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РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

Компанія ABC MOTORS

Company ABC
MOTORS

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

Str. Kalnyshevsky 8 (salon and service)

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

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

Сервіс та запчастини:
(063) 237-22-23

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

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

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

• Товари для туризму, рибалки і відпочинку на
природі

•

Goods for tourism, fishing and outdoor
recreation

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

•

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

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

•

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

• Електродвигуни: Fisher, Flover, MotorGuide,
Torqeedo.

•

Electric motors: Fisher, Flover, MotorGuide, Torqeedo.

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

•

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

• Алюмінієві човни: UMS, Buster, Marine

•

Aluminium boats: UMS, Buster, Marine

Votan,

•

Electricity: Weekender, Votan, Matari,
Patriot, Honda

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

•

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

• Електрогенератори:
Matari, Patriot, Honda

Weekender,
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Attack™
просп. Льва Ландау 29А, Харків, 61105,
Україна
Тел.: +38 067 266 43 33
Email: attackuapost@gmail.com
www.attack.com.ua
Attack ™ - український виробник риболовецьких приманок. Наша компанія володіє
власною сучасною виробничою базою, яка
містить в собі повний цикл виготовлення продукції. У виробництві використовуються високоякісні матеріали, амінокислоти, атрактанти,
розроблені за нашими технічними вимогами.
Передстартові випробування кожної моделі
проводяться на відкритій воді рибалками-спортсменами. У процесі доробки враховуються всі побажання і пропозиції, після чого
модель запускається в серійне виробництво.
Контроль якості продукції здійснюється на
всіх етапах виробництва.
У сукупності отримуємо високоякісний
продукт, що відповідає всім вимогам рибалок
аматорів і професіоналів за доступною ціною.
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Attack

TM

Attack™
29A, Lva Landau Avenue, Kharkiv,
61105, Ukraine
Tel.: +38 067 266 43 33
Email: attackuapost@gmail.com
www.attack.com.ua
Attack™ is a Ukrainian fishing lure manufacturer.
Our company has its own modern manufacturing
facility with complete working cycle of production
manufacturing. We use high-quality materials,
amino acids and attractants of our own manufacture.
Pre-launch tests of each model are carried out in
open water by sports anglers. During the revision
process, all wishes and suggestions are taken
into account, after which the model is launched
into mass production. The product quality control
is carried out at all stages of production.
Together, we get a high-quality product that
meets all the requirements of amateur and professional anglers at an affordable price.
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РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

Azart®
Вул. Зоопаркова 74, Дніпро, 49114,
Україна
Тел.: +38 067 962 09 81
Тел.: +38 099 367 03 61
E-mail: info@azart.ua
www. azart.ua
Студія Рибальських Приманок Azart® - це
коло однодумців, об’єднаних любов’ю до риболовлі. Ми створюємо приманки для себе і
своїх друзів, з огляду на багаторічний досвід і
особливості поведінки риб.
При виготовленні наших приманок використовується якісний матеріал, в складі якого
присутні атрактанти і амінокислоти, які підвищують привабливість.
Приманки Azart® представляють собою самодостатній набір інструментів, який допоможе
Вам підібрати ключик до найкапризнішої рибі
тут і зараз.

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

Fishing Shop
BEBEKA

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

79, Bul. Akademika Vernadskogo, Kiev,
Ukraine
Теl. +38 099 568-68-86
+38 097 947-57-83
+38 063 239-86-86
32/18 , А.Ahmatovoi Str., Kiev
+38 095 335 86 15
+38 096 977 64 67

Риболовля - особливий вид спорту і розваги
для справжніх чоловіків.
Це відмінне проведення часу на природі в
теплій компанії, і азарт полювання, і змагання
серед рівних, і можливість наблизитися до
природи жителям мегаполісів.
Не кажучи вже про те, що сама видобуток є
незаперечною цінністю, приносить радість і
користь, змушує пишатися собою. Зрештою,
це просто смачно!
Наш магазин «Рибалка» запрошує завітати
до нас рибалок, як любителів, так і професіоналів. Ми сподіваємося, що кожен знайде
тут потрібну для себе деталь спорядження,
якісний одяг і взуття «NORFIN», камуфляжні
і однотонні костюми, термобілизна, шапки,
маски, шкарпетки, рукавички, гумові чоботи і
заброди, плащі і костюми-дощовики, «Salmo»
вудки і спінінги з оснащенням та без, котушки,
чохли, тубуси, підсаки, рюкзаки, термосумки,
пластикові ящики для снастей, зимові ящики
для риболовлі, розкладні столи, крісла, стільці,
а також багато іншого...

Email: bebekainfo@gmail.com
www.bebeka.com.ua
Fishing is a special type of sport and entertainment for the real men.
This great pastime on a nature in the good
company, and the excitement of hunting, and
competition among equals, and the opportunity
to come close to nature residents of megacities.
Not to mention the fact that the production is undeniable value, brings happiness and benefits,
makes proud of himself. In the end, it’s just delicious!
Our shop “Rybalka” invites you to come to us
fishermen, both amateurs and professionals. We
hope that everyone can find the needed item of
equipment-quality clothes and shoes “NORFIN”,
camouflage and monochrome suits, underwear,
caps, masks, socks, gloves, rubber boots and
chest waders, mantles and coats-raincoats,
“Salmo” rods and rods with a snap and without,
coil, pouches, tubes, landing nets, backpacks,
plastic boxes for gear, winter boxes for fishing,
folding tables, chairs, stools, and much more...
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Big Baits

Big Baits

Одесса, ул. Академика Вильямса 1в
Тел.: 0633277799
E-mail: sales@big-baits.com.ua
www.big-baits.com.ua

Odessa, Academic Williams Street, 1B.,
Ukraine
Tel.: 0633277799
E-mail: sales@big-baits.com.ua
www.big-baits.com.ua

Виробництво високоякісних силіконових приманок

Production of high-quality silicone baits
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Black Dog

Black Dog

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

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

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

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

C&M tactical

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

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

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

The company produces the equipment and the
accessories for the recreational sports, rest,
fishing, hunt as well as for the usage in everyday
life.
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CAMPERMEN
Тел.: +38 097 431 8 777 . +38 099 431 8 777
E-mail: campermen.ua@gmail.com
www.campermen.com
Instagram: campermen_ukraine
Campermen - компания, специализирующаяся на разработке, дизайне, производстве
и продаже уличного оборудования. Нашей
основной продукцией являются палатки на
крыше и боковые навесы. Campermen - это
наш бренд интеллектуальной собственности,
штаб-квартира и завод находится в городе
Зонгулдак в Турции. В настоящее время
наша продукция экспортируется в Германию,
Австрию, Болгарию, Ирак, Кипр, Францию,
Великобританию и Украину. Мы всегда стремимся к технологическим инновациям и
придерживаемся новейших международных
высококачественных материалов, чтобы предоставить пользователям подходящие продукты и лучший сервис.

CAMPERMEN
Тел.: +38 097 431 8 777 .
+38 099 431 8 777
E-mail: campermen.ua@gmail.com
www.campermen.com
Instagram: campermen_ukraine
Campermen is a company specialized in outdoor
equipment development,design, production
and sales. Our main products are roof top tent
and side awnings.Campermen is our intellectual
property brand,headquarter and the factory is in
Zonguldak city in Turkey. Currently our products
have been exported to Germany, Austuria,Bulgaria,Iraq, Cyprus ,France and United Kingdom.
We always have constant pursuit of technological
innovation and adhere to use the latest international high-quality materials to provide the users
suitable products and the best service.

FishExpo.com.ua | 11

ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

Carpax
Вул. Мазепи 3а, м. Львів, 70068, Україна
Тел.: +38 093 203 73 90
E-mail: maksym.pva.setka@gmail.com
Українська компанія Carpax займається виготовленням ПВА сітки та ПВА пакетів високої
якості.

Carpax
Str. Mazepa 3a, Lviv, 70068, Ukraine
Phone: +38 093 203 73 90
Email: maksym.pva.setka@gmail.com
Carpax is Ukrainian company, manufactures high
quality PVA mesh and PVA packages.
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CHYTIL
м. Київ, Україна
Руслан
Тел.. +380679975184
Тел. +380506696974
E-mail: chytil@i.ua
www.chytil.com.ua
Фірма Chytil була заснована в 2000 році в
Чеській республіці. Наша продукція постійно
представлена на міжнародних Європейських
виставках. У цей час фірма виробляє і поставляє на Європейський ринок більш ніж 150
видів продукції для спортивної риболовлі. Великою популярністю серед рибалок користуються такі продукти як Пшеничний бойл (Roll
boilies), консервована кукурудза (Sweet Corn),
інгредієнти для виробництва бойла, пелети
для наживки й підгодовування, бойл суміші й
екстракти. За весь час роботи нашої фірми, у
нас з’явилась безліч постійних клієнтів, яким
ми кожний рибальський сезон допомагаємо
досягти все нових і нових успіхів у спортивній
риболовлі.

CHYTIL
Kiev, Ukraine
Ruslan
Tel. +380679975184
Tel. +380506696974
E-mail: chytil@i.ua
www.chytil.com.ua
Chytil Company was established in 2000 in
Czech Republic. Our products are always represented at international European exhibitions.
Presently, the company produces and supplied to
European market more than 150types of products
for sports fishing. The most popular products of
the company among fishers Roll boilies, Sweet
corn, ingredients for boilies production, pallets for
baits and feeding, boilies mixtures and extracts.
For the whole time of our company work we many
regular clients to whom we help achieving the
new and new success in sport fishing
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Condor Fishing
Вул. Старосільска 1, місто Київ, 02218,
Україна
Тел.: +38(098) 266 01 12
E-mail: condorfishing@gmail.com
Сайт - condorfishing.com.ua
Оптова компанія CONDOR FISHING UKRAINE
представляє широкий асортимент товарів для
риболовства і є ексклюзивним представником
на території України.
У каталозі компанії представлена, одна з найбільших в Україні лінійок якісних блешень
(колебалка, вертушка, кастматер, цикада, незацепляйка, пількер і тд) воблерів, силікону близько 3500 тисячі найменувань.
Також, під брендом CONDOR випускаються
сучасні спінінги, вудилища, котушки, різноманітні аксесуари.
Виробництво товарів CONDOR FISHING знаходиться в Китаї і включає в себе декілька сучасних фабрик. Розробка і тестування товарів
здійснюється командою професійних рибалок
з різних країн.

Condor Fishing
1 Starosіlska str., Kiev 02218 code,
Ukraine
Tel.: +38(098) 266 01 12
E-mail: condorfishing@gmail.com
condorfishing.com.ua
Wholesale
company
CONDOR
FISHING
UKRAINE represents a wide range of fishing accessories and it is the exclusive representative on
the territory of Ukraine.
The company’s catalog contains one of the largest
lines of high-quality lures in Ukraine (spoons,
metal blade lures, kastmasters, cicada, kink
weedless spoons, pilker, etc.) plastic lures, soft
lures - about 3,500 thousand items. Also, modern
spinning rods, rods, reels, all kinds of accessories
are produced under the brand CONDOR.
Brand CONDOR FISHING is made in China and
includes several modern factories. The development and testing of products is carried out by
a team of professional fishermen from different
countries.
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Сrabba.net
www.crabba.net
Виробництво, великий і дрібний гурт.
Роздріб: вантажі, коропові вантажі, годівниці,
готові снасті «Yuber-Fish».
Фумігатори ThermaCELL (відлякувачі комарів)
для рибалки і полювання, запасні набори
(USA).
Аттрактанти «Mega Strike» (USA).
Устілки з підігрівом ThermaCELL (USA).

Сrabba.net
www.crabba.net
Production, large and small wholesale.
Retail loads, carp loads, feeders, ready to tackle
“Yuber-Fish”.
Fumigators ThermaCELL (mosquito repellents)
for fishing and hunting, spare sets (USA). Attractants “Mega Strike” (USA).
Insoles heated ThermaCELL (USA).
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DASMART

DASMART

вул. Чорнобильська 17
Україна, Київ
Тел: +380 50 276 5385
E-mail: dasmartzakaz@gmail.com
Web: www.dasmart.com.ua

st. Chornobylska, 17
Ukraine, Kyiv
Tel: +380 50 276 5385
E-mail: dasmartzakaz@gmail.com
Web: www.dasmart.com.ua

Основний напрямок діяльності компанії є дистрибуція, оптовий та роздрібний продаж товарів напрямку аутдор:

Main direction of our company activity is a distribution, wholesale sales and retail sales of outdoor
goods:

- спортивна і мисливська оптика (біноклі, монокуляри, підзорні труби)

- sport and hunting optics (binoculars, monoculars, spotting scopes)

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

- outdoor equipment (tents, sleeping bags,
folding camping furniture, sleeping mats, trekking
poles, flasks, towels etc.)
- photo/video accessories (tripods, protective
cases, bags and backpacks)

- товари для фото/відео (штативи, захисні
кейси, сумки та рюкзаки для фотокамер)
Наша компанія є ексклюзивним представником в Україні наступних брендів: Vanguard
(США), Gabel (Італія), Wechsel (Німеччина),
Uquip (Німеччина).
Наша перевага – гнучкі умови співпраці.
Відкриті для співробітництва з інтернет-магазинами, оффлайн-магазинами, та гуртовими
компаніями. З нами легко співпрацювати.

Our company is an exclusive representative in
Ukraine of next brands: Vanguard (USA), Gabel
(Italy), Wechsel (Germany), Uquip (Germany)
Our advantage is flexible conditions of cooperation.
Open for collaboration with online stores, offline
stores, and wholesale companies. It is easy to
cooperate with us.
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Интернет магазин
www. ehodrone.com.ua
Вул. Незалежності 22, Бровари, 07400,
Україна
Тел.: +38 067 375 33 75
E-mail: ehodrone@gmail.com
www. ehodrone.com.ua
«EhoDrone» - це інтернет магазин, створений професіоналами своєї справи з метою
продажу тільки оригінальних товарів за доступною ціною.
В нашому магазині представлені товари відомих брендів таких як: Lowrance, Garmin,
Humminbird, DJI та інші.
Ми співпрацюємо тільки з найкращими постачальниками, виробниками і надаємо тільки
якісні продукти, послуги та сервіс. Професіоналізм наших співробітників, системний підхід
до роботи і гнучкість в задоволенні запитів
наших клієнтів стали запорукою успіху компанії на ринку.

ehodrone.com.ua
22 Nezalezhnosti str., Brovary, 07400,
Ukraine
Tel.: +38 067 375 33 75
E-mail: ehodrone@gmail.com
www. ehodrone.com.ua
“EhoDrone” is an online store created by professionals to sell only original goods at an affordable
price. Our store presents products of well-known
brands such as: Lowrance, Garmin, Humminbird,
DJI and others.
We work only with the best suppliers, manufacturers and provide only quality products, services
and service. The professionalism of our employees, a systematic approach to work and flexibility in meeting the demands of our customers
have become the key to the company’s success
in the market.
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ТМ FANATIK
www.fanatik.com.ua
м. Дніпропетровськ
тел. (068) 400-48-48, (066) 38-36-318
ТМ FANATIK – український виробник приманок
з їстівного силікону. Великий асортимент
штучних приманок для ловлі хижої риби. У
складі силікону присутній натуральний компонент.

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

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

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

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

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

27-30
травня

FRY

FRY

Харків

Kharkiv

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

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

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

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

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

2021

Київ

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.

Production of goods for fishing.
Fishing sinkers in stock.
Feeders.
Tackles.
Jig head.
Bait.
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Golden Catch

Golden Catch

Вул. Дмитра Донського, 59/1, офіс 18,
м. Одеса, 65049, Україна
Тел.: +38 048 708 01 00
E-mail: info@goldencatch.ua
www.golden-catch.com

59/1 Dmitra Donskogo str., Odessa,
65049, Ukraine
Tel.: +38 048 708 01 00
E-mail: info@goldencatch.ua
www.golden-catch.com

Компанія Golden Catch розробляє і реалізує
рибальську продукцію найвищої якості за найсучаснішими технологіями протягом 17 років.
В асортименті представлені риболовні товари
для усіх видів рибалки, від простих гачків до
високотехнологічних спінінгових вудлищ.

Golden Catch has been developing and selling
the highest quality fishing products using the
latest technologies for 17 years. The range of
goods includes fishing products for all types of
fishing, from simple hooks to high-tech spinning
rods.

В 2021 році Golden Catch представила новий
рибальський бренд в Україні - ZEOX. Відмінна
якість продукції ZEOX і невисока ціна в поєднанні з чудовим дизайном не залишать байдужим жодного рибалки.

In 2021 Golden Catch introduced new fishing
brand in Ukraine - ZEOX. Excellent quality of
ZEOX products and low price combined with
great design leaves no angler cold.

Також компанія Golden Catch є офіційним
представником таких брендів:
Strike Pro - лідер у виробництві воблерів,
блешень і силікону для лову хижака. Ідеальне
співвідношення ціни-якості завоювало серця
мільйонів рибалок по всьому світу.
Tica - не потребує представлення, надійні
котушки і вудилища цього бренду знайомі
кожному рибалці України.
Hayabusa - японські гачки найвищої якості за
доступними цінами.

Also, the Golden Catch company is the official
representative of such brands:
Strike Pro - leader in the production of hard and
soft baits for predator fishing. The ideal value for
money has won the hearts of millions of anglers
around the world.
Tica - needs no introduction, reliable reels and
rods of this brand are familiar to every fisherman
in Ukraine.
Hayabusa - Japanese hooks of the highest quality
at the most affordable prices.
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Gun&Fun
Вул. Новомостицька 2, Київ, 04108,
Україна
Тел.: +38 066 883 23 35
+38 068 161 06 86
E-mail: gunnfunua@gmail.com
gun-n-fun.com.ua
Ми - компанія однодумців-друзів, нашим
основним пріоритетом є створення високоякісних оригінальних виробів, які будуть
служити Вам вірою і правдою довгі роки. Вся
наша продукція виготовлена в ручну.

Gun&Fun
2 Novomostytska str., Kiyv, 04108,
Ukraine
Tel.: +38 066 883 23 35
+38 068 161 06 86
E-mail: gunnfunua@gmail.com
gun-n-fun.com.ua
We are a company of like-minded friends, our
main priority is to create high-quality original
products that will serve you faithfully for many
years. All our products are hand-made

FishExpo.com.ua | 23

ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

ТМ GURZA
вул.Суворова 14
м.Дніпро,
49100 Україна
тел. (095) 127 95 50
(096) 784 19 39
gurza.new@gmail.com
www.gurza.eu
ТМ GURZA – один з найбільших операторів на
ринку України, що спеціалізується на виробництві рибальських гачків та аксесуарів для
рибного лову. Для нас працюють найкращі у
цій галузі підприємства Кореї, Китаю, США,
Польщі. Професійний підхід у підборі асортименту, точна відповідність заявлених параметрів та висока якість маркетингу є тими
складовими, що дозволять ТМ GURZA стати
Вашим надійним супутником у світі риболовлі.

ТМ GURZA
Suvorov St. 14
Dnepr,
49100 Ukraine
tel. (095) 127 95 50
(096) 784 19 39
gurza.new@gmail.com
www.gurza.eu
TM GURZA is one of the largest operators at the
Ukrainian market, specializing in the manufacture
of fish hooks and accessories for fishing. We cooperate with
the best companies in this industry from Korea,
China, USA, Poland.
Professional approach to the selection of the
goods range, exact match of the declared parameters and high qualityof marketing - all these
components will allow TM GURZA to become
your reliable companion in the fishing world.
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Klasster
“Klasster” – доступна якість!
м. Вишгород, вул. Шолуденко 9.
Індекс 07300, Україна
Тел. + 380-98-009-75-45
+ 380-63-958-53-66
+ 380-95-480-67-15
e-mail: klassterfish@gmail.com
www.klasster.prom.ua
Український виробник прикормових сумішей,
пеллетсу, макухи, активаторів клювання,
меласи та спреїв. Завдяки широкому асортименту продукції, зручній та практичній упаковці, кожен покупець знайде відповідний
товар за доступною ціною.

Klasster
Vyshhorod, Sholudenko St. 9
Index 07300, Ukraine
Tel. + 380-98-009-75-45
+ 380-63-958-53-66
+ 380-95-480-67-15
e-mail: klassterfish@gmail.com
www.klasster.prom.ua
The Ukrainian manufacturer of burley mixtures,
pellets, press cake, bait activators, molasses and
scent sprays. Thanks to the extensive product
line and convenient utility packing, every client
will find a proper cost effective product.
“Klasster” – an affordable quality !
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KOSADAKA
Компанія KOSADAKA
пр. Московський 199,Харків,УкраЇна
+38 067 1146368 Євген Миколайович
+38 050 4024688
Володимир Миколайович
+38 050 1548844 Вячеслав Вікторович
e-mail: elite@alliance-sv.com
www.elite.alliance-sv.com; www.
kosadaka.com.ua
Компанія “Kosadaka” єдиний ексклюзивний
представник ТМ “KOSADAKA” в Україні.
Представник:

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.
KOSADAKA
The company
KOSADAKA
str. Moskovskiy avenue 199, Kharkiv,
Ukraine
+38 067 1146368 Eugeniy
+38 050 4024688 Vladimir.
+38 050 1548844 Vyacheslav
e-mail: elite@alliance-sv.com
www.elite.alliance-sv.com; www.
kosadaka.com.ua
The company “KOSADAKA” an exclusive representative TM “KOSADAKA” in Ukraine.

TM “Fish-image”made in Japan –блешні;

Representative:

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

TM “Fish-image” made in Japan -spoon

in

Japan)-ри-

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

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

Ми пропонуємо найкращі умови співпраці:

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

- широкий асортимент

We offer the best conditions for cooperation:

- рекомендовані роздрібні ціни

- wide r ange

- гнучка система знижок

- Recommended retail prices

- велика маржа

- Flexible system of discounts

- партнерська підтримка

- A large margin

- доставка товарів до ваших дверей

- Partner support

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

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

LeRoy
Zaporizhya, Miska street, 1
Tel.: (099) 799-09-22 (097) 22-55-421
Email: info@leroy.com.ua
https://leroy.com.ua
Ukrainian manufacturer of: bags, covers, accessories, clothes for fishing, hunting and camping.
Additionally, we provide services for the design
and manufacture of custom products.
The product is manufactured by a team of professionals with average experience of 36 years.
This affects the quality, which is backed by a
one-year warranty on any LeRoy product. We
never stop and constantly work on improving existing products and developing new ones.
Key values of the company:
• the customer is first
• the product made by people
• manufacturability in everything
• entrepreneurial spirit
• optimism always
• team
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MASTER-hooks
Вул. Перемоги 95, м Київ, 03115, Україна
Тел .: +38 067 324 39 39
+38 068 775 39 39
E-mail: info@master-hooks.com
www. master-hooks.com
Kомпания «MASTER-hooks» пропонує рибальські гачки від корейського виробника
ОПТОМ!
Гачки «MASTER-hooks» виготовляються з
якісного вуглецевого дроту японського виробництва. Сучасні методи високотемпературної
обробки і гарячого штампування з використанням японського обладнання, дозволяють
виготовляти якісні та надійні гачки, що стоять
на одному рівні з багатьма відомими світовими брендами.
Гачки від компанії «MASTER-hooks» - надійний
друг сучасного рибалки.
У співвідношенні ціни і якості ми робимо
найвигіднішу пропозицію на ринку України!

MASTER-hooks
Peremogy 95 str., Kiyev, 03115, Ukraine
Tel.: .: +38 067 324 39 39
+38 068 775 39 39
E-mail: info@master-hooks.com
www. master-hooks.com
“MASTER-hooks” company offers wholesale
fishing hooks from the Korean manufacturer!
Fishing hooks «MASTER-hooks» manufactured
from Japanese high-quality carbon wire. Latest
technology of high-temperature processing
and hot stamping processed on the Japanese
equipment makes it possible to produce same
top-quality reliable hooks as many well-known
world brands. Hooks from the company “MASTER-hooks” is a reliable friend of the modern fisherman. We are making the most profitable offer
in terms of price/quality ratio in the Ukrainian
market!
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+38 096 960 12 07

Denis Vilenkin
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+38 096 960 12 07
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З 1997 року київська фірма «Master-sp» займається проектуванням та виробництвом риболовних приманок. Головний результат роботи
- створення унікальних обертових блешень
«Мастер», що завоювали широку популярність
серед риболовів усього світу.

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

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

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

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

In addition to spinners, Master-sp produces a
wide range of fishery products.
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MAXРибачОК
вул.Леонтовича,61 м.Дубно 35602
Україна
Тел:+380505895209 +380964801770
Факс:0365622681
E-mail:maxrybachok@ukr.net
www.maxrybachok.com
Компанія
“MAXРибачОК”
започаткувала
свою діяльність у 2012 році з аматорського
виробництва насадок для риболовлі(жовтий
горох,цукрова кукурудза,нут,тигровий горіх(чуфа),пшениця,перловка) .За цей час, дане
улюблене зайняття ,переросло в ексклюзивне хендмейд виробництво високоякісної
продукції .Ми вміло поєднали смакові уподобання мирної риби з харчовими ароматизаторами,які стимулюють процес кльову,чим
забезпечили підтримку риболовів по всій території України і не тільки.Успішні результати,досягнуті під час тестування нашої продукції,вражали навіть досвідчених рибалок!Ми
гордимося своєю продукцією-адже вона є
екологічно чистою,безпечною для здоров ’я
людини та навколишнього середовища ,і саме
головне-виготовлена з любов ’ю до процесу
риболовлі!

MAXRybachOK
61 Leontovycha str. Dubno 35602
Ukraine
Tel:+380505895209 +380964801770
Fax:0365622681
E-mail:maxrybachok@ukr.net
www.maxrybachok.com
The company “MAXRybachok” started its activity
in 2012 with the amateur production of fishing
nozzles (yellow peas, sweet corn, chickpeas,
tiger nut (chufa), wheat, pearl barley) . During this
time, this favorite activity has grown into an exclusive production of handmade fishing nozzles.
We skillfully combined the taste preferences of
peaceful fish with food flavors that stimulate
the fishing process .We have a great support
of fishermen throughout Ukraine and beyond. The
successful results achieved during testing of our
products impressed even experienced fishermen!
We are proud of our products- because it is environmentally friendly, safe for human health and
the environment, and most importantly, made
with love for the fishing process!
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Megaklev.com.ua
M5CRAFT
вул. Героїв Чорнобиля 1\1а, м. Суми,
40000, Україна
Тел.: +38 099 110 37 06;
+38 096 250 67 17
E-mail: megaklev2014@gmail.com
kobynet@ukr.net
www.megaklev.com.ua
www.m5-craft.com.ua
Інтернет-магазин з офісом у місті Суми. Найкращі пропозиції від оригінальних виробників
за напрямками: рибальські снасті (спінінг, поплавок, фідер), туризм, одяг. Серед «родзинок»
- офіційний Тест-драйв спінінгів Favorite, ексклюзивні торгові марки приманок та аксесуарів для спінінгу, в т.ч. авторські силіконові
приманки M5Craft (розробка майстрів спорту,
команди М5), європейський високотехнологічний одяг для активного відпочинку FHM.
Доступна міжнародна доставка. Гарантія повернення товару.

Megaklev.com.ua
M5CRAFT
Vul. Heroiiv Chornobylia 1/1a, Sumy,
40000, Ukraine
Tel.: +38 099 110 37 06
Fax: +38 096 250 67 17
E-mail: megaklev2014@gmail.com
kobynet@ukr.net
www.megaklev.com.ua
www.m5-craft.com.ua
Online store with an office in Sumy town. Meet
here best propositions from original manufacturers for the directions: fishing tackles (spinning,
floater, feeder), tourism, clothes. Among the
“highlights” are the presence of official Test Drive
of Favorite spinning rods, exclusive trade marks
of lures and accessories, including author silicone
lures M5Craft (development of Masters of Sports,
M5 team), European technological clothes for
outdoors activities FHM. International shipment is
available Exchange and return of goods is guaranteed.
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MILDAS

MILDAS

Україна, м. Харків, ТЦ «Барабашова»
Афганська площадка: магазини
№ 12-05-8, № 21-01-185

Ukraine, Kharkiv, trade centrum
«Barabashova»
Afghan area: stores
№ 12-05-8, № 21-01-185

+38 050 301 1124
Заславський Дмитро Олександрович
+38 050 325 7395
Заславський Олександр Григорович
Виробництво та гуртовий продаж товарів для
рибалки і туризму.
Кормушки для донної ловлі, різноманітні приладдя для донної ловлі.

+38 050 301 1124 Dmytro Zaslavskyy
+38 050 325 7395 Alexandr Zaslavskyy
Production and wholesale a tackle accessories
for the fishing and tourism.
Feeding-rack, different accessories for the
ground fishing, floats, minnows and other tackles
for the winter fishing.

Поплавці: липа, бальза, пінопласт.
Для зимового вудіння: зимові блешні, мормишки (паяні, литі, вольфрамові, «чортенятка», «кози» тощо).

32 | ActivExpo Fest — Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

27-30
травня

2021

Київ

КЕМПІНГ. ЕКСТРИМ.
ЧОВНИ. КАТЕРИ. ЯХТИ.
MOLITRIX
Пр. Перемоги, 61 м. Харків, 61174, Україна
Тел.: +38 099 039 30 19
E-mail: tolstolobcatchfish@gmail.com
instagram: molitrix_baits
Виготовлення прикормки для лову товстолоба.
Асортимент продукції понад 100 видів технопланктона. Продукція Molitrix ідеально збалансована з використанням натуральних компонентів.

MOLITRIX
61, Peremohy prosp. Kharkiv, 61174,
Ukraine
Tel.: +38 099 039 30 19
E-mail: tolstolobcatchfish@gmail.com
instagram: molitrix_baits
Production of bait for tolstolob fishing. The assortment of the production is of more than 100
types of technoplankton. Molitrix products are
perfectly balanced using natural ingredients.
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NITECORE Україна
www.nitecore-ua.com
Офіційний дистриб’ютор торговельної марки
«NITECORE» в Україні. «NITECORE»-профессійні світлодіодні ліхтарі преміям класу, високотехнологічні зарядні пристрої, елементи
живлення і додаткові аксесуари. У лінійці
представлені ліхтарі для полювання та туризму, тактичні та пошукові, для повсякденного використання та «наключні» ліхтарики-брелоки.
Вся продукція «NITECOR» відповідає світовим
стандартам якості. На всі ліхтарі діє гарантія
60 місяців.

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

PRIDESHOP.COM.UA
40 Bunina str., City, 65000, Ukraine
Tel.: +38 0995323300
+38 0982123300
+38 0637553300
E-mail: bombaodessa@i.ua
www. prideshop.com.ua
Our company was founded in August 2008. We
offer a huge selection of military uniforms, urban
tactical clothing, shoes, tactical equipment, personal protective equipment, airsoft, pneumatic
and training weapons, optical equipment, knives,
tools, tourist equipment. We are the official representatives of TM KLARUS.

FishExpo.com.ua | 35

ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

RANGER
Вул. Д.Кедріна, буд. 66, Дніпро, 409047,
Україна
Тел.: +38 050 453 09 46
+380 63 834 14 97
E-mail: ranger@nvg.com.ua
info@ranger.com.ua
www.ranger.com.ua
“RANGER”- товари для відпочинку та риболовства!
Торгова марка “RANGER”вже більш ніж 10
років на ринку України.
Ми являємося одним з найбільших провідних операторів на ринку України. На даний
момент ми пропонуємо нашим партнерам:
туристичні та рибальські стільці, розкладні
крісла, пікнікові набори, столи складні, комплекти для відпочинку, рибальські та туристичні намети, тенти, парасолі, гамаки, садові
гойдалки, похідні ліжка, рюкзаки, підводні
відеокамери та інші туристичні аксесуари.
Асортимент завжди збільшується та оновлюється, ми спрямовані на постійний розвиток і
завжди відкриті до співпраці.

RANGER
D.Kedrina str. 66, Dnieper, 409047,
Ukraine
Phone: +38 050 453 09 46
+380 63 834 14 97
E-mail: ranger@nvg.com.ua
info@ranger.com.ua
www.ranger.com.ua
“RANGER” - goods for rest and fishing!
The trade mark “RANGER” has been on the
Ukrainian market for more than 10 years.
We are one of the largest leading operators in the
Ukrainian market. At the moment, we offer our
partners tourist and fishing chairs, folding chairs,
picnic sets, folding tables, rest sets, fishing and
tourist tents, awnings, umbrellas, hammocks,
garden swings, camp beds, backpacks, underwater video cameras and other tourist accessories . The assortment always increases and is
updated, we are aimed at constant development
and are always open for cooperation.
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RUDYY
ТОРГОВА МАРКА

RUDYY
TRADE MARK

м.Харків, вул. Енгельса 33
Магазин Тема
Тел. +38 097 001 21 08
E-mail RUDYY-ITALY@yandex.ru

Kharkov, 33 Engelsa str.,
Shop Thema
Tel. +38 097 001 21 08
E-mail RUDYY-ITALY@yandex.ru

Торгова марка спеціалізується на виробництві
газових комплектів

The trade mark specializes on manufacture of gas
complete sets

ПІКНІК - ITALY ,GOLDEN LION RK-2. RK-3.

PICNIC - ITALY, GOLDEN LION RK-2. RK-3.

ГАЗОВИЙ комплект використовується для
приготування , підігрівання їжі, кави та чаю.

The GAS complete set is used for preparation,
heating of food, coffee and tea.

Заправляється на газових заправках

Refuels on gas refuellings

RK-2 2 - кілограма газу 5л.

RK-2 2 - gas kg 5л.

RK-3 3 - кілограма газу 8л.

RK-3 3 - gas kg 8л.

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

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

гарантія 1 рік. 15-літній досвід.

Guarantee 1 year. 15-year-old experience.

FishExpo.com.ua | 37

ActivExpo Fest
Фестиваль виставок товарів для активного відпочинку

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

SASAME

SASAME

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

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

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

The Japanese company SASAME is one of
world leaders on the production of fish-hooks. A
company SASAME was created in 1946, now has
the representatives more than in 30 countries of
the world. In Ukraine the official representative of
campany is sole proprietor Karpushkin Anatoliy
Vladimirovich tel: +38067 290 41 21 Chernihiv.
More detailed information about the company
SASAME and it products you can get on the site
of sasame.com.ua
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Shaptala
ФОП Шаптала В.В.
Україна, 09113, Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 260
Тел.: +38-063-951-13-04
Тел.: +38-095-695-02-03
E-mail: shaptala_case@gmail.com
http://shaptala.com.ua
Компанія Shaptala виготовляє:
- чохли для вудилищ, рибальського спорядження, тубуси для спінінгів;
- чохли та сумки для пневматичної та мисливської зброї, балонів високого тиску, луків, арбалетів та ін.
Наша продукція виготовляється з високоякісних матеріалів. Асортимент оновлюється
відповідно до потреб ринку. Великий досвід та
постійна робота з клієнтами дозволяють постійно покращувати нашу продукцію.

Shaptala
Business entity Shaptala V.V.
260 Skvurske road
Bila Tserkva, Kyiv region
09113 Ukraine
Tel: +38-063-951-13-04
Tel: +38-067-594-08-29
Tel: +38-095-695-02-03
E-mail: shaptala_case@gmail.com
http://shaptala.com.ua
The company “Shaptala” produces:
- Covers for fishing rods, fishing gear, tubes for
spinning;
- Covers and bags for air and hunting weapons,
for high pressure gas cylinders, bows, crossbows,
and others.
Our products are made only of high quality materials. The variety of products is updated according to the current market needs. Wide experience and customer focused work allows us to
improve our products continuously.
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TM 6 Shostka spoon
м. Шостка, Сумська область, Україна
Тел.: +38 066 106 35 39 (Viber)
E-mail: shostka.spoon@gmail.com
www.shostka-spoon.com
Торгова марка Shostka spoon представлена
рибальськими приманками ультралайт- і лайт-класу. В даний час під маркою випускаються
11 видів блешень вагою від 1,9 до 7 грамів. Виготовляються виключно вручну на невеликому
підприємстві в українському місті Шостка.
При створенні блешень максимум уваги приділяється якості - щоб ви були впевнені в імені
Shostka spoon.

TM 6 Shostka spoon
Shostka, Sumy region, Ukraine
Tel .: +38 066 106 35 39 (Viber)
E-mail: shostka.spoon@gmail.com
www.shostka-spoon.com
The trade brand Shostka spoon is presented by
fishing baits ultra- and- layt class.
At the present time under the brand 11 types of
spoon-baits weighing from 1,9 to 7 grams are released.
They are made exclusively by hand in small enterprise in Ukranian city Shostka.
When creating a spoon - baits the maximum attention is paid a quality, so that you are sure in
name Shostka spoon.
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SPINNEX
Представник на території України
Фірма «Майстер -Харків»
Тел. +38 063 207 77 73
+38 050 777 74 13
+38 098 677 77 31
E-mail: fish-master@mail.ru
www.spinnex.pl
Вже тривалий час на ринку рибальських товарів гідне місце зайняв SPINNEX - польський
виробник серії бюджетних та уловистих коливальних і обертових блешень для лову хижої
риби спінінгом.
Даний виробник в основному відомий за рахунок випуску вдалої лінійки уловистих спінінгових блешень. Асортимент і забарвлення
приманок, створених на основі досвіду рибалок Європи, отриманому при лові хижих
видів риби спінінгом в річках і водоймах на
коливальні й обертові блешні. Коливалки
SPINNEX завжди уловистіші за багатьох іменитих брендів і, найчастіше, виручають рибалок за відсутності або при поганому кльові,
коли тільки їх унікальна гра зможе спровокувати щуку, окуня, жереха чи судака на атаку
спінінгової приманки.
Також в модельному ряді приманок SPINNEX
представлена велика кількість обертових
блешень, які, як і коливалки, заслужили визнання і займають гідне місце в арсеналі
рибалок, які ловлять хижу рибу спінінгом в
річках і водоймах України, Росії та інших країн
СНД, Європи.
Особливо хочеться відзначити бюджетну
вартість коливальних і обертових блешень
SPINNEX, завдяки чому як початківці, так
і професійні рибалки можуть дозволити
тримати у своєму асреналі приманок значну
кількість коливалок і вертушок у відповідних
для лову вагах, розмірах і кольорах.

SPINNEX
Representative in Ukraine
Firm «Master Kharkiv»
Tel .: +38 063 207 77 73
+38 050 777 74 13
+38 098 677 77 31
E-mail: fish-master@mail.ru
www.spinnex.pl
For a long time on the market of fishing products
took its rightful place SPINNEX - Polish manufacturer of low catchability series oscillating
and rotating spinners for catching predatory fish
spinning.
This producer mainly known through the issuance
of a fine line catchability spinning lures, range of
colors and baits that have been created based
on the experience of Europe anglers received
at catching prey fish species spinning in rivers
and reservoirs on the vacillating and spinners.
Vibrating SPINNEX always order catchability of
many well-known brands, and often come to
the rescue of fishermen in the absence or poor
biting fish when only their unique game will sprvotsirovat pike, perch , chub or walleye lures bait
to attack.
Also in the line spinning lures SPINNEX presented a large number of rotating spinners, who,
like spoons, deserve recognition and occupy a
worthy place in the arsenal of anglers who catch
predatory fish spinning in rivers and reservoirs of
Ukraine, Russia and other CIS countries, Europe.
Especially worth mentioning budgetary cost kolebalyuschihsya and rotating spinners SPINNEX,
thus, both beginners and professional anglers
can afford to keep in your asrenale spinning lures
a significant amount of spoons and turntables in
suitable for spinning fishing weights, sizes and
colors.
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TsuYoki

TsuYoki

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

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

Воблери TsuYoki.

Lures TsuYoki.

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

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

Ми продовжуємо шукати партнерів
плідної і взаємовигідної співпраці.

для

We continue to search for partners for a fruitful
and mutually beneficial cooperation.
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TM VITAN
м.Кременчук, 39600, Україна
Тел.: +38 096 22 23 444 – менеджер
Інтернет магазину
+38 098 79 79 898 – менеджер по роботі з
оптовими клієнтами
+38 067 50 44 969 - Директор
E-mail: mail@vitan.in.ua
vitan.com.ua
TM «Vitan» провідний український виробник
товарів для дому та відпочинку. Під торговою маркою Vitan виготовляють : складні
меблі для риболовлі, кемпінгу, саду та дому;
садові гойдалки та санчата. Продукція ТМ
«Vitan» користується великим попитом, має
оригінальний дизайн, представлена широким
асортиментом, надійна в експлуатації та має
рік гарантії.

TM VITAN
Kremenchuk, 39600, Ukraine
Phone: +38 096 22 23 444 - manager of
online store
+38 098 79 79 898 - wholesale client
manager
+38 067 50 44 969 – Director
E-mail: mail@vitan.in.ua
vitan.com.ua
TM “Vitan” is a leading Ukrainian manufacturer of
goods for home and leisure. Under the trademark
Vitan produced: folding furniture for fishing,
camping, garden and home; garden swings and
sleds. The products of TM “Vitan” are in great
demand, because it has the original design, is
represented by a wide range of models and reliability in operation.
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Voblerok.com
Набережне шосе, 25, Київ, Україна
Павільйон № 1
Тел. +38 096 206 50 50 , +38 050 444 17 22
staff@voblerok.com
www.voblerok.com
У нашому магазині voblerok.com Ви можете
придбати як у роздріб, так і оптом товари провідних фірм виробників:
- воблери Rapala, Megabass, Zipbaits, Jackall,
Mann’s, O.S.P., IMA, Tsunekichi, Jaxon, Storm;
- блешні й вертушки Blue Fox, Kuusamo;
- балансири Rapala, Kuusamo;

- Оптовий продаж вудок, спінінгів, котушок,
лісочки, гачків і багато чого іншого (ехолоти,
Gps-Навігатори, воблери, радари, кевлара,
вудлища, коробки)
- Консультація
- Індивідуальне збирання оптимальних рибальських комплектів.

- силіконові принади Mann’s, Jackall, Berkley;
- рибальські
Phoenix;

котушки

Shimano,

Siweida,

- вудлища спінінгові Shimano, G. Loomis,
Siweida;
- вудлища коропові, фідерні, матчеві, човнові,
махові Shimano, Tribal, Siweida;
- ехолоти Lowrance, Garmin, Eagl, Northstar,
Humminbird а також струбцини, зарядки й акумулятори до них;
- рибальські ящики, сумки й коробки Plano,
Rapala;
- Gps-Навігатори автомобільні й портативні
Garmin, Lowrance;
- кевларова нитка, шнури, плетінки Power Pro,
Berkley, Sufix;
- лісочка Shimano, Berkley;
- рибальські аксесуари Rapala;
- рибальський літній і зимовий одяг (костюми,
жилети, куртки, штани, футболки) Shimano,
Rapala, Tribal;
- рибальське взуття, чоботи Rocky, Lemigo,
Caribou, Hunter
Наш магазин надає послуги
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Voblerok.com
25, Naberejne high road, Kiev, Ukraine
Pavilion № 1
Tel.: +38 096 206 50 50 ,
+38 050 444 17 22
staff@voblerok.com
www.voblerok.com
In our shop voblerok.com you can buy both at
retail and wholesale goods leading manufacturers:
- Lures Rapala, Megabass, Zipbaits, Jackall,
Mann’s, OSP, IMA, Tsunekichi, Jaxon, Storm;

GPS-navigators, crankbaits, radar, Kevlar, rods,
boxes)
- Consultation
- Custom build the best fishing kits.

- Spinner and turntables Blue Fox, Kuusamo;
- Balancers Rapala, Kuusamo;
- Silicone baits Mann’s, Jackall, Berkley;
- Fishing reels Shimano, Siweida, Phoenix;
- Spinning rods Shimano, G. Loomis, Siweida;
- Fishing rods carp, feeder, Match, boat, flight
feathers are Shimano, Tribal, Siweida;
- Sonar Lowrance, Garmin, Eagl, Northstar,
Humminbird and clamps, and battery charging
for them;
- Fishing boxes, bags and boxes Plano, Rapala;
- GPS-navigator car and portable Garmin, Lowrance;
- Kevlar thread, cords, braided Power Pro,
Berkley, Sufix;
- Fishing line Shimano, Berkley;
- Fishing accessories Rapala;
- Fishing summer and winter clothing (suits,
vests, jackets, pants, shirts) Shimano, Rapala,
Tribal;
- Fishing shoes, boots, Rocky, Lemigo, Caribou,
Hunter
Our shop provides
- Wholesale of fishing rods, spinning rods, reels,
fishing line, hooks and much more (depth finders,
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Wist
Вул. Вовчинецька 227, № 310, індекс
76006 м. Івано - Франківськ, Україна
Тел.: +38 0631407764
E-mail: wist.market@gmail.com
https://wist.com.ua/
Компанія Wist. Виробник м’яких силіконових
приманок для хижої риби.

Wist
227 Street Vovchynets’ka, # 310, Ivano Frankivsk, 76006, Ukraine
Tel.: +38 0631407764
E-mail: wist.market@gmail.com
https://wist.com.ua/
CompanyWist. Manufacturer of soft silicone lures
for predatory fish.
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Zala Arms
Silelio vs 1, Kurkliu sen. Anyksciu raj.
Lithuania
Tel.: + 37061606581
E-mail: info@zalaarms.lt
www. Zalaarms.com
Zala Arms виробляє більше 80 видів картріджів для дробовиків і продає їх в Литві,
Латвії, Естонії, Україні, Росії, Швеції, Польщі.
Компанія є одним з лідерів на Балтійському
ринку. Ми виробляємо картріджі, використовуючи поради найзнаменитіших стрільців.

Zala Arms
Silelio vs 1, Kurkliu sen. Anyksciu raj.
Lithuania
Tel.: + 37061606581
E-mail: info@zalaarms.lt
www. Zalaarms.com
ZALA ARMS produces more than 80 types of cartridges for shotguns and sells them in Lithuania,
Latvia, Estonia, Ukraine, Russia, Sweden, Poland,
Finland,Norway, Germany, France Hungary ,
Thailand . The company is among the leaders on
the Baltic market.
The cartridges is created using the most famous
shooters recommendations, experience.
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Адвенчер Ленд

Adventure Land Ltd.

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

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

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

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

“Adventure Land” is a largest salon dealing with
water activity vehicles and accessories in Ukraine,
which occupies the area of more than 1000 sq.m.
Here you can get a professional consultation and
purchase any of the required products. Always
glad to see you!

«Адвенчер Ленд» - найбільший салон водномоторної техніки та аксесуарів в Україні,
займає площу більш ніж 1000 кв.м. Тут Ви
зможете отримати професійну консультацію
та придбати необхідний Вам товар. Завжди
раді Вас бачити!
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Ай-Подсекай
торгівельна марка
ФОП «ДИКУН С.В.»
Україна, 49000, Дніпро, Вул.Ударників,27
т/ф +38 056 372 82 55
+38 067 633 03 10, +38 050 451 41 21,
+38 098 480 76 45, +38 066 423 06 96
E-MAIL: INFO@AYPODSEKAY.COM ,
DSW1@UKR.NET
WWW.AYPODSEKAY.COM
Українська торгова марка «Ай! Подсекай!» – це
компанія, яка стабільно розвивається, входить
до числа лідерів серед виробників рибальських прикормок і спорядження України.
Основним напрямком компанії є інноваційна
діяльність у сфері виробництва високоефективних прикормочних сумішей, які відповідають усім сучасним вимогам спортивного і
любительського рибальства, а також виготовлення спорядження й оснащення на власних
виробничих потужностях.
Компанія постійно працює над новими видами
продукції, пропонуючи новинки до початку
кожного сезону.
ТМ «Ай! Подсекай!» чудово зарекомендувала
себе на риболовецькому ринку України та
протягом тривалого часу є гарантом високої
якості продукції й передових технологій. Саме
тому практика показує помітне зростання
попиту на наявний асортимент продукції торгової марки «Ай! Подсекай!»

Ay-podsekay
trade mark
Dykun S.V.
27 Udarnykov str., Dnipro , Ukraine,
49000
+38 056 372 82 55
+38 067 633 03 10, +38 050 451 41 21,
+38 098 480 76 45, +38 066 423 06 96
E-MAIL: INFO@AYPODSEKAY.COM ,
DSW1@UKR.NET
WWW.AYPODSEKAY.COM
Ukrainian trade mark “Ay! Podsekay!” is a
company that is is steadily developing, is one of
the leaders among manufacturers fishing tackles
and equipment of Ukraine.
The main direction of the company is the innovative activity in the field of production
Highly effective feed additives that meet all the
modern requirements of sports and amateur
fishing, as well as the manufacture of equipment
and equipment on their own production facilities
capacities.
The company is constantly working on new types
of products, offering novelties before the start of
each season.
TM “Ay!Podsekay!” Has proven well on the
fishing market of Ukraine and for a long time is a
guarantor of high quality products and advanced
technologies. That is why the practice shows a
marked increase in demand for the existing assortment of products of the trademark “Ay! Podsekay! “
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ТОВ «АЛЬБА БОАТ»
Вул. Набережна, 3-А, с. Юрівка, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл., 08170,
Україна
Тел.: +38 067 956 47 93
E-mail: albaboat.office@gmail.com
https://silver-bullet.com.ua/
Компанія ТОВ «АЛЬБА БОАТ» є виробником
човнів ТМ «Silver Bullet». «Silver Bullet» - це
новинка на ринку виробництва човнів. Це –
сучасні човни з функціоналом преміальних
катерів та усіма зручностями для комфортної
рибалки. Наші човни виготовляються в компактному розмірі і за доступною ціною. Для
виробництва човнів використовується цільнозварна конструкція з алюмінію. Завдяки своїм
конструктивним властивостям, навіть на малопотужних моторах човен здатний показати
достойні результати.

«ALBA BOAT» LLC
3-A Naberezhna str., Yurivka, KyivSviatoshyn Raion, Kyiv oblast, 08170,
Ukraine
Tel.: +38 067 956 47 93
E-mail: albaboat.office@gmail.com
https://silver-bullet.com.ua/
Alba Boat LLC is a manufacturer of SILVER
BULLET™ aluminum fishing boats. It is a new
name in the boating market. SILVER BULLET™ is
a modern craft with premium functionality and all
the amenities for comfortable fishing. Our boats
are made in compact size and at affordable price.
Construction mainly consists of all-welded aluminum. Due to its design properties, even with
low-power engines, the boat is able to show respectable performance.
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Берег
вул. Будівельників 27, Київ, 02100,
Україна
Тел.моб: +38 (067) 538-08-37
E-mail: info@bereg.fish
www. bereg.ua
Компанія «BEREG» - це дистриб’юторська
компанія, що спеціалізується на оптовій та
роздрібній торгівлі риболовними товарами популярних світових брендів на ринку України.
Одним із основних досягнень компанії є
здобуття статусу офіційного представника в
Україні таких провідних світових брендів як
Daiwa, Simms, Graphiteleader, Fudo Hooks,
Duel, Yo-Zuri, Varivas, Tubertini, Lunker City,
Z-man,Costa, тощо.
Різноманітність асортименту компанії задовольнить будь-які побажання і потреби наших
клієнтів, як спортсменів, так і любителів лову
на спінінг, фідер, коропового лову, лову поплавцевою снастю, матчем, штекером, любителів морської риболовлі і ловлі з човна, нахлистової ловлі, ловлі сома, включаючи в себе
всі допоміжні аксесуари та засоби пошуку
риби та пересування на воді.
Високопрофесійна
команда
компанії
«BEREG», складається з працівників, які
мають професійні досягнення в риболовному
спорті та є експертами в своїй галузі риболовлі. На основі накопиченого досвіду вони
завжди допоможуть у підборі потрібного обладнання.

Bereg
5 Entuziastov str., Kiev, 02154, Ukraine
Tel.: +38 098 633 23 77
E-mail: info@bereg.fish
www. bereg.ua
BEREG is one of the biggest Ukrainian distribution company that specializes in wholesale
and retail in fishing tackles of world most popular
brands.
One of the main achievements of the company
is gaining the status of official representative in
Ukraine of such leading world brands as Daiwa,
Simms, Graphiteleader, Fudo Hooks, Duel,
Yo-Zuri, Varivas, Tubertini, Lunker City, Z-man,
Costa, etc.
The variety of the company’s range will satisfy
any wishes and needs of our customers, both
professional anglers and fans of spinning, feeder,
carp fishing, float fishing, match, sea fishing and
boat fishing, fly fishing including all required accessories and means of searching for fish and
moving on the water.

Таким чином довіра до компанії «BEREG» та
число партнерів і постійних клієнтів неухильно
зростають.
Головне кредо компанії «BEREG» - «Чесність,
надійність та допомога».
«Спочатку в «BEREG» потім на риболовлю»
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ТОВ ВОДОСПАД
Вул. Хорива 31А 5, Київ, 04071, Україна
Тел.: +38 044 531 45 07
+380968880238
E-mail: info@vodospad.net.ua
www.vodospad.net.ua
Компанія ТОВ Водоспад є прямим постачальником професійного інструменту для саду, туризму, виноробству та будівництву в Україні.
Тільки професійний інструмент з 1993 року

П Р О Ф Е С І Й Н И Й І Н С Т РУ М Е Н Т

LLC VODOSPAD
31A Khoriva str., Kyiv, 04071, Ukraine
Tel.: +38 044 531 45 07
+38 096 888 02 38
E-mail: info@vodospad.net.ua
www.vodospad.net.ua
Vodospad Ltd. is a direct supplier of professional
tools for gardening, tourism, winemaking and
construction in Ukraine. Only professional tools
since 1993
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Дельфін

Dolphin

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

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

Наша фірма вже більше 5 років займається
постачанням і продажем кращих риболовецьких снастей з Японії . Прямі постачання
від виробників, без посередників .
Ми пропонуємо нашим клієнтам продукцію
наступних фірм :
Megabass, Zip Baits, Deps, Evergreen, OSP, Gan
Craft, IMA, ISSEI, Hide Up, Tiemco, Halcyon
System, Shimano, Daiwa, Apia, Breaden, TICT,
Graphiteleader, YGK, Kureha, Varivas, Sanyo,
Ryugi, Decoy, Yamaga Blanks, а також продукцію багатьох інших виробників, призначених також і для внутрішнього японського
ринку.
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Our firm delivers more than 5 years also sale of
the best fishing tackles from Japan. Direct deliveries from producers, without intermediaries.
We offer our clients production of the following
firms:
Megabass, Zip Baits , Deps, Evergreen,OSP,Gan
Craft,IMA,ISSEI,Hide Up, Tiemco, Halcyon
System, Shimano,Daiwa,Apia, Breaden,TICT,
Graphiteleader, YGK, Kureha, Varivas, Sanyo,Ryugi,Decoy, Yamaga Blanks, and also production
of many other producers intended as well for the
domestic Japanese market.
We invite to cooperation shops.

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

Dnipro-Lead
Dnipro city, 49000, Ukraine
tel: +38 067 921 28 03
E-mail: info@dnipro-lead.com
www.dnipro-lead.com
Production Enterprise “Dnipro-Lead “ produces
the lead fishing sinkers and silicone baits and
mandulas. Also in our range are hooks and accessories, fluorocarbon. Our products meet the
standards, easy to use and will satisfy even the
most demanding anglers. The success of our
offer is a perfect value for money.
The products are selling both wholesale and retail.
We invite to cooperation the wholesale companies, specialized retailers, fishing shops on
mutually beneficial conditions.
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Жидкая Латка ТМ

тюбик – нанести слой на ремонтируемую поверхность! Через 12 часов Вы на воде!

www.latka24.com

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

В погоне за технологией изготовления
изделий из полимерных тканей многие производители забыли о таком важном моменте
как после эксплуатационное обслуживание,
и откровенно говоря, просто этим пренебрегают.
Уже давно доказано, что изготовление любого
изделия из полимерных тканей предполагает
только метод сваривания, т.к. клей – это
агрессивный полимер разрушающий основу
ткани при попадании под ультрафиолет, и
куда более опасно использовать клей в качестве материала для ремонта уже поврежденного изделия.

Приглашаем к сотрудничеству магазины и торговые организации, а для оптовых клиентов
предлагаем особые условия по работе с ТМ
«Жидкая Латка»

Нашей компанией в тандеме с зарубежными
производителями полимерных материалов
был разработан совершенно новый продукт,
который способен на молекулярном уровне
устранить практически любой причиненный
дефект изделию из ПВХ ткани.
Так «Жидкая Латка» - это не что иное, как ПВХ
в жидком виде, т.е. оригинальный материал
из которого собственно и сделано Ваше
изделие.
«Жидкая Латка» обладает рядом преимуществ, благодаря которым изделие из ПВХ
ремонтируется в домашних условиях и возвращает себе первоначальный вид.
В состав «Жидкой Латки» входят сложные
эфиры а также активные реагенты, и благодаря этой уникальной химической цепочке
«Жидкая Латка» вваривается в поврежденное
место и накладывается дополнительным
слоем ПВХ , который обладает рядом преимуществ : эластичность,высокая адгезия,
устойчивость к УФ, застывает монолитом на
изделии, сохраняет оригинальные свойства и
характеристики основы материала.
Простота в использовании - самый главный
плюс этого продукта! Теперь ремонт изделия
занимает всего несколько минут! Три простых
шага: обезжирить изделие – встряхнуть
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ТОВ ІВМАН
Пр. Перемоги 67, корпус «В», офис.405,
Київ, 03062. Україна
Тел./факс: +38 044 205 38 82
Тел.: +38 044 331 31 88
E-mail: ivman@ukr.net
www.ivman.kiev.ua
TOB «IBMAH» працює на українському ринку
торгівлі сувенірами понад 18 років і постачає
продукцію високої якості до більшості регіонів
країни.
ТОВ «ІВМАН» — офіціальний представник
швейцарської фірми «WENGER» та італійської
фірми «PIERRE CARDIN» в Україні.
Випускаючи великий асортимент продукції,
фірма «WENGER» отримала визнання завдяки
особливо якісним сувенірним ножам.
ТОВ «ІВМАН» також займається оптовою торгівлею продукції відомих виробників:

• “WENGER” – ножі, запальнички, годинники,
рюкзаки, сумки (Швейцарія);
• “PIERRE CARDIN” – запальнички, портсигари
та аксесуари (Франція);
• “PIERRE CARDIN” – ручки, шкатулки, рамки
для фотографій, інтер’єрні сувеніри - срібло
(Італія);
• “TONINO LAMBORGHINI” – запальнички,
гільйотини, х’юмідори (Італія);

• “STINGER” – ножі (Гонконг);
• “CHARME DE FEMME” – рамки для фотографій, шкатулки, годинники, дзеркала
(Франція);
• “KING WOOD” – шкатулки для прикрас
(Гонконг);
• “JYNLIE” – сумкотримачі (Гонконг);
• “ELITE” – брелоки, візитниці, зажими для
грошей, закладки для книг (Гонконг);
• “CASETI” - запальнички, браслети, кулони,
зажими для краваток (Франція);
• “ARDE” – брелоки та прикраси для мобільних
телефонів (Італія);
• Кальяни — (Індія);
• “DUKE” – ігрова колекція (Китай);
• “VERONESE” – статуетки-феї (Італія);

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

• “GIANNI TERRA” – ручки (Італія);

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

• “THE GOLFS” – гольфи (Японія);

• “S.QUIRE” — фляги, зажими для краваток,
запонки, портсигари
( Італія);
• “ ALKAZAR” — фляги, портсигари (Італія);
• “LEIF LOWE” — косметичні дзеркала, попільнички, шкатулки (Гонконг);
• “JARDIN D’ETE” - косметичні дзеркала, сумкотримачі, закладки для книг (Франція);

• “TONG” – набори для вина (Германія);
• “NOVA” – набори по догляду за взуттям
(Гонконг)
ТОВ «ІВМАН» є ексклюзивним дистриб’ютором
в Україні швейцарських ножів «WENGER».
Вона володіє не тільки повним асортиментом,
але й великою інформаційною і рекламною
базою, та пропонує всім зацікавленим особам
співробітництво в галузі торгівлі
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IVMAN LTD
67 Peremohy avenue, building B, office
405, Kyiv, 03062, Ukraine
+38 044 205 38 82
+38 044 331 31 88
E-mail: ivman@ukr.net
www.ivman.kiev.ua
LTD “IVMAN” has been working on the Ukrainian
market for over 18 year and provides products of
high quality to many regions of our country.
LTD “IVMAN” is the official representative of
the Swiss company “WENGER” and the Italian
company “PIERRE CARDIN” in Ukraine.
Producing a huge assortment of goods
“WENGER” got a reputation due to Swiss army
knives.
For over 100 years of real Swiss quality, prestige
and multifunctional Swiss army knife allowed
“WENGER” to become integral attribute of
modern daily life.
LTD “IVMAN” is engaged in wholesale of
products of world famous manufacturers:
• “WENGER” - knifes, lighters, watches, backpacks, bags (Switzerland);
• “PIERRE CARDIN” – lighters, cigarette cases
and accessories (France);
• “PIERRE CARDIN” - pens, jewellery boxes,
photo frames , souvenirs for an interior, silver
(Italy);
• “TONINO LAMBORGHINI”- lighters, guillotines,
humidors (Italy);
• “ZIPPO” – lighters and accessories (USA);
• “Mr. BROG”, “B&B” – pipes and accessories
(Poland);
• “S.QUIRE” - flasks, tie clips, cufflinks, cigarette
cases (Italy);
• “ ALKAZAR” - flasks, cigarette cases (Italy);
• “LEIF LOWE “ - cosmetic mirrors, ashtrays,
jewellery boxes (Hong Kong);

• “JARDIN D’ETE” – cosmetic mirrors, handbag
hooks, bookmarks (France);
• “STINGER” - knives (Hong Kong);
• “CHARME DE FEMME” – photo frames, jewellery boxes, clocks, mirrors (France);
• “KING WOOD” –wooden jewellery boxes (Hong
Kong);
• “JYNLIE” – handbag hooks (Hong Kong);
• “ELITE” - charms, business card holders,
money clips, bookmarks (Hong Kong);
• “CASETI” – lighters, bangles, pendants, tie clips
(France);
• “ARDE” – trinkets and decoration for mobile
phones (Italy);
• Hookahs - (India);
• “DUKE” –collection of games (China);
• “VERONESE” – statuettes, fairies (Italy);
• “GIANNI TERRA” – pens (Italy);
• “THE GOLFS” – golf sets (Japan);
• “TONG” – wine sets (Germany);
• “NOVA” – shoes polish sets (Hong Kong).
As an exclusive distributor of Swiss army knives
“WENGER” in Ukraine, LTD “IVMAN” not only
supplies a complete range of products but also
has extensive information and advertising base,
and suggests for all interested people in the area
of trading cooperation.
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ІБІС
Україна, 06455, м. Київ, просп. Степана
Бандери, 20
т./ф. +38 044 503 77 50, 529 70 40,
e-mail: office@ibis-arm.kiev.ua
Магазини:
просп. Степана Бандери, 20
(офіс, магазин, оптовий відділ)
+380 (44) 503-77-50
бул. Дружби народів, 7,
т.+380 (44) 528-37-82
бул. Лесі Українки, 16,
т. +380 (44) 289-59-80 (без вихідних)
вул. Тимошенка, 19, т.+380 (44) 414-54-92
вул. В.Гетьмана, 27, т.+380 (44) 455-71-70
(тир, магазин та майстерня з ремонту
зброї та оптики)
пров. Несторівський, 7/9,
т. +380 (44) 272-43-13
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 61,
т.+380 (482) 34-57-13
Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 36, т. +380 (56) 371-96-99
Львів, вул. Лемківська, 9а
+38(032) 232-80-01
Ліцензія МВС України АГ №507207
від 22.03.11
«ІБІС» – найбільша в Україні мережа магазинів, де можно знайти все для мисливства,
рибальства та активного відпочинку. Торгівля
оптом та вроздріб. Дев’ять наших магазинів
пропонують своїм покупцям понад 100 000
найменувань товарів компаній із світовим ім’ям
для мисливців і рибалок: зброя Blaser, Merkel,
Haenel, Browning, Winchester, Fabarm, Beretta,
Caesar Guerini, Piotti, Hatsan, Howa, Benelli,
ATA ARMS, Форт, Lebeau-Courally, Krieghoff,
Remington, Marlin, Mauser, Sauer, Anschutz,
Walther, Dakota Arms, Gottfried Prechtl, H-S
Precision, Oberland Arms, Christensen Arms,
NEA, Uzkon, Schmeisser, Steyr Mannlicher,
Rossi, Taurus, Tomahawk; оптика – Zeiss,
Aimpoint, Dedal, Pentax, Nikon, Dipol, BSA
optics, Swarovski, Docter, Air Precision,
Hensoldt; March, Leapers, Nikko Stirling, Elcan;
набої Remington, RIO, Tulammo, Sellier&Bellot,

Sauvestre, RWS, GEСO, Rottweil, Winchester,
Barnes, Black Hills Ammunition, Lapua, STS,
Blaser; аксесуари Klever Ballistol, Emmebi,
MAK, Browning, Sport Plast, Riserva, Milfoam,
Multifon, Allen, Lansky,
Smith’s, Shooter’s
Choice, Dewey, Purdey, Ameristep, Boyt,
Magpul, Tapco, Olight, ITP, JetBeam, Ledwave,
Nitecore; пневматика – Baikal, Beeman, BSA
guns, Cometa, Diana, Hatsan, KalibrGun, Kral,
Norica, Shanghai, ASG, Borner, KWC, SAS,
Zoraki, Stalker, ЗлатМаш, ME (CunoMelcher),
Alfa, Taurus, H&N, JSB, Kovohute, Marksman;
ножі– Cold Steel, Spyderco, Puma, Katz, Fox
Knives, FKMD, Opinel, Mora, Zero Tolerance,
Boker, Kershaw, Mcusta, Hogue, Helle, Chris
Reeve, Microtech, Blackhawk Blades, Partner,
Skif, Victorinox, Кізляр, Окнайф, Basco; рибальське спорядження фірм Favorite, Sensas,
StarBaits, Sunline, Stonfo, Tenryu, Shimano, Ever
Green, Ecogear, Rublex, Jackson, Smith, DUO
International, Jackall, Tict, Imakatsu, Carpio,
Marco Polo, Golden Mean, Maria, MAVER, SONIK,
Usami, Reins, Keitech, Decoy, FOX, Z-man,
Select, Daiwa, Prologic, Rodio Craft, Forest,
Mukai, ValkeIn, Smart, Gardner, Martin SB, CC
Moore, Solar, MAP, туристичне спорядження
Snow Peak; термоси Zojirushi; одяг та взуття
від Chevalier, Browning, Blaser, Beretta, Leder
Weiss, Hallyard, Rascher, Habsburg, Jagdhund,
Prois, Snugpak, Seeland, Harkila, Omniteksas,
Shannon, Termo Function, Lynx, John Molloy,
Spring, Chiruca, LaCrosse, Magellan&Mulloy,
Monte Sport, Kenetrek, Hanwag, Pro Line, Le
Chameau, BLACKHAWK!, SITKA Gear, SOD
Gear, OTTE Gear, Snugpak, Castellani, Danner,
Corcoran; піротехніка; товари для активного
відпочинку. У стрілецькому тирі «ІБІС», розташованому в центрі міста, досвідчені спеціалісти навчать вас стріляти з вашої зброї,
або запропонують зброю на вибір із арсеналу
тиру, а також дадуть можливість підтримувати
та вдосконалювати свою майстерність.
www.ibis.net.ua
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IBIS
Ukraine, 06455, Kyiv, 20 Stepan Bandera
Ave
tel/fax +380 44 503-77-50, 529-70-40,
e-mail: office@ibis-arm.kiev.ua
Shops:
20 Stepan Bandera Ave
tel +380 (44) 503-77-50
7 Boulevard Druzhby Narodiv,
tel +380 (44) 528-37-82
16 Boulevard Lesi Ukrainki,
tel.+380 (44) 289-59-80
19 Tymoshenka Str.,
tel.+380 (44) 414-54-92
27 Getmana Str.,
tel.+380 (44) 455-71-70 (shooting-range
and shop and workshop)
7/9 Nesterivskiy Prov.,
tel. +380 (44) 272-43-13
61, V.Arnautska Str., Odessa
tel.+380 (482) 34-57-13
36, Naberezhna Peremogu Str.,
Dnipropetrovsk tel. +380 (56) 371-96-99
9а Lemkivska Str., Lviv
tel. +38(032) 232-80-01
License of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine АG №507207 dated
22.03.11
“IBIS” – is the biggest Ukrainian supplier of
everything necessary for hunting, fishing and
outdoor sport. There are wholesale and retail
trade. In our nine shops our customers could find
wide assortment of 80 000 different goods for
hunters and fishermen from famous trademarks:
smoothbore and rifled arms of Blaser, Merkel,
Haenel, Browning, Winchester, Fabarm, Beretta,
Caesar Guerini, Piotti, Hatsan,Howa, Benelli, ATA
ARMS, Форт, Lebeau-Courally, Krieghoff, Remington, Marlin, Mauser, Sauer, Anschutz, Walther,
Dakota Arms, Gottfried Prechtl, H-S Precision,
Oberland Arms, Christensen Arms, NEA, Uzkon,
Schmeisser, Steyr Mannlicher, Rossi, Taurus,
Tomahawk; optics: – Zeiss, Aimpoint, Dedal,
Pentax, Nikon, Dipol, BSA optics, Swarovski,
Docter, Air Precision, Hensoldt; March, Leapers,
Nikko Stirling, Elcan; cartridges: Remington,
RIO, Tulammo, Sellier&Bellot, Sauvestre, RWS,

GEСO, Rottweil, Winchester, Barnes, Black Hills
Ammunition, Lapua, STS, Blaser; accessories:
Klever Ballistol, Emmebi, MAK, Browning, Sport
Plast, Riserva, Milfoam, Multifon, Allen, Lansky,
Smith’s, Shooter’s Choice, Dewey, Purdey, Ameristep, Boyt, Olight, ITP, JetBeam, Ledwave, Nitecore; pneumatic weapon: Baikal, Beeman,
BSA guns, Cometa, Diana, Hatsan, KalibrGun,
Kral, Norica, Shanghai, ASG, Borner, KWC, SAS,
Zoraki, Stalker, ЗлатМаш, ME (CunoMelcher),
Alfa, Taurus, H&N, JSB, Kovohute, Marksman;
knives Cold Steel, Spyderco, Puma, Katz, Fox
Knives, FKMD, Opinel, Mora, Zero Tolerance,
Boker, Kershaw, Mcusta, Hogue, Helle, Chris
Reeve, Microtech, Blackhawk Blades, Partner,
Skif, Victorinox, Кізляр, Окнайф, Basco; goods
for fishing: Favorite, Sensas, StarBaits, Sunline,
Stonfo, Tenryu,Shimano, Ever Green, Ecogear,
Rublex, Jackson, Smith, DUO International,
Jackall, Tict, Imakatsu, Carpio, Marco Polo,
Golden Mean, Maria, MAVER, SONIK, Usami,
Reins, Keitech, Decoy, FOX, Z-man, Select,
Daiwa, Prologic, Rodio Craft, Forest, Mukai,
ValkeIn, Smart, Gardner, Martin SB, CC More,
Solar, MAP, tourist equipment Snow Peak; thermoses Zojirushi; clothes and footwear: Chevalier,
Browning, Blaser, Beretta, Leder Weiss, Hallyard,
Rascher, Habsburg, Jagdhund, Prois, Snugpak,
Seeland, Harkila, Omniteksas, Shannon, Termo
Function, Lynx, John Molloy, Spring, Chiruca, LaCrosse, Magellan&Mulloy, Monte Sport, Kenetrek,
Hanwag, Pro Line, Le Chameau, BLACKHAWK!,
SITKA Gear, SOD Gear, OTTE Gear, Snugpak,
Castellani, Danner, Corcoran; pyrotechnics,
goods for outdoor activities. At downtown located IBIS shooting-range our clients are trained
by experienced instructors in using different kind
of weapons either own or rented from our arsenal.
www.ibis.net.ua
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КОЛІБРІ
вул. Костя Гордієнка, 4
м. Дніпро, 49064, Україна
t. +38 (056) 375-37-76
f. +38 (056) 375-37-79
e. info@kolibriboats.com
w. kolibriboats.com
Суднобудівна компанія «КОЛІБРІ» з 1995 року
є провідним українським та одним з найпотужніших виробників малих суден в Європі.
Продукція під торговою маркою «КОЛІБРІ» –
це судна та обладнання для риболовлі, полювання та відпочинку на воді.

KOLIBRI
4, K.Gordienka str.
Dnipro, 49064, Ukraine
t. +38 (056) 375-37-76
f. +38 (056) 375-37-79
e. info@kolibriboats.com
w. kolibriboats.com

Це єдиний виробник малих суден в Україні,
який виробляє на власних підприємствах
практично всю фурнітуру, аксесуари і додаткове обладнання до своїх човнів.

Since 1995, the KOLIBRI Boat Manufacturing
Company is a leading Ukrainian manufacturer
and one of the strongest manufacturers of small
crafts in Europe.

Усі судна «КОЛІБРІ» спроектовано, випробувано і доведено до серійного, дрібносерійного та одиничного виробництва фахівцями
власного конструкторського бюро.

KOLIBRI trade mark represents crafts and
equipment for fishing, hunting and recreation on
the water.
KOLIBRI Boat Manufacturing Company is the
only manufacturer of small crafts in Ukraine with
its own production facilities manufacturing almost
all parts, accessories and optional equipment for
its boats.
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ЛодкаЛайф
Київ, вул. Феодори Пушиної, 8а, офіс 109.
Тел. +380 96 064 0722, тел +380674415122
e-mail: admin@lodka.life
farvater13@ukr.net
www. lodkalife.com
www. Farvater.ua
«ЛодкаЛайф» портал
www. lodkalife.com
Дошка оголошень з продажу-купівлі яхт, катерів, човнів, моторів та іншої водної техніки.
Подорожі та риболовля на вітрильних і
моторних яхтах по всьому світу.
Статті, огляди, тестдрайв, і багато іншої корисної інформації

Lodka Life
Kiev, st. Theodora Pushina, 8a,
office 109.
Tel +380 96 064 0722, tel. +38
0674415122
e-mail: admin@lodka.life
farvater13@ukr.net
www. lodkalife.com
www. Farvater. ua
«LodkaLife» portal
www. lodkalife.com
Bulletin board for the sale and purchase of yachts,
boats, boats, motors and other water equipment.
Traveling and fishing on sailing and motor yachts
around the world.
Articles, reviews, test drives, and many other
useful information
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МАЙСТЕР-ХАРКІВ

MASTER KHARKOV

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

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

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

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

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

MISTRAL LTD

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

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

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

Exclusive distributor of Harbercraft boats in
Ukraine, accessories, spare parts and boat engines
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Наутілус
Визволення 10/15а Вінниця Україна 21050
тел.+380674302359
email:poplavok.nautilus@qmail.com
Продаж риболовного поплавця з бальзи, виготовленого на високоточних шліфувальних
станках з числовим програмним управлінням.
Продаж та поставка комплексів для виробництва риболовних поплавців.

Nautilus
21050, Vyzvolennya st. 10/15а Vinnitsa,
Ukraine
Tel.+380674302359
email:poplavok.nautilus@gmail.com
Sale of corkwood fishing floats produced on numeric control high-precision grinding equipment.
Sale and delivery of fishing float production units.
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ПАВЕРБОТ

Powerboat

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

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

В наш час перспективним видом прогулянкового судна є моторний човен. Цей вид моторного судна для тих, хто цінує, в першу
чергу, короткий відпочинок «вихідного дня».
Моторні човни універсальні, на них можна відійти на достатньо велику відстань від місця
перебування, не зв’язуючись з несприятливою
погодою.
Наша компанія ТОВ «ПАВЕРБОТ» заснована
в 2015 році. Ми займаємося виробництвом
і продажем моторних катерів і понтонних
човнів, підйомних механізмів та аксесуарів для
водного транспорту, а також риболовлі. Наші
висококваліфіковані фахівці мають можливість втілити так само і вашу мрію в реальність
- створити такий човен, про який ви завжди
мріяли. Будь то маленький моторний човен
або великий понтонний.
Невід’ємною частиною до водного транспорту
є підйомний механізм, який допоможе вам
дістати ваше судно з води на сушу. На вибір
такого підйомника може вплинути все, починаючи від матеріалів, а закінчуючи, банально,
модою. Ми пропонуємо виготовлення сучасних
підйомників з висококласних матеріалів, які
прослужать вам вірою і правдою довгі роки.
Пріоритетом нашої компанії, в порівнянні з
іншими виробниками водного транспорту, є
те, що ми можемо запропонувати варіанти на
будь-який смак і ціну, при цьому гарантуючи
бездоганну якість!
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ПАРУС
ТМ «ПАРУС» - Україна
ТМ «САЗАН» - Україна
Тел. +380 67 578 84 94
+38 0 57 706 47 48
E-mail: parus2003@mail.ru
Представник ТМ TIM в Україні
Товари для риболовлі та відпочинку:
- модельний ряд поплавців (дуті, пінопластові,
дерев’яні);
- мормишки элітних моделей (литі, паяні на
гачку MUSTAD);
- блешня зимова (3- та 1-гачкова);
- литі грузила;

- усе для ловлі коропа, прикормки, макушатники;
в

асортименті

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

- інші товари в асортименті;

- джиг-головки
Gamakatsu.

PARUS

на

гачку

Виготовлення снастей за індивідуальним замовленням.

The goods for fishing and rest:
- assortment of floats (hollowed, styrofoamed,
wooden);
- elite models of winter baits (poured, brazed on
MUSTAD hook);
- winter spoon-baits (3 and 1- hooked);
- brazed sinkers;
- other goods in assortment;
- all for carp fishing, baits;
- jigs-heads in assortment on Gamakatsu hook.
Manufacturing of tackles under the individual
order.
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Пешня –
надійний помічник
для зимової риболовлі
+38 099 491 00 35
Сайт: MASTER-ZIMA.COM.UA
Пешня, як інструмент для зимової риболовлі
складається з:
- металевої частини – конструкційна сталь,
твердість після термообробки 40-42 одиниць.
Накінечник проходить спеціальну токарну обробку на верстатах ЧПУ, після чого піддається
контролю якості і маркірується клеймами.
Після термообробки наконечник полірується
і проходить електрохімічну обробку для захисту від корозії. Пешня потребує змащування після риболовлі;
- дерев’яна частина виконана з берези,
ясена або клена. Ручка гостриться спеціальної форми і проходить ряд операцій, що
надають дереву шорсткості. Наступний етап
– це захисна пропитка і обробка у 4 шари рідиною, що містить алкіну смолу. У ручку ставиться порожниста заклепка, куди вставляється шнур для руки.
Варіанти і типи пешень.
1. Пешня легка «Циганочка» - складається
з накінечника і ручки. Колір пешні повністю
чорний, матовий. Вага 1,6 кг., висота 1,3 м.
2. Пешня «Рятувальник» - складається з накінечника і ручки зі шнуром типу парокорд,
довжиною від 8 до 20 метрів, в залежності
від побажання замовника. Шнур спеціально
викладений та закритий чохлом. Вага 1,8 кг.,
довжина 1,3 – 1,4 м.
3. Пешня «Рятувальник» спеціальна – складається з елементів пешні «Рятувальника» і альпенштока зі спеціальної сталі.
4. Пешня Подарункова. При виробництві
даних типів пешень враховуються побажання
замовника. Накінечник може бути з нержавіючої сталі типу 14 Х 17 Н 2,40 Х 13. Комплектується ручкою з гравіруванням та шнуром.

A Reliable Assistant
for Winter Fishing
+38 099 491 00 35
Сайт: MASTER-ZIMA.COM.UA
An ice pick as a winter fishing instrument consists of:
1) A metal part. It is a constructional steel, which
has a hardness of 40-42 items after the thermal
processing. A special turnery machining of an
axial cone is made with the CNC Lathe and then
it is examined for quality control and put a trade
mark. After the thermal processing, an axial cone
is polished and electrochemical machining (ECM)
is made to protect metals from corrosion. An ice
pick requires some lubrication after fishing.
2) A wooden part is made of birch, ash or maple.
An ice pick handle is whetted of a special form
and some operations are made to create some
surface roughness. The next phase is protective
soaking and applying 4 layers of a composition
containing an alkyd resin to an ice pick handle. A
hollow rivet is put into a handle where a cord for
hand is fixed.
Variants and Types of Ice Picks
1. Light ice pick – ‘Gipsy’ – consists of an axial
cone and a handle. Light ice pick is completely
matte black in color. Its weight is 1.6 kg. Its height
is 1.3 meters.
2. Self-rescue ice pick consists of an axial cone
and a handle with a paracord bracelet that has
a length of 8-20 meters and can be designed
according to customer’s wishes and needs. The
cord is specially folded and covered. The weight
of a self-rescue ice pick is 1.8 kg, and it has a
length of 1.3-1.4 meters.
3. Special self-rescue ice pick consists of selfrescue ice pick elements and an alpenstock that
is made of special steel.
4. Gift ice pick. Such types of ice picks can be
designed and produced according to customer’s
wishes and needs. An axial cone might be made
of stainless steel of the 14х17н2 or 40х13 brands.
Gift ice pick is outfitted with a handle with engraving and a cord.
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ПОЛЮВАННЯ ТА
РИБОЛОВЛЯ, ГАЗЕТА
Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 17|б,
оф. 1
Україна, 01034, м. Київ, а/с 64
Тел./факс: +38 044 461 94 51
E-mail: ohota|ryba@citiustele.com
“Полювання та риболовля” — єдина в Україні
газета, присвячена і полюванню, і риболовлі.
Видається з жовтня 2001 року.
Розповсюджується за передплатою через ДП
“Преса”, ТОВ “Бізнес Преса”, АТЗТ “Самміт”,
ТОВ “Фірма “Періодика”, ТОВ “Фірма “Меркурій”, ТОВ “Донбас Інформ”, а також через
“Укрпошту”, “Союзпечать”, мережу приватних
розповсюджувачів, у мисливських і рибальських магазинах по всій Україні.
На шпальтах нашої газети на ваші питання
дадуть відповіді керівники Української спілки
мисливців і рибалок.
У газеті “Полювання та риболовля” ви можете
ознайомитися з такими матеріалами:
- постанови Української спілки мисливців і рибалок, Державного комітету лісового господарства України, Мінекоресурсів України;
- зброя, мисливське спорядження, собаківництво;
- рибальське спорядження, снасті, насадки,
корм для вдалої риболовлі;
- інформація про змагання й виставки;
- про те, як вижити у важких умовах;
- кулінарія, безкоштовні оголошення.
Передплатний індекс — 23418.

HUNTING
AND FISHING,
NEWSPAPER
17b Yaroslaviv Val St., of. 1, Kyiv,
Ukraine
P.O. Box: 64, UA_01034 Kyiv, Ukraine
Tel./fax: +38 044 461 94 51
E-mail: ohota_ryba@citiustele.com
HUNTING AND FISHING (POLUVANJA TA RIBOLOVLJA) is the only newspaper in Ukraine
covering the problems of hunting and fishing. It
has been published since October 2001 and distributed by subscription via Pressa DP, Business
Pressa Ltd, Summit, Inc., Periodika Ltd, Mercury,
Donbass Inform Ltd as well as through the
Ukrainian PTT, Soyuspechat, private distributors
and fishing and hunting shops all over Ukraine.
Top managers of the Ukrainian Hunters and Fishermen Society are ready to answer your questions on the pages of our newspaper.
In the paper, you can find the following information: decrees of the Ukrainian Hunters and
Fishermen Society, the Ukrainian State Forestry
Committee, the Ministry of Environment and
Natural Resources of Ukraine; weapons, hunting
tackles, dog_breeding; fishing equipment,
tackles, baits, feeds for successful fishing; competitions and exhibitions; instructions on how to
survive in hard conditions; cookeries and cuisines, free_of_charge advertisements.
Subscription index: 23418.
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Магазин
«Рибацький Рай»
м. Київ, проспект Перемоги, 20;
роздріб: +38 (044) 236-20-48
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 89;
роздріб: +38 0482 35 85 81
факс +38 0482 35 85 82
Інтернет Магазин «Рибацький Рай»
www.rybray.com.ua
e-mail: shop@rybray.com.ua
оптовий відділ: 0800-75-02-09
e-mail: opt@rybray.com.ua
«Рибальський Рай» пропонує любителям
рибної ловлі, рибалкам спортсменам, а так
само прихильникам активного відпочинку на
природі широкий спектр товарів різних виробників. У магазинах Києва та Одеси можна придбати все необхідне для риболовлі та туризму
навіть самому досвідченому рибалці.
У поточному сезоні магазин «Рибальський
Рай» представляє оновлену лінію риболовних
снастей торгової марки KALIPSO, а так само
ексклюзивний асортимент товарів таких відомих виробників як: TICA, RYOBI, Hayabusa,
Strike Pro, EXPERT, GLOBE, GOLDEN CATCH,
TICT, LINESYSTEM, LIBAO.
«Рибальський Рай», активно співпрацюючи з
виробниками, постійно оновлює та доповнює
модельний ряд товарами, виробленими з урахуванням сучасних технологій у розробці рибальського та туристичного спорядження.

РИБОЛОВЛЯ.
ПОЛЮВАННЯ. ТУРИЗМ.

Fishing paradise shop
Kyiv, Pobedy Aw., 20;
telephone: +38 (044) 236-20-48
Odessa, Bolshaya Arnautskaya St., 89;
telephone: +38 0482 35 85 81
fax: +38 0482 35 85 82
Fishing paradise online shop
www.rybray.com.ua
e-mail: shop@rybray.com.ua
wholesale department: 0800-75-02-09
e-mail: opt@rybray.com.ua
“Fishing Paradise” offers a wide range of goods
for fishing lovers, proffesional anglers and outdoor
activities fans. Even the most experienced fisherman can find everything he needs and even
more in our retail stores in Odessa and Kiev.
This season “Fishing Paradise” introduces new
product line of fishing lures of Kalipso trademark
and also assortment of goods of such famous
companies as GOLDEN CATCH, TICA, RYOBI,
Hayabusa, Strike Pro, EXPERT, GLOBE, TICT,
LINESYSTEM, LIBAO.
“Fishing Paradise” actively cooperates with manufactures, updates and supplements model lines
with products made in accordance with modern
trends and technologies in the development of
the fishing and tourist equipment.
High quality service and saved searching time,
that’s what you will get equipping for fishing in
our retail or online stores, which will make your
fishing or any outdoor activities more comfortable
and enjoyable.

Споряджені на рибалку в магазинах «Рибальський Рай» або роблячи ON-LINE замовлення,
Ви завжди відчуєте високу якість обслуговування та заощадите час на пошуки, що
зробить Ваше захоплення або відпочинок ще
більш приємним та комфортним.
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Трофей телеканал
Тел. +38 044 246 36 05
E-mail: pr@trofey.net
www.trofey.net

Trofey TV channel

Телеканал твоїх захоплень!
«Трофей» - це телеканал людських захоплень!
Телеканал, що відкриє глядачам світ найдавніших людських захоплень – рибальства, полювання, збору грибів, трав та ягід,а також
розповість безліч кулінарних секретів приготування їжі.
Це місце, де зустрічаються люди, що не
мислять свого життя без полювання, прогулянок по лісу та рибальства, для тих, хто
міцно стоїть на ногах та бере від життя максимум.
Програми:
«Календар рибалки»
Щотижнева інформаційна програма, яка дає
поради, яку саме рибу, в якому водоймищі,
на яку снасть та наживку краще ловити в цю
пору року.
«Трофейний рецепт»
Найкращі та нестандартні рецепти страв, бездоганне оформлення та кулінарні хитрощі.

TV channel of your devotion!
«Trofey» – is a TV channel of people’s devotions!
TV channel that will open a world of ancient people’s devotions such as fishing, hunting, mushrooms and berries collection and will also tell
about numerous culinary secrets.
This is the place, where the cool people get together, which cannot live without hunting, forest
strolls and fishing, for those ones, who stands on
its own feet and lives life to the fullest.
Programms:
«Fisherman’s Calendar»
Daily information program which provides
the advice, what fish, body of water, fishing
equipment and bait should be applied within the
season.
«Trofey Recipe»

«Полювання на рибальство»
Перше гумористичне шоу про полювання і рибальство.

The best and original recipes, perfect design and
culinary tips.
«Hunting and Fishing»

Супутникові параметри
Супутник			ASTRA 4A
Орбітальна позиція

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

4.9Е

Частота			12 265МГц
FEC			3\4
Символьна швидкість

30 000 сим/сек.

Поляризація		

горизонтальна

The first comedy show about hunting and fishing.
Satellite settings
Satellite			ASTRA 4A
Orbital position		

4,9Е

Frequency		

12 265 MHz

FEC			3\4
Symbol rate		

30 000 сим/сек.

Polarization		 horizontal
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«ФАРВАТЕР» журнал
www. Farvater.ua
Професійний журнал для власників яхт і
катерів, а також для тих, хто планує стати
частиною великої яхтової спільноти. У
журналі: новини зі світових яхтових виставок,
тест драйви, новинки оснастки, спорядження
і забезпечення плавзасобів і їх екіпажів, практичні поради та консультації.

“FARVATER”
magazine
www. Farvater.ua
A professional magazine for owners of yachts and
boats, as well as for those who are just planning
to become part of a large yachting community. In
the magazine: news from world yacht exhibitions,
test drives, new equipment, equipment and supplies for boats and their crews; practical advice
and advice.
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ТОВ «Наукововиробнича компанія
Фаренгейт»
вул. Бориспільська 9, Київ, 02099, Україна
Тел/факс +38 044 369 33 05
E-mail: f@fahrenheit.ua
www. fahrenheit.ua
Виробнича компанія Фаренгейт була заснована в Києві у 2009 році. Тоді ж була зареєстрована торгова марка FAHRENHEIT.
За 10 років роботи наша продукція стала відомою і популярною на ринках України та
Європи. Багато в чому це обумовлено основною ідеєю нашої компанії: довести, що продукція яка розробляється та виготовляється
в Україні, може успішно конкурувати із зарубіжними аналогами. Що для цього необхідно?
Ми знаємо відповідь. Вдале поєднання технологічності і привабливого зовнішнього вигляду,
використання якісних матеріалів від провідних
світових виробників, сучасні методи організації виробництва і гнучка цінова політика.
Всі вироби ТМ FAHRENHEIT розроблені та виготовлені в Україні, на власному виробництві.
Компанія є офіційним представником таких
світових виробників високотехнологічних матеріалів - Polartec (США), PrimaLoft (США),
GELANOTS (Японія).
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130*59

“Scientific
24
Manufacturing
Company Fahrenheit”
80*10mm
Ltd
9 Boryspilska str., Kyiv, 02099, Ukraine
Tel/fax +38 044 369 33 05
E-mail: f@fahrenheit.ua
www. fahrenheit.ua

60*7mm

The Fahrenheit manufacturing company was
founded in Kyiv in 2009. At that time, the
trademark FAHRENHEIT was registered.
For 10 years our products have become famous
and popular on the markets of Ukraine and
Europe. In many respects this is due to the main
idea of our company: to prove that products that
are developed and manufactured in Ukraine can
successfully compete with foreign counterparts.
What is needed for this? We know the answer.
A successful combination of technological and
attractive appearance, the use of quality materials from leading world manufacturers, modern
production methods and flexible pricing policies.
All TM FAHRENHEIT products are designed
and manufactured in Ukraine, on their own production. The company is an official representative
of such world-class manufacturers of high-tech
materials - Polartec (USA), PrimaLoft (USA), GELANOTS (Japan).
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ТОВ ФІШАП

FISHUP LLC

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

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

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

FishUp is Ukrainian manufacturer of fishing baits
and lures, which was founded by anglers, multiple winners of various competitions all around
Ukraine.
History of FishUp began after production of
several insects imitations. Initially, those lures
have been made for personal use only, but they
turned out to be really useful and effective, that
led to their immediate popularity among anglers
and fishermen. Those positive reviews about
catchability and effectiveness have urged us to
launch our project, which is based on desire to
create high-quality, highly efficient and affordable
product.
All FishUp lures are designed and manufactured
in Ukraine with help of special equipment. Before
starting mass production, we subject them to a
long testing and improvement process.
For manufacture of FishUp lures only high-quality
materials as well as natural attractants and salts
are being used, that make them so effective and
attractive to fish.
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ТД ФЛАГМАН
Тел./факс: +38 044 246 28 40
+38 044 455 94 84
+38 044 242 19 59
E-mail: sales@flagman.kiev.ua
Сайт:
www.flagman.kiev.ua
Оптово-роздрібна торгівля:
вул. Волинська, 48/50, м. Київ, Україна
Компанію Flagman засновано 2000 року та
вона є найбільшою у Східній Європі оптово-роздрібною торговельною мережею, що
спеціалізується на снастях у всіх напрямках
рибної ловлі. 2020 рік став ювілейним для
компанії. Саме з цієї нагоди на стенді запущено промо-активність «20 років разом».
Сьогодні в Україні налічується 41 власний
роздрібний магазин Flagman, а також працює
інтернет-магазин flagman.kiev.ua.
Портфель компанії містить такі бренди, як:
FLAGMAN, CARP PRO, FORREST, AZURA – і
налічує понад 10 000 найменувань товарів.
Також компанія Falgman представляє в Україні
всесвітньовідомі і визнані риболовами торговельні марки:
-
Офіційний
дистриб’ютор
PRESTON
INNOVATIONS, KORUM, AVID CARP (U.K.);
-
Офіційний дистриб’ютор KORDA, GURU,
DELKIM, MAINLINE BAITS (U.K.);
-
Офіційний дистриб’ютор DRENNAN, ESP
(U.K.);

- Офіційний дистриб’ютор OWNER (Японія);
- Офіційний дистриб’ютор MOMOI (Японія);
-
Офіційний дистриб’ютор N.V. MARCEL VAN
DEN EYNDE (Бельгія);
-
Офіційний представник компанії PURE
FISHING (США), торгових марок SPIDERWIRE,
ABU GARCIA, FENWICK, PENN, CHUB, GREYS
- Офіційний представник SPRO, GAMAKATSU
(Японія)
- Офіційний представник DAIWA (Японія)
- Офіційний представник FOX (U.K.)
-
Офіційний представник компанії PRADCO
(США), торгових марок
YUM, BOMBER, EXCALIBUR, HEDDON.
-
Офіційний
представник:
CC-MOORE;
TRAKKER; NAVITAS; FLAJZAR; MECCANICA;
RIDGE MONKEY; ENTERPRISE TACKL;
SONUBAITS
FLAGMAN – усе для риболовлі та навіть більше!

-О
 фіційний дистриб’ютор COLMIC (Італія);
-О
 фіційний дистриб’ютор MEPPS (Франція);
-О
 фіційний дистриб’ютор MILO (Італія);
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FLAGMAN LTD
Tel. / Fax:+38 044 246 28 40
+38 044 246 28 41
+38 044 455 94 84
+38 044 495 50 95
+38 096 768 04 93
E-mail: sales@flagman.kiev.ua
Web-site: www.flagman.kiev.ua
Wholesale and retail trade: 48/50,
Volynska str., Kyiv, Ukraine
Flagman LTD was founded in 2000 and became
the biggest wholesale and retail trader in Eastern
Europe specializing on tackle for different fishing
styles. The retail chain of Flagman counts 41
stores in Ukraine and the e-shop: flagman.kiev.
ua.

-	PURE FISHING (USA). Brands: SPIDERWIRE,
ABU GARCIA, FENWICK, PENN, CHUB,
GREYS

The company includes such brands as:
FLAGMAN, AZURA, CARP PRO, FORREST, and
amounts over 10 000 items of goods.

- FOX (U.K.)

Flagman is the official representative of world
famous fishing brands:
-	
PRESTON INNOVATIONS,
CARP (U.K.);

KORUM,

AVID

- SPRO, GAMAKATSU (Japan)
- DAIWA (Japan)

-	PRADCO (USA). Brands: YUM, BOMBER, EXCALIBUR, HEDDON
-	CC-MOORE; TRAKKER; NAVITAS; FLAJZAR;
MECCANICA; RIDGE MONKEY; ENTERPRISE
TACKL; SONUBAITS
FLAGMAN – is more than fishing!

-	
KORDA, GURU, DELKIM, MAINLINE BAITS
(U.K.);
- DRENNAN, ESP (U.K.);
- MEPPS (France);
- MILO (Italy);
- COLMIC (Italy);
- MOMOI (Japan);
- N.V. MARCEL VAN DEN EYNDE (Belgium);
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ТОВ «Фур Сіл»

FUR SEAl LLC

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

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

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

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

CEZAR GАRD

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

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

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

Cezar Gаrd Ltd., provides all its customers with
easy access to the most current communications technologies for different applications from
the world’s leaders in communications industry:
Kenwood, Motorola, ICOM, Vertex, Alinco,
Midland, Garmin. We can provide you with a wide
range of solportable, mobile, marine and aviation
wireless stations and transceivers. Editing, programming, repair, service. Sale of antennas and
accessories for the wireless stations. Our communications specialists ready to provide you with
expert advise in order to find the most comprehensive communication solution in your particular
case.

ЦЕЗАР ГАРД має великий досвід у постачанні та обслуговуванні нижчепереліченого
встаткування:

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

-
Системи глобального позиціювання (GPS) портативні, автомобільні, стаціонарні;
- Ехолоти (Sonar);
-Р
 адари (включаючи морські);
- Продаж устаткування й аксесуарів для екстремальних видів спорту, полювання, риболовлі;
- Продаж двигунів та обладнання для яхт, катерів, човнів.

•	GPS solutions for different applications (portable, mobile and stationary);
• Sonars;
• Different radars;
•	Sale of equipment and accessories for outdoor
recreation activities (sports, hunting and
fishing);
•	
Sale of engines and equipment for yachts,
cutters, boats and other ships.
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ШКІПЕР
УКРАЇНСЬКИЙ
МАРИНІСТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ
вул. Круглоуніверситетська, 15, офіс 1
м. Київ, 01024,
Україна
Тел./факс: +38 044 521 2980,
+38 044 521 2990, +38 044 253 2475
edit@skipper.kiev.ua
www.skipper.kiev.ua
Часопис подає інформаційні та пізнавальні
матеріали на теми:

воді, дає можливість проводити успішні маркетингові і PR кампанії для замовників.

• Дизайн і технологія побудови вітрильних
і моторних яхт, катерів, надувних та веслувальних човнів, вітродощок

«Шкіпер» - найкращe місце для ефективної
реклами та оголошень про все що стосується
відпочинку на воді.

• Обладнання і спорядження для яхтингу,
дайвингу та кайтінгу
• Огляди ринку суден,
послуг

супутніх товарів і

• Репортажі про перегони на вітрильних та
спортивних моторних суднах – українські
регати, чемпіонати Європи та світу, Олімпійські регати, навколосвітні перегони
• Інформація про спорт, туризм, відпочинок
на воді і під водою
• Історія мореплавства, подорожі, підводний
живопис, мистецтво фотографії, моделі суден,
яхт та катерів
Періодичність – 6 чисел на рік.
Наклад – 10 000 примірників.
Передплатний індекс в каталозі «Укрпошта» 74676
Журнал «Шкіпер» заснований у 1998 році
і є найпершим в Україні мариністичним виданням.
Багаторічний досвід і відмінне знання ринку,
пов’язаного із спортом та відпочинком на
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SKIPPER
UKRAINIAN
MARITIME
MAGAZINE
1 office, 15, Kruglouniversitetska str,
Kyiv, 01024, Ukraine
Теl./fax: +38 044 521 2980, +38 044 521
2990, +38 044 253 2475
edit@skipper.kiev.ua
www.skipper.kiev.ua
“Skipper” is the first Ukrainian marine-time magazine, it was founded in 1998.
It covers such themes:
• Design, technology, construction and performance of sail yachts and motorboats
• Equipment for yachting, watersport and scuba
diving
• Reviews of boats, accompanying goods and
services market
• Sport. Including Ukrainian and world sailing
and powerboat regattas, Olympic sports.
• Marine life and history, tourism and traveling,
underwater art and sport, photography, ship
models.
Periodicity - 6 issues per year.
Circulation - 10 000 copies.
Format – 215x285 mm
Volume – 112 pages
“Skipper” is an official media partner of Ukrainian
Sailing Federation, Ukrainian National Powerboat
Federation, Ukrainian Ship Modeling Federation
Our experience and activity in this field of market
enables us to provide successful marketing and
public relations campains for our clients.
“Skipper” is the best place for effective advertisements or announcements about your products
and services.
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Эллінг-2000
54024, Україна, м. Миколаїв,
проспект Миру 2Д/2,
Тел.: +38 067 563 14 52
Тел.: +38 066 457 99 16
E-mail: interfisher600@gmail.com
fiskebatpro.com; interfisher-boat.com
Компанія Елінг-2000 розпочала свою діяльність у 2010 році, виробляла рибальські човни
для Європи, було реалізовано понад 200
одиниць на ринку Норвегії. У 2017 році був
запущений новий більш універсальний і більш
якісний проект Interfisher 600, в якому були
враховані всі переваги і побажання клієнтів,
а також вимоги Європейського ринку до рибальських човнів і катерів класу С.
У 2018-2019 рр. компанія представила
Interfisher 600 на виставках “Sjøen for alle” в
Ліллестрем і виставці “Båter I Sjøen” в Осло.
З травня 2018 року Interfisher 600 був запущений в серійне виробництво для реалізації в
Норвегії та інших країнах ЄС.
У 2020 році проект Interfisher 600 був модернізований за технічними характеристиками,
і змінив назву на FiskebåtPRO спеціально для
норвезького ринку.

PE Elling-2000
54024, Ukraine, Nikolaev,
Prospect Mira 2D / 2,
tel.: +380675631452
Tel.: +38 067 563 14 52
Tel.: +38 066 457 99 16
E-mail: interfisher600@gmail.com
fiskebatpro.com; interfisher-boat.com
Company Elling-2000 has begun its activity at
2010 and was producing fishing boats for Europe,
more than 200 items have been sold in Norway.
In 2017, a new, more versatile and better quality
Interfisher 600 project was launched. During the
work we have taken into account customers
feedbacks and European demands for fishing
boats C type.
At 2018-2019 the company presented the Interfisher 600 at the Sea for all exhibitions in Lillestrom
and the Boat and sea exhibition in Oslo. Since
May 2018, the Interfisher 600 has been put into
serial production for sales in Norway and other
EU countries.
In 2020, the Interfisher 600 project was upgraded
in terms of technical characteristics and changed
its name to FiskebåtPRO specifically for the Norwegian market.
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