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Асоціація “Укрводоканалекологія”
Асоціація “Укрводоканалекологія” – добровільне міжгалузеве об`єднання виробничих підприємств, установ, організацій водопровідно-каналізаційного господарства, науково-дослідних, проектних, ремонтно-будівельних та інших підприємств різних форм
власності, об’єднаних з метою постійної координації та поєднання виробничої, наукової
та іншої діяльності для вирішення питань забезпечення населення якісною питною водою та водою промислово-господарського призначення, водовідведення, ефективного
очищення стічних вод, поліпшення екологічного стану водних ресурсів природного середовища в Україні.

Association “Ukrvodokanaelkologiya”
Association “Ukrvodokanalekologiya” is a voluntary inter-sectoral union of industrial
enterprises, institutions, water supply and sewerage services organizations, scientific and
research, design, repair and construction and other enterprises of various forms of property,
joined for the purpose of continuous coordination and combination of production, scientific
and other activities for solving problems on providing population with quality drinking water
and water for industrial and domestic purposes, wastewater disposal, efficient wastewater
treatment, improvement of the ecological condition, water resources and environment in
Ukraine.

VÍTKOVICE CYLINDERS as, Company
VÍTKOVICE CYLINDERS as. – це один з найбільших у світі виробників безшовних сталевих балонів, виробник посудин тиску, акумуляторів високого тиску, дробильних куль
і постачальник заправних станцій для природного газу. Компанія є важливим членом
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.
Компанія з багаторічною традицією, високою продуктивністю і винятковою якістю
виробів, має чіткі стратегічні цілі з сучасною високоефективною системою роботи, кваліфікованих і досвідчених працівників, постійно інвестує у технічні дослідження та розробки, надає перевагу багаторічним і перспективним торговим відносинам.
Сьогодні у розпорядженні компанії сучасне, автоматизоване і роботизоване технологічне обладнання, яке дозволяє випускати сталеві балони найвищого світового рівня. Усі продукти виготовляють на двох технологічних лініях, щорічно виробляють понад
500 000 сталевих балонів, які експортують до всіх країни світу. Завдяки розвиненій технології і кваліфікації працівників, компанія гарантує відмінну якість продукції і водночас
пропонує найширший асортимент виробів.
Посудини тиску і баки водяного об’єму застосовують переважно для стаціонарного
складування стислих газів. Об’єм 150-500 літрів, робочий тиск від 100 до 300 бар. Корпуси акумуляторів газу високого тиску є традиційним виробом фірми і широко застосовуються, перш за все, у гідравлічних системах тиску. Об’єм води 0,5-200 літрів, робочий
тиск до 600 бар.

VÍTKOVICE CYLINDERS as, Company
“VÍTKOVICE CYLINDERS as.” is one of the world’s largest manufacturers of seamless steel
cylinders, pressure vessel manufacturer, high pressure batteries, crushing bullets and
supplier of natural gas filling stations. The company is an important member of “VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP”.
A company with long-term tradition, high productivity and exceptional product quality,
has well-defined strategic goals with a modern high-performance system of work, has skilled
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and experienced workers, constantly invests in technical research and development, prefers
long-term and promising trade relations.
At present, the company has the most up-to-date, fully automated and robotized
technological equipment, which allows to produce steel cylinders of the highest world level.
All products are made on two technological lines, more than 500,000 steel cylinders are
produced each year and are exported to all countries of the world. Due to the advanced
technology and skills of the employees, the company can guarantee excellent quality of
products and at the same time can offer the widest range of products.
Pressure vessels and tanks are used mainly for stationary storage of compressed gases. The
volume is 150-500 liters, working pressure from 100 to 300 bar.
Casings of high-pressure gas accumulators are a traditional product of the company and
are widely used, above all, in hydraulic pressure systems. The volume of water is 0.5-200 liters,
working pressure up to 600 bar.
ANDRITZ GROUP Headquarters, Stattegger Strasse 18
8045 Graz
+43 316 6902 0
welcome@andritz.com

Andritz AG, Company
Компанія ANDRITZ HYDRO – одна з провідних світових постачальників електромеханічного обладнання для гідроелектростанцій. Компанія також займається виробництвом
наcосів (для водного транспорту, зрошення сільськогосподарських угідь та застосування в різних галузях промисловості) і турбогенераторів для теплових електростанцій.
Насоси компанії ANDRITZ пропонують насосні технології преміум-класу, розроблені
відповідно до запитів та потреб замовників.
Понад 165 років досвіду з виробництва гідравлічних машин та використання виключно “ноу-хау”-технологій є основою високої продуктивності насосів компанії ANDRITZ.

Germany, 32549 Bad Oeynhausen
Carl-Zeiss-Straße 6
+49 5734 66900
web: www.f-e.de

Eggersmann, Company
EGGERSMANN – провідна німецька компанія та Ваш надійний постачальник, який забезпечує необхідний асортимент для усіх видів сучасних систем обробки та переробки
твердих побутових відходів: механічної, механічно-біологічної, аеробного та анаеробного зброджування, включно з ключовими технологіями та власними фірмовими машинами для процесів.
Як генеральний підрядник EPC ми забезпечуємо усі послуги, пов’язані з проектуванням та будівництвом. Це планування, закупівля, виробництво, постачання, монтаж, навчання персоналу та введення в експлуатацію, надання гарантії та забезпечення запасними деталями.
Ви також можете скористатися нашим великим досвідом в експлуатації власних систем переробки відходів та нашими експертними послугами.

Eggersmann, Company
EGGERSMANN is a leading German company and Your competent full-line supplier for all
kind of modern MSW treatment and recycling systems: mechanical, mechanical biological,
aerobic and anaerobic fermentation, including key technologies and own brand-named
machines for the processes.
In our role as a general EPC-contractor, we take care of all services associated with Design
& Build such as planning, procurement, production, delivery, installation, personal training
and commissioning, with warranty and spare parts service.
You will profit too from our extensive experience in operating of own SSOW recycling
systems and of our expert service.

Andritz AG, Company
ANDRITZ HYDRO Company is one of the world’s leading suppliers of electromechanical
equipment for hydroelectric power plants. The company is also engaged in the production of
pumps (for water transport, irrigation of agricultural lands and other various industries) and
turbogenerators for thermal power plants.
The ANDRITZ pumps offer pumping premium-class technologies designed according to
customers’ needs and requirements.
More than 165 years of experience in the production of hydraulic machines and the use of
exclusively “know-how” technologies is the basis of the high-performance pumps of ANDRITZ
company.
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GEA Ukraine, Pavlivska Str., 29,
01135, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 044 461 93 55; +38 044 461 93 60
E-mail: sales.ukraine@gea.com
gea.com

GEA Україна, Компанія
GEA є одним з найбільших у світі виробників обладнання та технологій для високотехнологічних виробничих процесів харчової та переробної промисловості, а також широкого спектру обладнання для інших промислових галузей.
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Одним із напрямків роботи концерну є виробництво відцентрового обладнання (сепараторів та декантерів), досвід у цій галузі складає більше ніж 120 років. Відцентрові
декантери та сепаратори застосовують для:
• зневоднення та ущільнення осадів стічних вод різного походження;
• очищення нафтових шламів, бурових розчинів, палива, мастил та охолоджувальних
емульсій у нафтопереробній промисловості;
• процесів харчової промисловості та біотехнології – у виробництві дріжджів та харчових домішок; практично для всіх видів молочної продукції; для виробництва соків, пива, вин, рослинних олій та жирів, цукру, крохмалю;
• виробництва побутової хімії та промислових реагентів, парфумерії, лікарських препаратів та виробництва плазми людської крові.
Концерн GEA – унікальний центр компетенції як для муніципальних, так і для промислових очисних споруд. Ми розробляємо індивідуальні інноваційні рішення у відповідності до ваших економічних та екологічних потреб та надаємо повний спектр послуг:
інжиніринг, постачання, монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи та сервісне
обслуговування.

GEA Ukraine, Company
GEA is one of the largest producers of equipment for the food processing industry and a
wide range of other industries.
One of the directions of the concern’s operation is the production of centrifugal equipment
(separators and decanter), the experience in this field is more than 120 years. Centrifugal
decanters and separators, among other things, are used for:
• dewatering and thickening of wastewater sludge of various origin;
• treatment of oil sludge, drilling fluids, fuel, lubricants and cooling emulsions in the oil
refining industry;
• processes of the food industry and biotechnology – in the production of yeast and food
additives; practically for all types of dairy products; for the production of juices, beer,
wines, vegetable oils and fats, sugar, starch, etc.;
• production of household chemicals and industrial reagents, perfumery, medicines and
production of human blood plasma.
The GEA Concern is a unique competence center for both municipal and industrial
wastewater treatment plants. We develop individual, innovative solutions to meet your
economic and environmental needs and provide a full range of services, including
engineering, delivery, installation, start-up and maintenance services.
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Tour CB 21
16, place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex,
France
Tel: +33 (0)1 58 81 20 00
Web: https://www.suez.com

Suez, Utilities company
SUEZ – світовий лідер у сфері інтелектуального та раціонального управління ресурсами з командою, що налічує 90 000 працівників на п’яти континентах. Група пропонує
комплексні рішення містам та підприємствам з управління водними ресурсами та відходами, що дозволяє оптимізувати технологічні процеси та покращити екологічні та економічні показники на рівні світових нормативних стандартів. Діяльність SUEZ присвячена революції у сфері ресурсів, протистоянню проблемам якості і дефіциту природних
ресурсів. За допомогою цифрових технологій та інноваційних рішень, Група утилізує
17 млн тонн відходів на рік і виробляє 3,9 млн тонн вторинної сировини, а також 7 ТВт год
місцевої відновлювальної енергії. Окрім цього, компанія оберігає водні ресурси, надає
58 млн людей санітарно-гігієнічні послуги та повторно використовує 882 млн м3 стічних
вод. У 2017 році загальний об’єм надходжень компанії SUEZ становить15.9 млрд євро.

Suez, Utilities company
With 90,000 employees across five continents, SUEZ is a global leader in smart, sustainable
resource management. The Group provides solutions for managing water and waste that
help cities and industries optimise the management of their resources and improve their
environmental and economic performance while complying with current regulations. SUEZ
is wholly committed to the resource revolution to counter the challenges of quality and
availability. Building on the potential of digital technology and innovative solutions, the
Group is able to recover 17 million tonnes of waste a year and to produce 3.9 million tonnes
of secondary raw materials, as well as 7 TWh of local renewable energy. It also preserves water
resources by providing 58 million people with sanitation services and reusing 882 million m3
of waste water. In 2017, SUEZ generated a turnover of €15.9 billion.
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ЕКСПОНЕНТИ | EXPONENTS
Skysstasjon 11A, NO-1383 Asker
+4766779800
e-mail:office@cambi.no
web: www.cambi.com

Cambi Group AS, Company
Cambi – норвезька компанія, представлена у всьому світі, спеціалізується на рішеннях з управління осадом для підприємств водовідведення.
Cambi є світовим лідером у процесі термічного гідролізу (CambiTHP), етапу попередньої
обробки перед анаеробним зброджуванням осаду стічних вод. Ми маємо 65 установок
THP у більш ніж 22 країнах. Концентруючись на потребах наших клієнтів, ми надаємо ефективні, прості у використанні рішення, що не вимагають значного технічного обслуговування, а також підтримуємо наших клієнтів у досягненні амбітних цілей сталого розвитку.

Cambi Group AS, Company
“Cambi is a Norwegian company with a worldwide reach that specialises in sludge
management solutions for wastewater utilities.
Cambi is a world leader in thermal hydrolysis process (CambiTHP), a pre-treatment step
before anaerobic digestion of sewage sludge. We have 65 THP installations in over 22 countries.
Keeping our focus on our clients’ needs, we deliver solutions that are efficient, low-maintenance
and easy to operate, while supporting clients in achieving ambitious sustainability goals.”
Poland, 61-485, Poznan, June 28, 1956 Str., 223/229
tel.: +48 61 831 15 65, +48 61 831 21 16, fax: +48 61 831 13 72
e-mail: hcp@hcp.com.pl
web: www.hcp.eu

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., Company
H.Cegielski – це відома польська виробнича компанія. Компанія була заснована Hipolit
Cegielski в 1846 році в Познані.
Сьогодні H.Cegielski-Poznań S.A. – це визнана компанія у світі, яка пропонує технологічно просунуті продукти з багатьох галузей промисловості, таких як енергетика, транспорт, газ та нафтохімія, довкілля та виробництво металоконструкцій.
Протягом більше 20 років компанія бере участь у забезпеченні постачання енергетичних послуг, утримання виробничих потужностей та інших технічних засобів. Більше ніж
28 років компанія займається комплексною інформаційною та телекомунікаційною підтримкою компанії та інших компаній у галузі ІТ, програмного забезпечення, продажів та
обслуговування комп’ютерних пристроїв, касових апаратів, кондиціонерів та дефектоско8

пічних приладів. Крім того, компанія пропонує побудову веб-сайтів та послуг, пов’язаних
з розміщенням веб-сайтів.
H.Cegielski-Poznań S.A. з початку свого існування пропонував інноваційні технологічні
рішення. Це нововведення стало традицією.

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., Company
H.Cegielski is a well-known Polish manufacturing company. The company was founded by
Hipolit Cegielski in Poznań in 1846.
At present, H.Cegielski-Poznań SA is a world recognized company offering technologically
advanced products from many industries, such as energy, transport, gas and petrochemicals,
environment and the production of metal constructions.
For more than 20 years, the company has been involved in supplying energy services
and maintenance of production facilities and other technical means. For over 28 years, the
company has been engaged in the comprehensive information and telecommunication
support of the company and other companies in the field of IT, software, sales and service
of computer devices, cash registers, air conditioners and defectoscopic devices. In addition,
the company offers the creation of websites and services related to the hosting of websites.
H.Cegielski-Poznań S.A. from the beginning of its establishment offered innovative
technological solutions. This innovation has become a tradition.
Via Nino Bixio, 3,
21020 Mornago VA,
Italy
Phone: +39 0331 903890

HV-TURBO (480), Company
Howden розробляє та виготовляє високоефективні компресори для систем аерації
комунальних та промислових стічних вод.
Компресори HV-Turbo розроблені у повній відповідності до унікальних умов кожного
з замовників, тому використовують менше електроенергії ніж компресори інших типів.
Howden було поставлено більше 9000 компресорів для очисних споруд у всьому світі,
що робить нас беззаперечними лідерами в нашій галузі.

HV-TURBO (480), Company
Howden develops and manufactures high-performance compressors for municipal and
industrial wastewater aeration systems.
The HV-Turbo compressors are designed in full compliance with the unique conditions of
each customer, so they consume less electricity than compressors of other types. Howden
has delivered more than 9000 compressors to treatment plants all over the world, making us
the unconditional leaders in our industry.
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Slovenia, 1000, Ljublijana, Bizjanova Str., 2
tel.: +386 15 816 300, + 386 15 816 308, fax: +386 15 816 340
e-mail: riko@riko.si
web: www.rikogroup.com

RIKO d.o.o. (4646), Company
Компанія RIKO – це міжнародна інжинірингова компанія зі Словенії, яка розробляє та
впроваджує комплексні технологічні рішення для промисловості, енергетики, охорони
довкілля, систем логістики та будівництва.
RIKO розробляє інтегровані рішення, використовуючи ефективні, найсучасніші та
екологічні технології для різних галузей промисловості. Його висококваліфіковані команди експертів надають комплексні послуги, шляхом розроблення та постачання надійних концепцій управління, які забезпечують відмінний технологічний та фінансово
економічний результат.
Інжинірингова компанія RIKO працює на складних міжнародних ринках, надаючи послуги, які допомагають нашим клієнтам, партнерам і персоналу замовників використовувати стійкі сценарії технологічного розвитку.

RIKO d.o.o. (4646), Company
RIKO is an international engineering company in Slovenia that develops and implements
complex technology solutions for industry, energy, environmental protection, logistics and
construction.
RIKO develops integrated solutions with the use of efficient, up-to-date and environmental
technologies for various industries. Its highly skilled teams of experts provide comprehensive
services through the development and delivery of reliable management concepts that
provide excellent technological and financially economic result.
RIKO Engineering Company operates on complex international markets providing services
that help our customers, partners and customer personnel use sustainable technology
development scenarios.
Kyiv, S.Bandera prosp., 13-В, lett.А
tel. 044 538 14 70
e-mail: mariya.dudnyk@schneider-electric.com
web:ww.schneider-electric.com

Schneider Electric, Компанія
Schneider Electric – провідний гравець цифрової трансформації у сферах управління
енергією та автоматизації для житла, будівель, центрів обробки даних, інфраструктури і
промисловості.
Присутність у більше ніж 100 країнах світу дозволяє Schneider Electric бути беззаперечним лідером у сфері управління електроенергією (низька та середня напруга,
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безперебійне енергопостачання) і систем автоматизації. Ми пропонуємо ефективні інтегровані рішення, які об’єднують управління енергією, автоматизацію та програмне
забезпечення.
До екосистеми Schneider Electric належить велика мережа партнерів, інтеграторів і
розробників. Разом з ними, на базі відкритої платформи рішень Schneider Electric, ми
забезпечуємо операційну ефективність і управління в режимі реального часу.
Ми впевнені, що наші унікальні спеціалісти і партнери роблять Schneider Electric унікальною компанією, а наша відданість інноваціям, диверсифікації та принципам сталого
розвитку робить життя яскравіше – всюди, повсякчас і для всіх. Ми, у Schneider Electric,
називаємо це Life Is On.

Schneider Electric, Company
Schneider Electric is at the top of digital transformation in the area of energy management
and automation for housing, buildings, data process centers, infrastructure and industry.
Presence in more than 100 countries of the world allows Schneider Electric to be the
unconditional leader in the field of electricity management (low and medium voltage,
uninterrupted power supply) and automation systems. We offer effective integrated solutions
that combine energy management, automation and software.
The Schneider Electric ecosystem includes a large network of partners, integrators and
developers, who together with us on the basis of Schneider Electric’s open solutions platform
provide real-time operational efficiency and management.
We are sure that our unique professionals and partners make Schneider Electric a unique
company, and our commitment to innovation, diversification and sustainable development
makes life brighter – everywhere, at any time and for everyone. We, at Schneider Electric, call
it Life Is On.
46005, Lviv, Zelena Street, 149, office 127
tel.: +38 067 245 88 89, +38 067 528 41 81, +38 067 690 89 88
fax: +38 032 245 89 88
e-mail: aquapol.ing@gmail.com, lvivmakbox@gmail.com
web: www.aquapolymer.com.ua

Акваполімер Інжиніринг, ТОВ
ТОВ “Акваполімер Інжиніринг” – це інженерно-виробнича компанія, яка пропонує
комплексне вирішення завдань з проектування, комплектації та монтажу очисних споруд в Україні та за її межами.
Завдяки застосуванню інноваційних технологій та багаторічному досвіду в реалізації
проектів у сфері інжинірингу, Акваполімер Інжиніринг пропонує оптимальні та надійні
рішення у будівництві та експлуатації очисних споруд MakBox.
Очисні споруди власного виробництва MakBox розроблені для ефективного очищення стічних вод в місцях, де немає централізованої каналізації для об’єктів житлового
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призначення, об’єктів промислового призначення та об’єктів соціально-культурного
призначення.
Компанія управляє проектом на всіх етапах його впровадження та відповідає за реалізацію проекту “під ключ”, що вміщує комплекс робіт з:
• обстеження,
• проектування,
• погодження,
• виготовлення обладнання,
• монтажні та пусконалагоджувальні роботи.
Крім будівництва нових об’єктів, ТОВ “Акваполімер Інжиніринг” здійснює реконструкцію та модернізацію існуючих очисних споруд, сервісне гарантійне та післягарантійне
обслуговування.

Aquapolymer Engineering, LLC
LLC Aquapolymer Engineering is an engineering and production company that offers a
full-service solution to the tasks of designing, assembling and installing of treatment plants
in Ukraine and abroad.
Due to the application of innovative technologies and years of experience in implementing
engineering projects, Aquapolymer Engineering offers optimal and reliable solutions for the
construction and operation of “MakBox” treatment facilities.
“MakBox” own production treatment facilities are designed for efficient wastewater
treatment in locations where there is no centralized sewage system for residential buildings,
industrial facilities and social and cultural places.
The company manages the project at all stages of its implementation and is responsible
for the implementation of the turnkey project, which includes a complex of works on:
• survey,
• designing,
• agreement,
• equipment production,
• installation and start-up works.
In addition to the construction of new facilities, LLC “Aquapolymer Engineering” carries
out reconstruction and modernization of existing treatment plants, warranty and postwarranty service.

1, Narodnogo Opolchennya Str., office 401
03151 Kyiv / UKRAINE
off.: +38 (044) 459 04 31 / cell.: +38 (095) 272 23 58
e-mail: olga.nikulina@veolia.com
web: www.veolia.ua

Альтфатер Київ (група Веолія), ДП
Група ВЕОЛІЯ – світовий лідер у сфері управління ресурсами. Компанія розробляє та
надає послуги у галузі водозабезпечення й очищення стічних вод, поводження з відходами та енергозабезпечення.
Компанія ВЕОЛІЯ працює в Україні з 1995 року у сфері поводження з відходами та
управляє чотирма дочірніми підприємствами, які розташовані у Києві, Тернополі, Чернівцях та Ялті.
З 2017 року компанія ВЕОЛІЯ розпочала в Україні діяльність у напрямку водозабезпечення й очищення стічних вод та енергозабезпечення.

Subsidiary company Altvater Kyiv (Veolia Group)
The VEOLIA Group is a global leader in resource management. The company develops and
provides services in the field of water supply and wastewater treatment, waste management
and energy supply.
VEOLIA company has been operating in Ukraine since 1995 in the field of waste
management and administers the activities of four subsidiaries located in Kyiv, Ternopil,
Chernivtsi and Yalta.
Since 2017 VEOLIA has started a new activity in Ukraine in the direction of water supply
and wastewater treatment and energy supply.
01133, Kyiv, E.Konovaltsia Street, 44-а, off.163
tel.: +38 050 360 23 87, +380 050 36 02 387
fax: +38 044 408 30 80, +38-044-422-51-59
e-mail: info@hawle.net.ua, skype: Hawleukraine
web: www.budnvestkompan.prom.ua, www.hawle.net.ua

Будінвесткомпані, ТОВ
Компанія E. Hawle Armaturenwerke GmbH – європейська сімейна компанія, заснована
у 1948 році в Австрії Енгельбертом Хавле. З часу заснування і дотепер, компанія є світовим інноваційним лідером серед виробництва трубопровідної арматури для холодного зовнішнього водопостачання, водовідведення, газопостачання та пожежогасіння.
Відома революційним нововведенням – першою у світі клиновою засувкою з гумовим
клином, яка не потребує обслуговування та будівництва колодязів.
Продукція компанії представлена на ринку України більше 20 років. З 2010 року
ТОВ “Будінвесткомпані” отримав статус офіційного представника Hawle в Україні. В
 ідтоді
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розпочалося прогресивне розповсюдження продукції серед численних дилерів з різних областей країни. ТОВ “Будінвесткомпані” відповідає за постачання оригінальної та
якісної продукції. Також діє сервісний центр с персоналом, якого навчили специфіці роботи на заводах в Австрії.
Якість Hawle означає, що виріб можна встановити і забути про нього. Вся продукція
виробляється з використанням сучасних технологій, яка постійно контролюється. У лабораторії випробуванням піддають спочатку матеріали, потім – окремі деталі, а після –
готові вироби. Вироби компанії сконструйовані так, щоб за можливості максимально
знизити необхідність їх технічного обслуговування.

Budinvestcompany, LLC
The E. Hawle Armaturenwerke GmbH is a European family company founded in 1948 in
Austria by Engelbert Hawle. The company from its establishment and until today is the world
leader in innovative pipe fittings for cold external water supply, wastewater disposal, gas
supply and fire extinguishing. It is internationally known for its revolutionary innovation –
the world’s first wedge-type valve with rubber wedge, which is maintenance-free and does
not require the construction of wells.
Hawle’s products are on the Ukrainian market for more than 20 years. Since 2010 the
Budinvestcompany LLC has received the status of an official representative on the territory
of Ukraine. From that moment the progressive distribution of products has begun with the
help of numerous dealers throughout regions of the country. LLC Budinvestcompany is
responsible for the supply of original and quality products. On the basis of the representative
office was organized a service center with personnel who was training at factories in Austria.
The HAWLE quality means that you can install the product and forget about it. All products
are made using the most modern technologies and always are under control. In the laboratory
materials, then some parts and after finished goods are under rigorous testing. The products
of the company are designed to minimize the need of maintenance as much as possible.

ВАРНА виробляє широкий модельний ряд насосного обладнання для побутового та
промислового сегменту. Великий досвід роботи компанії в індустрії насосного обладнання:
13 років співпраці з вітчизняними та європейськими виробниками як національний дистриб’ютор, 11 років як виробничої компанії. Продукція підприємства забезпечує комплексне вирішення завдань водопостачання, підготовки води, опалення, каналізації; технічну та
експлуатаційну підтримку у всіх регіонах України. Портфель продукції містить чотири торгові марки і більше 1000 моделей обладнання. ТОВ “ВАРНА” виробляє насосне обладнання для
виконання різних завдань в побуті та промисловості. У портфелі компанії декілька брендів,
які протягом багатьох років мають відмінну репутацію на ринку. Головний офіс підприємства
розташований в Харкові, а представництва зосереджені у всіх великих містах України.

VARNA, LLC
“VARNA” LLC is one of the leading Ukrainian producers of pumping equipment for water
supply, wastewater, sewage, heating and hot water supply systems. The quality of the
products of VARNA LLC is provided by its own innovative developments and a powerful
production base. The reliability of all types of pumps is achieved with the use of materials
that provide the necessary strength and control of works at the production.
“VARNA” produces a wide range of pumping equipment for the domestic and industrial
segment. The company has extensive experience in the pumping equipment industry, 13 years
of cooperation with national and European manufacturers as a national distributor, 11 years
as a production company. The company’s products provide a comprehensive solution to the
problems of water supply, water preparation, heating, sewage; technical and operational
support is provided in all regions of Ukraine. The portfolio of products includes four trademarks
and more than 1000 models of equipment. “VARNA” LLC produces pumping equipment for
various goals at home and in industry. The portfolio of the company has several brands of
excellent reputation in the market for many years. The headquarters of the company is located
in Kharkiv, and representative offices are concentrated in all major cities of Ukraine.

61161, Kharkiv, Tiurinska (Yakirna) Str., 75
tel.: +38 080 050 33 40, +38 057 738 76 38,
fax: +38 057 738 75 95
e-mail: sales@waterpump.com.ua
web: www.waterpump.com.ua

08135, Kyiv region, Kyiv-Sviatoshyn district, Chaiky, Antonova Str., 4
тел.: +38 044 393 73 83, +38 044 393 73 84, +38 044 201 18 72
факс: +38 044 393 73 80, +38 044 393 73 89
e-mail: wilo@wilo.ua
web: www.wilo.ua

ВАРНА, ТОВ

ВІЛО УКРАЇНА, ТОВ

ТОВ “ВАРНА” – один з провідних українських виробників насосного обладнання для
систем водопостачання, водовідведення, каналізації, опалення та гарячого водопостачання. Якість продукції компанії ВАРНА забезпечується власними інноваційними розробками та потужною виробничою базою. Надійність усіх видів насосів досягається завдяки застосуванню матеріалів, що забезпечують необхідний запас міцності і контролю
робіт на виробництві.

Компанія WILO AG, з головним офісом у Дортмунді (Німеччина) – одна з провідних
виробників насосного обладнання для систем опалення, охолодження, кондиціювання,
для установок водопостачання, водовідведення та очисних споруд. WILO AG заснована
у 1872 році під назвою “Messingwarenfabrik Louis Opländer Maschinenbau” як фабрика з
виготовлення продукції з міді та латуні. Компанія WILO утворена у 2002 році при злитті
компаній Wilo-Salmson AG і Wilo GmbH. З 24 липня 2008 року концерн WILO AG діє під
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іменем WILO SE. Нині WILO SE представлена у 70 країнах та налічує близько 6000 працівників у всьому світі.
Представництво німецького концерну WILO SE в Україні розпочало свою діяльність у 1998
році. За 20 років існування зарекомендувало себе, як надійний партнер з питань енергоефективних комплексних рішень для будь-яких завдань. Сьогодні ТОВ “ВІЛО Україна” успішно
об’єднує німецького виробника й українського споживача, демонструє сучасну організацію
і високоякісний сервіс. “ВІЛО Україна” постачає в Україну сучасне насосне обладнання для
систем опалення, водопостачання, водовідведення, вентиляції, кондиціювання.

start-up works, support during commissioning of the object in the State architectural and
building inspection of Ukraine.
Proposed technologies for water utilities: preparation / treatment / disinfection of drinking
water; treatment, disinfection of wastewater.
The company has specialist in all areas required to solve various design, construction,
installation, adjustment, start-up and maintenance issues.
03131, Kyiv, Stolychne shose,103,
Business-center “Europe”
tel.: +38 044 237 04 00, fax: +38 044 237 04 01
e-mail: ukraine@grundfos.com
web: www.ua.grundfos.com

WILO UKRAINE, LLC
WILO AG with the headquarters in Dortmund (Germany) is one of the leading manufacturers of
pumping equipment for heating, cooling, air conditioning, water supply, wastewater disposal and
wastewater treatment plants. WILO AG was founded in 1872 under the name “Messingwarenfabrik
Louis Opländer Maschinenbau” as a factory that produced copper and brass products. WILO
Company was established in 2002 when Wilo-Salmson AG and Wilo GmbH have merged. Since
July 24, 2008 the WILO AG concern has been operating under the name of WILO SE. Today WILO
SE is represented in 70 countries and employs around 6,000 persons worldwide.
Representation of the German concern WILO SE in Ukraine started its activity in 1998. Over
20 years of existence it has proven itself as a reliable partner in energy-efficient, integrated
solutions for any kind of tasks. Today “WILO Ukraine” LLC successfully unites the German
manufacturer and Ukrainian consumer, demonstrating the modern organization and highquality service in equipment supply. “WILO Ukraine” supplies to Ukraine modern pumping
equipment for heating, water supply, wastewater disposal, ventilation, air conditioning.
Molodohvardiiska Str., 45-Б, Dnipro, Ukraine, 49022
tel.: +380 (56) 376-20-40, fax: +380 (56) 376-20-49
e-mail: office@hydrotech-engineering.com
web: http://www.hydrotech-engineering.com/

ГІДРОТЕХ ІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТОВ “ГідроТех Інжиніринг” пропонує рішення “під ключ”, включно зі всіма етапами до
здачі об’єкта в експлуатацію. Обстеження, вишукування, проектування, виробництво обладнання, постачання, монтаж, запуск, ПНР, супровід здачі об’єкта в експлуатацію в ДАБI.
Пропоновані технології для водоканалів: підготовка / очищення / знезараження питної води; очищення, знезараження стоків.
У штаті компанії фахівці з усіх галузей, необхідних для вирішення різних питань з проектування, будівництва, монтажу, налагодження, запуску та сервісного обслуговування.

HYDROTECH ENGINEERING, LLC
LLC “HydroTech Engineering” offers a turnkey solution, including all stages before
commissioning. Inspection, survey, designing, production of equipment, delivery, installation,
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Грундфос Україна, ТОВ
Концерн GRUNDFOS – світовий лідер з виробництва та постачання повного спектру
насосного обладнання, електродвигунів та компонентів, шаф управління насосами,
систем дозування та знезараження. GRUNDFOS розробляє рішення для всього світу,
встановлює стандарти щодо інновацій, ефективності, надійності та сталого розвитку.
GRUNDFOS – насосна компанія, яка працює для мільйонів людей кожного дня.
В Україні концерн представлений дочірньою компанією ТОВ “ГРУНДФОС Україна”, основним напрямком якого є постачання та обслуговування насосних рішень для систем
водопостачання, водопідготовки, водовідведення, опалення та промисловості.
У компанії діє функція “швидкий підбір насоса” Grundfos Product Center – це прискорена та більш інтуїтивна заміна системи “WebCAPS”, яка полегшує вибір відповідного насоса для встановлення або заміни і забезпечує швидкий доступ до інформації про насоси,
які вже є. За допомогою Grundfos Product Center можна підібрати насоси, переглядати
каталог Grundfos, знайти відповідні насоси на заміну, знайти насоси для роботи зі спеціальними рідинами та дозволяє отримувати технічну інформацію про будь-який продукт,
включно з електронними кресленнями, кривими, специфікаціями, документацією та відео, практично миттєво, безпосередньо зі сторінки продукту. Функція дозволяє підібрати насос майже автоматично.

Grundfos Ukraine, LLC
Concern GRUNDFOS is the world leader in the production of pumping equipment –
produces and supplies a full range of pumping equipment, electro motors and components,
pump control cabinets, dosing and disinfection systems. GRUNDFOS develops solutions for
the world, sets standards for innovation, efficiency, reliability and sustainable development.
GRUNDFOS is a pumping company that works for millions of people each day.
The concern in Ukraine is represented by a subsidiary LLC “GRUNDFOS Ukraine” with
the main focus on the supply and maintenance of pump solutions for water supply, water
preparation, water disposal, heating systems and industry.
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The company has “Fast pump selection” function Grundfos Product Center that is
accelerated and more intuitive replacement of the WebCAPS system, that facilitates the
choice of the appropriate pump for installation or replacement and provides quick access
to information about the pumps already in use. With the use of Grundfos Product Center
it is possible to choose pumps, review the Grundfos catalogue, find appropriate pumps for
replacement, find pumps for special fluids, and get technical information about any product,
including electronic drawings, curves, specifications, documentation and videos, almost
instantly, directly from the product page. The function allows you to select the pump almost
automatically.
39617, Poltava region, Kremenchuk,
Troitska Str., 61/52, off. 2
tel.: +38 050 532 96 28, +38 067 554 25 55
e-mail: dissystem.ua@gmail.com
web: www.dezs.com.ua

ДЕЗСИСТЕМА, ТОВ
ТОВ “Дезсистема” – компанія з міста Кременчук, заснована на початку 2017 року, вже
з великим досвідом роботи та репутацією на ринку знезараження, очищення питної та
стічних вод. Підприємство з активною позицією та виробництвом якісного продукту – як
власного, так і продуктів світових виробників. Компанія поставляє широкий спектр сучасних дезінфектантів, антисептиків, витратних матеріалів та обладнання для медичних
та господарських цілей.
Компанія пропонує доставку хлору, товарного гіпохлориту натрію, коагулянтів та активованого вугілля для очистки води, проектування та продаж обладнання, його монтаж з подальшим обслуговуванням, навчання персоналу замовника.

DEZSYSTEMA, LLC
LLC “Dezsystema” is an actively developing company from the city of Kremenchuk,
founded at the beginning of 2017 but already has extensive experience and reputation in the
market for disinfection, treatment of drinking and waste water, thanks to the active position
and availability of quality product of own production as well as of best world producers.
The company supplies a wide range of modern disinfectants, antiseptics, consumables and
equipment for medical and business purposes.
The company offers delivery of chlorine, commercial sodium hypochlorite, coagulants and
activated charcoal for water treatment, design and sale of equipment, its installation with
subsequent maintenance, training of the customer’s personnel.
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63503, Kharkiv region., Chuguiv, Vokzalna Str., 26-е
tel.: +38 057 751 91 01, +38 057 466 26 00
fax: +38 057 751 91 37
e-mail: info@ekoton.com
web: www.ekoton.com, ekoton-ukraine.all.biz

Еко-Інвест, ЕКОТОН, ТОВ
Промислова група EKOTON Industrial Group заснована у 1995 році. Основний напрямок діяльності компанії – розробка, виробництво і впровадження сучасних високоефективних технологій та обладнання для очищення стічних вод на об’єктах водопостачання
і водовідведення муніципальних організацій та промислових підприємств.
На трьох заводах ЕКОТОН в Україні, Польщі і Росії, оснащених сучасним обладнанням,
працює понад 300 висококваліфікованих працівників.
У продуктивній лінійці компанії більше 35 видів обладнання для очищення стічних
вод власної розробки. Промислова група ЕКОТОН виробляє:
• каналізаційні механізовані решітки (грабельні, ступінчасті, шнекові, барабанні, решітки-дробарки, дробарки відходів);
• гвинтові транспортери і віджимні преси;
• тангенціальні, горизонтальні та комбіновані пісколовки;
• мулососи і мулоскреби;
• гребінчасті водозливи, центральні склянки, відбивачі;
• напівзаглиблені дошки для облаштування первинних і вторинних відстійників;
щитові затвори і т.д.

Eco-Invest, LLC
The industrial group EKOTON Industrial Group was founded in 1995. The main direction
of the company’s activity is the development, production and implementation of modern
high-performance technologies and equipment for wastewater treatment at water supply
and wastewater facilities of municipal organizations and industrial enterprises.
There are more than 300 highly qualified workers at the three EKOTON plants with modern
equipment in Ukraine, Poland and Russia.
In the productive line of the company more than 35 kinds of equipment for sewage treatment
of own development. EKOTON Industrial Group produces the following types of equipment:
• sewage mechanized screens (rake bar screens, step bar screens, screw screens, brush
drum screens, grinding screens, waste grinders);
• screw conveyors and screw compacting presses;
• tangential, horizontal and combined grit chambers;
• sludge suctions and scrapers;
• davits, central cups, reflectors;
• semisubmersible boards for equipping primary and secondary settling tanks;
• slide gates, etc.
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10014, Zhytomyr,
Kafedralna Str., 8
tel.: +38 050 314 74 44, +38 096 879 99 35, fax: +38 0412 46 73 94
e-mail: info.ua@elkoplast.eu
web: www.elkoplast-ukraine.com, www.Elkoplast-ukraina.prom.ua

Ukraine, 84500, Lviv region,
Horodok,
Zavodska Str., 4
tel.: +38 032 298 61 28, +38 032 298 61 30
fax: +38 032 313 22 67
e-mail: elplast@elplast.com.ua
web: www.elplast.com.ua

Елкопласт-Україна, ТОВ
ТОВ “Елкопласт-Україна” – представник на українському ринку компанії ELKOPLAST CZ
s.r.o. з Чехії, яка за роки існування зарекомендувала себе надійним та стабільним партнером у сфері постачання обладнання для збору, зберігання та транспортування відходів.
Компанія реалізує гідравлічні преси для вторинної сировини, склопластикові та пластикові контейнери для роздільного збору сміття, оцинковані контейнери, пластикові
контейнери різних об’ємів, металеві контейнери типу Abroll та техніку, яка є невід’ємною
в сфері поводження з відходами.
Також серед відомих видів продукції: ємності для дощової води, резервуари для нафтопродуктів, ємності для зберігання сипучих матеріалів, що використовують для посипки доріг та тротуарів взимку.
Три виробничих підприємства ELKOPLAST CZ, s.r.o., сертифікованих у системі ISO, забезпечені технологічним обладнанням для ротаційної відливки виробів з пластмаси,
виробництва виробів зі склопластику, а також виробництва металевих зварних виробів.
Компанія пропонує широкий спектр послуг у сфері виробництва продукції з металу.
Підприємство пропонує спеціальні послуги зі зварювання металічних конструкцій і виробів згідно з кресленнями замовника.

Elkoplast-Ukraine, LLC
LLC “Elkoplast-Ukraine” is a representative of the Czech company ELKOPLAST CZ s.r.o. on
the Ukrainian market that recommended itself as a reliable and stable partner in the field of
equipment supplying for collection, storage and transportation of waste.
The company is engaged in the implementation of hydraulic presses for secondary raw
materials, fiberglass and plastic containers for separate collection of waste, galvanized
containers, plastic containers of various sizes, metal containers of the type Abroll and
equipment that is an integral part of waste management.
Well-known types of products also include reservoirs for rainwater, reservoirs for petroleum
products, storage tanks for loose materials used for spreading on roads and sidewalks in
winter, and much more.
Three manufacturing companies “ELKOPLAST CZ, s.r.o.”, certified in the ISO system, are
equipped with technological equipment for rotational casting of plastic products, production
of fiberglass products, as well as the production of metal welded products.
The company offers a wide range of services in the field of metal products. The enterprise
uses advanced equipment to achieve the best results. The company also offers special
services on welding of metal constructions and products according to customer’s drawings.
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Ельпласт-Львів, ТзОВ
ТОВ “Ельпласт” – компанія, яка є провідним виробником та постачальником всіх полімерних труб для водопостачання, газопостачання, водовідведення, дренажу, теплових
мереж гарячого водопостачання та центрального опалення, силових електромереж,
оптоволоконних ліній зв’язку.
Компанія виготовляє:
• труби ПЕ для подачі горючих газів;
• труби ПЕ для подачі холодної води;
• каналізаційні труби;
• дренажні труби;
• телекомунікаційні труби;
• труби для електрокабелів;
• труби для гарячого водопостачання;
• труби, попередньо теплоізольовані для гарячого водопостачання;
• труби для центрального опалення, попередньо теплоізольовані пінополіуретаном.
Система управління якістю на підприємстві сертифікована національним органом
України з сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.
Виготовлена продукція отримує комплекс випробувань в лабораторії підприємства,
акредитованої Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність. На кожен вид продукції надається сертифікат відповідності УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ (ТУ), санітарно-гігієнічний висновок, свідоцтво якості на кожну партію виготовленої продукції.

Elplast-Lviv, LLC
“Elplast” LLC is a company that is a leading manufacturer and supplier of all kinds of
polymer pipes for: water supply; gas supply; wastewater disposal; drainage; hot water supply
and central heating networks; power electric networks, fiber optic communication lines.
The company produces:
• PE pipes for supply of combustible gases;
• PE pipes for supply of cold water;
• sewage pipes;
• drainage pipes;
• telecommunication pipes;
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• pipes for electric cables;
• pipes for hot water supply;
• pre-insulated pipes for hot water supply;
• pre-insulated with polyurethane foam pipes for central heating.
The quality management system at the enterprise is certified by the national authority of
Ukraine for the certification of UkrSEPRO for compliance with the requirements of DSTU ISO
9001-2009.
The manufactured products pass all complex of tests in the laboratory of the enterprise
accredited by the National Accreditation Agency of Ukraine on technical competence. Each
product type obtains a UkrSEPRO certificate for compliance with the DSTU (TU), sanitaryhygienic conclusion, quality certificate for each batch of manufactured products.
02094, Kyiv,
Popudrenko Str., 52, off. 701
tel.: +38 095 421 50 60, +38 098 624 29 08,
fax: +38 050 326 33 30, +38 096769 99 03
e-mail: energy.office3@gmail.com
web: e3-tech.com.ua

Енергія 3000, НВП ТОВ
ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Енергія 3000” реалізує задачі з обліку, контролю і управління енергоресурсами від автономних вузлів обліку до багатоканальних автоматизованих систем виміру та управління.
НВП “Енергія 3000” вирішує увесь спектр задач обліку, контролю і управління енергоресурсами великих та малих підприємств, закладів, окремих будівель та приміщень,
через використання різноманітних приладів та системи обліку від автономних вузлів до
багатоканальних автоматизованих систем виміру та управління.
НВП “Енергія 3000” впроваджує облік об’ємних і масових витрат різних рідин на базі
ультразвукових та електромагнітних витратомірів.
Спеціалісти компанії ремонтують електромагнітні витратоміри різних виробників –
Siemens, ABB, Endres+Hauser, Krohne, Enko, Aswega, Взлет та інших. Завдяки великому
досвіду роботи, компанія надає гарантійний термін експлуатації відремонтованому обладнанню протягом 6 місяців. Також компанія здійснює роботи з калібрування витратомірів та повірці приладів комерційного обліку.
Сьогодні ТОВ “НВП “Енергія 3000” готове запропонувати розробку, виготовлення, випробування, налагодження та монтаж обладнання на об’єктах замовника, гарантійне та
сервісне обслуговування. Проектні роботи – серед комплексу послуг, які надає компанія.
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Energia 3000, SPE LLC
LLC “Scientific and Production Enterprise “Energia 3000” implements the tasks of
accounting, control and management of energy resources from autonomous accounting
units to multichannel automated measuring and control systems.
“SPE “Energia 3000” solves the entire spectrum of tasks of accounting, control and
management of energy resources of large and small enterprises, institutions, separate
buildings and facilities, using a variety of devices and accounting systems from autonomous
units to multichannel automated measuring and control systems.
LLC “SPE “Energia 3000” implements the accounting of volumetric and mass flow rates of
various liquids based on ultrasonic and electromagnetic flowmeters.
Specialists of the company provide a repair of any complexity of electromagnetic
flowmeters of different manufacturers – Siemens, ABB, Endres+Hauser, Krohne, Enko, Aswega,
Vzlet and others. Due to its extensive experience, the company provides a warranty period
of 6 months for the operation of repaired equipment. The company also carries out work on
calibration of flowmeters and calibration of commercial accounting devices.
Nowadays LLC “SPE “Energia 3000” is ready to offer the development, production, testing,
adjustment and installation of equipment at the customer’s sites, warranty and service.
Design works are the part of services provided by the company.
03118, Kyiv,
Sumska Str., 2-а
tel.: +38 044 258 22 99, +38 044 258 33 44, +38 044 258 94 24
fax: +38 044 258 22 99
e-mail: main@eneteh.com.ua
web: www.eneteh.com.ua

Енергозберігаючі технології, ТОВ
ТОВ “Енергозберігаючі технології” – лідер на ринку диспетчеризації та автоматизації
виробничих процесів в Україні, імпортер насосного та електротехнічного обладнання,
провідний виробник шаф керування та розробник АСУ ТП.
В активі компанії – величезний досвід роботи у сфері комунального господарства,
команда професіоналів найвищого рівня, унікальні розробки та плідна, налагоджена
співпраця з багатьма вітчизняними та зарубіжними партнерами. Компанія впроваджує
“під ключ” системи диспетчеризації, що дозволяє виконувати повний функціональний
контроль і управління станцією на локальному рівні водопостачання чи каналізації, а
при введенні в мережу автоматизованого диспетчерського управління – забезпечує роботу станції по всій системі міста в цілому.
Компанія “Енергозберігаючі технології” – надійний постачальник італійських лічильників води Maddalena, які отримали сертифікацію в Україні. Лічильники води Maddalena
зі вбудованою магнітною муфтою, що закріплена на турбіні – популярні сьогодні. Вста23

новлення та експлуатація приладів дозволяє їх повністю занурювати у воду. А для зручності зняття показників виробники попіклувалися про зовнішній вигляд верхньої частини корпусу – вона не запотіває. Термін служби лічильників перевищує тридцятилітній
рубіж, що говорить про високу якість вимірювального обладнання Maddalena та обумовлює постійний споживчий попит.

types of products and services using modern technologies and own developments in the
field of utilities.
We are working on solving the problems of utilities in such areas as heat supply, water
supply, wastewater disposal, treatment of domestic and industrial effluents. All of this is
aimed at ensuring the living of any settlement or facility.

Energy saving technologies, LLC
“Energy Saving Technologies” LLC is a leader in the market of dispatching and automation
of production processes in Ukraine, an importer of pumping, electrical and technical
equipment, a leading manufacturer of control cabinets and a developer of ACS TP.
The company has a huge experience in the field of utilities, a team of top professionals,
unique developments and efficient, well-functioning cooperation with many national and
foreign partners. The company implements turnkey dispatching systems, that allows to
perform full functional control and administration of the station at the local level of water
supply or sewage, and in case of connection to the network of automated dispatch control –
provides the work of the station throughout the whole city system.
The company “Energy Saving Technologies” is a reliable supplier of Italian water meters
Maddalena certified in Ukraine. Popular water meters Maddalena equipped with a builtin magnetic coupling fixed on the turbine. The installation and operation of the devices
allows complete immerse into the water. For the convenience of checking indicators the
manufacturers foreseen the upper part of the case that does not steam. A service life of
more than thirty years indicates the highest quality of measuring equipment Maddalena and
causes constant consumer demand.
79035, Lviv, Zelena Str.,
131 (032) 225-54-37, (032) 225-54-39,
e-mail:info.energoresurs@ukr.net
web:http://energoresurs.com/

Енергоресурс-інвест, Корпорація
Корпорація “Енергоресурс-інвест” працює на українському ринку вже понад 20 років
і є єдиною в Україні компанією за рівнем потужностей, можливостей, різновидів продукції та послуг зі застосуванням сучасних технологій та власних розробок у сфері ЖКГ.
Ми працюємо над вирішенням проблем комунального господарства у таких сферах:
теплопостачання, водопостачання, водовідведення, очистка побутових і промислових
стоків. Усе це спрямоване для забезпечення життєдіяльності будь-якого населеного
пункту чи об’єкту господарювання.

Energoresurs-invest, Corporation
Corporation “Energoresurs-invest” has been operating on the Ukrainian market for more
than 20 years and actually is the only company in Ukraine in terms of capacities, possibilities,
24

09109, Kyiv region, Bila Tserkva, Tolstoi Str., 44
tel.: +38 04563 6 14 16,
fax: +38 04563 9 18 22
e-mail: info@zaoepos.com.ua
web: www.zaoepos.com.ua

Епос, ПрАТ
Приватне акціонерне товариство “Епос” засноване в грудні 1992 року, успішно працює у сфері постачання для підприємств України сучасного високоякісного обладнання.
Розширюючи свою діяльність на українському ринку і тісно співпрацюючи з іноземними
виробниками насосів і насосного обладнання, компанія “Епос” визнала за необхідне відкриття європейських відділень.
ПрАТ “Епос” працює в таких напрямках:
• постачання та виготовлення під замовлення насосів та запасних частин до них;
• агрегатування насосного обладнання з доставкою, установкою та пусконалагоджувальними роботами у кінцевого споживача;
• виробництво і постачання електродвигунів;
• проектування і виробництво земснарядів (землесосних снарядів);
• сервісно-гарантійне обслуговування і консультаційно-інформативна підтримка клієнтів.
ПрАТ “Епос” забезпечує потреби найбільших підприємств різних галузей промисловості України: металургійної, гірничодобувної, енергетичної, нафтопереробної, комунальної, картонно-паперової та інших.
Компанія представляє широкий спектр насосного обладнання, призначеного для
перекачування різних середовищ (від чистої води до високоабразивних, хімічних, нафтохімічних, харчових, токсичних та інших речовин), а також відцентрові, шламові, високонапірні та інші види насосів. Крім цього, компанія пропонує земснаряди власного
виробництва, що не мають аналогів в Україні, які застосовуються в різних галузях промисловості.

Epos, PrJSC
Private Joint-Stock Company “Epos” was founded in December 1992, successfully works in
the field of deliveries of modern high-quality equipment to Ukrainian enterprises. Expanding
its activities in the Ukrainian market and working closely with foreign manufacturers of
pumps and pumping equipment, the company “Epos” has opened the European offices.
25

PrJSC “Epos” works in the following areas:
• supply and manufacture of pumps and spare parts for them on request;
• aggregation of pumping equipment with delivery, installation and start-up works at the
end user;
• manufacture and supply of electric motors;
• design and production of dredges;
• service and warranty service and consulting and informative customer support.
PrJSC “Epos” meet requirements of the largest enterprises of various industries of Ukraine:
metallurgical, mining, energy, oil, municipal, cardboard and paper and others.
The company represents a wide range of pumping equipment designed for the transfer
of various substances from clean water to high abrasive, chemical, petrochemical, food, toxic
etc., as well as centrifugal, slag, high-pressure and other types of pumps. In addition, the
company offers dredgers of own production, which have no analogues in Ukraine and are
used in various industries.
49047, Dnipro, Klenova Str., 52
tel.: +38 067 382 14 97, +38 067 633 24 69
e-mail: zigalin@ergomera.dp.ua
web: www.truba.ua

Ergomera, PSPE
Private scientific and production enterprise “Ergomera” is a manufacturer of devices for
energy accounting and management systems, and offers:
• systems and devices for the recording of liquids (water, waste water) and thermal energy;
• systems for measuring steam, natural and process gases;
• automated energy resources accounting and control systems.
PSPE “Ergomera” produces and sells the following hardware:
• ultrasonic water meters with a diameter from 20 to 3000 mm;
• sewage meters for pressure and gravity pipelines (channels) of diameter from 50 to
3000 mm;
• ultrasonic heat meters with a diameter of 20 to 3000 mm with a network and autonomous
power supply, industrial and domestic ultrasonic level meters, correctors and meters;
• meters of natural and process gas (nitrogen, oxygen, argon, blast furnace, coke, etc.);
• steam meters and assembly of the accounting units according to the DSTU GOST 8.586.
The company is confidently moving in the development of sales of quality devices for
energy accounting and management systems.
79024 Lviv,
Kukurudziana Str., 4
tel.: +38 032 247 47 10
fax: +380 32 247 47 10
e-mail: office@eta.lviv.ua
web: www.eta.lviv.ua

Ергомера, ПНВП
Приватне науково-виробниче підприємство “Ергомера” – виробник приладів для систем обліку й управління енергоресурсами, і пропонує:
• системи і прилади по обліку рідких середовищ (вода, стічні води) і теплової енергії;
• системи і прилади з обліку пари, природного і технологічних газів;
• автоматизовані системи обліку і контролю енергоресурсів.
ПНВП “Ергомера” виробляє і реалізує такі апаратні засоби:
• лічильники води ультразвукові діаметром від 20 до 3000 мм;
• лічильники стічних вод для напірних і самопливних трубопроводів (каналів) діаметром від 50 до 3000 мм;
• теплолічильники ультразвукові діаметром від 20 до 3000 мм з мережевим і автономним живленням, промислові та побутові ультразвукові рівнеміри, коректори та
обчислювачі;
• обчислювачі витрати природного і технологічних газів (азот, кисень, аргон, доменний, коксовий та ін.);
• обчислювачі витрати пари та комплектація вузлів обліку по ДСТУ ГОСТ 8.586.
Підприємство впевнено рухається у розвитку продажу якісних приладів для систем
обліку і управління енергоресурсами.
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ЕТА, ТОВ
ТОВ “ЕТА” заснована в 2008 році спеціалістами та викладачами кафедри “Електропривод та автоматизація промислових установок” Національного Університету “Львівська
політехніка”.
Компанія спеціалізується на:
• постачанні, монтажу та пусконалагодженні перетворювачів частоти змінного струму компанії VACON;
• постачанні, монтажу та пусконалагодженні перетворювачів частоти та пристроїв
плавного пуску Altivar виробництва Telemecanique (Schneider Electric);
• наданні перетворювачів частоти в кредит під проекти, мета яких енергозбере
ження;
• технічній підтримці та гарантійному обслуговуванні (сервісний центр Vacon в Україні);
• розробці проектів, підборі обладнання, монтажу шаф управління та запуск в експлуатацію систем промислової автоматики;
• комплексних рішеннях з автоматизації промислових механізмів та створення
АСУ ТП.
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• навчанні персоналу з обслуговуванню ПЧ та низовій автоматиці на базі навчального класу у Львові;
• комплексних постачань електротехнічного обладнання та обладнання промислового контролю, автоматики.
Компанія ТОВ “ЕТА” заснована спеціалістами у сфері частотно-керованих електроприводів, автоматизації та енергозбереження. ТОВ “ЕТА” – це впевнений та обґрунтований
вибір, надійна та безпечна експлуатація обладнання.

ЕТА, LLC
“ETA” LLC was founded in 2008 by specialists and teachers of the department “Electric
drive and automation of industrial plants” of the National University “Lviv Polytechnic”.
The company specializes in the following areas:
• supply, installation and start-up of VACON AC Frequency Converters;
• supply, installation and start-up of frequency converters and Altivar soft starters
manufactured by Telemecanique (Schneider Electric);
• providing frequency converters on credit for projects aimed at “Energy Saving”;
• technical support and warranty service (available Vacon service center in Ukraine);
• development of projects, equipment selection, installation of control cabinets and
commissioning of industrial automation systems;
• complex solutions for the automation of industrial mechanisms and the creation of
automated control systems.
• training of personnel on the maintenance of the bottom automation on the basis of the
training room in Lviv;
• complex deliveries of electrical and technical equipment and equipment for industrial
control, automation.
“ETA” LLC was founded by specialists in the field of frequency controlled electric drives,
automation and energy saving. “ETA” LLC is a confident and reasonable choice, reliable and
safe operation of equipment.
03190, Kyiv,
D.Shcherbakivskyi Str., 52, off. 429
tel.: +38 067 469 58 22
fax: +38 044 406 58 54
e-mail: 41305388@ukr.net, lysiak@etna-trade.com

ЕТНА, ВІФ ТОВ
ЕТНА – це група компаній, яка вже 17 років працює на ринку України.
Основні напрямки діяльності:
• постачання та реалізація якісної трубопровідної арматури та комплектуючих для
систем тепло-, водо-, газопостачання, вентиляції, кондиціювання, а також каналізаційних мереж;
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• проектування насосних станцій, котельних та теплових пунктів;
• виробництво насосних станцій та блочно-модульного обладнання для індивідуальних теплових пунктів.
ТОВ “ВІФ “ЕТНА” спеціалізується на постачанні обладнання для теплоенергетичних
підприємств, водоканалів, газових господарств, працює з провідними підприємствами
нафтопереробної, хімічної, целюлозно-паперової, харчової, олійно-жирової, металургійної промисловості, а також з найбільшими будівельними компаніями України. ЕТНА –
офіційний представник в Україні таких відомих виробників як: ZETKAMA (Польща), T.I.S
(Італія), FIV (Італія), ABO (Чехія).

ЕТNА, PEC LLC
“ETNA” is a group of companies that have been operating in the Ukrainian market for
17 years.
Main directions in activity:
• supply of high-quality pipeline fittings and components for heat, water, gas systems,
ventilation, air conditioning, and sewage networks;
• design of pumping stations, boiler and heat points;
• production of pumping stations and block-modular equipment for individual heat
points.
LLC “PEC “ЕТNА” specializes in supplying equipment for thermal power plants, water
utilities, gas households, works with leading enterprises of oil, chemical, pulp and paper, food,
oil-fat, metallurgical industry, as well as to the largest construction companies of Ukraine, and
is the official representative in Ukraine of such well-known producers as: ZETKAMA (Poland),
T.I.S (Italy), FIV (Italy), ABO (Czech Republic).
02090, Kyiv,
Alma-Atynska Str., 8
tel.: +38 044 501 96 20, +38 093 170 01 99
fax: +38 044 501 96 24
e-mail: etp@etp.com.ua
web: www.polyplastic.ua

Євротрубпласт, ТД ТОВ
ТОВ “ТД Евротрубласт” – керівна компанія Групи Radius Systems Ltd в Україні, основним завданням якої є організація торгового процесу для всього спектру продукції
групи, проектно-технічний супровід об’єктів з використанням полімерних труб у галузі
водопостачання, каналізації і газопостачання, а також управління виробничими підрозділами “Рубіжанський трубний завод” та “Калуський трубний завод”.
На європейському просторі Група Radius Systems Ltd – визнаний лідер з виробництва
полімерних труб, фітингів, зварювального обладнання та супутніх матеріалів і виробів,
яка об’єднує підприємства з виробництва полімерних труб у Великобританії, Австрії,
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Латвії, Україні, Росії, Білорусії, Казахстані. Компанія зареєстрована у Великобританії у
1969 році. Спеціалізується на розробці та виробництві полімерних трубопровідних систем для газопровідних та водорозподільних мереж, гарячого водопостачання та опалення, телекомунікаційних, будівництва та індустріальних застосувань.
Крім того, ТОВ “ТД “Євротрубапласт” пропонує фітинги та запірну арматуру для будьяких мереж, а також зварювальне обладнання для терморезисторного і стикового зварювання.

Eurotrubplast, LLC
“Eurotrublast” LLC is a management company of Radius Systems Ltd Group on the
territory of Ukraine which main task is to organize the trade process for the whole range of
products of the Group, design and technical support of the objects using polymer pipes in
the field of water supply, sewage and gas supply, as well as management of production units
“Rubizhansk Pipe Plant” and “Kalush Pipe Plant”.
On the European area Radius Systems Ltd Group is a recognized leader in the production
of polymer pipes, fittings, welding equipment and related materials and products, which
unites polypropylene production companies in the United Kingdom, Austria, Latvia, Ukraine,
Russia, Belarus, Kazakhstan. The company is registered in the UK in 1969. Specializes in the
development and production of polymer pipeline systems for gas and water distribution
networks, hot water supply and heating, telecommunication, construction and industrial
applications.
In addition, LLC “Eurotrubplast” offers fittings and shut-off valves for any networks, as well
as welding equipment for thermosetting and butt welding.
02121, Kyiv,
Kharkiv shose, 201-203
tel.: +38 044 251 48 96, +38 044 251 37 37, +38 044 223 43 33
fax: +38 044 251 48 98
e-mail: info@in-prem.com.ua, tovinprem@gmail.com
web: www.in-prem.com.ua

Ін-Прем, ТОВ
ТОВ “Ін-Прем” є офіційним представником в Україні міжнародної групи Sensus (Німеччина, Словаччина) – одного з провідних світових виробників приладів обліку води та
тепла, а також системного обладнання, що забезпечує зчитування та передачу показань
дистанційно. Місія компанії – комплексне рішення завдань обліку і споживання енергоресурсів.
ТОВ “Ін-Прем” – авторизований сервісний центр SENSUS в Україні. Завдяки високому
професіоналізму сервісних інженерів, багаторічному досвіду роботи і наявності спеціального обладнання, сервісний відділ компанії гарантує виконання робіт якісно і в
найкоротші терміни. Серед основного переліку сервісних робіт: чистка лічильника, ка30

лібрування, повірка, ремонт, а також діагностика, ремонт та налагодження обладнання
систем дистанційної передачі даних. Сервісний відділ “Ін-Прем” виконує як гарантійне,
так і післягарантійне обслуговування.
Крім того, що ТОВ “Ін-Прем” забезпечує технічне обслуговування, ремонт і повірку,
сервісні інженери компанії також аналізують причини виходу з ладу лічильників та обладнання, дають рекомендації з їх запобігання.
Компанія вперше в Україні, на базі результатів впроваджених проектів, заявила про
ефективність застосування лічильників у метрологічному класі точності С. Встановлення таких лічильників як 820 та 420 РС допомогло знайти втрати від недообліку обсягом
до 50%. І вже тоді, у далекому 2009 році, у цих проектах компанія впровадила систему
дистанційної передачі даних з високоточних лічильників води.

In-Prem, LLC
“In-Prem” LLC is an official representative in Ukraine of the international group Sensus
(Germany, Slovakia) – one of the world’s leading manufacturers of meters for water and
heat, as well as system equipment, which provides reading and transmission of indicators
remotely. Mission “In-Prem” – a comprehensive solution to the problems of accounting and
consumption of energy resources.
Company “In-Prem” LLC is an authorized service center of SENSUS in Ukraine. Due to the
high professionalism of service engineers, many years of experience and the availability of
special equipment, the service department of the company guarantees the execution of
works of high quality and in the shortest terms. The main list of service works includes cleaning
the meter, calibration, verification, repair, as well as diagnostics, repair and adjustment of
equipment for remote data transmission systems. Service department “In-Prem” carries out
both warranty and post-warranty service.
In addition to the fact that LLC “In-Prem” provides maintenance, repair and verification,
service engineers of the company also analyze the reasons of the meters and equipment
failure, give recommendations for their prevention.
“In-Prem” for the first time in Ukraine based on the results of the implemented projects
declared the effectiveness of the use of meters in the metrological class of accuracy C.
Installing such meters as 820 and 420 PC made it possible to find losses from a miscalculation
of up to 50%. And already in the far 2009 in these projects the company introduced a remote
data transmission system from high-precision water meters.
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81500, Lviv region,
Horodok, Lvivska Str., 163
tel.: +38 032 31 3 00 33, +38 032 31 3 02 87
fax: +38 032 31 3 22 19
e-mail: iplast@iplast.com.ua, iplast@ukrpost.ua
web: www.iplast.com.ua

Інсталпласт, ТОВ
Приватне підприємство “Інсталпласт” – вітчизняний виробник пластикових труб для
водопостачання, газопостачання та водовідведення.
Промислова група “Інсталпласт” – це підприємство замкненого циклу виробництва
труб: з поліпропілену для внутрішніх систем водовідведення (32-110 мм); з полівінілхлориду для зовнішніх мереж водовідведення (110-400 мм); з поліетилену для водопровідних систем (20-400 мм); з поліетилену для систем газопостачання (20-400 мм SDR-17,6 і
SDR-11).
Крім цього, “Інсталпласт” виготовляє повний асортимент фасонних частин для внутрішніх і зовнішніх систем водовідведення, а також захисних оболонок для телекомунікаційних систем і мереж. Вся продукція компанії виготовляється на високоякісному
обладнанні відомих західних фірм: KRAH, Krauss Maffei, CINCINNATI, WEBER.
Промислова група “Інсталпласт” також пропонує широкий вибір виробів з поліетилену: каналізаційні колодязі, ємності різних об’ємів, септики, каналізаційні насосні станції,
жировловлювачі.
Крім основної продукції, для максимального задоволення вимог клієнтів, фахівці фірми розробили та налагодили випуск стандартних дорожніх стовпчиків та футлярів механічного захисту підземних електро-, радіо- та інших мереж. Серед досягнень фірми –
створення виробничо-монтажного підрозділу, завданням якого є монтаж, налагодження
і запуск в експлуатацію внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення. У 2012 році на підприємстві розпочато виробництво напірних та безнапірних труб з
поліетилену, поліпропілену діаметром від 300 мм до 4000 мм.

Instalplast, LLC
The private company “Instalplast” is a national producer of plastic pipes for water supply,
gas supply and wastewater disposal.
Industrial group “Instalplast” is an enterprise of the closed production cycle of pipes: of
polypropylene for internal sewage systems (32-110 mm); of polyvinyl chloride for external
drainage networks (110-400 mm); of polyethylene for water supply systems (20-400 mm); of
polyethylene for gas supply systems (20-400 mm SDR-17,6 and SDR-11).
In addition, “Instalplast” manufactures a full range of fittings for internal and external
drainage systems, as well as protective covers for telecommunication systems and networks.
All products of the company are made on high-quality equipment of famous western firms
KRAH, Krauss Maffei, CINCINNATI, WEBER.
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Industrial group “Instalplast” also offers a wide range of polyethylene products: sewage
wells, capacities of different volumes, septic tanks, sewage pumping stations, fat trappers.
Besides the main products for maximum satisfaction of customer requirements, specialists
of the company have developed and set the production of standard road columns and
cases of mechanical protection of underground electric, radio and other networks. Another
achievement of the company is the creation of a production and installation unit which task
is to install, set up and commission the internal and external networks of water supply and
wastewater disposal. In 2012 the enterprise began production of pressure and non-pressure
pipes of polyethylene, polypropylene of the diameter from 300 mm to 4000 mm.
01014, Kyiv,
Tymiriazievska Str., 2
tel.: +38 044 461 99 02, +38 067 161 98 96, +38 050 383 13 74
fax: +38 044 584 39 59
e-mail: interext@ukr.net, interext@fm.com.ua
web: www.interext.com.ua

Інтерекст LTD, ТОВ
ТОВ “Інтерекст LTD” надає послуги з проектування та комплектації мереж водопостачання, газозабезпечення, каналізації (труби, водопровідна арматура, насоси, супутні
матеріали).
Інтерекст LTD зареєстроване у 1995 році у м. Києві. Підприємство співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними підприємствами-виробниками.
Товариство пропонує зі складів Києва:
• великий асортимент сталевих та полімерних труб;
• широкий асортимент трубопровідної арматури – засувки, вентилі, шарові крани,
клапани, фільтри, затвори дискові, регулятори;
• деталі трубопроводів – фланці, відводи, трійники, переходи, повороти, заглушки,
ремонтно-монтажні деталі;
• труби ВЧШГ, ЧК, ПП та ПНД вітчизняного та імпортного виробництва різних типів
з’єднань – розтрубних, фланцевих, анкерних в широкому діапазоні;
• труби чавунні з шаровидним графітом та з різноманітним покриттям для використання в будь-яких умовах залягання (виробництва SG PAM (Франція);
• фасонні частини до чавунних труб;
• машини та обладнання для будівництва.
Якість продукції підтверджена сертифікатами якості міжнародних стандартів.
Крім матеріалів, машин та обладнання провідних вітчизняних та зарубіжних підприємств, ТОВ “Інтерекст LTD” пропонує консультації, супровід проектів, гарантійне та післягарантійне обслуговування.
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Interext LTD, LLC
“Interext” LLC provides services in designing and assembling water supply networks for
gas supply, sewerage (pipes, water fittings, pumps, concomitant materials).
“Interext LTD” was registered in 1995 in Kyiv. The enterprise cooperates with many national
and foreign manufacturing enterprises. The company offers from the warehouses of Kyiv:
• wide range of steel and polymer pipes;
• wide assortment of pipeline fittings – latches, valves, ball valves, filters, disk locks,
regulators;
• details of the pipelines – flanges, drafts, tees, connector, turns, plugs, repair and assembly
parts;
• pipes VCHSHH, CHK, PP and PND of national and imported production of various types
of connections – tubular, flanged, anchor in a wide range;
• cast iron pipes of spheroidal graphite with a variety of covers for use under any conditions
of SG PAM (France) production;
• shaped parts for cast-iron pipes;
• machinery and equipment for construction, etc.
The quality of the products supplied by the company is confirmed by the certificates of
quality of international standards.
In addition to materials, machines and equipment of leading national and foreign
companies, LLC “Interext LTD” offers consultations, project support, warranty and postwarranty service.
79000, Lviv,
Horodotska Str., 306
tel.: +38 032 242 35 75, +38 068 242 35 73
fax: +38 032 242 35 75
e-mail: office@carpoint-e.com.ua, sales@carpoint-e.com.ua
web: www.carpoint-e.com.ua

Карпоінт Електрік, ТзОВ
ТзОВ “КАРПОІНТ ЕЛЕКТРІК” – це українсько-норвезька компанія, що надає широкий
вибір нових європейських електромобілів та електробайків в Україні.
Carpoint Electric – ексклюзивний імпортер брендів Detroit Electric та Zero.
Компанія сприяє розвитку інфраструктури та електротранспорту в Україні.
Carpoint Electric об’єднує людей, які бажають зробити Україну зеленою та енергонезалежною.
Компанія відкрита також для підприємств, що використовують нові підходи в бізнесі
та розуміють важливість екологічної та етичної складової.
Зелене і чисте майбутнє можливе.
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Carpoint Electric – це не лише широкий вибір нових європейських електромобілів та
електробайків. Це також місце обміну знанням і досвідом. Компанія відчинена для усіх,
хто цікавиться електротранспортом, зеленими технологіями та інноваціями.
Carpoint Electric працює, щоб зробити світ зелених технологій реальним.

Carpoint Electric, LLC
CARPOINT ELECTRIC LLC is a Ukrainian-Norwegian company providing a wide range of
new European electric cars and electric bikes in Ukraine.
Carpoint Electric is the exclusive importer of the Detroit Electric and Zero brands.
The company promotes the development of infrastructure and electric transport in
Ukraine.
Carpoint Electric unites people who want to make Ukraine green and energy independent.
The company is also open to enterprises that use new business approaches and understand
the importance of the environmental and ethical component.
Green and clear future is possible.
Carpoint Electric is not only a wide selection of new European electric cars and electric
bikes. It is also a place for sharing knowledge and experience. The company is open to anyone
interested in electric transport, green technologies and innovations.
Carpoint Electric works to make the world of green technologies a reality.
35603, Rivne region,
Dubno, Halytskyi Str., 16
tel.: +38 044 360 91 07, +38 096 116 75 69, +38 03626 4 27 07
fax: +38 044 360 92 15
e-mail: info@kasi-ua.com
web: www.kasi-ua.com

КАСІ-Україна, ТОВ
Компанія KASI заснована у 1992 році в невеликому чеському містечку Преулоч. Сьогодні KASI – спеціалізований концерн, найбільший в Європі виробник каналізаційного
литва та залізобетонних виробів для будівництва інженерних мереж. Усі підприємства
чеського концерну обладнані найсучаснішим високотехнологічним обладнанням, яке
дозволяє стабільно виготовляти продукцію лише найвищої якості.
Компанія KASI пропонує комплексні рішення від проекту до монтажу: автоматичних
паркінгів, складів, промислових ліфтів, дробарок, формувального обладнання, автоматизованих ліній для виробництва бетонних та залізобетонних виробів.
ТОВ “КАСІ-Україна” – офіційний представник концерну KASI в Україні. Спеціально для
ринку України інженери розробили і впровадили у виробництво згідно зі стандартами
ДСТУ цілий ряд нових виробів, які суттєво відрізняються від вітчизняних застарілих аналогів. Це продукція нового покоління, серед якої: люки каналізаційні, дощоприймачі,
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опірні кільця, опірні скоби та інша продукція, яка здатна вирішити безліч типових проблем, традиційних для України.
“КАСІ-Україна” пропонує люки каналізаційні антивандальні серії “EUROPA”, люки каналізаційні антивандальні серії “BEGU”, люки каналізаційні з самонівелюючим корпусом серії “EUROPA”, дощоприймачі антивандальні серії “EUROPA”, бетонні елементи для
будівництва зливної каналізації, опорні кільця для монтажу люків, спеціальний монтажний швидкотвердіючий розчин “IZOLSAN” для швидкого і якісного монтажу люків і
дощоприймачів, опорні скоби нового покоління, сучасні технології монтажу люків і дощоприймачів, виготовлення відливок із сірого і високоміцного чавуну по кресленнях
замовника.

KASI-Ukraine, LLC
KASI Company was founded in 1992 in a small Czech city of Preułoč. Today, KASI is a
specialized concern, Europe’s largest producer of sewerage founding and reinforced concrete
products for the construction of engineering networks. All companies in the Czech concern
are equipped with the most advanced high-tech equipment, which allows stable production
of products of the highest quality.
KASI company offers complex solutions from the design to the installation of automatic
parking lots, warehouses, industrial elevators, crushers, molding equipment, automated lines
to produce concrete and reinforced concrete products.
“KASI-Ukraine” LLC is an official representative of the KASI concern on the territory of
Ukraine. Especially for the Ukrainian market, engineers have developed and implemented
number of new products in accordance with the DSTU, which significantly differ from national
morally and physically outdated analogues – products of a new generation, including sewage
hatches, rain water inlets, support rings, support brackets and other products that are able to
solve many of the typical problems that have become traditional in Ukraine.
“KASI-Ukraine” offers anti-vandal sewerage manholes of series “EUROPA”, anti-vandal
sewerage manholes of series “BEGU”, sewage manholes with a self-leveling case of the series
“EUROPA”, anti-vandal rain water inlets of series “EUROPA”, concrete elements for construction
of drainage sewerage, support rings for manholes mounting, a special mounting fasthardening solution “IZOLSAN” for fast and high-quality installation of manholes and rain
water inlets, new-generation support brackets, modern manholes and rain water inlets
mounting technologies, production of castings of gray and high-strength cast iron according
to customer’s drawings.
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04086, Kyiv,
Petropavlovska Str., 54-а
tel.: +38 044 468 11 10, +38 044 467 26 00
fax: +38 044 468 44 97, +38 044 467 26 07
e-mail: kiev@cml.ua
web: www.jcb.com.ua, www.cml.ua

Констракшн Машинері JSB, ТОВ
Компанія Construction Machinery Ltd (CML) є одним з найбільших постачальників дорожньої, будівельної, кар’єрної техніки в Україні.
ТОВ “Констракшн Машинері” (CML) – офіційний дилер в Україні провідних європейських компаній виробників будівельної техніки: JCB (Великобританія), Schwing Stetter (Німеччина), TEREX Pegson (Великобританія), Powerscreen (Великобританія), Bell Equipment
(Німеччина), CompAir (Німеччина), Doppstadt (Німеччина), Grove (США/Німеччина).
CML пропонує техніку для таких сфер застосування і з таких категорій: будівництво,
сільське господарство, військово-інженерна техніка, генератори, навісне обладнання.
Кілька років тому компанія почала займатися постачанням сільськогосподарської техніки JCB, символу якості і надійності. Її універсальність, потужність і маневреність не має
аналогів.
Основними принципами при створенні компанії були: зайняти лідерські позиції в бізнесі будівельної техніки і обладнання в Україні, забезпечити найкращі технічні рішення
для будівництва і промисловості, бути завжди поряд з клієнтами, відповідати їх потребам та підтримувати довгострокові стосунки з ними, створити необхідні умови для працівників.
Команда компанії – головна цінність, вона представляє компанію клієнтам та партнерам. Тому компанія постійно інвестує в способи професійного розвитку працівників та
реалізації особистості в компанії.

Construction Machinery JSB, LLC
Construction Machinery Ltd (CML) is one of the largest suppliers of road, construction, and
quarry machinery on the territory of Ukraine.
LLC “Construction Machinery” (CML) is the official dealer of leading European construction
machinery companies in Ukraine: JCB (UK), Schwing Stetter (Germany), TEREX Pegson (UK),
Powerscreen (UK), Bell Equipment (Germany), CompAir (Germany), Doppstadt (Germany),
Grove (USA / Germany).
CML offers machinery for the use in the following categories: construction, agriculture,
military engineering, generators, hinged equipment. A few years ago, the company began to
supply JCB agricultural machinery, which is a symbol of quality and reliability. Its multipurpose,
power and maneuverability have no analogues.
The main principles during creating a company were: to take leading positions in the
business of construction machinery and equipment on the territory of Ukraine, to provide
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the best technical solutions for construction and industry, to be always close to customers, to
meet their needs and to maintain long-term relationships with them, to create appropriate
conditions for employees.
The company team is the most important value, in fact it represents the company to
clients and partners. Therefore, the company in every way constantly invests funds in the
development of co-workers for their professional and personal development in the company.
29018, Khmelnytskyi,
Ternopilska Str., 17
tel.: +38 0382 67 01 34, +38 0382 78 80 35, +38 0382 78 80 15
fax: +38 0382 67 40 70
e-mail: office@novator-tm.com
web: www.novator-tm.com

The enterprise produces and supplies energy saving devices: domestic and industrial
water meters; water meters with pulsed output and with increased anti-magnetic protection;
gas meters; single-phase, multi tariff and three-phase electricity meters.
At the production sites that appeared after cutting down the production of military
equipment started production of domestic rotary gas meters, water meters, electricity
meters for LED lights of office, street, magistral lighting, workplaces and housing and
communal services; Energy resources automated control and accounting systems; medical
physiotherapeutic equipment.
04070, Kyiv,
Voloska Str., 55/57
tel.: +38 044 502 24 45, +38 044 485 19 37, +38 044 428 89 38
fax: +38 044 502 24 46, +38 044 502 24 47
e-mail: oniko@oniko.ua, water@oniko.ua
web: www.oniko.ua, www.water.oniko.ua

Новатор, ДП
Державне підприємство “Новатор” (Хмельницький радіотехнічний завод) – сучасна
компанія з виробництвом високого технічного рівня і найновітнішими технологіями. ДП
“Новатор” заснований у 1966 році в структурі Міністерства радіопромисловості СРСР,
як одне з підприємств із виготовлення бортового радіоелектронного, радіолокаційного,
радіонавігаційного та іншого обладнання для авіаційної та аерокосмічної галузі.
Одним з напрямків діяльності компанії є впровадження сучасного високоефективного обладнання та технологій, зокрема у сфері обліку енергоносіїв.
Підприємство виробляє та постачає прилади енергозбереження: побутові та промислові лічильники води; лічильники води з імпульсним виходом та з підвищеним антимагнітним захистом; лічильники газу; однофазні, багатотарифні та трифазні лічильники
електроенергії.
На виробничих площах, які звільнились від скорочення об’ємів виробництва техніки
військового призначення, розгорнуте виробництво нової продукції побутових лічильників газу роторного типу, лічильників води, лічильників електроенергії світлодіодних
світильників для офісного, вуличного, магістрального освітлення, робочих місць і ЖКГ;
систем АСКОЕ; медичної фізіотерапевтичної апаратури.

Novator, SE
Novator State Enterprise (Khmelnitsky radio engineering plant) is a modern enterprise
with production of a high technical level and modern technologies. Novator SE was founded
in 1966 in the structure of the USSR Ministry of Radio Industry as one of the enterprises to
manufacture airborne radio electronic, radar, radio navigation and other equipment for
aviation and aerospace branches.
One of the directions of the activity of the State Enterprise “Novator” is the introduction
of modern high-performance equipment and technologies, in particular in the field of
accounting for energy materials.
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ОНІКО, МПТВП
Одним з основних напрямків діяльності підприємства ОНІКО, заснованого в 1992
році, є забезпечення якісного рентгенівського обстеження при максимальній безпеці
пацієнтів і медичного персоналу в рентгенівських кабінетах. Це забезпечення видатковими матеріалами, обладнанням, а також комплектація засобами захисту від іонізуючого випромінювання.
Ще один із напрямків діяльності – впровадження прогресивних і інноваційних методів дезінфекції води. Різноманітний асортимент обладнання дозволяє підібрати необхідну систему залежно від вихідних показників води, сфери застосування й бажаного
результату.
Компанія ОНІКО пропонує системи для виробництва як традиційного гіпохлориту
натрію, так і змішаних оксидантів безпосередньо на місці їх використання. Обидві технології забезпечують підвищену безпеку при необхідному рівні залишкового хлору. ОНІКО
пропонує послуги з водопідготовки для квартир, котеджів та приватних басейнів; монтаж та сервісне обслуговування систем очистки та знезараження водопровідної води,
води зі свердловин та води в басейні. Розрахунок необхідного обладнання і створення
пропозиції.
Компанія пропонує обладнання світового лідера з виробництва систем дозування
компанії Milton Roy Europe. Це дозуючі насоси; дозуючі станції; системи керування дозуванням; міксери; аксесуари й витратні матеріали для систем дозування, а також обладнання для пошуку витоків води компанії GUTERMANN (Німеччина). Лінійка обладнання
охоплює усі сфери традиційних методів акустичного пошуку витоків. Офіційна гарантія
виробника складає 2 роки.
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ONIKO, SMTPE
One of the main activities of “ONIKO”, founded in 1992, is to provide high-quality X-ray
examination with maximum safety of patients and medical staff in X-ray rooms. This is the
provision of consumables, equipment, as well as equipment for protection against ionizing
radiation.
One of the activity directions is the introduction of advanced and innovative methods
of water disinfection. A wide range of equipment allows to select the necessary system
depending on the initial water indicators, area of application and desired result.
“ONIKO” offers systems to produce both traditional sodium hypochlorite and mixed
oxidants directly at the site of their use. Both technologies provide increased security at the
required level of residual chlorine. “ONIKO” offers water preparation services for apartments,
cottages and private pools; installation and maintenance service for treatment and
disinfection systems of tap water, water from wells and water in the pool. Calculation of the
required equipment and the creation of a proposal.
The company offers the equipment of the world leader in the production of dosing systems
Milton Roy Europe company. These are dosing pumps; dosing stations; dosing control
system; mixers; accessories and consumables for dosing systems, as well as equipment for
water leakage detection of the GUTERMANN (Germany) company. The range of equipment
covers all areas of traditional acoustic leakage detection methods. The manufacturer’s official
warranty is 2 years.
33024, Rivne,
Mlynivska Str., 23-б
tel.: +38 0362 63 04 09, +38 0362 62 19 57, +38 067 380 27 84
fax: +38 0362 22 21 12
e-mail: mail@patar.com, sales@patar.com
skype: Alena_patar
web: www.patar.com

• виробництво обладнання для інженерних мереж: люків оглядових колодязів, комплектуючих для колодязів, дощоприймачів, коверів для води та газу, різних комунікаційних виробів;
• виготовлення виливок за кресленнями замовника.
Продукція підприємства задовольняє вимоги ДСТУ, що підтверджено відповідними
сертифікатами якості. Патар надає гарантійні зобов’язання всьому спектру ливарної
продукції. Уся продукція проходить перевірку якості у власній атестованій лабораторії.

Patar, PC
The company was founded in 1992. Today, “Patar” is a modern foundry enterprise with a
full production cycle, from the preparation of metallurgical raw materials to the manufacture
of products from ferrous and nonferrous metals.
The main consumers of our products are enterprises of Ukraine, Russia, Kazakhstan,
Georgia, Turkmenistan, Moldova and Uzbekistan. Except serial production we take orders for
manufacturing castings from customer drawings. Our own production can produce parts of
different shape and complexity. We guarantee high quality of our products.
Main activities:
• production of fire equipment: fire underground hydrants, stands under fire hydrants,
spare parts for fire underground hydrants;
• equipment production for engineering networks: manholes of wells, fittings for
manholes, covers, downpour receivers, covers for water and gas, various communication
products;
• production of castings per customer drawings.
Our products satisfy the requirements of DSTU, as confirmed by relevant certificates of
quality. “Patar” provides a warranty on the entire range of foundry products. All products are
quality tested in our own certified laboratory.
01133, Kyiv,
Laboratory provulok 1, off. 226
tel.: +38 044 495 26 85, +38 050 443 01 50
fax: +38 044 522 89 76
e-mail: scandimp@i.kiev.ua
web: www.pump.biz.ua

Патар, ПП
Компанія заснована у 1992 році. Сьогодні ПП “Патар” – сучасне ливарне підприємство
з повним виробничим циклом, від підготовки металургійної сировини і до виготовленням продукції з чорних та кольорових металів.
Основними споживачами продукції є підприємства України, Казахстану, Грузії, Туркменістану, Молдови та Узбекистану. Окрім серійної продукції, Патар виготовляє виливки за кресленнями замовника. Власне виробництво дозволяє виготовляти деталі довільної форми та складності. Компанія гарантує високий рівень якості продукції.
Основні напрямки діяльності:
• виробництво протипожежного обладнання: пожежних гідрантів підземних, підставок під пожежні гідранти, комплектуючих для пожежних гідрантів;
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Скандтехімпорт, ІК ТОВ
ТОВ “Інженерна компанія “Скандтехімпорт” створена у 2003 році як товариство з обмеженою відповідальністю.
Основний профіль компанії – участь в проектах будівництва, реконструкції та технічне переозброєння споруд водопровідно-каналізаційного господарства міст та промислових підприємств.
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Інженерна компанія “Скандтехімпорт” виконує роботи та послуги:
• розробка проектної документації для будівництва та капітального ремонту;
• постачання обладнання та матеріалів, а саме: насосів відомих брендів для води та
каналізації, обладнання для очисних споруд, решіток, затворів, систем аерації, промислової арматури, засувок, зворотних клапанів і ін.;
• ввід в експлуатацію поставленого обладнання;
• гарантійний та післягарантійний сервіс, ремонт та поставка запасних частин.
Інженерна компанія “Скандтехімпорт” здійснює підготовку матеріалів для проектування, підбір обладнання, проектування, веде супровід впровадження обладнання.

Skandtechimport, EC LLC
LLC “Engineering Company “Skandtechimport” was established in 2003 as a limited liability
company.
The main profile of the company is participation in the projects of construction,
reconstruction and technical re-equipment of the water supply and sewerage facilities of
cities and industrial enterprises.
The “Engineering company “Skandtechimport” performs works and services:
• development of design documentation for construction and major repair;
• supply of equipment and materials, namely;
• pumps of well-known brands for water and wastewater;
• equipment for treatment facilities, grates, shutters, aeration systems, etc.;
• industrial fitting, latches, check valves, etc.;
• commissioning of supplied equipment;
• warranty and post-warranty service, repair and supply of spare parts.
The “Engineering company “Skandtechimport” carries out preparation of materials for
designing, equipment selection, support during equipment implementation.
81110, Lviv region,
Zymna Voda,
Doroshenko Str., 3
tel.: +38 032 295 77 00, +38 096 777 56 77
fax: +38 032 290 25 46
e-mail: sale.se@ukr.net
web: www.stala-energia.com.ua

Стала Енергія, ТОВ
ТОВ “Стала енергія” пропонує альтернативні системи опалення з відновлювальних
джерел енергії, які, при дещо вищих від традиційних затратах, дають можливість у процесі експлуатації постійно економити кошти.
“Стала енергія” спеціалізується на всіх роботах з монтажу теплових насосів. Тепловий
насос – пристрій, який здійснює передачу теплової енергії від менш нагрітого тіла до
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більш нагрітого, тобто у протилежному до природного напрямку поширення тепла. Це
уможливлює отримання тепла (холоду) з довкілля. Зокрема з ґрунту, води, повітря. До
того ж енергія довкілля є абсолютно безкоштовною. Це зумовлює надзвичайну ефективність таких систем і заощаджує кошти на опалення і кондиціонування до 4 раз.
ТОВ “Стала енергія”:
• реалізує теплові помпи вітчизняних та іноземних виробників від 6 до 150 кВт;
• є офіційними і єдиними представниками американських теплових помп (насосів)
Water Furnace, найбільшого в США виробника теплових помп;
• проектує системи опалення, кондиціонування та гарячого водопостачання на основі теплових помп;
• здійснює монтажні та пусконалагоджувальні роботи зі встановлення альтернативних систем опалення “під ключ”;
• володіє власним буровим устаткуванням;
• облаштовує геотермальні поля “під ключ”;
• здійснює буріння під геотермальні зонди та водопостачання.
Компанія “Стала енергія” підкаже Вам як вдало інвестувати гроші у свій майбутній добробут.

Stala Energia, LLC
“Stala Energia” LLC offers alternative heating systems from renewable energy sources,
which, at a slightly higher cost than traditional ones, give the opportunity to constantly save
money in the process of operation.
“Stala Energia” specializes in all the works on the installation of heat pumps. Heat pump
is a device that allows to transfer the heat energy from a less heated body to a more heated,
that is in the opposite to the natural heat spreading direction. This provides a possibility to
receive heat (cold) from the environment. In particular from soil, water, air. Moreover, the
environment energy is absolutely free. This especially determines the exceptional efficiency
of such systems and allows to save on the heating and air conditioning costs up to 4 times.
“Stala Energia” LLC:
• sells heat pumps of national and foreign manufacturers from 6 to 150 kW;
• is the official and sole representatives of the American thermal pumps “Water Furnace”,
the largest manufacturer of thermal pumps in the USA;
• designs heating, air conditioning and hot water supply systems based on thermal pumps;
• carries out installation and commissioning works on installation of alternative heating
“turnkey” systems;
• owns drilling equipment;
• settle geothermal fields “turnkey”;
• drills for geothermal probes and water supply.
The company “Stala Energia” will advise you how to successfully invest money into your
future prosperity.
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46005, Ternopil,
MykulynetskaStr., 31
tel.: +38 0352 52 61 77, +38 067 483 38 33, +38 067 653 46 26
fax: +38 0352 52 81 69
e-mail: info@terpolymergas.com, office@poligas.com.ua
web: www.poligas.com.ua

ТерПолімерГаз, ПГ ТОВ
ТОВ “ТерПолімерГаз” виготовляє та реалізує оптову торгівлю продукцією для монтажу
та будівництва поліетиленового газо- і водопроводів, де поєднується терморезисторне та стикове зварювання. 30 листопада 2007 року компанія налагодила виробництво
терморезисторних і стикових фітингів для поліетиленових трубопроводів, а з 23 січня
2017 року поліетиленових труб для газо- і водопостачання.
Компанія є виробником терморезисторних і стикових з’єднувальних поліетиленових
елементів для газопроводів, водопроводів холодного, гарячого водопостачання та опалення, а також переходів поліетилен – сталь. Поліетиленові труби марки: ПЕ-80, ПЕ-100
для транспортування газу та води.
“ТерПолімерГаз” на ринку України займає досить вагому позицію у сфері торгівлі обладнанням для будівництва інженерних мереж з полімерних труб. Компанія завжди готова запропонувати все необхідне для виконання робіт будь-якої складності.
ТОВ “ТерПолімерГаз” є єдиним офіційним представником щодо реалізації товарів (фасонні частини для терморезисторного зварювання), які виготовляє ТОВ “Пласт-Фасон”,
яким наразі немає аналогів в Україні.
Компанія одна з перших підприємств, які розпочали виробництво цокольних дворових вводів та переходів ПЕ-Сталь і надалі є однією з лідерів у цій галузі.
Компанія “ТерПолімерГаз” забезпечує сервісне обслуговування, за рядом послуг:
• інформаційна та технічна підтримка;
• гарантійне і післягарантійне обслуговування зварювальних апаратів;
• виїзд спеціаліста, за необхідності.

TerPolimerGaz, LLC
“TerPolimerGaz” LLC manufactures and carries out wholesale trade of products for the
installation and construction of polyethylene gas and water pipes, which combines thermistor
and butt welding. On November 30, 2007, the company set up the production of thermistor
and joints fittings for polyethylene pipelines and, from January 23, 2017, polyethylene pipes
for gas and water supply.
The company is a manufacturer of thermo resistor and joining polyethylene elements for
gas pipelines, hot water and cold water supply pipelines and heating, as well as polyethylene –
steel transitions. Polyethylene pipes of brand: PE-80, PE-100 for the transportation of gas and
water.
44

“TerPolimerGaz” has a significant position on the Ukrainian market in the field of equipment
trade for the construction of engineering networks with polymer pipes. The company is
always ready to offer everything necessary for the work of any complexity.
LLC “TerPolimerGaz” is the only official representative of goods (shaped parts for thermistor
welding) manufactured by LLC “Plast-Phason” that nowadays does not have analogues in Ukraine.
The company is one of the first enterprises that started production of basement yard
inputs and PE-steel transitions and continues to hold one of the leading positions in this field.
The company “TerPolimerGaz” provides service maintenance, including:
• informational and technical support;
• warranty and post-warranty service of welding machines;
• departure of the expert, if necessary.
07400, Kyiv region, Brovary, Shcholkivska Str., 8
tel.: +38 044 495 27 66, 0800 502 70 70
fax: +38 044 494 42 42
e-mail: info@labexpert.com.ua,
marketing@hlr.com.ua
web: www.hlr.com.ua

Хімлаборреактив, ТОВ
ТОВ “Хімлаборреактив” постачає ввесь необхідний асортимент продукції для лабораторій будь-якого профілю, масштабу та напрямку діяльності – аналітичне та лабораторне обладнання, лабораторний посуд, хімічні реактиви, лабораторні меблі. На власному
заводі в Черкасах створюють найкращі лабораторні меблі і медичні меблі вітчизняного
виробництва торгових марок “Експерт” і “AMED”.
“Хімлаборреактив” – це професійна команда, що з 1995 року надає якісні послуги з
оснащення більш ніж 50% українських лабораторій.
Наявність максимально повного асортименту: від скляної палички до витяжної шафи,
дозволяє сформувати рішення для різного бюджету і всіх видів лабораторій.
Продукція ТОВ “Хімлаборреактив”: добавки харчові, сировина хімічна, реактиви, розчинники, посуд лабораторний, центрифуги, інкубатори, термостати, ваги, печі муфельні
та вакуумного нагріву, стерилізатори, меблі лабораторні, термометри спиртові, нафтові,
ртутні та сільськогосподарські, гігрометри психометричні, аналізатори якості молока,
білка, дистилятори, шафи сушильні, матеріали фільтруючі.
Компанія експортує товари в Білорусь, Казахстан, Молдову, імпортує товари з Німеччини, Японії, Сполучених Штатів Америки.
“Хімлаборреактив” – офіційний представник провідних світових виробників продукції для лабораторій, отримав довіру більше 10 000 великих підприємств і організацій
України. Компанія співпрацює як з комерційними компаніями, так і з державними установами. Наявність максимально повного асортименту дозволяє запропонувати рішення для різного бюджету і всіх видів лабораторій.
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Khimlaborreactyv, LLC
LLC “Khimlaborreactyv” supplies all necessary assortment of products for laboratories of
any profile, scale and direction of activity – analytical and laboratory equipment, laboratory
utensils, chemical reagents, laboratory furniture. At its own plant in Cherkasy the best
laboratory furniture and medical furniture are produced under the trademarks “Expert” and
“AMED”.
“Khimlaborreactyv” is a professional team, which since 1995 provides quality services for
equipping more than 50% of Ukrainian laboratories.
Availability of the fullest assortment: from a glass stick to an exhaust cabinet, allows to
formulate solutions for a different budget and all types of laboratories.
Products of LLC “Khimlaborreactyv”: food additives, chemical raw materials, reagents,
solvents, laboratory utensils, centrifuges, incubators, thermostats, scales, muffle furnaces
and vacuum heating, sterilizers, laboratory furniture, alcohol, petroleum, mercury and
agricultural thermometers, psychometric hygrometers, milk and protein quality analyzers,
distillers, drying cabinets, filtering materials.
The company exports goods to Belarus, Kazakhstan, Moldova, imports goods from
Germany, Japan, the United States of America.
As the official dealer of the world’s leading manufacturers of products for laboratories,
“Khimlaborreactyv” has obtained the trust of over 10000 large enterprises and organizations
of Ukraine. The company cooperates with both commercial companies and government
institutions. The availability of the fullest assortment allows to offer solutions for a different
budget and all types of laboratories.
08130, Kyiv region,
Kyiv-Sviatoshyn district,
Petropavlivska Borshchagivka,
Soborna Str., 2-в, off. 82
tel.: +38 044 221 82 52
fax: +38 044 406 58 54
e-mail: jafar@jafar.ua
web: www.jafar.ua

ЯФАР Україна, ТОВ

безпечення систем водопостачання, спеціальної сертифікаційної запірної арматури для
використання в мережах газопостачання, а також виробляє арматуру для сантехніки і
каналізаційних мереж, трубопровідні вузли і обладнання для систем водовідведення,
сантехнічне обладнання.
Водопровідні засувки JAFAR випускаються різних типів: клинові, шиберні, з ручним
управлінням, з електроприводами, з різними видами під’єднань до трубопроводів. Засувки JAFAR високої якості, мають унікальне покриття, яке захищає вироби від зовнішніх
руйнівних факторів, а також агресивного впливу транспортувального середовища.
ТОВ “ЯФАР Україна” – офіційний представник Fabryka Armatur JAFAR S.A. в Україні, яке
поставляє запірну арматуру, значну долю якої складають засувки, та інше обладнання та
вироби JAFAR.
Компанія впевнено рухається у розвитку продажів якісної трубопровідної арматури в
Україні (клинові засувки, вантузи повітряні, крани кульові, газова арматура, сантехнічна
арматура та інше).

JAFAR Ukraine, LLC
“Jafar Ukraine” LLC supplies cast iron pipe fittings JAFAR for the transportation of water,
gas and wastewater, fittings and components for use in gas supply networks, pipelines points
and equipment for sewage systems and sanitary equipment.
The JAFAR fittings plant is located in the south-eastern part of Poland. JAFAR specializes in
the manufacture of cast iron pipe fittings for water supply systems, gas supply, wastewater
disposal, fittings and components for water supply systems, special isolation valves for use
in gas supply networks, and also produces fittings for plumbing and sewerage networks,
pipelines and equipment for drainage systems, plumbing equipment.
JAFAR water supply latches are manufactured of different types: wedge, gate valves,
manually operated, with electric drives, with different types of connections to the pipelines.
High quality JAFAR latches have a unique covering that protects the products from external
destructive factors, as well as the aggressive impact of the transportation.
“JAFAR Ukraine” LLC is an official representative of Fabryka Armatur JAFAR S.A. in Ukraine,
which supplies isolation valves that include a large part of latches, and other equipment and
products JAFAR.
The company is confidently moving in the development of sales of high-quality pipeline
fittings in Ukraine (wedge latches, air valves, ball valves, gas fittings, sanitary fittings, etc.).

ТОВ “Яфар Україна” постачає чавунну трубопровідну арматуру JAFAR для транспортування води, газу та стічних вод, фітингів і комплектуючих елементів для використання в
мережах газопостачання, трубопровідних вузлів і обладнання для систем водовідведення та сантехнічного обладнання.
Арматурний завод JAFAR розміщений в південно-східній частині Польщі. JAFAR спеціалізується на виробництві чавунної трубопровідної арматури для систем водопостачання, газозабезпечення, водовідведення, фітингів і комплектуючих елементів для за46
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