and beyond. The 
successful results achieved during testing of our 
products impressed even experienced fishermen! 
We are proud of our products- because it is en-
vironmentally friendly, safe for human health and 
the environment, and most importantly, made 
with love for the fishing process!
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Megaklev.com.ua  
M5CRAFT
вул. Героїв Чорнобиля 1\1а, м. Суми, 
40000, Україна
Тел.: +38 099 110 37 06 
         +38 096 250 67 17
E-mail: megaklev2014@gmail.com
 
www.megaklev.com.ua
www.m5-craft.com.ua

Інтернет-магазин з офісом у місті Суми. Най-
кращі пропозиції від оригінальних виробників 
за напрямками: рибальські снасті (спінінг, поп-
лавок, фідер), туризм, одяг. Серед «родзинок» 
- офіційний Тест-драйв спінінгів Favorite, екс-
клюзивні торгові марки приманок та аксе-
суарів для спінінгу, в т.ч. авторські силіконові 
приманки M5Craft (розробка майстрів спорту, 
команди М5), європейський високотехноло-
гічний одяг для активного відпочинку FHM. 
Доступна міжнародна доставка. Гарантія по-
вернення товару.

Megaklev.com.ua 
M5CRAFT
Vul. Heroiiv Chornobylia 1/1a, Sumy, 
40000, Ukraine
Tel.: +38 099 110 37 06 
Fax: +38 096 250 67 17 
E-mail: megaklev2014@gmail.com
             kobynet@ukr.net
www.megaklev.com.ua
www.m5-craft.com.ua

Online store with an office in Sumy town.  Meet 
here best propositions from original manufac-
turers for the directions: fishing tackles (spinning, 
floater, feeder), tourism, clothes. Among the 
“highlights” are the presence of official Test Drive 
of Favorite spinning rods, exclusive trade marks 
of lures and accessories, including author silicone 
lures M5Craft (development of Masters of Sports, 
M5 team), European technological clothes for 
outdoors activities FHM. International shipment is 
available Exchange and return of goods is guar-
anteed.



ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

42 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

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

Виробництво та гуртовий продаж товарів для 
рибалки і туризму.

Кормушки для донної ловлі, різноманітні при-
ладдя для донної ловлі.

Поплавці: липа, бальза, пінопласт.

Для зимового вудіння: зимові блешні, мор-
мишки (паяні, литі, вольфрамові, «чорте-
нятка», «кози» тощо).

MILDAS
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

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.



23-26

2
0
2
2

К
и
їв

лютого

FishExpo.com.ua | 43

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

MOLITRIX
Пр. Перемоги, 61 м. Харків, 61174, Україна
Тел.: +38 099 039 30 19
E-mail: tolstolobcatchfish@gmail.com
instagram molitrix_baits

Виготовлення прикормки для лову товстолоба. 
Асортимент продукції понад 100 видів техноп-
ланктона. Продукція Molitrix ідеально збалан-
сована з використанням натуральних компо-
нентів.

MOLITRIX
61, Peremohy prosp. Kharkiv,  61174, 
Ukraine
Tel.: +38 099 039 30 19
E-mail: tolstolobcatchfish@gmail.com
instagram molitrix_baits

Production of bait for tolstolob fishing. The as-
sortment of the production is of more than 100 
types of technoplankton. Molitrix products are 
perfectly balanced using natural ingredients.
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ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

ProfMontazh
Вул. Текстильна66, Харків, Україна
Тел.: +38 096 837 70 04
E-mail: zakaz@profmontazh.ua
https://profmontazh.ua/

Компанія «ProfMontazh» є лідером і зако-
нодавцем моди у виробництві таких при-
манок як мандули, поролонові рибки, блешні 
«Грушка-Куля, готових оснащень для коропа 
та карася, фідерних годівниць, штучних на-
садок та аксесуарів для самостійного виго-
товлення оснащень. В нашому асортименті ви 
знайдете продукцію як для початківців, так і 
для справжніх професіоналів та спортсменів. 
За рахунок власного виробництва й відсут-
ності посередників якість і ціна наших товарів 
- Відмінна.

ProfMontazh
66Tekstil’naya str, Kharkov, Ukraine
Tel.: +38 096 837 70 04
E-mail: zakaz@profmontazh.ua
https://profmontazh.ua/

ProfMontazh is a leader and fashion leader in 
the production of such baits as almonds, foam 
fish, spinners “Pear Ball”, ready-made equipment 
for carp and crucian carp, feeders, artificial 
nozzles and accessories for self-manufacturing 
equipment. In our range you will find products 
for both beginners and true professionals and 
athletes. Due to own production and absence of 
intermediaries quality and the price of our goods 
- Excellent.
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PRO100FISH
Вул. Академіка Павлова,165, м.Харків, 
61000, Україна
Тел.: +38 068 509 09 04
E-mail: info@pro100fish.com
www.pro100fish.com

Компанія PRO100FISH est 2020 спеціалізу-
ється на розробці та виробництві надміцних 
монтажів ручного виробництва преміум якості 
для лову трофейних риб: коропів, карасів та 
ін.

PRO100FISH
165 Academician Pavlova  str., Kharkiv, 
61000, Ukraine
Tel.: +38 068 509 09 04 
E-mail: info@pro100fish.com
www.pro100fish.com



ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

46 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

ProSUP
Проспект Романа Шухевича, 5, «Sky 
Familly Park», Київ, Україна 01001
Тел.: 
+38 095 10 10 800
+38 063 22 55 629
+38 098 800 11 20 
E-mail: prosup.net.ua@gmail.com
prosup.net.ua

Якщо Ви любите відпочинок на воді, захоплю-
єтесь водними видами спорту – Вам до нас.

САП-борди, каяки, човни та двигуни, весла і 
весь супутній інвентар – все найкраще та пе-
ревірене нами особисто та на більш ніж 50-ти 
пунктах прокату в Україні.

Протестуйте обраний Вами товар на прокаті 
у Вашому місті. Або, «приходьте» в онлайн-
шоу-рум, де Ви зможете в режимі реального 
часу побачити товар, до найдрібніших деталей

ProSUP
Roman Shukhevych Street, 5, «Sky 
Familly Park», Kyiv, Ukraine 01001
Our contacts:
+38 095 10 10 800
+38 063 22 55 629
+38 098 800 11 20 
E-mail: prosup.net.ua@gmail.com
prosup.net.ua

If you adore a water-based rest or you’re fond of 
water sport – there’s sure to be the perfect activity 
for everyone.

There are varied options that come to your mind 
when you think of water fun: SUP boards, kayaks, 
boats and boat engines, paddles and all related 
equipment. 

Best equipment has been tested by us and more 
than 50 rental spots across Ukraine.

You can test equipment at our rental spot in your 
city or visit our online showroom to assess the 
product in real time in and out.

Don’t miss your chance! 
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RANGER
Вул. Д.Кедріна, буд. 66, Дніпро, 409047, 
Україна
Тел.: +38 050 453 09 46
          +380 63 834 14 97
E-mail: ranger@nvg.com.ua
 info@ranger.com.ua
 https://ranger.ua/

“RANGER”- товари для відпочинку та рибо-
ловства!  

Торгова марка “RANGER”вже більш ніж 10 
років на ринку України.  

Ми являємося одним з найбільших провідних 
операторів на ринку України. На даний  момент 
ми пропонуємо нашим партнерам: туристичні 
та рибальські стільці, розкладні крісла, пік-
нікові набори, столи складні,  комплекти для 
відпочинку, рибальські та туристичні намети, 
тенти, парасолі, гамаки, садові гойдалки, по-
хідні ліжка, рюкзаки, підводні відеокамери та 
інші туристичні аксесуари. Асортимент завжди 
збільшується та оновлюється, ми спрямовані 
на постійний розвиток і завжди відкриті до 
співпраці.

RANGER
D.Kedrina str. 66, Dnieper, 409047, 
Ukraine
Phone: +38 050 453 09 46
          +380 63 834 14 97
E-mail: ranger@nvg.com.ua
info@ranger.com.ua
https://ranger.ua/

“RANGER” - goods for rest and fishing!

The trade mark “RANGER” has been on the 
Ukrainian market for more than 10 years.

We are one of the largest leading operators in the 
Ukrainian market. At the moment, we offer our 
partners tourist and fishing chairs, folding chairs, 
picnic sets, folding tables, rest sets, fishing and 
tourist tents, awnings, umbrellas, hammocks, 
garden swings, camp beds, backpacks, under-
water video cameras and other tourist acces-
sories . The assortment always increases and is 
updated, we are aimed at constant development 
and are always open for cooperation.
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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.

Заправляється на газових заправках

RK-2 2 - кілограма газу 5л.

RK-3 3 - кілограма газу 8л.

потужність пальника 2300ватт витрата газу 
90-150гр/год

гарантія 1 рік. 15-літній досвід.

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

RK-2 2 - gas kg 5л.

RK-3 3 - gas kg 8л.

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

Guarantee 1 year. 15-year-old experience.
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SASAME
М.Чернігів
Тел: +38 067 290 41 21
www.sasame.com.ua

Японська компанія  SASAME є одним зі сві-
тових 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 офі-
ційним представником  кампанії є  ФОП Кар-
пушкин Анатолій Володимирович тіл: +38067 
290 41 21  м. Чернігів. Детальнішу інформацію 
про компанію SASAME  і її продукцію можна 
отримати на сайті sasame.com.ua 

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

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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Shaptala
ФОП Шаптала В.В.
Україна, 09113, Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 260
Тел.: +38-063-951-13-04 
Тел.: +38-095-695-02-03
E-mail: shaptala_case@gmail.com
http://shaptala.com.ua 

Компанія Shaptala виготовляє:

- чохли для вудилищ, рибальського споря-
дження, тубуси для спінінгів;

- чохли та сумки для пневматичної та мислив-
ської зброї, балонів високого тиску, луків, ар-
балетів та ін.

Наша продукція виготовляється з високоя-
кісних матеріалів. Асортимент оновлюється 
відповідно до потреб ринку. Великий досвід та 
постійна робота з клієнтами дозволяють по-
стійно покращувати нашу продукцію. 

Shaptala
Business entity Shaptala V.V.
260 Skvurske road
Bila Tserkva, Kyiv region
09113 Ukraine

Tel: +38-063-951-13-04 
Tel: +38-067-594-08-29 
Tel: +38-095-695-02-03
E-mail: shaptala_case@gmail.com 
http://shaptala.com.ua 

The company “Shaptala” produces:

- Covers for fishing rods, fishing gear, tubes for 
spinning; 

- Covers and bags for air and hunting weapons, 
for high pressure gas cylinders, bows, crossbows, 
and others. 

Our products are made only of high quality ma-
terials. The variety of products is updated ac-
cording to the current market needs. Wide expe-
rience and customer focused work allows us to 
improve our products continuously.
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Siko fishing
вул.Новомостицька 25В
м.Київ 04074 Україна
www.siko.com.ua
info@siko.com.ua
• тел.(044) 492 75 32
• тел.(044) 492 75 33
• тел.(044) 492 75 34
• МТС (095) 480 88 98
• Киевстар (068) 558 39 63
• факс: (044) 492 75 33

Компанія «Siko Fishing tackle&accessories» 
більше 20 років є надійним партнером і пред-
ставником рибальських брендів в Україні. На 
сьогоднішній день ми офіційний представник 
таких брендів, як Trabucco, Rapture, K-Karp, 
Halco, MiniMax, Cannelle. У нас Ви завжди 
можете ознайомитись та придбати оптом про-
дукцію не тільки цих торгових марок, але таких 
як Mann’s Assassin, Siko, BlueFish.

Основним і принциповим напрямком політики 
компанії є принцип «демократичності» асор-
тименту товарів. Цей принцип покликаний до-
помогти нашим партнерам задовольнити по-
треби кожного клієнта незалежно від різного 
фінансового потенціалу та життєвих пріори-
тетів. Асортимент товарів від нашої компанії 
містить не тільки товари для традиційних видів 
рибалки, наприклад, фідерна, поплавочна, 
спінінгова, але і товари для таких як сьорфова 
рибалка та форелева. Сьорфова рибалка - це 
різновид морської рибалки, такий собі мор-
ський фідер. Для цього типу ловлі ми можемо 
запропонувати широкий асортимент вудилищ, 
катушок, жилок та необхідних аксесуарів від 
компанії «Trabucco».

«Trabucco» - відомий Італійский виробник ви-
сокоякісних товарів для рибалки. В асорти-
менті величезна кількість жилок, шнурів, ву-
дилищ, котушок, сумок, чохлів та елементів 
монтажу.

«Halco» - добре відомі в світі та в Україні ав-
сталійськи воблери, які доказали свою високу 
ефективність в рибалці на українських хи-
жаків.

«Rapture» - бренд компанії «Trabucco» який 
стровенних для просування рибалки на 
хижака. «Rapture»- це широкий ассортимент 
приманок, вудилищ, сумок та іншого для 
рибалки на хижаків, в тому числі для ловлі 
форелі та рокфішингу. 

«K-Karp» - створена компанією «Trabucco» для 
активного просування напрямку карпфішінгу.

«MiniMax» - широкий асортимент високоя-
кісних гачків, як для мирної риби так і для хи-
жаків, вертлюжків та застібок.

«Cannelle» - широкий асортимент високоя-
кісних гачків, які виготовляються у Франції.

Якщо Ви хочете почати працювати з ком-
панією Сико, то зв’яжіться з нашими мене-
джерами по телефону або електронній пошті. 
Вони зможуть відповісти на ваші запитання 
про продукцію та умови роботи, а так само 
оформлять замовлення.
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Siko fishing
25В, Novomostycka str.
Kyiv, 04074 Ukraine
www.siko.com.ua
info@siko.com.ua
• tel.(044) 492 75 32
• tel.(044) 492 75 33
• tel.(044) 492 75 34
• МТС (095) 480 88 98
• Kievstar (068) 558 39 63

Trendsetter in the Ukrainian market of sales of 
high quality fishing tackles and accessories of 
every sort and kind for outdoor recreation and 
rest. The company with twenty years’ experience 
that is able to satisfy the requirements of as just 
a beginner as an advanced and experienced pro-
fessional angler. The company of not pure com-
mercial nature with the main direction of popular-
ization of fishermen movement, active rest and in 
the long run healthy mode of life. The company 
that provides sponsorship support, organizes 
and actively participates in fishing tournaments. 

All variants mentioned above are possible, for it 
is simple truth. 

But basic and fundamental trend in company’s 
policy is the principle of “democraticity” of 
goods assortment to be sold. This principle is 
called upon to satisfy the needs of every client 
irrespective of different financial potential and 
life priorities: either rich professional fisherman 
or simple worker who is fond of picnics in coun-
tryside. That is why the assortment of goods that 
“Siko fishing tackle & accessories” promotes 
favorably differs from ones presented by other 
companies. Genuine pros and novices will not 
be able to resist the temptation of buying some-
thing: Halco (Australia), Mann’s Assassin (USA); 
rods, reels, lines and accessories by Trabucco 
(Italy), tackles and accessories for carp angling 
K-Karp (Italy), baits and spinning rods by Rapture 
(Italy), reliable fishing hooks by Cannelle (France), 
Korean hooks “MiniMax”, and many other goods 
of well-known brands.
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Skif Outdoor
Киев, Степана Бандеры просп., 20
0 800 60 44 33
office@skif-knives.com
https://skif-outdoor.com/

Торгова марка Skif Outdoor – новий бренд для 
туризму та кемпінгу, створених з урахуванням 
усіх вимог українського споживача.

Політика компанії полягає у наданні користу-
вачеві максимальної можливої якості за до-
ступної ціни. Skif Outdoor приділяють багато 
уваги функціональності матеріалів і віддають 
перевагу сучасним технологічним зразкам, які 
добре зарекомендували себе в експлуатації.

У товарному ряді компанії представлені різ-
номанітні кемпінгові меблі, намети, килимки 
та спальники, освітлювальні прилади, товари 
для приготування та зберігання їжі та багато 
іншого.

Skif Outdoor
Kyiv, Stepana Bandery Avenue, 20
0 800 60 44 33
office@skif-knives.com
https://skif-outdoor.com/

The Skif Outdoor brand is a new brand for tourism 
and camping, created taking into account all the 
requirements of the Ukrainian consumer.

The company’s policy is to provide the user with 
the highest possible quality at an affordable price. 
Skif Outdoor pays a lot of attention to the func-
tionality of materials and prefers modern tech-
nological models that have proven themselves in 
operation.

The company’s product line includes a variety of 
camping furniture, tents, rugs and sleeping bags, 
lighting fixtures, products for cooking and storage 
and much more.
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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 то-
варів гідне місце зайняв SPINNEX - польський 
виробник серії бюджетних та уловистих коли-
вальних і обертових блешень для лову хижої 
риби спінінгом.

Даний виробник в основному відомий за ра-
хунок випуску вдалої лінійки уловистих спі-
нінгових блешень. Асортимент і забарвлення 
приманок, створених на основі досвіду ри-
балок Європи, отриманому при лові хижих 
видів риби спінінгом в річках і водоймах на 
коливальні й обертові блешні. Коливалки 
SPINNEX завжди уловистіші за багатьох іме-
нитих брендів і, найчастіше, виручають ри-
балок за відсутності або при поганому кльові, 
коли тільки їх унікальна гра зможе спрово-
кувати 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 ви-
знання 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 man-
ufacturer 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 sprv-
otsirovat pike, perch , chub or walleye lures bait 
to attack.

Also in the line spinning lures SPINNEX pre-
sented 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 kole-
balyuschihsya 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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СВ Фішінг Люрс
Вул Урлівська 9, Київ, 02081, Україна
Tel.: +38 067 230 44 99 
Fax: +38 067 230 44 99
E-mail: svfishingvova@gmail.com
www.sv-market.com

SV Fishing Lures - лідери в Східній Європі з ви-
робництва блешень. 

Ми змогли довести, що колебалка - це щось 
набагато більше, ніж всі звикли вважати, ми 
зіграли найважливішу роль в переосмисленні 
лову на ці принади в нашій країні і в ближньому 
зарубіжжі.

Сьогодні список трофеїв, звичних при лові 
на колебалки, широкий як ніколи, а самі при-
манки стали менше, витонченіше, сучасніше. 
Ми зробили своєю візитною карткою забарв-
лення приманок - їх оригінальність, різнома-
нітність, висока якість виконання. Це рішення 
дозволило SV Fishing Lures придбати яскраву 
індивідуальність і вивело компанію в світові 
лідери за кількістю доступних кольорів для 
металевих приманок.

Ми працюємо не тільки з кольором, але і з 
фактурою покриття, забезпечуючи нашим 
приманок недоступні раніше характеристики. 
SV Fishing Lures пропонує рибалкам виго-
товлені на сучасному обладнанні, ретельно 
протестовані приманки, уловістость яких в 
різних умовах не викликає ніяких сумнівів.

Де б ви не рибалили: на ставку, на море чи на 
швидкій річці, будьте впевнені - в асортименті 
SV Fishing Lures є блешні, які допоможуть вам 
досягти найкращих результатів!

SV Fishing Lures
Urlovskaya 9 str., Kyiv, 02081, Ukraine
Tel.: +38 067 230 44 99 
Fax: +38 067 230 44 99
E-mail: svfishingvova@gmail.com
www.sv-market.com

SV Fishing Lures are leaders in Eastern Europe 
for the production of spinners.

We proved that the spoon lure is way more than 
everyone used to think of. We plaid a crucial part 
in rethinking of spoon angling in our country and 
near-abroad countries.

Today the trophy fish list, used to be angled 
on spoon lures, is wide more than ever. Lures 
became smaller, more exquisite and modern. Lure 
colors and patterns are our hallmark with their in-
genuity, diversity and high workmanship quality. 
Such solution allowed SV Fishing Lures gaining a 
flake and made the company a worldwide leader 
by the number of available color patterns of metal 
lures.

Apart from colors, we work also on the texture 
and pattern of the surface, providing our lures with 
better specifications than ever. SV Fishing Lures 
offers lures to anglers which were produced on 
state-of-the-art equipment, passing a thorough 
testing, which perfect angling performance under 
various conditions is beyond all doubts.

Wherever you are angling: at a pond, at sea or 
on a rapid river, be sure the range of SV Fishing 
Lures will help you to gain best results!



ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

56 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

TECHNOCARP
Вул. Северина Потоцького 38А, м. Харків, 
61075, Україна
Тел: +38 099 296 13 44 ; +38 097 662 13 83
E-mail: info@texnokarp.com
Сайт: www.technocarp.com.ua
Соцмережі: https://www.facebook.com/
technocarp
https://www.instagram.com/technocarp_
carpfishing

Технокарп - український виробник товарів для 
карпфішингу.

Наша компанія на ринку вже більше 15 років, 
за цей час ми отримали багато досвіду, а най-
головніше - навчилися розробляти дійсно 
якісний товар!

Кожен рік ми випускаємо цілі лінійки нової 
продукції, котру обов’язково тестуємо в 
різних куточках країни, перед тим, як вона по-
трапить в продаж.

В наш асортимент товарів входять: розхідні 
матеріали, грузила, інструменти, аксесуари, 
кобри, бойли, спод та стік-мікси, готові 
зернові суміші, ліквіди, діпи, спреї, пелець, 
PVA матеріали та інші.

Також ми пропонуємо вигідні умови для парт-
нерства: широка рекламна підтримка про-
дукції, гучна система знижок, конкурентна 
оптова ціна та високий прибуток у роздрібній 
торгівлі.

TECHNOCARP
Str. Severina Pototskogo 38A, Kharkiv, 
61075, Ukraine
Tel: +38 099 296 13 44; +38 097 662 13 
83
Email: info@texnokarp.com
Website: www.technocarp.com.ua
Social: https://www.facebook.com/
technocarp
https://www.instagram.com/
technocarp_carpfishing

Technocarp is a Ukrainian manufacturer of 
carfishing products.

Our company has been on the market for more 
than 15 years, during this time we have gained a 
lot of experience, and most importantly - we have 
learned to develop really quality products!

Each year, we release product lines, which are 
sure to test in different parts of the country before 
it goes on sale.

Our product range includes: carp tackles, carp 
leads, accessories for carpfishing, throwing stick, 
boilies, spod and stick-mixes, ready prepared 
particle, liquids, dipes, sprays, pellets, PVA ma-
terials and more.

We also offer favorable partnership conditions: 
extensive advertising support for products, a 
flexible discount system, competitive wholesale 
pricing and high profits in split trading.
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ТзОВ  
«ТРАПЕР-Україна»    
Офіційний представник польської 
компанії
«TRAPER» в Україні.

вул.Старицького,19 а, м. Володимир - 
Волинський, 44700,Україна

Компанія «ТРАПЕР-Україна»-офіційний 
представник відомого польського бренду 
«TRAPER», який славиться по всій Європі ви-
робництвом риболовних прикормок , насадок, 
добавок, аксесуарів ,тощо.

   Основним видом діяльності нашої компанії 
є : оптово -роздрібна торгівля риболовного 
спорядження :вудилища та аксесуари для ко-
ропового лову, фідерного лову, поплавкового 
лову, спінінгові  та штекерні  вудилища, різного 
виду платформи, котушки, жилка, блешні, во-
блери , силіконові приманки, одяг  та взуття, 
намети, сумки, рибальські меблі( ліжка, крісла, 
столики),рибальських прикормок, додатків, 
насадок, спреїв, ароматизаторів та багато 
іншої продукції ,яка використовується для 
рибної ловлі.

   Бажаємо всім добра, миру та гарного сезону!

   З повагою компанія «ТРАПЕР- Україна».

TРАПЕР-Ukraine LLC
Official representative of the Polish 
company
«TRAPER» in Ukraine.

str.Staritskogo, 19 a, Volodymyr - 
Volynskyi, 44700, Ukraine

TRAPER-Ukraine company is the official repre-
sentative of the famous Polish brand TRAPER, 
which is famous throughout Europe for the pro-
duction of fishing tackle, accessories, etc.

The main activity of our company is: wholesale 
and retail trade of fishing equipment: fishing rods 
and accessories for carp fishing, feed fishing, 
float fishing, spinning and fishing rods, various 
types of platforms, coils, veils, bles, wobblers, 
silicone baits, clothes and shoes , tents, bags, 
fishing furniture (beds, armchairs, tables), fishing 
tackles, accessories, nozzles, sprays, flavors and 
many other products that are used for fishing.

   We wish you all the goodness, peace and good 
season!

   Yours faithfully, TRAPER-Ukraine company.
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TRITON
Вул.Мостова 55
Київ
03128
Україна
050 312 1750
office@triton-sip.com.ua
WWW.triton-sip.com.ua



23-26

2
0
2
2

К
и
їв

лютого

FishExpo.com.ua | 59

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

TsuYoki
Лисичанськ, Україна
Тел.: +38 095 604 45 70
          +38 068 769 73 35
E-mail: tsuyoki.ua@gmail.com
www.tsuyoki-ua.com

Воблери TsuYoki.

Серія воблерів Tsu Yoki виконана на високо-
технологічному обладнанні з застосуванням 
сучасних матеріалів. Воблери бренду TsuYoki 
займають одну з ніш економ класу, а за спів-
відношенням ціна-якості утримують ліди-
руючу позицію. Для створення моделей во-
блерів нашою компанією були залучені кращі 
рибальські експерти з різних регіонів нашої 
країни. І найцікавіше наша компанія не стоїть 
на місці. Модельний ряд і колірна гамма онов-
люються, так само як навесні зеленіє трава, а 
восени опадає листя.

Ми продовжуємо шукати партнерів для 
плідної і взаємовигідної співпраці.

TsuYoki
Lisichansk, Ukraine
Tel.: +38 095 604 45 70
         +38 068 769 73 35
E-mail: tsuoki.ua@gmail.com
www. tsuyoki-ua.com

Lures TsuYoki.

Series of wobblers was made Tsu Yoki on 
high-tech equipment with the use of modern ma-
terials. Lures brand TsuYoki occupy one of the 
niche of economy class, and in terms of price 
and quality keep a leading position. To create 
models of wobblers the best fishing experts from 
different regions of our country were involved in 
by our company. And the most interesting thing 
is our company does not stand still. Lineup and 
colors are updated, as well as in spring the grass 
becomes green and in autumn the leaves fall.

We continue to search for partners for a fruitful 
and mutually beneficial cooperation.
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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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TM VITAN
Вулиця Генерала Жадова 12, 
м.Кременчук, 39600, Україна
Тел.: +38 096 22 23 444 – 
менеджер Інтернет магазину
+38 098 79 79 898 – 
менеджер по роботі з оптовими 
клієнтами
+38 067 50 44 969 - Директор 
E-mail: mail@vitan.in.ua
https://shop.vitan.in.ua/

TM «Vitan» провідний український виробник 
товарів для дому та відпочинку. Під тор-
говою маркою Vitan виготовляють : складні 
меблі для риболовлі, кемпінгу, саду та дому; 
садові гойдалки та санчата. Продукція ТМ 
«Vitan» користується великим попитом, має 
оригінальний дизайн, представлена широким 
асортиментом, надійна в експлуатації та має  
рік гарантії.

TM VITAN
General Zhadov Street 12, Kremenchuk, 
39600, Ukraine 
Phone: +38 096 22 23 444 - manager of 
online store 
+38 098 79 79 898 - 
wholesale client manager 
+38 067 50 44 969 – Director
E-mail: mail@vitan.in.ua
https://shop.vitan.in.ua/

TM “Vitan” is a leading Ukrainian manufacturer of 
goods for home and leisure. Under the trademark 
Vitan produced: folding furniture for fishing, 
camping, garden and home; garden swings and 
sleds. The products of TM “Vitan” are in great 
demand, because it has the original design, is 
represented by a wide range of models and reli-
ability in operation.
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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 про-
відних 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 аку-
мулятори 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 ри-
бальських комплектів.
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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 manufac-
turers:

- 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, Low-
rance;

- 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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Wist
Вул. Вовчинецька 227, № 310, індекс 
76006м. Івано - Франківськ, Україна
Тел.: +38 0631407764
E-mail: wist.market@gmail.com
https://wist.com.ua/

Компанія Wist. Виробник м’яких силіконових 
приманок для хижої риби.

Wist
227 Street Vovchynets’ka, # 310, Ivano - 
Frankivsk, 76006, Ukraine
Tel.: +38 0631407764
E-mail: wist.market@gmail.com
https://wist.com.ua/

CompanyWist. Manufacturer of soft silicone lures 
for predatory fish.
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ZEMEX
Phone: +38-093-333-13-30
E-mail: zemex.fishing@gmail.com
Web: zemex.com.ua
Web: zemex.ua
Web: metsui.ua

Бренд ZEMEX був створений в 2009 році і є 
проектом південнокорейського заводу NS 
Industrial. Основна місія ZEMEX - розробка та 
виробництво якісних вудилищ, пристосованих 
для риболовлі на європейських водоймах. Ви-
користання унікальних фірмових технологій 
та іноваційних матеріалів дає можливість 
створювати під брендом ZEMEX продукти, які 
не мають аналогів на сучасному риболовному 
ринку.

Бренд METSUI виробляє рибальські гачки, 
вудки та інші рибальські товари. Основна 
перевага гачків METSUI - висока міцність і 
твердість металу. Це досягається за рахунок 
використання у виробництві високовугле-
цевої сталі та інноваційної технології гарячого 
тиснення в поєднанні з хімічною заточкою 
та різними методами вакуумної термічної 
обробки. Особлива увага яка приділяється 
якості виготовлення гачків METSUI, дозволяє 
поставити їх нарівні з брендами світового 
класу.

ZEMEX
Phone: +38-093-333-13-30
E-mail: zemex.fishing@gmail.com
Web: zemex.com.ua
Web: zemex.ua
Web: metsui.ua

ZEMEX brand is the project of South Korean 
plant NS Industrial. ZEMEX main mission is to de-
velop and produce quality fishing rods adapted 
for fishing in European rivers and lakes. The use 
of unique proprietary technologies and the latest 
materials makes it possible to create products 
that are unmatched in the modern fishing market 
using the ZEMEX brand.

METSUI brand produces fishing hooks, fishing 
rods and other fishing accessories. The main ad-
vantage of METSUI hooks is the high strength and 
hardness of the metal. This is achieved through 
the use in the production of high carbon steel 
and innovative hot stamping technology in com-
bination with chemical sharpening and various 
methods of vacuum heat treatment. Particular at-
tention is paid to the quality of the manufacture of 
METSUI hooks, allows you to put them on a par 
with world-class brands.
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ZEUS HOOKS
Вул. Керченська 19-А кв32, Львiв, 79035, 
Україна
Тел.: +38 0671872186 
Тел: +38 0635352190
E-mail: zeushooks@gmail.com
www.zeushooks.com

ZEUS HOOKS – це бренд високоякісних ри-
бальських гачків та фурнітури за розумними 
цінами. Ми завжди відкриті для співробіт-
ництва з роздрібними магазинами, регіо-
нальними дилерами та іноземними дістрибью-
торами.

ZEUS HOOKS
Kerchenska Street 19-A ap.32, Lviv, 
79035, Ukraine
Tel.: +38 0671872186
Tel: +38 0635352190
E-mail: zeushooks@gmail.com
www.zeushooks.com

ZEUS HOOKS is a brand of high-quality fishing 
hooks and terminal tackles at reasonable prices. 
We are always open for cooperation with retail 
stores, regional dealers and foreign distributors.
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Торговий дім «Абріс»
Вул. Радунска 3, Київ, 02097, Україна
Тел.: +38 044 3619019 

E-mail: kievtramp@ukr.net
www.tramp.in.ua

Торговельний Дім “Абріс” представляє в 
Україні товари для спорту та туризму торго-
вельних марок TRAMP, SOL,  TOTEM, HEY-
sport.

Ми пропонуємо оптом намети, спальні мішки, 
туристичний посуд, газові кемпінгові плити, 
пальники, світильники,  газові балони, кем-
пінгові меблі,  само надувні килимки, тре-
кингові палиці, флісові куртки, термобілизну, 
термошкарпеткі, гірськолижні шоломи, сні-
гоступи, засоби для прання, просочення, очи-
щення функціонального одягу і взуття.

Завдання компанії: забезпечити взаємови-
гідне співробітництво з оптовими покупцями, 
шляхом підтримки постійної наявності на 
своєму складі всього асортименту товару та 
надати найбільш вигідні умови закупівлі.

Traiding house ABRIS
Radunska str., Kiev, 02097, Ukraine
Tel.: +38 044 3619019 
E-mail: kievtramp@ukr.net
www.tramp.in.ua

Trading house «Abris» represents in Ukraine 
goods for tourism and recreation produced under 
trademarks TRAMP, SOL, TOTEM, HEY-sport.

A wide range of company’s goods includes tents, 
sleeping-bags, rucksacks, camping utensils, 
camping gas cookers, gas-jets, lamps, heaters 
and gas-cylinders, air-beds, air-cushions and 
air-rugs, thermal linen, means for a washable, 
impregnation, cleaning of functional clothing and 
shoe.

Chief task of the company is to provide mutually 
beneficial cooperation with bulk buyers. We 
achieve it maintaining permanent availability of 
full range of goods at company’s warehouse and 
providing the most favorable purchase terms.
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АГРОМЕХАНІКА
Вул. м. Київ, 03134, вул. Велика Кільцева 
дорога, 22.
Тел.: +38 067 247 44 66 
Факс: +38 067 247 44 66
E-mail: infopr@am.ua
www.am.ua

Агромеханіка - мережа магазинів з продажу 
садової, сільгосп та мото техніки. У магазинах 
представлені самі популярні моделі найвідо-
мішіх брендів зі всього світу.

AGROMECHANICS 
Kiev, 03134, st. Velyka Kiltseva road, 22.
Tel.: +38 067 247 44 66
Fax: +38 067 247 44 66
E-mail: infopr@am.ua
www.am.ua

Agromechanics - a network of shops selling 
garden, agricultural and motorcycle equipment. 
The stores present the most popular models of 
the most famous brands from around the world.
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Адвенчер Ленд 
Вул. Новопирогівська, 64 А, 03045, Київ, 
Україна
+38 044 206 81 00
info@adventureland.com.ua
www.adventureland.com.ua
www.kater.ua

ТОВ «Адвенчер Ленд» являється офіційним 
дистриб’ютором підвісних двигунів MERCURY, 
стаціонарних двигунів MerCruiser, електродви-
гунів MotorGuide, мастильних матеріалів і аксе-
суарів QUICKSILVER, а також катерів Sea Ray, 
Quicksilver, Princecraft, Crestliner, Lund. Також 
має свій власний водномоторний Інтернет 
портал KATER.UA в який входить Інтернет ма-
газин, фото оголошення, новини та корисні 
статті. До структури компанії Адвенчер Ленд 
входить сучасний, найбільший в Україні Сер-
вісний Центр MERCURY, який має все необ-
хідне обладнання та інструменти для якісного 
та швидкого технічного обслуговування та ре-
монту будь якої складності. Сервісний Центр 
надає повний спектр сервісних послуг на всю 
продукцію Mercury Marine: передпродажна 
підготовка, регламентне технічне обслугову-
вання, діагностика несправностей, ремонт 
усіх вузлів будь якої складності. Беззаперечна 
якість обслуговування та ремонту, гаранту-
ється великим практичним досвідом і високою 
кваліфікацією технічного персоналу. Технічний 
персонал компанії щорічно проходить курси 
підвищення кваліфікації, які проводять ком-
панія 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.

«Адвенчер Ленд» - найбільший  салон вод-
номоторної 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!

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

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 Ad-
venture 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 tech-
nical 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 main-
tenance of any complexity. The highest qualifi-
cation 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. Ad-
venture Land also organizes the annual technical 
training for Ukrainian Mercury dealers. Visiting 
“Mercury” Service Center, you can get the infor-
mation regarding the service and maintenance, 
select and order spare parts; you can buy mate-
rials 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!
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Ай-Подсекай
торгівельна марка
ФОП «ДИКУН С.В.»

Україна, 49000, Дніпро, Вул.Ударників,27
т/ф +38 056 372 82 55
+38 067 633 03 10, +38 050 451 41 21, 
 +38 098 480 76 45, +38 066 423 06 96
E-MAIL: INFO@AYPODSEKAY.COM , 
DSW1@UKR.NET  
WWW.AYPODSEKAY.COM

Українська торгова марка «Ай! Подсекай!» 
– це компанія, яка стабільно розвивається, 
входить до числа лідерів серед виробників ри-
бальських прикормок і спорядження України. 

Основним напрямком компанії є інноваційна 
діяльність у сфері виробництва високоефек-
тивних прикормочних сумішей, які відпові-
дають усім сучасним вимогам спортивного і 
любительського рибальства, а також виготов-
лення спорядження й оснащення на власних 
виробничих потужностях.

 Компанія постійно працює над новими 
видами продукції, пропонуючи новинки до по-
чатку кожного сезону. 

ТМ «Ай! Подсекай!» чудово зарекомендувала 
себе на риболовецькому ринку України та 
протягом тривалого часу є гарантом високої 
якості продукції й передових технологій. Саме 
тому практика показує помітне зростання 
попиту на наявний асортимент продукції тор-
гової марки «Ай! Подсекай!»

Ay-podsekay
trade mark
Dykun S.V.
27 Udarnykov str., Dnipro , Ukraine, 
49000
 +38 056 372 82 55
+38 067 633 03 10, +38 050 451 41 21, 
+38 098 480 76 45, +38 066 423 06 96
E-MAIL: INFO@AYPODSEKAY.COM , 
DSW1@UKR.NET  
WWW.AYPODSEKAY.COM

Ukrainian trade mark “Ay! Podsekay!” is a 
company that is is steadily developing, is one of 
the leaders among manufacturers fishing tackles 
and equipment of Ukraine.

The main direction of the company is the inno-
vative activity in the field of production

Highly effective feed additives that meet all the 
modern requirements of sports and amateur 
fishing, as well as the manufacture of equipment 
and equipment on their own production facilities

capacities.

The company is constantly working on new types 
of products, offering novelties before the start of 
each season.

TM  “Ay!Podsekay!” Has proven well on the 
fishing market of Ukraine and for a long time is a 
guarantor of high quality products and advanced 
technologies. That is why the practice shows a 
marked increase in demand for the existing as-
sortment of products of the trademark “Ay! Pod-
sekay! “
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АКРОПОЛІС
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

Компанія ACROPOLIS  ведучий на ринку СНД 
виробник футлярів та аксесуарів для мис-
ливців і рибалок.

• Кофри для мисливської гладкоствольної та 
нарізної зброї, оптики та знаряддя, рюкзаки 
для мисливців.

• Чохли, футляри та кофри для вудилищ, спі-
нінгів, рибальських снастей та спорядження, 
сумки, рюкзаки для рибалок.

Наші   товари тільки високої якості і виготов-
ляються з використанням оригінальних кон-
структивних рішень, та матеріалів перевірених 
часом.

ACROPOLIS
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

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 pro-
duced 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, Києво-
Святошинський 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 ком-
пактному розмірі і за доступною ціною. Для 
виробництва човнів використовується цільно-
зварна конструкція з алюмінію. Завдяки своїм 
конструктивним властивостям, навіть на ма-
лопотужних моторах човен здатний показати 
достойні результати.

«ALBA BOAT» LLC
3-A Naberezhna str., Yurivka, Kyiv-
Sviatoshyn 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 alu-
minum. Due to its design properties, even with 
low-power engines, the boat is able to show re-
spectable performance.
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ТОВ «АУТДОРЗ 
ЕДВЕНЧЕРЗ»
Адреса магазину: 04070, м. Київ, вулиця 
Набережне шосе 25, магазин ВоблерОк, 
50 метрів від м. Дніпро!
Контактні телефони: +38 050 444-17-22 / 
+38 096 206-50-50
Адреса сайту: www.voblerok.ua

Ексклюзивний представник ТМ Hummingbird, 
ТМ MINN KOTA та ТМ CANNON в Україні – 
компанія ТОВ «АУТДОРЗ ЕДВЕНЧЕРЗ»!

Вперше в Україні буде відкрито офіційний 
центр з продажу, обслуговування та ремонту 
ехолотів Hummingbird та електромоторів 
MINN KOTA!!!

Контакти представника:

Генеральный директор – Vitas Miskinis, 
тел.: +370 685 60 409, e-mail: vitas@
outdoorsadventures.eu, адреса: Europos av.11, 
Kaunas 

__________________________________________

Lithuania

Головний менеджер з продажу - Iгнатович Iлля 
Євгенович, тел.: +380679154991, e-mail: illia@
outdoorsadventures.eu, адреса: Київ, Набе-
режне шоссе, 25

ТОВ «АУТДОРЗ ЕДВЕНЧЕРЗ» - крок назустріч 
рибалкам!

Риболовний магазин Воблерок-Nordfish спеці-
алізується на онлайн та роздрібного продажу 
риболовних та туристичних товарів.

У магазині представлений великий асор-
тимент рибальських товарів всесвітньо ві-
домих рибальських брендів. Ми пропонуємо 
тільки оригінальні товари для риболовлі, 
снасті, оснащення, приманки та корми. В нас 
в магазині можна купити спінінги Shimano, 
котушки Shimano і Daiwa, воблери Rapala та 
багато іншого. 

Також представлені всесвітньо відомі бренди, 
а саме – Graff, SIWEIDA, FAHRENHEIT, Favorite, 
ZEMEX, SPORTEX, Mepps, Keitech, Mann’s, 
Blue Fox та багато інших!

Максимальний улов, максимальний трофей, 
максимум задоволення!

Все це доступно з нами – магазин для рибалок 
– Воблерок.
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Берег
Вул. Энтузеастів 5, Киев, 02154, Україна
Тел.: +38 044 573 31 87
Факс: +38 044 573 31 87
E-mail: info@bereg.fish
www.mirrybolova.com.ua/

Компанія «BEREG» є офіційним представ-
ником провідних фірм на території України: 
Daiwa, Simms, Graphiteleader, Fudo Hooks, 
Duel, Yo-Zuri, Varivas, Tubertini, Lunker City, 
Z-man, Moncross.

Власна роздрібна мережа та оптова торгівля.

Повний асортимент продукції задовольнить 
будь-які побажання наших покупців - спортс-
менів і любителів лову на спінінг, ультралайт, 
мікроджиг, тролінг, фідерної, коропового лову, 
лову поплавцевою снастю, матчем, штекером, 
нахлистовою лову, лову сома на квок, люби-
телів морської риболовлі.

Bereg
5 Entuziastov str., Kiev, 02154, Ukraine
Tel.: +38 044 573 31 87 
Fax: +38 044 573 31 87 
E-mail: info@bereg.fish
www.mirrybolova.com.ua/

The company “BEREG” is the official repre-
sentative of the leading firms on the territory of 
Ukraine: Daiwa, Simms, Graphiteleader, Fudo 
Hooks, Duel, Yo-Zuri, Varivas, Tubertini, Lunker 
City, Z-man, Moncross.

Own retail network and wholesale.

A full range of products will satisfy any wishes of 
our customers - athletes and lovers of fishing for 
spinning, ultralight, microjig, trolling, feeder, carp 
fishing, fishing with float gear, match, plug, fly 
fishing, fishing for catfish for fishing, fishing en-
thusiasts.
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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    

Киів
Сирецька, 9,  м. Киів, 04073
+38 (067) 573-15-23
kiev@brig-motors.com
https://brig-motors.com  

- надувні човни класу РІБ  BRIG (Україна),

- надувні човни класу РІБ  GALA (Україна),

-  катери з алюмінію Gelex (Україна),

- підвісні човнові двигуни TOHATSU, SUZUKI,

- спорядження для водного спорту

Індивідуальний підбір,  гарантія, сервісне об-
слуговування, консультації фахівців.

BRIG MOTORS
Kharkiv
247 Moskovsky Av., 61072, 
Kharkov,Ukraine
Tel . +38 (067) 574-03-95
info.kharkov@brig-motors.com
www.brig-motors.com

Kiev 
9 Syretskaya str, 04073, Kiev, Ukraine
Tel. + 38  067 573-1523
info.kharkov@brig-motors.com
www.brig-motors.com

Products for work, sport and rest on the water:

- inflatable boats BRIG (Ukraine)

- inflatable boats Gala

- powerboats Gelex

- outboard engines TOHATSU, SUZUKI

Individual selection, selling, guarantee, mainte-
nance works, consultation of experts.

We invite business partners to the cooperation.



ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

76 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ. 
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

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

Наша фірма вже більше 5 років займається 
постачанням і продажем кращих риболо-
вецьких 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 про-
дукцію  багатьох інших виробників, призна-
чених також і для внутрішнього японського 
ринку. 

Запрошуємо до співпраці магазини .

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

Our firm delivers more than 5 years also sale of 
the best fishing tackles from Japan. Direct deliv-
eries 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,R-
yugi,Decoy, Yamaga Blanks, and also production 
of many other producers intended as well for the 
domestic Japanese market. 

We invite to cooperation shops.
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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, джиг-го-
ловки, їстівні силіконові приманки, мандули, 
спінери. Також в нашому асортименті є гачки 
та фурнітура, флюорокарбон та товари для 
зимової риболовлі. Наша продукція відповідає 
стандартам, зручна в експлуатації та задо-
вольнить 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, спе-
ціалізовані 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, silicone baits, mandulas 
and spinners. Also in our range are hooks and 
accessories, fluorocarbon and goods for winter 
fishing. Our products meet the standards, easy to 
use and will satisfy even the most demanding an-
glers. 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 com-
panies, 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 інте-
гратор безпілотних рішень. У структурі ком-
панії функціонують власні інженерні та ви-
робничі підрозділи, відкритий центр з обробки 
даних. Drone.UA — дистриб’ютор комерційних 
і промислових рішень компаній XAG, EcoFlow, 
DJI, Parrot, Flyability, Chasing, Kandao, дис-
триб’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. Ос-
новними напрямками роботи Drone.UA є роз-
робка та впровадження галузевих рішень, 
що ґрунтуються на технології дронів, надання 
послуг з використанням БПЛА, а також об-
робка 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 сіль-
ськогосподарському 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 in-
cludes 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 imple-
mentation 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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Жидкая Латка ТМ
www.latka24.com

В погоне за технологией изготовления изделий 
из полимерных тканей многие производители 
забыли о таком важном моменте как после 
эксплуатационное обслуживание, и откро-
венно говоря, просто этим пренебрегают.

Уже давно доказано, что изготовление любого 
изделия из полимерных тканей предполагает 
только метод сваривания, т.к. клей – это 
агрессивный полимер разрушающий основу 
ткани при попадании под ультрафиолет, и куда 
более опасно использовать клей в качестве 
материала для ремонта уже поврежденного 
изделия.

Нашей компанией в тандеме с зарубежными 
производителями полимерных материалов 
был разработан совершенно новый продукт, 
который способен на молекулярном уровне 
устранить практически любой причиненный 
дефект изделию из ПВХ ткани.

Так «Жидкая Латка» - это не что иное, как ПВХ 
в жидком виде, т.е. оригинальный материал из 
которого собственно и сделано Ваше изделие.

«Жидкая Латка» обладает рядом преиму-
ществ, благодаря которым изделие из ПВХ 
ремонтируется в домашних условиях и воз-
вращает себе первоначальный вид.

В состав «Жидкой Латки» входят сложные 
эфиры  а также активные реагенты, и бла-
годаря этой уникальной химической цепочке 
«Жидкая Латка» вваривается в поврежденное 
место и накладывается дополнительным 
слоем ПВХ , который обладает рядом преи-
муществ : эластичность,высокая адгезия, 
устойчивость к УФ, застывает монолитом на 
изделии, сохраняет оригинальные свойства и 
характеристики основы материала.

Простота в использовании  - самый главный 
плюс этого продукта! Теперь ремонт изделия 
занимает всего несколько минут! Три простых 
шага: обезжирить изделие – встряхнуть тюбик 
– нанести слой на ремонтируемую поверх-
ность! Через 12 часов Вы на воде! 

Теперь не придется платить огромные деньги 
за ремонт и транспортировку Вашего изделия! 
Теперь не нужно терять много времени в ожи-
дании ремонта – цените свое время, экономьте 
деньги  и берегите нервы, выбирая  «Жидкую 
Латку»!

Приглашаем к сотрудничеству магазины и тор-
говые организации, а для оптовых клиентов 
предлагаем особые условия по работе с ТМ 
«Жидкая Латка»
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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 тор-
гівлею продукції відомих виробників:

• “WENGER” – ножі, запальнички, годинники, 
рюкзаки, сумки (Швейцарія);

• “PIERRE CARDIN” – запальнички, порт-
сигари та аксесуари (Франція);

• “PIERRE CARDIN” – ручки, шкатулки, рамки 
для фотографій, інтер’єрні сувеніри - срібло 
(Італія);

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

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

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

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

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

• “LEIF LOWE” — косметичні дзеркала, по-
пільнички, шкатулки (Гонконг);

• “JARDIN D’ETE” - косметичні дзеркала, 
сумкотримачі, закладки для книг (Франція);

• “STINGER” – ножі (Гонконг);

• “CHARME DE FEMME” – рамки для фо-
тографій, 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 мо-
більних телефонів (Італія);

•   Кальяни  — (Індія);

• “DUKE” – ігрова колекція (Китай);

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

• “GIANNI TERRA” – ручки (Італія);

• “THE GOLFS” – гольфи (Японія);

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

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

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.
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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.

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

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

• “WENGER” - knifes, lighters, watches, back-
packs, bags (Switzerland); 

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

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

• “TONINO LAMBORGHINI”- lighters, guillo-
tines, humidors (Italy);

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

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

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

• “ ALKAZAR”  - flasks, cigarette cases (Italy);

• “LEIF LOWE “ - cosmetic mirrors, ashtrays, 
jewellery boxes (Hong Kong); 

• “JARDIN D’ETE” – cosmetic mirrors, handbag 
hooks, bookmarks (France);

• “STINGER” - knives (Hong Kong); 

• “CHARME DE FEMME” – photo frames, jew-
ellery boxes, clocks, mirrors (France);

• “KING WOOD” –wooden  jewellery boxes 
(Hong Kong);

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

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

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

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

•   Hookahs - (India);

• “DUKE” –collection of games (China);

• “VERONESE” – statuettes, fairies (Italy);

• “GIANNI TERRA” – pens (Italy);

• “THE GOLFS” – golf sets (Japan);

• “TONG” – wine sets (Germany);

• “NOVA” – shoes polish sets (Hong Kong).

     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.
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ІБІС
Україна, 06455, м. Київ, просп.  Степана 
Бандери, 20 
т./ф. +38 044 503 77 50, 529 70 40, 
e-mail: office@ibis-arm.kiev.ua
Магазини:
просп.  Степана Бандери, 20 (офіс, 
магазин, оптовий відділ) 
+380 (44) 503-77-50
бул. Дружби народів, 7, 
т.+380 (44) 528-37-82
бул. Лесі Українки, 16, 
т. +380 (44) 289-59-80 (без вихідних)
вул. Тимошенка, 19, 
т.+380 (44) 414-54-92 
вул. В.Гетьмана, 27, 
т.+380 (44) 455-71-70 (тир, магазин та 
майстерня з ремонту зброї та оптики)
пров. Несторівський, 7/9, 
т. +380 (44) 272-43-13
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 61, 
т.+380 (482) 34-57-13
Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 36, т. +380 (56) 371-96-99
Львів, вул. Лемківська, 9а 
+38(032) 232-80-01
Ліцензія МВС України  АГ  №507207 
від 22.03.11

«ІБІС» – найбільша в Україні мережа мага-
зинів, де можно знайти все для мисливства, 
рибальства та активного відпочинку. Торгівля 
оптом та вроздріб. Дев’ять наших магазинів 
пропонують своїм покупцям понад 100 000 
найменувань товарів компаній із світовим ім’ям 
для мисливців і рибалок: зброя Blaser, Merkel, 
Haenel,  Browning, Winchester, Fabarm, Beretta, 
Caesar Guerini, Piotti, Hatsan, Howa, Benelli, 
ATA ARMS, Форт, Lebeau-Courally, Krieghoff, 
Remington, Marlin, Mauser, Sauer, Anschutz, 
Walther, Dakota Arms, Gottfried Prechtl, H-S 
Precision, Oberland Arms, Christensen Arms,  
NEA, Uzkon, Schmeisser, Steyr Mannlicher, 
Rossi, Taurus, Tomahawk; оптика – Zeiss, 
Aimpoint, Dedal, Pentax, Nikon, Dipol, BSA 
optics, Swarovski, Docter, Air Precision, 
Hensoldt; March, Leapers, Nikko Stirling, Elcan; 

набої Remington, RIO, Tulammo, Sellier&Bellot, 
Sauvestre, RWS, GEСO, Rottweil, Winchester, 
Barnes, Black Hills Ammunition, Lapua, STS, 
Blaser; аксесуари Klever Ballistol, Emmebi, 
MAK, Browning, Sport Plast, Riserva, Milfoam, 
Multifon, Allen, Lansky,  Smith’s, Shooter’s 
Choice, Dewey, Purdey, Ameristep, Boyt, 
Magpul, Tapco,  Olight, ITP, JetBeam, Ledwave, 
Nitecore; пневматика – Baikal, Beeman, BSA 
guns, Cometa, Diana, Hatsan, KalibrGun, Kral, 
Norica, Shanghai, ASG, Borner, KWC, SAS, 
Zoraki, Stalker, ЗлатМаш, ME (CunoMelcher), 
Alfa, Taurus, H&N, JSB, Kovohute, Marksman;   
ножі– Cold Steel, Spyderco, Puma, Katz, Fox 
Knives, FKMD, Opinel, Mora, Zero Tolerance,  
Boker, Kershaw,  Mcusta, Hogue, Helle, Chris 
Reeve, Microtech, Blackhawk Blades, Partner, 
Skif, Victorinox, Кізляр, Окнайф, Basco; ри-
бальське спорядження фірм Favorite, Sensas, 
StarBaits, Sunline, Stonfo, Tenryu, Shimano,  Ever 
Green, Ecogear, Rublex, Jackson, Smith, DUO 
International, Jackall, Tict, Imakatsu, Carpio, 
Marco Polo, Golden Mean, Maria, MAVER, SONIK, 
Usami, Reins, Keitech, Decoy, FOX, Z-man, 
Select, Daiwa, Prologic, Rodio Craft, Forest, 
Mukai, ValkeIn, Smart, Gardner, Martin SB, CC 
Moore, Solar, MAP, туристичне спорядження 
Snow Peak; термоси Zojirushi; одяг та взуття 
від Chevalier, Browning, Blaser, Beretta,  Leder 
Weiss, Hallyard, Rascher, Habsburg, Jagdhund, 
Prois, Snugpak, Seeland, Harkila, Omniteksas, 
Shannon,  Termo Function, Lynx, John Molloy, 
Spring, Chiruca, LaCrosse, Magellan&Mulloy, 
Monte Sport, Kenetrek, Hanwag, Pro Line, Le 
Chameau, BLACKHAWK!, SITKA Gear, SOD 
Gear, OTTE Gear, Snugpak, Castellani, Danner, 
Corcoran; піротехніка; товари для активного 
відпочинку. У стрілецькому тирі «ІБІС», роз-
ташованому в центрі міста, досвідчені спе-
ціалісти навчать вас стріляти з вашої зброї, 
або запропонують зброю на вибір із арсеналу 
тиру, а також дадуть можливість підтримувати 
та вдосконалювати свою майстерність.

www.ibis.net.ua 
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IBIS
Ukraine, 06455, Kyiv, 20 Stepan Bandera 
Ave
tel/fax +380 44 503-77-50, 529-70-40, 
e-mail: office@ibis-arm.kiev.ua
Shops:
20 Stepan Bandera Ave 
tel +380 (44) 503-77-50
7 Boulevard Druzhby Narodiv, 
tel +380 (44) 528-37-82
16 Boulevard Lesi Ukrainki,  
tel.+380 (44) 289-59-80
19 Tymoshenka Str.,  
tel.+380 (44) 414-54-92
27 Getmana Str., 
tel.+380 (44) 455-71-70 (shooting-range 
and shop and workshop)
7/9 Nesterivskiy Prov., 
tel. +380 (44) 272-43-13
61, V.Arnautska Str., Odessa  
tel.+380 (482) 34-57-13
36, Naberezhna Peremogu Str., 
Dnipropetrovsk  tel. +380 (56) 371-96-99
9а Lemkivska Str., Lviv tel. 
+38(032) 232-80-01
License of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine АG  №507207 dated  
22.03.11

“IBIS” – is the biggest Ukrainian supplier of ev-
erything necessary for hunting, fishing and 
outdoor sport. There are wholesale and retail 
trade. In our nine shops our customers could find 
wide assortment of 80 000 different goods for 
hunters and fishermen from famous trademarks: 
smoothbore and rifled arms of Blaser, Merkel, 
Haenel,  Browning, Winchester, Fabarm, Beretta, 
Caesar Guerini, Piotti, Hatsan,Howa, Benelli, ATA 
ARMS, Форт, Lebeau-Courally, Krieghoff, Rem-
ington, Marlin, Mauser, Sauer, Anschutz, Walther, 
Dakota Arms, Gottfried Prechtl, H-S Precision, 
Oberland Arms, Christensen Arms, NEA, Uzkon, 
Schmeisser, Steyr Mannlicher, Rossi, Taurus, 
Tomahawk; optics: – Zeiss, Aimpoint, Dedal, 
Pentax, Nikon, Dipol, BSA optics, Swarovski, 
Docter, Air Precision, Hensoldt; March, Leapers, 
Nikko Stirling, Elcan; cartridges: Remington, 
RIO, Tulammo, Sellier&Bellot, Sauvestre, RWS, 

GEСO, Rottweil, Winchester, Barnes, Black Hills 
Ammunition, Lapua, STS, Blaser; accessories: 
Klever Ballistol, Emmebi, MAK, Browning, Sport 
Plast, Riserva, Milfoam, Multifon, Allen, Lansky,  
Smith’s, Shooter’s Choice, Dewey, Purdey, Amer-
istep, Boyt, Olight, ITP, JetBeam, Ledwave, Ni-
tecore; pneumatic weapon: Baikal, Beeman, 
BSA guns, Cometa, Diana, Hatsan, KalibrGun, 
Kral, Norica, Shanghai, ASG, Borner, KWC, SAS, 
Zoraki, Stalker, ЗлатМаш, ME (CunoMelcher), 
Alfa, Taurus, H&N, JSB, Kovohute, Marksman;  
knives Cold Steel, Spyderco, Puma, Katz, Fox 
Knives, FKMD, Opinel, Mora, Zero Tolerance,  
Boker, Kershaw,  Mcusta, Hogue, Helle, Chris 
Reeve, Microtech, Blackhawk Blades, Partner, 
Skif, Victorinox, Кізляр, Окнайф, Basco; goods 
for fishing: Favorite, Sensas, StarBaits, Sunline, 
Stonfo, Tenryu,Shimano,  Ever Green, Ecogear, 
Rublex, Jackson, Smith, DUO International, 
Jackall, Tict, Imakatsu, Carpio, Marco Polo, 
Golden Mean, Maria, MAVER, SONIK, Usami, 
Reins, Keitech, Decoy, FOX, Z-man, Select, 
Daiwa, Prologic, Rodio Craft, Forest, Mukai, 
ValkeIn, Smart, Gardner, Martin SB, CC More, 
Solar, MAP,  tourist equipment Snow Peak; ther-
moses Zojirushi;  clothes and footwear: Chevalier, 
Browning, Blaser, Beretta,  Leder Weiss, Hallyard, 
Rascher, Habsburg, Jagdhund, Prois, Snugpak, 
Seeland, Harkila, Omniteksas, Shannon,  Termo 
Function, Lynx, John Molloy, Spring, Chiruca, La-
Crosse, Magellan&Mulloy, Monte Sport, Kenetrek, 
Hanwag, Pro Line, Le Chameau, BLACKHAWK!, 
SITKA Gear, SOD Gear, OTTE Gear, Snugpak, 
Castellani, Danner, Corcoran; pyrotechnics, 
goods for outdoor activities. At downtown lo-
cated IBIS shooting-range our clients are trained 
by experienced instructors in using different kind 
of weapons either own or rented from our arsenal.  
www.ibis.net.ua
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КАРДИНАЛ
ПП Шайдаров Віталій Іванович.
Україна, Київська обл, Києво-
Святошинський р-н, с. М.Рубежовка.
ул.Шевченко42а.
 +38 (066) 2576800 +38 (096) 3386097
e-mail: kardinalfishfood@gmail.com
www.kardinalfishfood.com

Компанія КАРДИНАЛ, з 2004 року., є вироб-
ником натуральних кормів для акваріумних 
риб.

Виходячи з досвіду і наявності сировинної 
бази, фахівцями компанії, була розроблена 
універсальна добавка-активатор клювання.

До складу активатора входять ферменто-
ваний личинки і ракоподібні, такі як: мотиль, 
гаммарус в співвідношенні 30: 70%.

Практика показала, активатор найбільш 
ефективний для приважування таких риб як: 
короп, білий амур, карась, плотва, а також 
добре відпрацьовує на хижаків - сом, щука, 
окунь, йорж, судак, головень.

CARDINAL
PE Shaydarov Vitaliy Ivanovich.
Ukraine, Kiev region, Kiev-
Svyatoshinsky district, from. 
M.Rubezhovka.ul.Shevchenko42a.
 +38 (066) 2576800 +38 (096) 3386097
e-mail: kardinalfishfood@gmail.com
www.kardinalfishfood.com

CARDINAL company, since 2004., is a manufac-
turer of natural feed for aquarium fish.

Based on the experience and the availability of 
raw materials, the company’s specialists have de-
veloped a universal bite activator additive.

The activator includes FERMENTED larvae and 
crustaceans, such as: MOTEL, GAMMARUS in a 
ratio of 30: 70%.

Practice has shown that the activator is most ef-
fective for rearing such fish as: carp, grass carp, 
crucian carp, roach, and also works well on pred-
ators - catfish, pike, perch, ruff, zander, chub.
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«ЛАЙФ СТАЙЛ 
КЕМПЕР ГРУП»
LLC «Lifestyle Camper Group UA»
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.

- 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 клі-
єнтів 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 41
+380 (98) 99 748 00
E-mail: def@lscgroup.eu
Site: https://www.lnx.com.ua/

- Line-X – це доступне Вам вже сьогодні, 
високо технологічне рішення та безкомпро-
місний захист.

- Матеріал Line-X є першим, офіційно ви-
знаним, рекомендованим та прийнятим у за-
стосування матеріалом захисту при вибухах 
(США). 

- Матеріалом Line-X вкриті стіни Пентагону в 
США.

- Матеріал Line-X використовується при ви-
робництві підводних човнів. 

- Матеріал Line-X безальтернативний ма-
теріал для застосування у гірничо-видобувній 
галузі США (захист гірничих рудо-приймаючих 
басейнів).

- Матеріал «Line-X», це не просто покриття – 
це філософія захисту об’єктів, поверхонь та 
матеріалів.
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МАЙСТЕР-ХАРКІВ
т +38 093 083 18 00-вайбер
т +380686007706
mmv68-11@ukr.net

Компанія на риболовецькому ринку вже 20 
років. являеться представником провідних 
світових брендів

таких як фірма BALSAX (виробництво воло-
сіні-поплавців) фирма STREAM-ЛАТВІЯ-РИГА 
(поплавок з бальси) і безліч інших рибальських 
товарів!

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

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

Канадські алюмінієві човни «Harbercraft» аксе-
суари, комплектуючі, запчастини до човнів та 
двигунів

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

Exclusive distributor of Harbercraft boats in 
Ukraine, accessories, spare parts and boat en-
gines
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Наутілус
Визволення 10/15а Вінниця Україна 21050 
тел.+380674302359 
email:poplavok.nautilus@qmail.com 

Продаж риболовного поплавця з бальзи, ви-
готовленого на високоточних шліфувальних 
станках з числовим програмним управлінням. 
Продаж та поставка комплексів для вироб-
ництва риболовних поплавців.

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

Sale of corkwood fishing floats produced on nu-
meric control high-precision grinding equipment.

Sale and delivery of fishing float production units.
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Марина «Оріяна»
Вул. Набережна 3, Вишгород, 07300, 
Україна
Тел.: +38 050 357 57 15 
E-mail: marina@oriyana.com
www.oriyana.com

Марина «Оріяна» розташована на мальов-
ничому березі Дніпра в п’яти кілометрах від 
Києва і розрахована на 60 суден від 20 до 50 
футів.

Марина є ексклюзивним дистриб’ютором про-
відних європейських яхтових верфей: Linssen 
Yachts B.V., Fairline Yachts Ltd., Arcadia Yachts 
S.r.l. та Nimbus Group (включаючи бренди 
Nimbus, Paragon, Alukin, Aquador, Bella, Flipper, 
Falcon).

На території є сервісний центр водної техніки, 
де забезпечують швидке висококваліфіковане 
обслуговування, а в разі потреби – складний 
ремонт суден. Сервісний центр марини ав-
торизований компаніями: Volvo Penta, Vetus, 
Yamaha, Honda.

Marina «Oriyana»
Naberezhna str. 3, Vyshhorod, 07300, 
Ukraine
Tel.: +38 050 357 57 15 
E-mail: marina@oriyana.com
www.oriyana.com

Marina “Oriyana” is located on the picturesque 
bank of the Dnipro, five kilometers from Kyiv and 
is designed for 60 vessels from 20 to 50 feet.

Marina is the exclusive distributor of leading Eu-
ropean shipyards: Linssen Yachts B.V., Fairline 
Yachts Ltd., Arcadia Yachts S.r.l. and Nimbus 
Group (including Nimbus, Paragon, Alukin, 
Aquador, Bella, Flipper, Falcon brands).

On the territory of marina there is a service 
center for water equipment, where they provide 
fast highly qualified service, and, if necessary, a 
complex repair of vessels. The service center of 
the marina is authorized by the following com-
panies: Volvo Penta, Vetus, Yamaha, Honda.
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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

Представник ТМ TIM в Україні

Товари для риболовлі та відпочинку:

- модельний ряд поплавців (дуті, піноп-
ластові, дерев’яні);

- мормишки элітних моделей (литі, паяні на 
гачку MUSTAD);

- блешня зимова (3- та 1-гачкова);

- донки літні;

- литі грузила;

- інші товари в асортименті;

- усе для ловлі коропа, прикормки, маку-
шатники;

- джиг-головки в асортименті на гачку 
Gamakatsu.

Виготовлення снастей за індивідуальним за-
мовленням.

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

Representative of ТМ TIM in Ukraine.

The goods for fishing and rest:

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

- 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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Патап Одеса
Телефони:
+38 067 488 87 50
+38 096 330 58 30
+38 066 711 37 17
E-mail: patapfish@yandex.ua

Ми представляємо торгові марки:

Патап - продаж годівниць і оснащень для лову 
мирної риби, при виробництві яких враховані 
побажання досвідчених рибалок з різних ре-
гіонів України.

ANACONDA - поплавці, розроблені на основі 
багаторічного досвіду лову в різних умовах. 
Всі проходять попередню перевірку, ціни дуже 
доступні.

НАТА - українська марка поплавців.

SPINNEX (Польща) - блешні відомого бренду за 
цінами виробника.

MAD CARP - аксесуари для коропової лову за 
цінами виробника.

SILVER FISH - спінінги, карпові і фідерні ву-
дилища високої якості за демократичними 
цінами.

JAXON (Польща) - в наявності і під замовлення.

А також всі категорії товарів для риболовлі від 
гачка до човна.

PATAP Odessa
Phone: +38 067 488 87 50
+38 096 330 58 30
+38 066 711 3717
E-mail: patapfish@yandex.ua

We represent brands:

PATAP - selling feeders and rigs for catching 
peaceful fish, the production of which responded 
to an experienced fishermen from different re-
gions of Ukraine.

ANACONDA - floats, developed over years of ex-
perience fishing in different conditions. All require 
approval, the prices are very affordable.

NATA - Ukrainian brand floats.

SPINNEX (Poland) - lures a famous brand for pro-
ducer prices.

MAD CARP - accessories for carp fishing at pro-
ducer prices.

SILVER FISH - spinning, carp and feeder rods are 
of high quality at affordable prices.

JAXON (Poland) - in stock and on order.As well as 
all categories of goods for fishing from the hook 
to the boat.
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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 “Мер-
курій”, ТОВ “Донбас Інформ”, а також через 
“Укрпошту”, “Союзпечать”, мережу приватних 
розповсюджувачів, у мисливських і рибаль-
ських 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 ри-
балок, Державного

комітету лісового господарства України, Міне-
коресурсів України;

- зброя, мисливське спорядження, собаків-
ництво;

- 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.

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 RI-
BOLOVLJA) is the only newspaper in Ukraine 
covering the problems of hunting and fishing. It 
has been published since October 2001 and dis-
tributed 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 Fish-
ermen Society are ready to answer your ques-
tions on the pages of our newspaper.

In the paper, you can find the following infor-
mation: decrees of the Ukrainian

Hunters and Fishermen Society, the Ukrainian 
State Forestry Committee,

the Ministry of Environment and Natural Re-
sources 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.
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Інтернет-магазин 
«Рибачок»
Вул. Миколи Василенка, 21, Київ, 03124
Тел.: +38 050 540 91 01, +38 097 745 45 63
E-mail: ruba4ok.shop@gmail.com
https://ruba4ok-shop.com.ua

Воблери ручної роботи українського вироб-
ництва. Поєднують в собі високу якість

виготовлення і працездатність - з одного боку, 
і бюджетний цінник - з іншого боку.

Всі воблери ретельно перевірені, оснащені 
трійниками Origin і запаковані в індивідуальні 
коробки.

Online store 
“Ruba4ok”
21 M.Vasylenko str., Kyiv, 03124, 
Ukraine
Tel.: +38 050 540 91 01, 
+38 097 745 45 63
E-mail: ruba4ok.shop@gmail.com
https://ruba4ok-shop.com.ua

Handmade bait Ukrainian production. They 
combine good workmanship and performance - 
on

the one hand, and a budget price tag - on the 
other. All baits are carefully checked, equipped

with Origin tees and packed in individual boxes.
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СИЛУМІН
Пошт. адреса: 72301,  вул. Пушкіна, 268,  
м. Мелітополь,  Запорізька обл.,  Україна
Юр. адреса:     72400,  вул. Східна, 10,  
смт Приазовське,  Запорізька обл.,  
Україна
Тел.    +38 06133 2-24-41
Факс  +38 06133 2-24-41
Моб.   +38 067 7059569;  +38 050 4059569
Моб.   +38 097 8343819;  
Моб.   +38 097 6510517;  +38 095 8343819
Е-mail:  mail.silumin@gmail.com
сайт:   www.silumin.com.ua
www.siluminmarket.com.ua

ТОВ «Силумін» - провідний український ви-
робник товарів народного споживання з хар-
чових алюмінієвих сплавів, зокрема, литого 
посуду та аксесуарів для активного відпо-
чинку на природі. Підприємство засноване у 
1998 році. З перших кроків до теперішнього 
часу ми з повагою ставимось до найкращих 
традицій виробництва металевого посуду. З 
кожним етапом розвитку наша компанія на-
магається максимально вдосконалити  свою 
продукцію, оптимально поєднуючи вимоги ви-
сокої якості, стилю і обґрунтованої ціни. Різ-
номанітність форм  і  видів  виконання  задо-
вольнить  побажання  будь-якого споживача. 

Асортимент нашої продукції постійно попов-
нюється цікавими новинками. Зокрема, не 
так давно був налагоджений випуск нової 
виробничої лінії «ГРАНІТ». Ця лінія - втілення 
і реалізація сучасного проекту зі створення 
стильного, ергономічного і дуже надійного 
посуду. Посилене багатошарове протипри-
гарне покриття нового покоління від про-
відних європейських виробників відповідає 
всім вимогам екологічності та безпеки.

Компанія «Силумін» з радістю готова запро-
понувати новинки сезону 2020 року. Нам 
вдалося повністю освоїти і вдосконалити 
ряд великогабаритного посуду: казан 100-л, 
казани татарські 24, 40 і 80-л, жаровня діа-
метром 420 мм. Незабаром готуються до се-
рійного виробництва нові позиції - казан ту-
ристичний на 40 літрів, тринога-гриль висотою 

1,8 м з решіткою для барбекю діаметром 700 
мм, мангал-самокрут для шашликів, новий фа-
сонний ряд посилених пічок з димарями під 
казани татарські. 

Наш колектив невпинно продовжує працювати 
над розширенням і вдосконаленням й інших 
виробничих ліній – «КЛАСИКА», «ЕМАЛЬ», 
«ЛЮКС», «СЛОВ’ЯНСЬКА ПІЧ», «АЗІЯ», 
«ТУРИЗМ». За відгуками постійних покупців 
відмінно себе зарекомендували такі позиції 
як горщик пічний 18-л, форми для пасхальних 
пасочок, хлібні форми, різноманітні похідні по-
льові пічки під казани, універсальна складна 
міні-пічка, компактний і багатофункціональний 
туристичний комплект «ДЕСАНТ», зручні та 
практичні сковорідки з відкидними ручками, 
кілька видів нових мангалів і коптилень із нер-
жавіючої сталі.

Ми з гордістю представляємо власну торгову 
марку - «СИЛУМІН®», що зареєстрована в 
Державному реєстрі свідоцтв України на знаки 
для товарів і послуг.

Наша продукція знайома по всій території 
України, ближнього зарубіжжя, а також в 
країнах Євросоюзу. Якість підтверджена сер-
тифікатами відповідності України, Росії, Бі-
лорусі, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Гер-
манії, Литви, Казахстану, Киргизстану, Ізраїлю 
та США. 

Ми завжди раді новим партнерам і готові 
втілити в життя навіть самі неординарні ідеї!        

З нами – тільки приємні спогади!
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SILUMIN
Mail address:  72301, Pushkin Str., 
268,  Melitopol,  Zaporizhzhya region,  
Ukraine
Legal address: 72400, Skhidna Str., 
10,  Priasovske village,  Zaporizhzhya 
region,  Ukraine

Tel.         +38 06133 2-24-41
Fax         +38 06133 2-24-41
Mobile    +38 067 7059569;  
+38 050 4059569
Mobile    +38 097 8343819; 
Mobile    +38 097 6510517;  +38 095 
8343819
Е-mail     mail.silumin@gmail.com
Web         www.silumin.com.ua     
www.siluminmarket.com.ua

«SILUMIN» LTD is the leading Ukrainian company, 
which produces the consumer goods from the 
food aluminium alloys, in particular, poured 
crockery and accessories for camping. The 
company had been founded in 1998. On each 
stage of the development our company tries to 
maxiperfect the products, connecting the require-
ments of high quality, style and optimum price. 
We aim to satisfy the demands of each consumer. 

Our product range is constantly updated with 
interesting new products. In particular, it has re-
cently been launched production of a new line 
“GRANITE”. This line is the embodiment and 
implementation of a modern project to create 
stylish, ergonomic and very reliable tableware. 
Reinforced multilayer new generation non-stick 
coatings of leading European manufacturers 
meet all environmental and safety requirements.

«SILUMIN» company is glad to offer novelties of 
the season 2020. We’ve fully exploit and improve 
a number of large cookware: 100-liters cauldron, 
tatar cauldrons 24, 40 and 80 liters, roaster of di-
ameter 420 mm. New items are being prepared 
for mass production - 40-liters camp cauldron, 
tripod - grill with height 1,8 m and barbecue grille 
of diameter 700 mm, mangal for barbecues with 
with self-rotating skewers, new shaped row of re-
inforced ovens with chimneys for tatar cauldrons.

      Also we tirelessly continue work on ex-
panding and upgrading other production lines 
– «CLASSIC», «ENAMEL», «LUX», «RUSSIAN 
OVEN», «ASIA», «TOURISM». Review of regular 
customers well-proven items such as oven pot 
18-liters, forms for Easter cakes, baking bread 
forms, various field ovens for cauldrons, universal 
foldable mini-oven, compact and versatile travel 
set “DESANT”, comfortable and practical frying 
pans with folding handles, several new types 
of grills and smokehouses made from stainless 
steel.

We are proud to introduce our brand – «SI-
LUMIN®», registered in the State Register of cer-
tificates of Ukraine of marks for goods and ser-
vices.               

Our products are familiar through all of the ter-
ritory of Ukraine, near foreign countries as well 
as in EU. The certificates of accordance of  
Ukraine, Russia, Belarus, Moldova, Romania, 
Poland, Czech Republic, Germany, Lithuania, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Israel and USA confirm the 
quality.

We’re always glad to connect new partners and 
are ready to realize even the most imaginative 
ideas!       

Only the  happy memories with us!
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ТРЕКІНГ
Вул. Жилянська 148, Київ, 01135, Україна
Тел.: +38 097 806 42 04
Факс: +38 095 063 84 89
E-mail: contact@trekking.in.ua
http://trekking.in.ua
facebook.com/TrekkingTM

ТМ «ТРЕКІНГ» – перші захисні шкарпетки 
та компресійні гольфи українського вироб-
ництва, що починають свою історію з 2014-го 
року з розробки перших трекінгових шкар-
петок для української армії! Наша продукція 
- це комфорт і безпека Ваших ніг в умовах 
екстремальних навантажень в різноманітних 
сферах активної діяльності, це якість та функ-
ціональність, перевірена військовими під час 
виконання тактичних завдань протягом бага-
тоденних польових виходів, а також спортс-
менами на ультрамарафонських дистанціях 
та альпіністами у високогірних експедиціях! 
Практичний дизайн та розмірна сітка спе-
ціальних шкарпеток в стилі «унісекс» від ТМ 
«ТРЕКІНГ» задовільнить і чоловіків, і жінок, і 
підлітків!

Широкий асортимент дозволяє обрати функ-
ціональні шкарпетки на будь-яку пору року 
і для будь-якого взуття! В наявності літній, 
демісезонний та зимовий модельний ряд. 
Продукція ТМ «ТРЕКІНГ» стане у пригоді 
спортсменам та екстремалам, туристам та 
альпіністам; мисливцям та рибалкам; військо-
вослужбовцям  та працівникам охоронних 
структур, навіть робітникам різноманітних 
галузей, а також просто шанувальникам ак-
тивного відпочинку!

ТМ «ТРЕКІНГ» постійно підтримує попу-
ляризацію та розвиток спорту в Україні, є 
партнером багатьох спортивних заходів та 
змагань. А саме головне, компанія розробляє 
та виготовляє сучасну і, в той же час, доступну 
продукцію для вітчизняних любителів ак-
тивного та здорового способу життя, кожного 
дня надаючи можливість долучатися до цієї 
когорти все більшій кількості українців! Де-
тально з асортиментом та цінами виробника 
можливо ознайомитись на http://safety-socks.

com. Обравши шкарпетки ТМ «ТРЕКІНГ» Ви 
також отримуєте від виробника впевнену га-
рантію якості протягом 90 днів! Отже: «Обирай 
сучасне українське!»
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«Три Кита» центр 
сучасної риболовлі
Вул. Алматинська 35а, Київ, 02092, 
Україна
Тел.: +38 050 4623370 
Viber: +380992898207
E-mail: info@trikita.com.ua
https://trikita.com.ua/

Три Кита - це центр сучасної риболовліякий 
з 2004 року є надійним партнером для своїх 
клієнтів в сфері риболовецького бізнесу на те-
риторії України. 

Ми представляємо продукцію всесвітньо 
відомих торгових марок, таких як Gardner 
Tackle, Nutrabaits, Solar, Harrison advaced rods, 
Fortis, Middy, Kodex, PB Product, Bruce Ashby 
Roads, Enterprise Tackle (Англія), Browning, 
Quantum, Rhino, Black Cat, Zebco (Німеччина), 
Amiaud-Peche (Франція). Ми пишаємося парт-
нерськими відносинами з цими компаніями і з 
задоволенням представляємо їх продукцію на 
ринку України.

Ми завжди раді новим клієнтам і дуже до-
рожимо нашими постійними.

Tri Kita
35a Almatinska str., City, 02092, Ukraine
Tel.: +38 050 4623370 
Viber: +380992898207
E-mail: info@trikita.com.ua
https://trikita.com.ua/

Tri Kita is a centre for modern fishing and has 
been a reliable partner for its clients in the fishing 
business in Ukraine since 2004. 

We represent products of world famous brands 
such as Gardner Tackle, Nutrabaits, Solar, Har-
rison advised rods, Fortis, Middy, Kodex, PB 
Product, Bruce Ashby Roads, Enterprise Tackle 
(England), Browning, Quantum, Rhino, Black Cat, 
Zebco (Germany), Amiaud-Peche (France). We 
write partnership relations with these companies 
and with pleasure represent their products on the 
market of Ukraine.

We always welcome new customers and value 
our loyal customers.
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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!

Телеканал, що відкриє глядачам світ найдав-
ніших людських захоплень – рибальства, по-
лювання, збору грибів, трав та ягід,а також 
розповість безліч кулінарних секретів приго-
тування їжі.

Це місце, де зустрічаються люди, що не 
мислять свого життя без полювання, про-
гулянок по лісу та рибальства,  для тих, хто 
міцно стоїть на ногах та бере від життя мак-
симум.

Програми:

«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.

«Трофейний рецепт»

Найкращі та нестандартні рецепти страв, без-
доганне оформлення та кулінарні хитрощі.

«Полювання на рибальство»

Перше гумористичне шоу про полювання і ри-
бальство.

Супутникові параметри

Супутник……………………..ASTRA 4A

Орбітальна позиція…………..4.9Е

Частота……………………….12 265МГц

FEC…………………………...3\4

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

Поляризація………………….горизонтальна

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

TV channel of your devotion!

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

TV channel that will open a world of ancient peo-
ple’s devotions such as fishing, hunting, mush-
rooms and berries collection and will also tell 
about numerous culinary secrets.

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

Programms:

  «Fisherman’s Calendar» 

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

«Trofey Recipe» 

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

 «Hunting and Fishing» 

The first comedy show about hunting and fishing.

Satellite settings
Satellite………………….ASTRA 4A
Orbital position………….4,9Е
Frequency………………..12 265 MHz
FEC……………………...3\4
Symbol rate………………30 000 сим/сек. 
Polarization………………horizontal
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ТОВ «УКРПАК 
ХОЛДИНГ»
Вул. Є. Чавдар, 2 , м. Київ, 02072, Україна
Тел.: +38 (044) 585-21-08
Факс: +38 (044) 585-21-08
E-mail: office@ukrpack-holding.com.ua
www.mustang-tape.com 
www.ukrpack-holding.com.ua 

Компанія «УКРПАК ХОЛДИНГ» -  національний 
виробник клейких та спеціалізованих стрічок, 
а також один із провідних постачальників кле-
йових рішень. Структура виробничих потуж-
ностей створена для забезпечення замкнутого 
та повного циклу виробництва. Результатом 
систематичного вдосконалення ТОВ «УКРПАК 
ХОЛДИНГ» стала сертифікація за міжна-
родними стандартами управління та контролю 
якості ISO 9001:2018, яка гарантує, що підпри-
ємство випускає продукцію на стабільному 
рівні якості та постійно його підвищує. 
MUSTANG™ пропонує ексклюзивні вирішення 
абсолютно різнопланових завдань, проблем та 
форс-мажорів, які можуть виникнути на шляху 
прихильників активного та екстремального 
проведення часу. Представлений асортимент 
орієнтований на любителів активного відпо-
чинку, екстремального спорту, риболовлі, мис-
ливства та туризму. 

Всі клейкі стрічки та клеї за своїм складом та 
технічними параметрами адаптовані до екс-
тремальних умов: підвищена вологість, пил, 
бруд, перепади температур, зовнішні механічні 
дії та навантаження, УФ-випромінювання, не-
обхідність в екстреному ремонті та приклею-
ванні без додаткових інструментів та спеці-
альних навичок. Якість продукції відповідає 
вимогам ДСТУ EN 1943:2008 та нормам СЕС 
України. 

“UKRPACK 
HOLDING” LLC
Office 207, Building 2, Chavdar Str., 
Kiev, Ukraine, 02072
Tel.: +38 (044) 585-21-08
Fax: +38 (044) 585-21-08
E-mail: office@ukrpack-holding.com.ua
www.mustang-tape.com 
www.ukrapck-holding.com.ua 

“UKRPACK HOLDING” LLC is a national manu-
facturer of adhesive and specialized tapes, and 
one of the leading suppliers of adhesive solu-
tions. The structure of production capacities 
is organized to provide a closed and complete 
production cycle. The systematic improvement 
of “UKRPACK HOLDING” LLC resulted in cer-
tification according to the international man-
agement and quality control standards ISO 
9001:2018, which guarantees that the company 
supply products at a stable level of quality and 
constantly improves it.

MUSTANG ™ offers exclusive solutions to abso-
lutely diverse tasks, problems and force majeure 
that may arise on the way of fans of active and 
extreme pastime. The presented assortment is 
aimed at lovers of outdoor activities, extreme 
sports, fishing, hunting and tourism.

All adhesive tapes and adhesives in their com-
position and technical parameters are adapted to 
extreme conditions: high humidity, dust, dirt, tem-
perature changes, external mechanical actions 
and loads, UV-radiation, as well as the need for 
emergency repairs and gluing without additional 
tools and special skills. The quality of products 
meets the requirements of DSTU EN 1943:2008 
and the norms of the SES of Ukraine.
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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, ка-
терів, човнів, моторів та іншої водної техніки.

Подорожі та риболовля на вітрильних і 
моторних яхтах по всьому світу.

Статті, огляди, тестдрайв, і багато іншої ко-
рисної 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 за-
безпечення плавзасобів і їх екіпажів, практичні 
поради та консультації.

“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 sup-
plies for boats and their crews; practical advice 
and advice.
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130*59mm

242*30mm

80*10mm

60*7mm

ТОВ «Науково-
виробнича 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 за-
снована в Києві у 2009 році. Тоді ж була заре-
єстрована торгова марка FAHRENHEIT.

За 10 років роботи наша продукція стала ві-
домою і популярною на ринках України та 
Європи. Багато в чому це обумовлено ос-
новною ідеєю нашої компанії: довести, що 
продукція яка розробляється та виготовля-
ється в Україні, може успішно конкурувати із 
зарубіжними аналогами. Що для цього необ-
хідно? 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 вироб-
ництві. Компанія є офіційним представником 
таких світових виробників високотехноло-
гічних матеріалів - Polartec (США), PrimaLoft 
(США), GELANOTS (Японія).

“Scientific 
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 mate-
rials from leading world manufacturers, modern 
production methods and flexible pricing policies.

  All TM FAHRENHEIT products are designed 
and manufactured in Ukraine, on their own pro-
duction. The company is an official representative 
of such world-class manufacturers of high-tech 
materials - Polartec (USA), PrimaLoft (USA), GE-
LANOTS (Japan).
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ТОВ ФІШАП
вул. Набережна 4, с. Боромики, 
Чернігівська обл., 15532, Україна
Тел.: +38 098 868 21 21 
E-mail: sale@fishuplures.com
www.fishuplures.com

Компанія FishUp – український виробник спі-
нінгових приманок, була заснована рибал-
ками-спортсменами – багаторазовими пере-
можцями 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 ба-
жання створити якісний, високоефективний і в 
той же час доступний продукт.

Всі приманки FishUp проектуються і виробля-
ються в Україні на спеціалізованому облад-
нанні, але, перш ніж потрапити в серійне ви-
робництво, вони проходять тривалий процес 
тестування і усіх можливих «доопрацювань».

Для виготовлення приманок FishUp ми вико-
ристовуємо тільки високоякісний матеріал, 
натуральний атрактант та солі, що роблять їх 
настільки результативними та привабливими 
для риби.

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

FishUp is Ukrainian manufacturer of fishing baits 
and lures, which was founded by anglers, mul-
tiple 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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Фішдрім
ТОВ «Фішдрім»
пр.Маяковського 72/11, Донецька обл. 
м.Курахово, 85612, Україна
Тел./факс: +38 062 345 76 15
Тел.: +38 050 491 64 44
E-mail: info@fishdream.ua
http://www.fishdream.ua

Компанія «FishDream» провідний виробник ри-
боловних насадок, прикормок та добавок до 
них. Висока якість та широкий ассортимент 
нашої продукції дозволили з гідністю зайняти 
місце в арсеналі риболовів України, Росії, Бі-
лорусії там Молдови.

FishDream
Fishdream Ltd.
72/11 Maykovskogo ave., Kurahovo, 
UA- 85612 Donetsk region
Tel./fax: +38 062 345 76 15
Tel.: +38 050 491 64 44
E-mail: info@fishdream.ua
htpp://www.fishdream.ua

“FishDream” is a leading manufacturer of fishing 
baits, groundbaits and additives. High quality and 
a wide assortment of our products allowed to take 
advantage of a place in the arsenal of fishermen 
from Ukraine, Russia, Belorussia, Moldova there.
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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 ви-
знання в Україні та за її межами завдяки своїм 
високим характеристикам та оптимальному 
співвідношенню ціна / якість. Компанія є влас-
ником найбільшої у Східній Європі оптово-
роз-дрібної торговельної мережі, що спеціалі-
зу-ється на снастях та спорядженні для різних 
видів рибної ловлі та товарах для туризму 
та активного відпочинку. Сьогодні в Україні 
на-лічується 48 власних роздрібних магазинів 
Flagman, а також працює інтернет-магазин 
www.flagman.kiev.ua

Flagman представляє в Україні всесвіт-
ньо-відомі 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 Бри-
танія)

• 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

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 Flagman counts 41 stores in 
Ukraine and the e-shop: flagman.kiev.ua.

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 INNO-
VATIONS, 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.)

• 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.)

• Official distributor MECCANICA (Italy)

• Official distributor XESTA (Japan)

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, CAMP-
INGAZ, BAIT TECH, FLAMBEAU, GOLDEN MEAN

FLAGMAN – is more than fishing!
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ТОВ «Фур Сіл»
Вул. Севастопольська  24,  Київ, 02099, 
Україна
Тел. +380675011577
Тел.+380679564793
E-mail: fursealboat@gmail.com
www.furseal.com.ua

Наша компанія втілює мрію всіх водомотор-
ників, 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 пошко-
джене сидіння, пошиє страхувальний жилет на 
будь який розмір. 

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

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
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

Головна сфера діяльності нашої компанії - 
організація радіозв’язку та постачання ра-
діоустаткування різного призначення від 
провідних виробників (Кenwood, Моtorola, 
Іcom, Vertex, АІіnco, Міdland, Garmin),  що 
спеціалізуються на випуску портативних, ав-
томобільних, а також авіаційних та морських 
радіостанцій і трансиверів. Монтаж, програ-
мування, ремонт та сервісне обслуговування 
обладнання. Продаж антен і аксесуарів для 
радіостанцій Наші фахівці нададуть Вам ква-
ліфіковану допомогу у виборі обладнання.

ЦЕЗАР ГАРД   має   великий   досвід   у   поста-
чанні   та   обслуговуванні нижчепереліченого 
встаткування:

-Системи глобального позиціювання (GPS) - 
портативні, автомобільні, стаціонарні;

-Ехолоти (Sonar);

  -Радари (включаючи морські);

  -Продаж устаткування й аксесуарів для екс-
тремальних видів спорту, полювання, рибо-
ловлі;

  -Продаж двигунів та обладнання для яхт, ка-
терів, човнів.

CEZAR GАRD
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

Cezar Gаrd Ltd., provides all its customers with 
easy access to the most current communica-
tions 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, pro-
gramming, repair, service. Sale of antennas and 
accessories for the wireless stations. Our com-
munications specialists ready to provide you with 
expert advise in order to find the most compre-
hensive communication solution in your particular 
case.

Our company has many years of experience in 
sales of the following equipment:

• GPS solutions for different applications (por-
table, 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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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 ма-
теріали на теми:

• Дизайн і технологія побудови вітрильних 
і моторних яхт, катерів, надувних та веслу-
вальних човнів, вітродощок

• Обладнання і спорядження для яхтингу, 
дайвингу та кайтінгу

• Огляди ринку суден,  супутніх товарів і 
послуг

• Репортажі про перегони на вітрильних та 
спортивних моторних суднах – українські 
регати, чемпіонати Європи та світу, Олім-
пійські 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 марке-
тингові і PR кампанії для замовників.
«Шкіпер» - найкращe місце для ефективної 
реклами та оголошень про все що стосується  
відпочинку на воді. 
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“Skipper” is the first Ukrainian marine-time mag-
azine, it was founded in 1998.

It covers such themes:
• Design, technology, construction and perfor-
mance 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 advertise-
ments or announcements about your products 
and services.
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