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Євген Потьомкін — власник компанії Модус,
ініціатор створення клубу Лідери дверного ринку

Ірина Большук — керівник  проекту 
Лідери дверного ринку.
Тел. (093) 517-09-68, bolshukirina@gmail.com

Тетяна Поліщук — керівник відділу по роботі з 
клієнтами проекту Лідери дверного ринку.
Тел. (093) 501-65-46, liderdr@ukr.net

Юлія Єнько — менеджер проекту 
Лідери Дверного Ринку.
Тел. (063) 674-76-07, y.liderdr@gmail.com

МЕТА ПРОЕКТУ

Лідери дверного ринку — це клуб 
спеціалістів дверного ринку, мета якого ство-
рити майданчик для спілкування всіх учасників 
галузі: виробників і продавців дверей,  поста-
чальників комплектуючих, матеріалів та облад-
нання для виробництва. 

ПРОЕКТ ЛІДЕРИ 
ДВЕРНОГО РИНКУ

З питань розміщення реклами та участі в 
спеціалізованих заходах звертайтесь за тел. 
(093) 501-65-46 – Тетяна.

ЗАДУМ

Створити ресурс, який даватиме можливість 
учасникам дверного ринку:

• просувати свій товар та знаходити нових 
партнерів;

• доносити свої ідеї іншим учасникам ринку;

• брати участь у спеціалізованих заходах;

• користуватися базою контактів, які зби-
рає журнал;

• бути в курсі новин дверного ринку Украї-
ни та світу;

• користуватися перевіреною аналітичною 
інформацією, яка друкується в журналі.

Вісник Лідерів дверного ринку – це щомі-
сячна електронна газета про актуальні новини 
дверної галузі. Будьте завжди в курсі!

Ми орієнтуємося на тих, хто не стоїть на місці!

НАША КОМАНДА
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Нове - це добре забуте старе! Амбарні 
двері – це сучасний тренд в інтер’єрі, що 

прийшов до нас із Америки. Простий конструк-
тів - екологічні матеріали. 

Яскраві та брутальні амбарні двері на розсу-
вний системі LOFT від ТМ «DVNV» (ДВЕРI НАЙ-
КРАЩИХ ВИРОБНИКIВ) були нещодавно пред-
ставлені ринку. Полотно виконане з масиву ясеня 
із застосуванням технології штучного старіння. 
Висота - 2 м, ширина - 80 см. Повністю метале-
ва фурнітура. Ролики забезпечені промисловими 
підшипниками, що дає гарантію довгої і безвідмо-
вної роботи механізму. Система оснащена стопо-
рами і захистом від перекидання.

Розсувна система виглядає стильно, а яскра-
вий помаранчевий візуальний образ полотна 
несе позитивний емоційний заряд. Лофт, кантрі, 

шеббі-шик, прованс - в таких стилях ця модель 
стане ключовим декоративним акцентом, на 
якому буде триматися весь інтер’єр.

АМБАРНІ ДВЕРІ – ЦЕ СУЧАСНИЙ 
ТРЕНД В ІНТЕР’ЄРІ, ЩО ПРИЙ-
ШОВ ДО НАС ІЗ АМЕРИКИ. ПРО-
СТИЙ КОНСТРУКТІВ - ЕКОЛОГІЧНІ 
МАТЕРІАЛИ.
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9 грудня у київському 
виставковому центрі 

Парковий пройшов гучний 
захід, який зібрав дизайнерів 
із різних куточків України,  
–  церемонія оголошення IX 
Всеукраїнського щорічного 
архітектурного конкурсу «Ін-
тер’єр року 2017». Традиційно, 
захід супроводжувався вистав-
ковими зонами.

Варто зазначити, що цере-
монія щорічно збирає сотні го-
стей та стає місцем зустрічі ви-
робників і продавців предметів 
інтер’єру й дизайнерів. Цей рік 
не став виключенням, і серед 
експонатів можна було зустріти 
представників дверного рин-
ку. Зокрема, стенди компаній 
STATUS DOORS, ET Group, Мо-
дус, Город Дверей.

Компанія STATUS DOORS 
презентувала новинки та мак-
симально спрямувала свою 
роботу на комунікацію з ди-
зайнерами/архітекторами. Як 
зазначив Ігор Рудольф, ко-
мерційний директор компанії 
STATUS DOORS, виробники вже 
давно не продають дверей, а 

пропонують рішення, тому ро-
бота з дизайнерами настільки 
цінна для них.

Корпорація ET Group пред-
ставила на виставковій зоні 
оригінальні дизайнерські рі-
шення дверей прихованого 
монтажу. Тут знайшли місце й 

ПОДІЇ

ІНТЕР’ЄР РОКУ 2017. 
ДВЕРНИЙ БІЗНЕС ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ДИЗАЙНУ
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унікальні стінові панелі. Як під-
креслив Євген Ткаченко, влас-
ник ET Group, особливість їх-
ньої діяльності в тому, що вони 
працюють не тільки над вироб-
ництвом дверей, а й самостій-
но виготовляють системи при-
хованого монтажу.

Серед експонентів була  та-
кож компанія Модус. Для них 

робота з дизайнерами є не-
від’ємною частиною діяльності, 
адже крім того, що компанія 
є постачальником європейсь-
кої дверної фурнітури, з 2012 
року вона організатор дизай-
нерських проектів. Результати 
спільної роботи з дизайнерами 
знайшли своє відображення 
у готових виробах – італійсь-
ких/ грецьких дверних ручках 
українського дизайну.

Стенд Гіпермаркету Город 
дверей зустрічав гостей аро-
матною кавою, патріотични-
ми коктейлями та позитивни-
ми емоціями. Окрім роботи з 
дизайнерами, весь колектив 
чекав на оголошення пере-
можців у номінації – Інтер’єр 
адміністративно-громадсь-
ких будівель, до якої потра-
пив проект їхнього оновлено-
го Гіпермаркету.

Дверний бізнес у фокусі

До різних номінацій потрапи-

ли відразу дві торговельні точ-
ки дверних компаній.

У категорії  Інтер’єр торго-
вельних приміщень та під-
приємств громадського хар-
чування знайшов своє місце 
шоу-рум Mirt  – київська тор-
говельна точка однойменно-
го виробника меблів і дверей 
класу люкс. Проект розробле-
но командою у наступному 
складі: Христина Ставська, 
Анатолій Дуксенко, Антоніна 
Курінна. Деталі за посиланням.

У номінації Інтер’єр ад-
міністративно-громадських 
будівель було заявлено робо-
ту Ріни Ловко та Юрія Цегли 
– проект Гіпермаркет Город 
Дверей. Детальніше за поси-
ланням.

До числа переможців даним 
номінантам цього року не вда-
лося потрапити, але проек-
ти все-таки отримали високу 
оцінку серед гостей заходу та 
членів журі.

ПОДІЇ

http://www.interiorgoda.com.ua/index.php/interer-torgovykh-pomeshchenij-2017/10778-596%22
http://www.interiorgoda.com.ua/index.php/interer-obshchestvennykh-zdanij-2017/9791-17081
http://www.interiorgoda.com.ua/index.php/interer-obshchestvennykh-zdanij-2017/9791-17081
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ХОЧУ ЕКСПОРТУВАТИ ДО ЄС! TRADE HELPDESK – ВАШ ДОВІДНИК ІЗ 
ПРАВИЛ ЕКСПОРТУ НА РИНКИ ЄС

Ми завжди знаходимося в пошуку кори-
сної інформації, яка озброїть кожного 

учасника дверного ринку. У грудні команда 
Лідерів дверного ринку відвідала черговий 
семінар у стінах Торговельно-промислової па-
лати України, присвячений питанням розвитку 
економічних відносин між ЄС та Україною.

Серед корисних кейсів інформації та практич-
них інструментів хотілося би виділити ресурс, 
який може стати для Вас довідником із правил 
експорту до країн ЄС.  

Trade Helpdesk – це електронний ресурс, 
який відкриває доступ до інформації щодо умов 
роботи з 28 країнами світу. 

ВАРТО ЗНАТИ

Що Ви можете там знайти!

Європейський ринок. Дізнайтеся про основні правила, процедури експорту та доку-
менти, необхідні для доступу до європейського ринку, який включає 28 країн.

Внутрішні податки. Податок на додану вартість та акцизні збори відрізняються у 28 
країнах ЄС. Дізнайтеся більше та перевірте конкретні податкові рівні.

Вимоги. Товар, імпортований в Європу, має відповідати вимогам і правилам техніки, безпеки 
та маркування, як це визначено законодавством ЄС. Дізнайтеся більше про них тут.

Правила походження. Дізнайтеся, чи може Ваш експорт отримати користь від однієї з 
багатьох торговельних угод, підписаних ЄС із країнами по всьому світу.

Ввізне мито. Перевірте, чи маєте Ви право на звільнення від податків чи знижку.

Статистика. Перевірте, скільки Вашої продукції ЄС імпортував із 2002 року та звідки.

Дізнайтеся більше за посиланням http://trade.ec.europa.eu

http://trade.ec.europa.eu
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6 грудня Кабінет Міністрів 
України ухвалив зміни до 

системи надання державної 
підтримки національним експо-
зиціям на міжнародних вистав-
ках і ярмарках у сфері розвитку 
українського експорту.

Уряд затвердив порядок 
співфінансування закордон-
них міжнародних виставкових 
та ярмаркових заходів у сфері 
просування експорту. Так, згід-
но з цим порядком до 30 бе-
резня кожного року Кабінет 
Міністрів України затверджує 
перелік заходів, які фінансува-
тимуться коштом державного 
бюджету.

«Наше завдання – забезпе-

чити представлення України 
на міжнародних виставках та 
ярмарках, тому що це впливає 
на формування іміджу нашої 
країни. Для цього ми ініцію-
вали внесення згаданих змін. 
Участь у міжнародних вистав-
ках є першим кроком для ви-
ходу українських компаній на 
зовнішні ринки і можливістю 
безпосередньо поспілкувати-
ся з потенційними партнерами, 
дослідити ринок. Ми розрахо-
вуємо також, що народні де-
путати підтримають закладені 
в бюджеті пропозиції, бо пра-
цюємо разом для зростання 
українського експорту товарів і 
послуг», – прокоментувала змі-
ни заступник Міністра Мінеко-

номрозвитку і торгівлі України 
– Торговельний представник 
України Наталія Микольська.

Організатори експозицій, 
які визначить Уряд, зможуть 
покривати витрати на оренду 
місця розташування українсь-
ких стендів та архітектурно-ди-
зайнерські рішення для них 
коштом державного бюджету. 
При цьому державна підтрим-
ка може здійснюватися разом 
із власними коштами учасників 
та допомогою спонсорів.

Відповідні зміни зумовлені 
необхідністю реалізації про-
грами розвитку експорту че-
рез активізацію міжнародної 
торгівлі товарами і послугами, 
що безпосередньо узгоджено 
з Середньостроковим планом 
дій Уряду до 2020 року.

Першоджерело 
http://me.gov.ua

УРЯД ВДОСКОНАЛИВ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА 
МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ

ВАРТО ЗНАТИ

http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=caa717a7-a2f1-457f-97fd-49235c524bd9&title=UriadVdoskonalivMekhanizmDerzhavnoiPidtrimkiPredstavlenniaUkrainiNaMizhnarodnikhVistavkakh
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=caa717a7-a2f1-457f-97fd-49235c524bd9&title=UriadVdoskonalivMekhanizmDerzhavnoiPidtrimkiPredstavlenniaUkrainiNaMizhnarodnikhVistavkakh
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ЛІДЕРСТВО – ЦЕ КОЛИ МАЄШ УСЕ, А ПРИХОВУВАТИ НІЧОГО! ЗАПРОШУЄ-
МО ЗАГЛЯНУТИ ЗА ЛАШТУНКИ КОМПАНІЇ STATUS DOORS

Ми як проект Лідери 
дверного ринку давно 

розуміли, що маємо та про-
сто зобов’язані розпочати тур 
дверними виробництвами 
України, але стартувати було 
складно, адже нас або не дуже 
запрошували, або ми так до 
того прагнули. Розпочинає-
мо серію візитів-статтей «За 
лаштунками», де ми спробує-
мо висвітлити те, що зазвичай 
не розповідають уголос. 

Нещодавно команда про-
екту Лідери дверного ринку 
відправилася з візитом на фа-
брику з виробництва міжкім-
натних дверей STATUS DOORS, 
яка працює на ринку понад 
20 років. Площі більш ніж 5 Га 
виробничих цехів розташува-
лися за 50 км від Києва, у не-
великому селі Феневичі.  Фа-
брика забезпечує близько 200 
робочих місць. 

На території фабрики нас зу-
стрів Ігор Рудольф – комер-
ційний директор компанії 
STATUS DOORS, який став 
нашим особистим гідом. Він 
відразу попередив, що фото-
графувати можна все, тому що 
жодних секретів немає. Дехто, 

мабуть, не повірить, але факт! 
Можна по-різному ставитися 
до цих слів, але висновок на-
прошується наступний: успіх 
– це не тільки дороге облад-
нання, величезні цехи та ма-
теріали, а це й менеджмент, 
дотримання технологій вироб-
ництва, персонал і досвід. Тому 
секретів годі було шукати, пе-
ред нами відкрили всі двері, а 
ми готові ділитися з вами.

МАТЕРІАЛИ. Екскурсія розпо-
чалася з цеху, де зберігають 
матеріали для виробництва, 
– деревину. Компанія STATUS 

DOORS використовує для ви-
робництва масив дубу та хвой-
ні породи деревини. Асорти-
мент включає двері шпоновані, 
фарбовані (емаль), під покраску 
та з натурального масиву дубу. 
Кількість сировини показує, що 
виробництво завантажене, й 
сезон продажів у розпалі. Нам, 
звичайно,  повідали й історії, 
що були часи, коли виробни-
цтво виготовляло продукції в 
рази більше. Тоді хури клієнтів 
вишиковувалися в черги та 
могли не одну добу чекати на 
завантаження продукції. Це 

ПОДІЇ
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ПОДІЇ

було до всіх відомих подій на 
Сході України. Ми не застали 
тих часів, та й зараз було зро-
зуміло, що продавці STATUS 
DOORS працюють активно, 
адже робота кипить.

На території фабрики є влас-
ний технічний цех (цех налад-
чиків), який щодня має роботу, 
адже виробництво працює і 
потребує щоденної технічної 
підтримки.

ПРОДУКТ. Далі ми побачили, 
як створюються двері «еко-
ном – сегменту», які з’явилась 
у асортименті у 2015 році під 
ТМ «ВАШ СТИЛЬ».

Ціна одного дверного по-
лотна складає від 2800 грн. до 
4600 грн. (полотно, коробка, 
лиштва на одну сторону). Важ-
ливо зазначити, що відносно 
недорогий продукт має висо-
кий контроль якості та дотри-
мання технологій. Не обійшло-
ся і без виробничих секретів. 
Це, певно, не стільки секрет, як 
результат роботи та вивчення 
можливих проблем під час ек-
сплуатації. На фабриці STATUS 
DOORS знайшли рішення, яке 
робить продукт досить якіс-
ним. Зокрема, для виготовлен-
ня недорогої лінійки дверей 
використовується спеціальна 
гофра, й конструктив дверей 
побудований таким чином, 
щоб зробити двері максималь-
но стійкими до вологи/перепа-
ду температури. Виробництво 
оснащене станками, які роз-
кроюють матеріали, склеюють, 
шліфують, полірують, пресу-

ють, закатують у шпон.
Окремо відведено цілий цех 

для роботи з продукцією ці-
нового сегменту «середній 
+/ високий». Ціна за одиницю 
виробу тут становить від 4500 
грн. до 25000 грн. (полотно, 
коробка, лиштва на одну сто-
рону). Там зовсім інша атмосфе-
ра та багато людської роботи. Є 
процеси, які ніколи не автома-
тизуєш, якщо хочеш отримати 
люксовий продукт.  

Завершував нашу екскурсія 
візит до цеху, де відбувається 
фарбування дверних полотен 
та окремих деталей. Автома-
тизована конвеєрна  лінія  ви-
конує процеси від первинного 
накладання тону до передачі 
на упаковку.

ФУРНІТУРА . Ще не згадува-
ли про станки для врізки фур-
нітури. У них все це є! Фабрика 
оснащена верстатами для ЧПУ 
фрезерування. Як зазначило 
керівництво компанії, вони ма-
ють  чітке розуміння того, що 
фурнітура повинна врізатись 
на фабриці та активно працю-
ють у цьому напрямку. Важли-
во виробникам та продавцям 
зрозуміти, що вирішення ряду 
питань уже на виробництві 
спростить роботу під час уста-
новки, адже якісний монтаж не 
менш важливий, ніж якість са-
мого продукту.

Контроль якості відбуваєть-
ся на кожному етапі вироб-
ництва. Начальник кожного з 
цехів приймає рішення: прий-

мати заготовки за якістю чи ні 
від попередника. Також є від-
повідальність за фінішну якість 
готової продукції – її несе паку-
вальник, який власне і ставить 
особисту печатку на маркуван-
ні продукції.

Сьогодні на виробничих 
потужностях компанії випу-
скається понад 3000 дверей 
у натуральних матеріалах по-
криття на місяць. Сьогодні 
STATUS DOORS реалізує про-
дукцію через дилерську мере-
жу, дистрибуторські компанії 
та експортує. В Україні розта-
шовано п’ять складів із най-
більш популярною продукцією. 
Це Київ, Львів, Одеса, Дніпро 
та Хмельницький. Виставкові 
взірці представлені в таких 
спеціалізованих роздрібних 
мережах, як «Місто Дверей», 
«Porte’s», «Поли і Двері», «Тріо-
двері», «Дверний Олімп», 
«Holz», «Elegante» та інші. 

Після шуму станків та знай-
омства зі всіма виробничи-
ми процесами нас чекало 
приємне спілкування із керів-
ництвом компанії. Дуже цін-
ним є відкритість Олександра 
Жигунова, Ігоря Рудольфа, 
Олександра Зінченка та всьо-
го їхнього колективу. 

Якщо підбити підсумок, то 
можна сказати, що лише тоді, 
коли кожний представник 
дверної галузі зможе стати 
максимально відкритим і поч-
не розуміти, що ринком рухає 
партнерство, а не конкуренція, 
тоді Україна має шанс зайня-
ти своє місце під сонцем серед 
успішних експортерів. Адже ча-
сто проблеми у всіх однакові і їх 
значно простіше вирішувати бу-
дуючи партнерські відносини. 

Якщо нам не вдалося від-
повісти на важливі питання, 
які Вас цікавили, пишіть на 
пошту bolshukirina@gmail.
com і ми обов’язково відпові-
мо на них у найближчій статті 
та адресуємо Вам. 

mailto:bolshukirina%40gmail.com?subject=
mailto:bolshukirina%40gmail.com?subject=


ВАРТО ЗНАТИ

Наскільки дверний ринок готовий розвиватися за рахунок партнерства та створювати 
конкурентний продукт для міжнародної торгівлі? А можливо, саме конкуренція – головний 

рушійний механізм розвитку компанії на внутрішньому ринку? Чи зробить сильнішим кожно-
го гравця ринку створення Дверної асоціації? Готові до обговорення? Тоді реєструємося!

Взяти участь 
23–24 лютого 2018 р. запрошуємо всіх фахівців дверної галузі та суміжних напрямів діяльності 

стати учасниками конференції – День лідерів дверного ринку. Знову працюємо два повних робо-
чих дні з 10:00 до 18:00.

Що чекає на учасників Дня лідерів дверного ринку:
• доступ до аналітичних даних;
• огляд нових можливостей зі створення Дверної асоціації;
• спеціальні закордонні гості;
• зона для ведення ділових переговорів;
• виставкова зона.
Що Ви отримуєте:
• нові корисні знайомства;
• місце для спілкування з потенційними партнерами;w
• доступ до корисної інформації;
• обмін досвідом;
• інструменти для розвитку бізнесу.

ДЕНЬ 1. 23 лютого 2018 р. 
ТЕМА: Партнерство чи конкуренція, або Коли виграють усі!
Що на Вас чекає.  Аналіз ситуації на ринку вхідних та міжкімнатних дверей, аналітичні дані, огляд 

співпраці виробники-продавці у варіанті «коли виграють усі», презентація проекту  – Дверна асоціа-
ція України та можливості, які вона створює. Весь день працюватиме виставкова зона та в окремій 
залі проходитимуть презентації наших партнерів. Детальніше згодом.

Також заплановано урочисте нагородження переможців програми лояльності від ТМ Kale Kilit та 
вручення головного призу – автомобіля.

Вартість 1500 грн/люд. Перші 50 чол. – 1200 грн/люд.
Кількість місць обмежена. Для учасників комітету діють спеціальні ціни.
Зареєструватися

ДЕНЬ 2. 24 лютого 2018 р.
Практичний блок Дня лідерів дверного ринку.
Упродовж дня працюватимуть паралельно дві зали, виставкова зона та зона переговорів.
Що на Вас чекає! Досвід запрошених закордонних компаній, стратегічне планування, інструмен-

ти, які допоможуть розвивати продажі онлайн та офлайн, ідеї для  розробки партнерської програ-
ми, робота в зоні переговорів із потенційними іноземними клієнтами та партнерами.

Вартість 3500 грн/люд. Перші 30 чол. – 3000 грн/люд.
Кількість місць обмежена. Для учасників комітету діють спеціальні ціни.
Зареєструватися
Обов’язкова попередня реєстрація. Участь платна.
Детальна програма зустрічі доступна тільки для зареєстрованих учасників.
Організатор: Лідери дверного ринку.
Генеральний партнер: Kale Kilit.
Місце проведення: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, готель Братислава.
Час проведення: 23–24 лютого 2018 р., з 10:00 до 18:00.

Встигніть забронювати виставкову зону! Кількість партнерських пакетів обмежена. Для 
отримання додаткової інформації звертайтеся за тел. (093) 501 65 46 – Тетяна або пишіть 

на адресу liderdr@ukr.net

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq8mM9xABmXDlvDjE75n6iIPuX6ihRaqLtInu0-xt3TxHGyw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq8mM9xABmXDlvDjE75n6iIPuX6ihRaqLtInu0-xt3TxHGyw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq8mM9xABmXDlvDjE75n6iIPuX6ihRaqLtInu0-xt3TxHGyw/viewform?c=0&w=1
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ПІДСУМКИ МІСЯЦЯ

РОЗШУКУЮТЬСЯ 300 БАГАТООБІЦЯЮЧИХ 
КОМПАНІЙ З ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ.

ЇДЕМО НА ВИСТАВКИ РАЗОМ З КЛУБОМ 
ЛІДЕРИ ДВЕРНОГО РИНКУ!

КОМПАНІЯ ЄВРОЗАМОК ЗАВІТАЛА НА 
ЗАВОД JNF У ПОРТУГАЛІЇ. ЩО ЦІКАВОГО 

ВДАЛОСЯ ПОБАЧИТИ

У ЦЕНТРІ КИЄВА ВІДКРИТО 
НОВИЙ САЛОН «СЕКРЕТ»

НА РІВНЕНЩИНІ ВІДКРИЛИ УКРАЇНСЬКО-
ШВЕДСЬКЕ ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРАЇНСЬКІ ЛІСОПИЛЬНІ».

ПЕРЕМОЖЦЕМ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ ПРЕМІЇ У НОМІНАЦІЇ 
МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ 2017 СТАЛА 

КОМПАНІЯ ДВЕРІ БІЛОРУССІЇ. ВІТАЄМО!

http://ldr.com.ua/rozshukuyutsya-300-bagatoobitsyayuchih-kompaniy-z-eksportnim-potentsialom/
 http://ldr.com.ua/yidemo-na-vistavki-razom-z-klubom-lideri-dvernogo-rinku/
http://ldr.com.ua/kompaniya-yevrozamok-zavitala-na-zavod-jnf-u-portugaliyi-shho-tsikavogo-vdalosya-pobachiti/
http://ldr.com.ua/u-tsentri-kiyeva-vidkrito-noviy-salon-sekret/
https://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=051190
http://ldr.com.ua/peremozhtsem-ukrayinskoyi-narodnoyi-premiyi-stala-kompaniya-dveri-bilorusyii/
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 Для отримання детальної інформації звертатейсь 
за тел. (093) 501 65 46 Тетяна


