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«Хто сьогодні будує економіку України? Тільки 
підприємці. І від того наскільки успішним буде кожен 
із гравців ринку залежить загальне благо країни. Ми 

ініціювали створення клубу - Лідери дверного ринку, 
який має на меті посилення дверних компаній. Рух 

вперед можливий за рахунок спілкування, обміну 
досвідом, навчання, партнерства та пошуку нових 

можливостей. Над цим і працюємо!»

Ірина Большук - керівник проекту Лідери 
дверного ринку

Мета проекту

Лідери дверного ринку - це клуб спеціалістів 
дверного ринку, мета якого створити майданчик 
для спілкування всіх учасників галузі: виробників 
і продавців дверей, постачальників комплектую-
чих, матеріалів та обладнання для виробництва. 

Огляд важливих питань ринку, аналітична ін-
формація дверної галузі, комунікація з іншими 
гравцями ринку, навчання та бізнес-поїздки - це 
те, що точно зацікавить компанію, яка хоче ро-
звиватися.

Ми орієнтуємося на тих, хто не стоїть на місці!
 
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; 
•  користуватися перевіреною аналітичною 

інформацією, яка друкується в журналі.

Проект включає: 

— журнал — портал — зустрічі — навчання — 
спільні поїздки — каталог компаній.

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

Ірина Большук - керівник проекту Лідери 
дверного ринку

Тетяна Поліщук - керівник відділу по роботі з 
клієнтами проекту Лідери дверного ринку

Юлія Єнько - менеджер проекту Лідери 
дверного ринку

Команда
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Варто відвідати
Новини

Дверний ринок в обличчях

• Олег Грішин. Вхідні двері TM «Cтраж»
• Олександр Мисник. Міжкімнатні двері компанія «Корфад»

Дослідження

• Аналіз міжнародного ринку дверей шляхом оцінки продажу двер-
ної фурнітури

• Український ринок міжкімнатних дверей. Сьогоднішні реалії та 
прогнози.

• Експорт вхідних дверей - перемога чи поразка ?

Продажі

• «Розставимо сіті», або Скільки було продано вхідних дверей через   
торговельні будівельні мережі

• Партнерство, або Як зростати на 100% за рік

• Бізнес-рекомендації

• Служба старших експертів - досвід, спрямований у майбутнє
• Маркетинг нового покоління : 10 тактик, про які не знають конкуренти
• Точка впевненості в епоху змін

Каталог дверних компаній

6-15

16-19 

20-25

26-31

32-37

38-71

Зміст
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Друк офсетний. Тираж 1500 шт. Дизайн РА «Bigudi».  Друк ФОП «Дєєв К.І.»  Електронна 

версія на сайті www.ldr.com.ua



Варто відвідати

КВІТЕНЬ 2018 – ВЕРЕСЕНЬ 2018

03.04 - 06.04.2018
 BATIMAT RUSSIA 2018 (Міжна-
родна будівельно-інтер’єрна 
виставка)

Росія, Москва Крокус Експо https://batimat-rus.com

03.04 - 06.04.2018
MosBuild (24-та міжнародна 
виставка будівельний та оздо-
блювальних матеріалів)

Росія, Москва Експоцентр www.worldbuild-
moscow.ru

17.04 - 22.04.2018
Salone del Mobile.Milano - 
Isaloni 2018 (Міжнародна 
виставка мебелі та фурнітури)

Італія, Мілан Fiera Milano Rho www.salonemilano.it/en/

25.04-28.04.2018
IDEAExpo 2018 (International 
Door Association Expo) – між-
народна дверна виставка

США, Лас-Вегас Las Vegas 
Convention Center www.idaexpo.org

15.04 - 19.04.2018

 Canton Fair 2018 Spring 
(Міжнародна виставка ім-
портно-експортних товарів в 
Гуанчжоу 2018) 

Китай, Гуанчжоу

Guangzhou 
Chinese Import 
& Export 
Commodities 
Complex Pazhou

www.cantonfair.org.cn/
en/index.aspx

08.05-12.05.2018
YAPI - TurkeyBuild Istanbul 2018 
(Міжнародна будівельна 
виставка)

Туреччина
Стамбул

Istanbul Tüyap Fair 
Convention and 
Congress Center

www.yapifuariistanbul.com

31.05-02.06.2018 BuildEx China 2018 (Міжнарод-
на будівельна виставка) Китай, Шанхай

Shanghai National 
Exhibition and 
Convention Center 
(China Expo 
Complex)

www.buildexchina.com.cn

11.09-14.09. 2018
WorldBuild Almaty / KazBuild 
2018 (Міжнародна будівельна 
виставка)

Казахстан,
Алмати МВК "Атакент-Экспо" https://kazbuild.kz/ru/

11.09-14.09. 2018

Виставка Drema 2018 (Між-
народна виставка машин 
і обладнання для деревоо-
бробної та меблевої про-
мисловості)

Польща,  
Познань

Międzynarodowe 
Targi Poznańskie www.drema.pl
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УЧАСТЬ ПЛАТНА. СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА ДЛЯ ПЕРШИХ 10-И УЧАСНИКІВ. 
ОБОВ’ЯЗКОВА ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ. 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ ПАКЕТІВ 
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.: (093) 501 65 46 - ТЕТЯНА.

LIDERDR@UKR.NET   WWW.LDR.COM.UA

ДЕНЬ ЛІДЕРІВ ДВЕРНОГО РИНКУ
4-А ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДВЕРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

20 ВЕРЕСНЯ 2018 р.

Facebook YouTube Реєстрація
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*Рейтинг рівня життя щорічно складає лондонський інститут Legatum. У ньому країни розставлені за так званим індексом 
процвітання, який вираховується за 9-ма показниками: станом економіки, бізнесу, влади, освіти, охороною здоров’я, соці-
альним капіталом, екологією, захищеністю і особистою свободою громадян.

Мабуть, варто розпочати з 
того, що багато хто вважає, 
що ми дуже схожі з поляками 
за ментальністю, уподобан-
нями, особливостями веден-
ня бізнесу. Усе, що маємо 
спільного, то це географічний 
кордон, і на цьому список за-
кінчується. Сьогодні Польща 
– це європейська країна з 39 
млн населення, яка займає 
32 місце у світовому рейтин-
гу процвітання*, водночас як 
Україна розташувалася на-
прикінці списку – 112 місце. 

Також слід додати, що ВВП 
Польщі в 4 рази вищий за 
український. Що ж до інвес-
тицій, то й тут у поляків спра-
ви йдуть краще: у цю країну 
вклали на 11 млрд доларів 
більше, ніж громадяни Поль-
щі вклали в іноземні компанії. 
В Україні цей показник – у 37 
разів менший.

Новини

Budma 2018, або Який він – 
дверний бізнес Польщі

Усі ці цифри знайшли своє відображення у загальній 
картині дверного ринку. За результатами 2017 року, Поль-
щею було експортовано міжкімнатних дверей (код 441820, 
http://trade.ec.europa.eu) на суму 178,7 млн євро, натомість 
ввезено на суму 3,4 млн євро. Пріоритетними країнами для 
експорту польських дверей є Німеччина (43,8 млн євро), 
Велика Британія (22,8 млн євро), Чехія (21,8 млн євро), Сло-
ваччина (20,2 млн євро), Румунія (11,7 млн євро). Що ж до 
України, то слід зазначити, що за результатами 2017 року 
українських дверей до Польщі було ввезено на суму 0,7 млн 
євро. На тлі загального імпорту цифри вражають. Наскіль-
ки шлях розвитку торгівлі на території Польщі простий, мо-
жемо тільки припускати, аналізуючи розрив між імпортом і 
експортом. Цифри свідчать самі за себе. Ринок насичений 
власним продуктом.

Українська делегація 
на стенді компанії Roll Grand. Budma 2018.
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Чому склалася саме така 
ситуація, ми взялися розби-
ратися на базі даних і спо-
стережень, отриманих у ході 
виставки Budma 2018.

Цього року організаторами 
Budma було заявлено близь-
ко 450 учасників, які розмі-
стили свої стенди у павільйо-
нах виставкового комплексу 
Poznan International Fair. Две-
рі, вікна, ворота можна було 
побачити у двох павільйонах.

Одразу впадає у вічі, що 
багато стендів мають, за на-
шими мірками, нереальні 
масштаби. Стенди польських 
виробників сягали подекуди 
300–500 кв.м. Продовжуємо 
просту арифметику. Вар-
тість квадратного метра на 
виставці становить приблиз-
но 200 євро. Вимальовується 
наступна цифра: 60–100 тис. 
євро. Тепер можна прикину-
ти, якими мають бути оборо-

ти компанії, щоб дозволити 
собі такі стенди та затрати.

Для передових польських 
виробників норма виготовля-
ти 40 тис. дверей на місяць, 
водночас як в Україні одиниці 
можуть приблизитися до цієї 
цифри. Як зазначили  учасни-
ки, внутрішній ринок дверей 
досить насичений, тому всім, 
хто планує ввійти зі своїм ім-

портом, буде нелегко. Для 
польських виробників пер-
спективними є продажі две-
рей до Німеччини, Великої 
Британії, Чехії, Франції, Італії, 
Словаччини. Доказом цього є 
цифри вище.

Основу всіх експонентів 
становили польські компанії, 
більшість представників яких 
володіють лише польською 
мовою, що значно усклад-
нює комунікацію. Значно лег-
ше знайти німецькомовних 
учасників, ніж англомовних, 
що доводить орієнтацію на 
німецький ринок. А ось по-
бачити серед експонентів 
західноєвропейські компанії 
(Німеччини, Італії, Англії) дуже 
складно. Що ж до відвідува-
чів, то слід зазначити, що їхня 
географія значно ширша, – 
можна було зустріти гостей з 
різних куточків Європи та Азії, 
від Румунії до Казахстану. 

Тренди
Виставка була насичена 

розмаїттям вхідних композит-
них дверей. Композитні двері 
виготовляються з різних мате-
ріалів. Склопакети, скло, де-
рево, ізоляційна піна та ар-
мований пластик є найбільш 
використовуваними матері-
алами при їхньому виготов-
ленні. З точки зору дизайну, 
їх було величезне розмаїття, 
якого сьогодні в Україні не зу-
стрінеш. Тут явно Польща на 
крок попереду нас. 

Цікава картина спостерігається і у ніші дверей вхідної гру-
пи (код 73083, http://trade.ec.europa.eu). 2017 року польські 
виробники реалізували поза межами країни дверей на суму 
87,7 млн євро, а ввезено було на 74,8 млн євро. Пріоритетни-
ми країнами для експорту вхідних дверей є Німеччина (24 
млн євро), Франція (9,1 млн євро), Швейцарія (5,4 млн євро), 
Велика Британія (4,7 млн євро), Росія (4,6 млн євро). Карта 
експорту більш розгалужена, але обсяги відвантажень по 
інших країнах менше за 1 млн. Що ж до імпорту дверей, то 
тут доведеться більшою мірою конкурувати не тільки з поль-
ськими виробниками, а також із Німеччиною (35,1 млн євро), 
Італією (6,2 млн євро), Швейцарією (6,0 млн євро). Україна за 
2017 рік ввезла дверей на скромні 25 тис. євро. Польські ви-
робники тут попрацювали активніше і реалізували в Україні 
вхідних дверей на 1,4 млн євро.
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‘‘Хороша виставка, кида-
ються в очі зміни. Польські 
виробники сталевих дверей 
розпочали свій довгий по-
хід за італійським дизайном, 
такого раніше не було. За-
стосовують нові матеріали 
(німецького та італійського 
виробництва), правильно їх 
комбінують, у цілому, поба-
чене радує око. Цікаво ви-
глядає відповідна планка на 
замки на всю довжину ко-
робки. Словом, двері стали 
іншими. У міжкімнатних две-
рях почали використовува-
ти приховані петлі, а також 
місцеві виробники стали ви-
пускати двері на прихова-
них коробках. Навдивовижу 
швидко стали виготовляти 
невластивий ринку товар, 
отже, є попит.’’

Андрій Носач (TM 
STEELGUARD)

Щодо фурнітури, то тут усе 
лаконічно та стримано. Ручки 
простих геометричних форм 
із покриттям кольору хром на 
квадратній розетці, ось що 
найчастіше можна було зу-
стріти на міжкімнатних две-
рях. Досить часто зустріча-
лись ручки на прямокутних 
розетках. Слід зазначити, що 
особливе місце на вхідних 
дверях займали ручки-скоби 
(pull-handles). Тут вони нес-
ли не просто функціональне 
значення, а і дуже влучно до-
повнювали дизайн дверей. 
На це варто звернути увагу.

Українські двері 
на Budma

Серед українських вироб-
ників знайшлися компанії, які 

спрямували курс на розвиток 
експорту до Польщі. Україну 
на Budma 2018 представили 
наступні виробники: Straj, Но-
вий стиль та Двері Білорусії. 
Сьогодні кожна з цих компа-
ній зайняла лідерську позицію 
у своїй ніші в Україні та актив-
но розвиває експорт. 

Чим вирішили брати Єв-
ропу? Конкурентною ціною 
та якістю. Що з цього вийде, 
почуємо згодом. Принаймні 
за відгуками самих учасни-
ків, виставка принесла ко-
рисні контакти та більше ро-
зуміння клієнтів. 

‘‘Ми вже експортуємо до 
країн Європи, та це дуже 
непростий шлях. Саме тому 
представили свій продукт 
на Budma, щоб оцінити ри-
нок Польщі. Готуємося до 
сертифікації. Початок уже 
покладено, і виставка дає 
своє.’’

Олег Грішин (TM Straj)

У пошуках нових 
ідей та продуктів

Слід зазначити, що концен-
трація українських гостей на 
виставці була досить висо-
кою. Тут можна було зустріти 
керівництво наступних ком-
паній: Всі двері, Опт маркет 
дверей (ТМ Портала), Оміс, 
Патріот, Фенікс, Контур, 
Севі-Трейд, ТМ «Медведь», 
Наші двері, Статус, Євроза-
мок, ТМ «STEELGUARD», Siba 
Україна. І це тільки ті, з ким 
їхали разом групою та зустрі-
лися безпосередньо на ви-
ставці. Якою була наша гру-
пова поїздка, більше розкаже 
відеоролик: 

Якщо підбити підсумок, то 
можна зазначити, що поль-
ський ринок дуже близький 
територіально, але досить не-
простий, адже насичений та 
системний. Є передові грав-
ці-монстри, які сьогодні ста-
новлять сильну конкуренцію. 
Український продукт може, 
звичайно, зайняти своє місце 
у продажах за рахунок чітко 
продуманої стратегії входу 
на ринок, конкурентної про-
дукції та значних фінансових 
вливань. 

Ірина Большук – 
 керівник проекту Лідери 

дверного ринку
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Проект Лідери дверного ринку стартував 
на початку 2017 року та поставив собі на 
меті об’єднати всіх учасників дверного рин-
ку – від виробників дверей до постачальників 
фурнітури, матеріалів та обладнання. Роз-
починати незрозумілий для більшості проект – 
завжди непросто. Знайшлися і ті, хто не вірив в 
успіх цієї справи, та, якщо зізнатися чесно, на 
це були об’єктивні причини. Сьогодні, завдяки 
підтримці партнерів і цілеспрямованій роботі 
команди, нам вдалося зробити перші успішні 
кроки та все-таки створити спеціалізований 
комунікативний майданчик. На даний мо-
мент День лідерів дверного ринку – це місце 
нових бізнес-знайомств, доступ до корисної 
інформації та простір для пошуку ідей і рі-
шень, які можуть рухати бізнес вперед. 

У розпал сезону 23–24 лютого 2018 р. влас-

ники, керівники й топ-менеджери дверних 
компаній залишили всі свої нагальні справи 
та зібралися на третій спеціалізованій кон-
ференції День лідерів дверного ринку, що 
традиційно проходила в Києві. Цього разу 
захід був присвячений темі партнерства та зі-
брав більш як 200 учасників із різних куточків 
України, а це представники понад 70 ком-
паній. Насичена дводенна програма була 
сформована таким чином, щоб посилити 
кожного учасника. 

У ході зустрічі можна було познайомитися 
з представниками наступних компаній: AGT 
Plus, ARBO, Cучасний світ, Kedr & Class, KVOD, 
Lacover, LOCKSTYLE, MaxiLux, MDF, Perfect, 
ProfitLock, RB-LOCKS, REDFORT, Rodos, SmartDveri, 
TT WOOD, UAB Statybos Planas, Very Dveri, YUTL, 
АБВЕР, АКВАЦЕЛ, Альбioн, Альянс БЦ, Андроме-
да, Артіз, Байкал, Бастіон БЦ, Броньовик, Вена, 
Весь декор, Віконно-дверний центр Дверна 
Гільдія, Город дверей, ГУД СТАФФ, Дверi+, ДВЕРІ 
ВІД НАЙКРАЩИХ ВИРОБНИКІВ, Двері на Плеха-
нова, Двері Полісся, Двері України, Дверная 
Хата, Дверний Маркет, Декорум, ДОК 7, Еко 
комплект, КАLE KILIT, Кам-Трейд, Катеринос-
лавська Дверна Артіль, Контур, Крiсталcтiл, 
ЛІОМ, Медведь, М I KO Трейдінг, Мілано, Моулiн 
Україна, Новація, Новий свiт, Оміс, Артель 
ЛТД, ОПТмаркет Дверей (ТМ «ПОРТАЛА»), Па-
тріот, Сisa, Салон дверей та вікон «Comfort 
House», Статус, СТРАЖ, Термопласт Плюс, 
ТМ Каскад, Вундер Групп, Гефелє Україна, 

Новини

Чи може партнерство зробити кожного 
учасника дверного ринку сильнішим, 
або  Що цінного отримали учасники Дня 
лідерів дверного ринку
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СТАР БУД, АРМА-ЧЕРНІГІВ, Хольц Рiтейл Укра-
їна, Хьорман-УА, Торговий Дім Експрес Лок, 
Феран, ФОП Бартко, Модус, Мінімаксі, Поли і 
двері,Блумі, Altezza, Наші двері.

Відкривала захід Ірина Большук – керівник 
проекту Лідери дверного ринку. Незмінно 
модератором заходу став Євген Потьомкін – 
власник компанії Модус і головний ініціатор 
створення проекту. 

Цінність для кожного учасника
А чи знали Ви, що у 2017 році українські ви-

робники експортували міжкімнатних дверей 
на суму $28 млн, водночас, коли імпорт ста-
новив $2,2 млн? А те, що 90% загального обся-
гу експорту дерев’яних дверей забезпечують 
лише 4 вітчизняні виробники? Власними спо-
стереженнями та дослідженнями поділився 
Олександр Ошурок (Rodos).

Чи відомо Вам, що у 2017 році через мере-
жу гіпермаркетів Епіцентр К було продано 
19,5 тис. сталевих дверей вітчизняного ви-

робництва та 19 тис. китайського? А те, що 
середній показник продажів із одного марке-
ту Олді вищий, ніж аналогічний показник мар-
кету Епіцентр К? Цінний матеріал і важливі 
коментарі презентував Андрій Носач (Кам-
Трейд, TM STEELGUARD).

Огляд міжнародного будівельного рин-
ку та експортно-імпортної торгівлі дверей 
підготував Юсуф Генч (Kale Kilit). На основі 
продажів замків ТM Kale Kilit він сформував 
огляд параметрів дверей, які популярні у різ-
них країнах світу. Зокрема, клієнт з Ірану не 
купуватиме дверей з сувальдним замком, 
а віддасть перевагу накладному замку. Ми 
можемо по-різному сприймати це, але такі 
аспекти не можна не враховувати компані-
ям-експортерам. 

Темі партнерства було відведено на конфе-
ренції особливу увагу, адже сьогодні саме 
партнерство може стати реальною можли-
вістю для розвитку малих компаній та поси-
лення великих. Власне бачення щодо парт-
нерських програм висвітлив Євген Потьомкін 
(Модус). 

Гарним прикладом партнерської програ-
ми та мотивації стало нагородження лідерів із 
продажу замків ТМ Kale Kilit за результатами 
роботи у 2017 р. Визначити переможців про-
грами завітали спеціальні гості – представ-
ники Kale Kilit із Туреччини, зокрема Шляхом 
незалежного вибору було визначено власни-
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ка головної нагороди– автомобіля. Та це був 
не єдиний цінний подарунок. 

Не могли оминути увагою сучасні інтер-
нет-інструменти для розвитку бізнесу, адже 
ні для кого не є секретом, що за цим – май-
бутнє. Олесь Тимофєєв – засновник компанії 
Genius Marketing – спробував змінити уявлен-
ня про традиційні продажі та спрямував увагу 
на 10 точок фокусу, куди «розгорнути» свій 
бізнес для сильного ривка у 2018 році. 

Завершував програму першого дня виступ 
Євгена Денисова (ДВЕРІ ВІД НАЙКРАЩИХ ВИ-
РОБНИКІВ), який підняв актуальні проблеми 
виробників і продавців щодо залежування то-
варів на складі. 

У чому цінність другого дня
У тому, що робота проходила у відносно 

невеликій групі, де було багато обговорень, 
спільної роботи, максимального діалогу з ау-
диторією та спікером, максимально цінної 
інформації, яку можна відразу брати до ува-
ги та впроваджувати у своїх компаніях. 

Як створити ідеальну партнерську програ-
му, яка допоможе спільно розвиватися, що 
хочуть виробники дверей від продавців, й на-
впаки, у чому цінність партнерства. Відповідя-
ми на ці та інші важливі запитання озброїлися 
учасники конференції. Досвідом і рекомен-
даціями поділився Євген Потьомкін.

Як перестати конкурувати, а почати заро-
бляти! Інструменти для розвитку інтернет-про-
дажів дверей розкрив Микола Гончаров 
– засновник IPromo. Як результат, учасники от-
римали доступ до реальних прикладів, дієвих 
інструментів і чітке розуміння особливостей 
продажів дверей в Інтернеті, коли клієнт пере-
буває по інший бік екрану.

Блок від Олександра Бориса (Друге дихан-
ня керівника) був особливо корисним для ке-
рівників, адже більшість власників/керівників 
недоопрацьовують там, де це потрібно, хоча 
багато працюють. Учасники отримали чітке 
розуміння, які прості зміни у діяльності ком-

панії допоможуть прирости в рази, та що ро-
бити з типовими помилками продавців і ме-
неджменту. 

Завершувався наш дводенний інтенсив ро-
ботою у форматі круглого столу з іракською 
делегацією. Ми отримали перші серйозні до-
мовленості, які можуть наблизити українські 
двері до розвитку експортної торгівлі з Іраком. 
Заплановано створення двох виставкових 
зон у таких містах, як Багдад та Ербіль. Пер-
ший етап формування українського контей-
неру зі зразками до Іраку пройшли. За лічені 
дні нам було адресовано каталоги близько 20 
виробників із різних куточків України. Усі ма-
теріали передані голові іраксько-української  
торговельно-промислової палати Abbas Al 
Noori. Наступним кроком буде відбір ірак-
ською стороною тих виробів, які можуть мати 
попит на території Іраку, та підготовка зразків 
до відправлення. У нас на все є 2 місяці. 

Далі буде.

Генеральним партнером Дня лідерів двер-
ного ринку виступила компанія ТОВ Блумі – 
офіційний представник TM Kale Kilit в Україні. 
Захід підтримали компанії Модус, Very Dveri, 
TM System.

Ірина Большук – 
 керівник проекту Лідери дверного ринку

• Понад 130 взірців міжкімнатних 
та вхідних дверей найкращих 
українських та європейських 
фабрик.

• Фурнітура та підлога.

• Заміри, доставка, монтаж  
і будь-які технічні консультації.

• Сервісне обслуговування.

м. Київ, пр-кт Степана Бандери, 8
3-ій поверх
+38 (098) 596-94-96
+38 (099) 641-77-30
dvnv.ua@gmail.com
fb.com/DVNV.UA

КОЖНОМУ ІНТЕР’ЄРУ — 
СВОЇ ДВЕРІ
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Для того щоб побудувати успішні партнерські відносини, потрібно спілкуватись, ставити цілі 
та разом до них іти. Нещодавно компанії Kale Kilit і ABC GROUP зібрали своїх надійних парт-
нерів задля підведення підсумків роботи за 2017 рік. Як підмітив Петро Нягов, співвласник ABC 
GROUP офіційного дистриб’ютора ТM Kale Kilit в Україні, ріст можливий лише завдяки спіль-
ним зусиллями, адже розвиток можливий тільки тоді коли зростає та стає більш успішним 
кожен партнер. Саме така робота допомогла вивести продажі замків ТМ Kale Kilit на карди-
нально новий рівень, якого вже не було в Україні останніх 7 років.

В ході конференції День лідерів дверного ринку, 23 лютого 2018 р., компанія Kale Kilit та 
ABC GROUP провела нагородження лідерів продажів продукції ТM Kale Kilit в Україні за резуль-
татами 2017 року. Головною нагородою став - автомобіль. Серйозні подарунки за серйозні 
спільні досягнення та плідну роботу. 

Новини
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Дверний ринок в обличчях 

Виробник вхідних металевих 
дверей ТМ «Страж»
Підприємство з 1998 року на ринку.
Штат налічує близько 150 осіб.
Територіальне охоплення: по всій Україні (усі регіони). 
Експорт: Росія, Грузія, Франція, Молдова, Словаччина тощо.

Олег Грішин - керiвник відділу 
АСКВ ТМ «Страж»
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Досягнення
Компанія «ТМ Страж» в цьому році готується відсвяткувати своє 20-річчя роботи у сфері 

виготовлення вхідних дверей. Виробництво дверей Страж розташоване в Одесі, а офіційні 
дилери і представники - по всій території України. Сьогодні виробничі потужності компанії 
Страж розмістились на 4500 кв.м . Модельний ряд налічує більше 150 рішень. 

Що на Вашу думку є запорукою успіху
Запорукою нашого успіху є продукт, в якості якого ми переконані на 100%. Контроль на 

кожному виробничому етапі, використання перевірених матеріалів та злагоджена робо-
та команди допомагають створювати продукт найвищої якості та без опасання проходити 
сертифікацію у різних країнах та виходити на міжнародній ринок. Хотілось би акцентувати 
увагу, що ми не дивимось в бік конкурентів задля пошуку ідей, а всі зусилля направляєм на 
створення ексклюзивного та максимально індивідуального модельного ряду, який з легкістю 
продаватиметься в Україні та за ї ї межами. 

Упевнений рух вперед можливий лише  із надійною КОМАНДОЮ, яка має одну ціль та  
спільно йде до неї. У нас така команда є, яка перетворює ідеї в реальність, приносить мак-
симальний результат і поділяє цінність компанії.

Продажі 
Наша компанія виготовляє двері від дешевого до премімум класа. Але даємо перевагу 

середньому та преміум класам. Особливу увагу ми приділяємо сервісу високої якості, який 
повністю відповідає світовим стандартам і нормам, в оптимізації виробничого процесу, а 
також в створенні хорошого модельного ряду, який постійно поповнюється новими колекція-
ми, різноманітними фактурами та рішеннями. Тоді продукт стає цінним для клієнта та дає 
можливість здійснити найсміливіші проекти. 

Наш продукт ми реалізуємо через дилерську мережу по всій території Украіни. Кожного 
року наши дилери відкривають нові салони, також ми допомогаемо в брендуванні вже ді-
ючих торгових об’єктів. Щодо роботи із торговими мережами, то ми відносимось до цього з 
особливим підходом. 

Постачальники
Головне при виборі постачальника, щоб він обов’язково гарантував своєчасність доставки 

та якість продукту, що допоможуть нам задовольнити потреби ринку. Ми завчасно домов-
ляємось про об’єми та асортимент замовлення, який завжди повинен бути в складському 
запасі. Якщо брати  імпортні комплектуючі, ми працюємо із продуктами європейських та 
близькосхідних виробників.

Плани
 Ми давно дивимось в бік розширення виробництва та націлені значно збільшити об’єми. 

Це допоможе в більшій мірі покривати потреби внутрішнього ринку та розвивати експорт. 
Продовжуємо рухатись і надалі в напрямку розвитку експортної торгівлі. Для вивчення ринку 
ми виходимо на міжнародні виставки, де отримуємо базове розуміння потреб клієнтів. Це 
звичайно інвестиції, але без них рух вперед неможливий. Ближчим часом плануємо охопити 
ринок Східної та західної Европи, наіближчи цілі це відкриття складів-шоурумів та розробити 
дилерську мережу в даній країні. Для цього ми презентували свою продукцію на виставках 
WARSAW BUILD 2017 (Варшава) та Budma 2018 (Познань). Нещодавно відкрили великий шоу-
рум у Словаччині і націлені розвивати продажі там і беремо участь у виставці в місті Нітра 
«FURNITURE AND LIVING 2018» в березні цього року.

Кожен рік ми презентуємо нові моделі та технології на виставках нашої рідної краіни. Це є  
невід’ємною частиною розвитку нашої компанії. 
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Дверний ринок в обличчях 

Виробник міжкімнатних дверей 
компанія «KORFAD»
Діяльність: виробництво та продаж міжкімнатних дверей.
На ринку з 2016 року.
Штат налічує близько 200 осіб.
Географія продажу: Україна.

 Мисник Олександр - директор 
 «KORFAD»
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Досягнення
KORFAD – Корюківська фабрика – наймолодше підприємство з виробництва повно-

го циклу на територі ї України, яке розпочало свою роботу 2016 року. Виробничі примі-
щення займають площу- 15000 кв. м. Модельний ряд налічує 20 колекцій у 1200 варіа-
ціях дверних полотен. 

Нашим досягненням за такий короткий термін роботи на ринку є те, що ми охопили всю 
територію України і надалі розвиваємо мережу наших партнерів. Сьогодні ми активно роз-
виваємося, завдяки чому маємо змогу оновлювати обладнання, удосконалювати процес 
виробництва, забезпечувати конкурентними заробітними платами персонал, поповнюва-
ти бюджет країни.

Фабрика бере активну участь у соціальних (благодійних) проектах регіону.

Що, на Вашу думку, є запорукою успіху Вашого бізнесу? 
Головне для нашої компанії – це люди. Ми робимо все можливе, щоб наш споживач за-

лишився задоволений своїм вибором, а працівники відчували особисту відповідальність 
за якість виготовленої продукції.

Наш товар є доступним та якісним. Завдяки наполегливій праці всього колективу, су-
часному обладнанню та контролю над виробництвом – від обробки кругляка і до реко-
мендацій щодо вибору моделей – фабрика позитивно зарекомендувала себе на ринку 
дверних технологій.

Продажі
Фабрика дверей KORFAD активно працює з усіма каналами збуту, завдяки чому зро-

стає наш клієнтський портфель. 
Роздрібну мережу ми охоплюємо через дистриб’юторів, що дозволяє ефективно охо-

плювати територію всієї України.
Одним із найголовніших здобутків у сфері продажу є якість, швидкість виготовлення 

дверей, можливість виготовлення нестандартних полотен і складська програма.
Наші фахівці постійно працюють над інформативним оновленням рекламних ма-

теріалів, якими ми забезпечуємо дилерів і цим самим спрощуємо процес продажів 
наших дверей.

Маркетинг
Пріоритетом маркетингової політики ТМ «KORFAD» є об’єктивний підхід до визначення 

можливостей потенційного покупця, досвід в деревообробній промисловості (12 років), 
інвестування в виробництво, контроль якості та злагоджена робота професійного колек-
тиву – на результат.

Постачальники
У виборі постачальників сировини головне – це висока якість та надійність. Потужності 

виробництва постійно зростають, тому ми повинні бути впевнені в наших партнерах. Ми 
працюємо тільки з перевіреними компаніями.

Плани
Ми працюємо на перспективу:
– вихід на міжнародний ринок;
– удосконалення та інвестування в усіх сферах виробництва;
– підвищення професійного рівня працівників;
– розширення асортименту;
– активна участь у благодійних проектах.
2018:
– експорт;
– випуск нових моделей у нових декорах;
– врізка дверної фурнітури;
– запуск щитових та нових збірних дверей;
– запуск нових виробничих приміщень і складів.

Маємо плани, можливості, а головне – бажання.



20

Якщо аналізувати показники всесвітніх бу-
дівельних затрат, то можна відстежити явну 
тенденцію до зростання, яка нарощує тем-
пи з року в рік. 2017 рік завершився на рівні 
10,43 трильйона доларів. Показники прогнозу 
середньорічного зростання у будівельних ма-
теріалах показують, що в Європі варто очіку-
вати приросту у 2,5%, а в Азії цей показник 
становитиме близько 5%, аналогічні прогнози 
і для країн Північної Америки. Це свідчить про 
явне зростання будівництва у всьому світі, а 
відповідно, і попит на двері та комплектуючі й 
надалі зростатиме, і конкуренція в тому числі.

Було проаналізовано загальний експорт 
дверей та вікон із 2014 по 2016 рр. Цифри го-
ворять  самі за себе. Абсолютним лідером цієї 
гонки є Китай. За результатами 2016 року, вони 
експортували на $10475 млн. Наступну схо-
динку займає Німеччина зі своїм експортом 
на суму $4275 млн, й трійку закриває Корея з 
показником $3812 млн. Ці дані свідчать, що хоч 
куди ви спробували б експортувати свій про-
дукт, уникнути конкуренції цих монстрів не 
вдасться, і до цього потрібно бути готовими.

Хотілося б більш детально розглянути си-
туацію на ринку дверей Туреччини. Сьогодні 
головним експортним партнером сталевих 
дверей із Туреччини є Ірак. В першу чергу це 
пов’язано з наявністю територіального кордо-
ну з цією країною та потенціалом. За резуль-
татами 2016 року, до Іраку було експортова-
но дверей та вікон на загальну суму близько 

$30 млн, що становить 26% від загального екс-
порту продукції даної групи. Туреччина успіш-
но розвиває продажі дверей у Нігерії ($13 
млн), Туркменистані ($10,5 млн), Єгипті ($6 
млн), Ірані ($5 млн). 

Що ж до дерев’яних дверей, то стратегічни-
ми країнами у розвитку експортної торгів-
лі для Туреччини є Ірак, Туркменістан, ОАЕ, 
Саудівська Аравія, Іран. До Іраку 2016 року 
було експортовано дерев’яних дверей при-
близно на $15 млн. 

Якщо оцінювати внутрішній ринок дверей 
Туреччини, то картина наступна:

Загальна кількість виробників дверей та ві-
кон Туреччини: 1274 компаній.

Із них: 
– 379 компаній-виробників вікон і ПВХ-дверей;
– 385 виробників дерев’яних дверей;
– 260 компаній, що виробляють алюмінієві 

вікна та двері;
– 250 виробників сталевих вхідних дверей.

Рік Пластик Дерево Залізо - 
сталь Алюміний

2011 190.515 58.123 69.102 59.602
2012 203.905 61.320 89.556 66.648
2013 206.951 93.346 113.865 61.303
2014 184.461 140.111 127.544 73.108
2015 145.343 89.778 125.038 62.716
2016 116.961 71.701 109.699 69.540

ЕКСПОРТ ТУРЕЦЬКИХ ДВЕРЕЙ ТА ВІКОН 
ЗА 2011–2016 РР.
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Для проведення аналізу ринку дверей у різ-
них країнах світу було використано дані про-
дажів замків ТМ Kale Kilit. На основі отриманих 
даних можна сформувати портрет спожива-
ча та зрозуміти, з яким продуктом можна ви-
ходити на ці ринки.

Компанія Kale Kilit – лідер серед турець-
ких виробників циліндрових замків, замків 
для сталевих дверей і аксесуарів. Частка 
Kale Kilit на внутрішньому ринку Туреччини 
становить 65%. Для забезпечення продажів 
на внутрішньому ринку працює 8 філій і 70 
оптових компаній. Частка в експорті всіх 
замків турецького виробництва – 60%. Про-
дукцію заводу постачають у 102 країни сві-
ту, і вже встановлено в більш ніж 100 мільйо-
нів дверей.  

Іран – одна з основних країн експорту зам-
ків Kale Kilit. Особливість ринку – відсутність 
попиту на сувальдні замки. Найпопулярніший 
продукт – накладні замки. Стандартна комп-
лектація: верхній замок – 257 (циліндровий) 
+ циліндр 164GM (англійський ключ), нижній 
замок – 252R (циліндровий) + циліндр 164BN 
(дворядний перфорований ключ).

СНД – стратегічні країни експорту замків 
Kale Kilit. Особливість ринку – наявність типо-
розмірів замків виробництва Йошкар Оли. 

Поширеність сувальдних замків. Стандартна 
комплектація: верхній замок – 447 (циліндро-
вий) + циліндр 164S (однорядний перфоключ) 
або 164BN (дворядний ключ-ключ, перфо). 
Нижній замок – 442L (сувальдний) + 5 ключів.

Саудівська Аравія. Особливість ринку – 
більшість вхідних дверей дерев’яні. Відсутність 
сувальдних замків. Останнім часом стало-
ся багато квартирних крадіжок, тому 164S 
(перфоключ) став більш поширений, ніж 
англійський ключ. Стандартна комплекта-
ція: верхній замок – 189F/3, нижній замок – 
152/3MR + 164SM (ключ-вертушка, одноряд-
ний перфоключ).

Мексика і Колумбія. Особливість ринку – 
велика кількість криміналу і квартирних кра-
діжок. Популярні двері з максимальною захи-
щеністю. Стандартна комплектація: верхній 
замок – 287 (з поворотними противіджимни-
ми ригелями) + циліндр 164YGS (максималь-
но захищений циліндр), нижній замок – 282R 
(поворотні ригелі) + циліндр 164YGS.

Румунія і Болгарія. Особливість ринку – лег-
кі вхідні двері з відкриттям всередину. Стан-
дартна комплектація: верхній замок – 257 
(циліндровий) + циліндр 164G (англійський 
ключ), нижній замок – 252R (циліндровий) + 
циліндр 164BN (дворядний перфорований 
ключ, ключ-ключ).

Франція. Особливість ринку – початок про-
дажів сувальдних замків. Стандартна комп-
лектація: верхній замок – 257L (сувальдний), 
нижній замок – 252R (циліндровий) + циліндр 
164ASM (з сигналізацією).

Північна Африка. Особливість ринку – 
більшість вхідних дверей дерев’яні та ву-
зькі. Стандартна комплектація: замок – 
152/3MR+164GNC (ключ-ключ, англійський 
тип). Накладні замки. 

Нігерія. Особливість ринку – більшість вхід-
них дверей дерев’яні та вузькі. Стандартна 
комплектація: верхній замок — 267 + 164SNC 
(ключ-вертушка, перфо), нижній замок – 
262R+164SNC (ключ-ключ, перфо).

Ірак. Стандартна комплектація: верхній 
замок — 257 + 164SNC (ключ-ключ, перфо), 
нижній замок — 252R+164SNC (ключ-ключ, 
перфо).

Юсуф Генч – 
менеджер із продажів 

у Західній Європі ТM Kale Kilit
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На сьогодні ринок міжкімнатних дверей в 
Україні можна описати як сформований і 
висококонкурентний. Практично весь асор-
тимент, у різноманітних цінових сегментах, 
який ми бачимо на вітринах у торговельних 
точках, виготовляють близько 30 виробників. 
Хоча ще 10 років тому лідерами на ринку 
були імпортери, а місцевих виробників було 
близько десяти.

Обсяг виробництва 2017 року
Обсяг виробництва 2017 року становив 

2,4–2,6 млн дверних блоків. На місяць відпо-
відно це 200–220 тис. дверей. Близько 80% 
усього виробленого обсягу припадає на двох 
виробників – Новий стиль та Оміс. 

Введення в експлуатацію житла 2017 року
2017 року в Україні було введено в експлуа-

тацію 6 889 тис. кв. м, що на 21% більше, ніж 
2016 року. Але, на мій погляд, цей факт сер-
йозно на продажах не позначився. 

Український ринок міжкімнатних дверей. 
Сьогоднішні реалії та прогнози

Олександр Ошурок – керівник відділу 
продажів компанії Rodos
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Імпорт – Експорт.
Обсяг експорту становив 28 млн дол., ім-

порту – 2,2 млн дол. Таке співвідношення не 
може не радувати, це свідчить про те, що 
українські виробники витиснули з ринку ім-
портерів й успішно конкурують із відповідаль-
ним продуктом на експортних ринках. Ще у 
2014–2015 роках частка імпорту була в кіль-
ка разів вищою, ніж сьогодні. З іншого боку, 
для деяких гравців це може бути можливістю. 
Знайдіть класний продукт, який буде у своїй 
ніші. Привозьте, і у вас фактично не буде кон-
курентів. Запитання, як довго?

Імпорт.
Лідери по країнах:
1 – Євросоюз; 2 – Росія; 3 – Польща; 4 – Біло-

русь; 5 – Туреччина; 6 - Італія. 

Великим одкровенням для мене стало дру-
ге місце в рейтингу продукції з Росії. Основна 
частка імпорту припадає на виробника Бе-
кар (продається в мережі Епіцентр) і Володи-
мирська фабрика дверей (продається в ме-
режі Двері Білорусії). Також можна визнати, 
що Білоруські виробники фактично втратили 
ринок продажів в Україні. До 2014 року 1-ше 
місце за обсягом імпорту припадало на ви-
робників із цієї країни.

Експорт.
На частку 4 виробників припадає понад 

90% усього експорту. У списку експортерів із 
більш-менш регулярними відвантаженнями 
фігурують Rodos, Папа Карло, Термінус, Ре-
лікт, Verto.

1 - Новий Стиль 
2 - Оміс
3 - Брама
4 - Двері Білорусії

Канали продажів.
Внутрішній ринок споживання в Україні на 

даний момент становить 100–110 тис. две-
рей. Частка традиційного роздробу ста-
новить 55%, DIY – 40% (Епіцентр, Нова лінія, 
Олді, Leroy merlin), об’єктні продажі 5%. За ін-
сайдерськими даними, в Епіцентрі за 2017 рік 
було реалізовано 26–28 тис. дверних блоків.

Матеріали:
– папір – 15%
– масив – 10%
– плівка (ПВХ, поліпропілен) – 50%
– фарба – 15%
– шпон – 10% 

Фактично шпон залишається тільки у фарбі 
та у сегменті середній +. У середньому сег-
менті двері в плівці практично вбили асорти-
мент дешевого шпона.  У минулому лідери 
продажів –  Капрі-3, Кароліна, Лілія – фактич-
но зникли з роздрібних полиць.

Чим відзначився 2017 рік:
– обсяг ринку +/- на рівні 2016 року. Якщо й 

були коливання, то вони становили +/- до 10%; 
– відкриття нових магазинів HOLZ. 4 нові 

якісні точки продажів за рік; 
– зростання сегмента дверей у фарбі та 

нестача пропозиції в сегменті прихованих 
петель (як і раніше, не вистачає хороших 
пропозицій на ринку);

– відхід із ринку виробників Формет; 
– ЛДР сформувалося в реальне дверне 

співтовариство; 
– нові гравці на Петрівці. 

Прогнози на 2018 рік:
– обсяг ринку буде на рівні 2017 року (я не 

бачу передумов для зростання ринку);
 – в економ сегменті буде без змін. Основна 

боротьба триватиме в середньому сегменті; 
– у тренді будуть фарба й двері прихова-

ного монтажу; 
– відкриття Епіцентру на Петрівці;
– зростання продажів дверей зі врізкою з 

заводу;
– нові плівки, (софт тач, глянець і т.п.), нові 

кольори; 
– ще вище конкуренція в Інтернеті (де-

далі більше підприємців усвідомлюють, що 
продажі в Інтернеті є, і вони, на відміну від 
офлайну, зростають). 

Олександр Ошурок –  
керівник відділу продажів компанії Rodos.



24

2016-й став першим роком дії зони вільної 
торгівлі між Україною та Європейським Сою-
зом. Це не могло не позначитися на загальних 
настроях українських виробників продавати 
свій продукт до країн ЄС. Весь експорт 2017 
року порівняно з 2016-м зріс на 16%. Усього 
наша країна експортувала послуг і товарів на 
52,3 мільярда доларів у 223 країни. 

Сьогодні близько 29 українських виробників 
вхідних дверей розпочали тернистий шлях із 
просування своєї продукції на зовнішні рин-
ки. За досить короткий період наші виробни-
ки досягли певних результатів. Наскільки вони 
хороші – можна судити після ознайомлення з 
цифрами, наведеними нижче. 

Експорт сталевих дверей за результатами 
2017 року становив 161,8 млн грн. На загаль-
ному тлі цифри не дуже вражають, але при-
ріст є, адже 2016 року Україна відвантажила 
сталевих дверей на 150 млн грн. 

Головні експортери
Трійку головних експортерів дверей вхід-

ної групи очолює компанія Катеринослав-
ська Дверна Артіль. За результатами 2017 
року вона реалізувала за межі України 13,9 
тис. дверей на суму 51,6 млн грн. Наступну 
сходинку зайняла компанія STEELGUARD. Їхні 
досягнення за попередній рік становили 6,4 
тис. дверей, що в грошовому еквіваленті ста-
новить 24,8 млн грн. Закриває список компа-
нія Абвер із обсягом у 3 тис. дверей на 11,7 
млн грн. 

2017 року ці три компанії у цілому експорту-
вали дверей вхідної групи на суму 88,1 млн грн, 
що становить 54,5% усього експорту вхідних 
дверей. Залишок обсягу розділили між со-
бою компанії: САГАН, ФЕРАН, Двері Білорусії, 
Новий Світ, СТРАЖ, ЄВРО ГЛАС, ТЕРМОПЛАСТ 
ПЛЮС, АВЕРС-ТЕХНО, АРМА, ОЗОЛС, РАЗОМ 
ТРЕЙД, БУЛАТ, ТІСО, БРОНЬОВИК, АПЛОТ, Агата, 
ФОП Руденко, БЕРИСЛАВ, НОВИКОН, ПАНТЕК, 

METR DOOR, КЕК, Ключук, ЮТЛ, ЄВРОФОРМАТ.

П’ять основних країн експор-
ту вхідних дверей

Ключовими напрямками продажу україн-
ських вхідних дверей є: Молдова, Росія, Лат-
вія, Литва та Грузія. Результати роботи 2017 
року показали, що до даних країн було екс-
портовано вхідних дверей на 124,6 млн грн, 
що становить 77% від їхнього загального 
експорту. Сьогодні українські двері можна 
зустріти також у Казахстані, Азербайджані, 
Сербії, Франції, Румунії, Білорусії, Словач-
чині, Німеччині. Поодинокі продажі дверей 
простежуються до наступних країн, а саме: 
США, Естонії, Польщі, Іспанії, Таджикистану, 
Лівану, Великої Британії та ін.

Мабуть, усі помітили, що основними по-
купцями українських сталевих дверей є кра-
їни, де рівень життя не надто високий. Низька 
ціна формує попит навколо нашого товару, 
і зростання продажів у штуках свідчить про 
це. Можна прогнозувати, що і в майбутньому 
експортні продажі зростатимуть, потенціал 
для цього у наших покупців і виробників є. З 
огляду на слабку технічну оснащеність, при-
ростати в штуках буде дедалі складніше. Це 
призведе до дефіциту сталевих дверей на 
внутрішньому ринку та викличе зростання цін. 
Отримання в майбутньому додаткового при-
бутку дасть можливість виробникам покра-
щити верстатний парк і вийти на новий більш 
високий рівень в якості та кількості. 

Експорт вхідних дверей – перемога 
чи поразка?
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Який він, ринок Європи, для 
українських вхідних дверей, та 
які в нас шанси? 

Ринок Європи насичений товаром, усе від-
працьовано: виробник, дистриб’ютор, роз-
дріб. При цьому виробника і дистриб’ютора 
пов’язує між собою один або кілька власників. 
Усе чудово працює, нас там ніхто не чекав! 
Шанс продавати один – ціна! Однак ніхто не 
знімає відповідальності за якість товару і наяв-
ність дозвільних документів (сертифікатів).

На сьогодні є два ринки Європи. Перший 
– це старий світ, такий бажаний для всіх, й 
другий – ринок колишніх країн Варшавського 
договору. 

Щодо першого, то є одна проблема: усі 
двері на вторинному ринку йдуть під замов-
лення. Першість тут зайняли італійці, німці та 
австрійці. Товар у них дорогий, середній цін-
ник €5000, проте й комплектація дверей від-
повідно недешева. Тут це не дивина, існують 
певні стандарти, і здебільшого народ там ба-
гатий. Покупці, перш ніж щось купити, уважно 
вивчають ринок і безсумнівно в більшості ви-
падків віддають перевагу своїм виробникам. 

Шансів зайти на первинний ринок практич-
но немає. Тут від початку архітектори закла-
дають в об’єкт двері європейських виробників, 
і ніхто не братиме вашого товару. Є шанси 
тільки контактувати з малими забудовниками, 
але обсяг невеликий, і пиріг перетворюється 
на сухарик, якщо не на збиток. Не варто за-
бувати, що, на перший погляд, італійські две-
рі – це дуже просто. Але це далеко не так. 
Тут практично всі виробники використовують 
оцинковану сталь, до якої ми не звикли в зв’яз-
ку з ї ї дорожнечею.

Другий ринок. Польща – це особливий 
ринок, оскільки продати на ньому двері не 
польського виробника нереально. На даний 
момент продаємо не більш як 50 дверей на 
місяць, і шансів продати більше немає. Про-
дажі йдуть через Інтернет, а інші канали, такі 
як будівельники та супермаркети, просто за-
биті місцевими виробництвами. Польща – це 
величезний і місткий ринок, але своїх гравців 
вистачає. 

Ринок країн Балтії дуже малий. Сьогодні 
на цей ринок вийшло багато гравців, в тому 
числі і російських. Деякі з них рапортують 
про успіхи, але вони просто лукавлять. Міст-
кість настільки мала, що навряд чи може за-

цікавити навіть середнього гравця. Ймовірно 
великий продажник Torex тримає на складі 
аж 100 дверей, а це багато про що свідчить. 
При чому таких гравців у всій Балтії (три краї-
ни) троє. Продажі 50 дверей на місяць в од-
ній країні не думаю, що когось втішать. Най-
більший (єдиний) дилер Литовського Skydas 
в Латвії має оборот за рік €130 тис. Якщо 
врахувати середню продажну ціну вроздріб 
€800, то виходить 160 дверей на рік. Та й пре-
тендентів нині там забагато! Народ небага-
тий, основні продажі відбуваються в діапазоні 
€200–250, клієнти сильно розкидані, логістика 
незручна. Плюс не знімаємо з рахунків міс-
цевих гаражників, які є досить сильними грав-
цями на цьому ринку і віддавати свого пиріж-
ка не збираються. 

Ринок Угорщини цілком поглинутий поль-
ськими виробниками, а також італійцями. 

Чехія і Словаччина – знову ж італійці та поля-
ки, втиснутися туди непросто. 

Найбільш динамічним ринком на сьогодні 
по споживанню сталевих дверей є Румунія і 
Болгарія. Але основним каменем спотикан-
ня виявилася ціна. При нашій невисокій екс-
портній ціні в румунів вона виявилася майже 
як наша. Роздрібна ціна дверей має бути 
€180–200 при заробітку магазину €30 і опто-
вика €20. З огляду на ПДВ 19%, необхідна ціна 
входу дверей не більш як €110, а це двері з 
двома циліндровими замками, двома пане-
лями МДФ, коробкою 160 мм… У цілому, ціна 
не залишає шансів.

У Болгарії такі самі стандарти, хіба що ціна 
на €30 вища, та й апетити місцевих торговців 
теж більші. Для роботи на цих ринках потріб-
на оптимізація в матеріалі, отже, – і в ціні.

Підіб’ємо підсумок. Українські двері мо-
жуть сьогодні конкурувати на міжнародно-
му рівні, потенціал для зростання експорт-
ної торгівлі вхідних дверей не використаний 
сповна й надалі зростатиме. Для виходу 
на міжнародній ринок потрібно проводити 
системний аналіз ринку, чітко розуміти по-
треби споживачів, використовувати нестан-
дартні підходи в продажах й діяти. 

Всім бажаю успіхів. Заробляйте!

Андрій Носач – 
директор компанії Кам-Трейд 

(TM STEELGUARD)
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Прогноз продажів мета-
левих дверей, зроблений у 
вересні 2017 року, виявився 
дуже близьким до реально-
сті. Цифри, викладені мною 
раніше, практично зійшлися. 
Якщо повернутися до цього 
матеріалу, то можна поба-
чити, що прогноз продажів 
у мережі гіпермаркетів Епі-
центр К, що є лідером про-
дажів цього продукту, був на 
рівні 3400 шт. у середньому 
на місяць. Розподіл продажів 
наступний: 2400 шт. китай-
ських дверей та 1000 дверей 
українського виробництва. 
Коригування фактичного по-

казника торкнулося пере-
розподілу обсягів у бік две-
рей українських виробників. 
Це здорово, оскільки китайці 
пенсії нашим пенсіонерам 
не платитимуть. 

За підсумками 2017 року, 
китайських дверей у мережі 
Епіцентр К було продано 19 
тис. шт., а українських 19,5 
тис. Рівновагу знайдено, і це 
гуд! Для порівняння, 2016 року 
було продано 21 тис. шт. ки-
тайських дверей, а україн-
ських – 20,5 тис. Невелика 
перевага на користь україн-
ських виробників 2017 року, 

але все-таки перевага. У гро-
шовому еквіваленті частка 
дверей українського вироб-
ництва виглядає трохи по-ін-
шому, адже середній чек ки-
тайських дверей – 2300 грн, а 
українських – 5000 грн. Китай 
продав на 40 млн грн дверей 
за рік, а Україна на 100 млн 
грн. Тут, звичайно, яскравіше.

Та що кажуть цифри? 
Практично мінус 7% порівня-
но з 2016 роком. У всіх гравців 
зростання, а тут усе по-іншо-
му. У цій ситуації постачаль-
никам дверей до Епіцентру – 
честь і хвала, ви – переможці, 

Андрій Носач – директор 
компанії Кам-Трейд (TM STEELGUARD)

«Розставимо сіті», або Скільки було 
продано вхідних дверей через 
торговельні будівельні мережі
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молодці! Керівництву відділу 
«Двері» – недоопрацьовує-
те, є куди рухатися. Головний 
постачальник дверей, так би 
мовити, безумовний лідер 
змагання – Єкатеринослав-
ська Дверна Артель. 2017 
року поставила 8500 дверей 
(просадка по відношенню до 
2016-го в 1500 шт.). Ну й дру-
ге місце дістається компанії 
Абвер. Поставили 2017 року 
5500 шт. дверей. Приріст по-
рівняно з 2016 роком реально 
пристойний (було 2500 шт. 
2016-го). Ці два постачальни-
ка з 14 тис. шт. поставлених 
дверей є реальними лідера-
ми продажів у Епіцентрі. Реш-
та п’ять постачальників ділять 
між собою «сухарик», що  за-
лишився, у 5500 дверей.

Отже, лідер мережевих 
продажів – компанія Епіцентр 
К за 2017 рік продала 38,5 тис. 
дверей на 140 млн грн. Мої 
прогнози були 120 млн грн.

Нова Лінія тут, як завжди, 
знаходиться в тіні свого вели-
кого брата. І 2017 року вона 
особливо не відзначилася 
досягненнями на ниві прода-
жів. Розглянемо їхні результа-
ти: Китай цього року – 4 700 
шт., проти 5 700 шт. минулого; 
Україна – 3 700 шт., проти 2 
800 шт. минулого року. Усьо-
го реалізували дверей, без 
малого, на 28 млн грн.

Ну і підбираємося до най-
молодшого на нашому рин-
ку і багатообіцяючого – Ле-
руа Мерлен, який обіцяє ще 
з 2010 року відкривати по 4 
магазини на рік. Але поки що 
всього 4 маркети, і не стало-
ся дива і цього року. А могли. 
Магазини Леруа Мерлен за 
12 місяців продали близь-
ко 4300 шт. дверей на суму 
12,8 млн грн, що, безсумнів-
но, є успіхом. Єдине, що не 
дало їм можливості продати 
більше, – це відсутність у них 
складського запасу в се-
зон (про це неодноразово їх 
попереджали ще на почат-
ку літа). А також відсутність 
можливості у виробника в 
пікові місяці задовольнити 
попит, який збільшився у де-
сятки разів. Недопоставка у 
вересні-грудні 2300 дверей 
(це реально багато). На мій 
превеликий подив, замість 
погроз про штрафи наша 
компанія отримала серйоз-
не замовлення. Відчувається, 
що зміна керівництва в сек-

торі дверей привела до сер-
йозних збільшень продажів 
– від 1000 до 4300 дверей на 
рік. Причина проста: новий 
керівник вміє слухати партне-
ра, рахувати гроші, правиль-
но доносити до керівництва 
наявні проблеми та методи 
їхнього вирішення. На мій по-
гляд, наступного року планку 
6 тис. дверей на рік подолає-
мо обов’язково.

Ну й залишилися аутсай-
дери мережевого руху (хоча 
кількість дверей в штуках кож-
ний магазин продає більше  
за лідера – Епіцентру) – ком-
панія Олді. Чотири магазини в 
Україні: два з них у Житомирі 
та Дніпрі – це сучасні хороші 
магазини, ну і два в Києві – 
магазини гірші за середні. За 
2017 рік продано 2800 укра-
їнських дверей і 1000 китай-
ських, всього на 12 млн грн, 
що в принципі навіть дуже не-
поганий результат. Звичайно, 
він досягнутий завдяки вмілим 
реверансам найдосвідчені-
шого на сьогодні керівника 
напряму.

А тепер проведемо загаль-
ний аналіз чотирьох основних 
конкурентів. Отже, Епіцентр 
продав 38 500 шт. дверей з 
45 магазинів. Тобто один ма-
газин продає 71 двері на мі-
сяць. Леруа – 4300 дверей з 
4 магазинів. Один магазин 
Леруа продає 89 дверей на 
місяць. Олді – 3800 дверей 
з трьох магазинів (в одному 
з чотирьох їхніх магазинів не 
представлено двері), один 
магазин продає 105 дверей 
на місяць. Нова Лінія – 8400 
дверей з 14 магазинів, один 
магазин продає 50 дверей 
на місяць.

Підіб’ємо підсумок. 2017 
року основними «рибалка-
ми» мережевих продажів, а 
це перелічені чотири гравці, 
було реалізовано близько 55 
тис. дверей на суму 200 млн 
грн – хороший куш. І в основ-
ному, це двері українських ви-
робників! Хай вибачить мене 
великий аналітик Номер 
Один усіх Дверей України, до 
80 тис. дверей на рік мере-
жам ще потрібно постарати-
ся, хоча планка цілком реаль-
на. Не варто забувати, що всі 
постачальники мереж – це 
легальні платники податків. 
Хотів би виділити три компа-

нії – основних учасників цьо-
го процесу: Лідер поставок в 
будівельні супермаркети – це 
Єкатеринославська Дверна 
Артель, номер два – Абвер 
і номер три – Steelguard. Ра-
дує, що без винятку в усіх ме-
режевих гравців ринку змен-
шується частка китайських і 
збільшується частка україн-
ських дверей – це добре. Мій 
прогноз на наступний рік – 
зростання з великої літери З!

Уряд готує подарунок ме-
режевикам. З літа вводяться 
касові апарати (термінали) 
для всіх гравців ринку, що, в 
принципі, правильно, адже 
податки мають платити всі, 
а не тільки великі магазини. 
Спочатку це викличе шале-
ний попит на двері з докумен-
тами. Як ми обговорювали 
на попередній конференції, 
80% ринку в тіні, з 70 виробни-
ків тільки 14 працюють в білу 
або сіру, всі інші – чисто в го-
тівку. Трейдери не купувати-
муть дверей без документів, 
тому що далі по ланцюжку їх 
буде неможливо реалізувати. 
А контроль дотримання пра-
вил продажу, установки тер-
міналу та використання його 
за призначенням лежить на 
ДФС, а вони – ой як зголодні-
ли. До речі, введення касових 
апаратів у продаж електроні-
ки не особливо позначилося 
на ціні, й фіскали не сильно 
багато наловили рибок, які не 
стукали по клавішах касових 
апаратів. Але факт легаліза-
ції товару приведе до збіль-
шення продажів у мережах. 
Дверним крамницях склад-
но буде конкурувати з мере-
жами в певний момент. Але 
пізніше ситуація розпочне ла-
матися в бік крамарів, оскіль-
ки вони купують товар за пе-
редплатою, а мережевики 
платити не люблять, особливо 
основні гравці. У цілому, цей 
рік пройде при спокійному 
зростанні обсягів і цін. Усім 
вистачить місця, зростання є 
зростання. 

Вдячний усім своїм коле-
гам, саме ми, люди праці, і є 
золотим запасом нашого на-
роду, а не нафта, газ та інші 
корисні копалини. Усім міц-
ного здоров’я, заробляйте!

Андрій Носач – 
директор компанії Кам-

Трейд (TM STEELGUARD)
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Перед кожним бізнесом стоїть завдання 
– ЗРОСТАТИ! І кожний керівник запитує себе: 
«Як я можу домогтися сталого зростання 
цього року?».

Є маса варіантів зрости: багато працюва-
ти, збільшити виробничі потужності, відкрити 
безліч точок продажів, найняти велику кількість 
персоналу, залучити інвестора...  Я хочу сьо-
годні поділитися з вами своїми та «чужими» 
ідеями, як зростати за рахунок партнерства. 

Я б хотів донести:
• за рахунок чого можуть зростати наші 

компанії;
• різницю між партнерством і купи-продай;
• що партнерство може дати нашим 

компаніям;
• що необхідно, щоб партнерські відно-

сини працювали;
• чого потребують виробники та продавці;
• про успішні приклади партнерства.

Давайте в цілому подивимося на те, за ра-
хунок чого ми взагалі можемо зростати. Для 
цього уявімо спрощену схему наших бізне-
сів, де існує, наприклад, усього шість  про-
цесів, і кожний із цих процесів має якусь 
пропускну спроможність (усе це добре опи-
сано Голдраттом у Теорії обмежень систем). 
З урахуванням того, що ми з вами займає-
мося дверним бізнесом, давайте  уявимо, що 

пропускна спроможність у нас вимірюється 
кількістю дверей на годину (див. табл.).

Виходячи з принципу, що система працює 
зі швидкістю найповільнішої ї ї ділянки, ми ба-
чимо, що максимально можливий результат, 
який ми одержимо на виході з системи – це 
5 дверей на годину. Зрозуміло, що при збіль-
шенні пропускної спроможності третього 
процесу вдвічі, ми піднімемо у два рази всю 
продуктивність системи.

Якщо ми наш бізнес уявляємо саме так, 
то для нас не є проблемою зрости удвічі, по-
двоївши зусилля (або збільшивши потужності) 
саме в третьому процесі. Чудово, це абсо-
лютно очевидне рішення. Але давайте уяви-
мо, що третій процес відображає пропускну 
спроможність наших магазинів із продажу 
дверей (припустимо, нині в нас їх п’ять). Тоді 

Партнерство,
або Як зростати на 100% за рік
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рішенням має бути: збільшити кількість мага-
зинів удвічі. Чи можемо ми це зробити? Може-
мо, але за рік ми відкриваємо тільки один ма-
газин – зрости вдвічі зможемо тільки за п’ять 
років. Чи існує рішення, щоб зробити такий 
ривок упродовж року? 

Ось ми й підійшли до ідеї партнерства. Уя-
віть, що ми знайдемо мережу з п’ятьма ма-
газинами, які будуть готові повністю переклю-
читися на роботу з нами. Уявили? У цьому 
випадку ми збільшимо свій бізнес удвічі. 

Отже, що таке партнерство, чому про 
нього багато кажуть, але воно не так часто 
зустрічається?

Партнерство – це спільна робота двох і 
більше сторін для досягнення спільної мети, 
де кожний з партнерів підсилює один одного, 
несе якісь зобов’язання та відповідає за пев-
ний результат. На противагу партнерству іс-
нує звичайна схема «Купи-продай». Тут є дві 
різні ролі: Постачальник – це той, хто бере на 
себе зобов’язання нам що-небудь поставити 
за певною ціною, у певний строк, у якійсь яко-
сті. Клієнт – той, хто в якийсь момент за це все 
платить. 

У чому ж відмінність? Основна відмінність, 
що у варіанті «Купи-продай» є протистояння: 
клієнт зазвичай хоче знизити ціну, купити де-
шевше, з відстрочкою платежу, і його не дуже 
хвилюють складності постачальника; а  поста-
чальник хоче продати дорожче та в більших 
обсягах, і його не дуже хвилюють складності 
клієнта. А у варіанті партнерства – з’являються 
такі поняття, як спільна мета, посилення один 
одного та зобов’язання.

Давайте повернемося до компанії з уже 
розглянутими шістьма бізнес-процесами й 
спробуємо знайти для неї ідеального партне-
ра. Наступна таблиця добре показує, що для 
компанії А ідеально б підійшла компанія Б.

Добре видно, що при об’єднанні двох ком-
паній, які доповнюють одна одну, їх спільна 

пропускна спроможність може досягти 30 
дверей на годину. А до цього кожна з них 
могла розраховувати не більш ніж на 5 две-
рей, тобто сумарно вони видали б 10. Отже,  
партнерство для кожної з компаній принесло 
зростання в +200%. 

То чому ж при всій очевидності виграшу 
партнерської роботи вона не поширена по-
всюдно?

Основне питання лежить в сфері зобов’я-
зань і залежності один від одного. Тут прихову-
ється найбільша кількість підводних каменів, 
об які партнерство розбивається. Важливо 
описувати все, що ви очікуєте від партнерів: 
обсяги продажів, знижки, навчання по про-
дукції, кількість менеджерів у магазині, хто 
робить рекламу, на якій відстані може бути 
ще один аналогічний магазин, умови робо-
ти з рекламаціями, доставки, асортименти, 
контроль цін і будь-який інший пункт, який для 
вас важливий. Усе питання найчастіше при-
ховується не у виконанні або не виконанні зо-
бов’язань, а в тім, що вони не були описані. 
Описуйте всі домовленості! 

І ще один підводний камінь. Буває, що ми 
узгоджуємо всі умови партнерства, але не 
інформуємо свій власний персонал про це. 
Що в цьому випадку буде? Звичайно, парт-
нерство зруйнується. Необхідно, щоб мене-
джери добре знали про цілі та умови парт-
нерських програм і дотримувалися цих умов. 
Про партнерство мають знати всі!

Менш болючий момент, але більш не зро-
зумілий – це спільна мета. Найчастіше цілі 
дверних компаній можуть звучати дуже схо-
же, наприклад: «Наповнити життя людей за-
доволенням, роблячи щоденну експлуата-
цію дверей комфортною та безпечною». Ця 
мета підходить як виробнику дверей, так і 
продавцю, і навіть постачальнику фурнітури. 
Але може статися таке, що цілі кардинально 
розходитимуться. Наприклад,  цілі «Зробити 
двері доступними для кожного» та «Якісні 
двері в кожний дім», найшвидше, показу-
ватимуть, що рано чи пізно ваші шляхи ро-
зійдуться. Оскільки одна компанія наголошу-
ватиме на низькій ціні, а інша – на високій 
якості. Фіксуйте спільну мету!

У партнерстві нам треба навчитися думати 
не тільки про себе. Це корінна відмінність від 
схеми «купи-продай». Цікаво, що магазини 
дверей мають дуже цінну інформацію, якої 
немає у виробників, і навпаки. Ось короткі 
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дані про те, чого потребують виробники та 
продавці дверей (із матеріалів конференції 
«Лідери  Дверного Ринку», 2-й день):

Виробники мають 
потребу в

Продавці мають 
потребу в

розумінні потреб 
ринку навчанні персоналу

нових дизайнах мотивації персоналу
планових обсягах маржинальності
покритті ринку антидемпінгу

нових технологіях роботі над 
рекламаціями

усуненні рекламацій 
на місці рекламній продукції

Перш ніж віджати знижку, уточніть, може  
постачальник хотів витратити ці гроші на ре-
кламу вашої торговельної точки  або безко-
штовну доставку. Цілком можливо, що для 
вашого бізнесу буде набагато більш істотним 
одержати навчання персоналу та прирости в 
продажах на 30%, а не 5% додаткової зниж-
ки. Проводьте спільні зустрічі, обговорюйте 
тенденції, навчайте, мотивуйте персонал, шу-
кайте шляхи усунення рекламацій.

Зверніть увагу, що зараз великі мереже-
ві продавці дверей намагаються розвивати 
свої власні виробництва. Із чим це пов’язано? 

Найшвидше, вони хочуть сконцентрувати в 
одних руках всю відповідальність. Я часто чую, 
що зриваються строки, продукція приходить 
не належної якості тощо. Звідси спроба мати 
своє виробництво. Я не претендую на об’єк-
тивність, але моя думка, що через якийсь час 
відбуватиметься зворотний процес. Компа-
нії «продавці» займатимуться виключно про-
дажами, а виробники – виробництвом. Так, 
будуть розвиватися власні лінійки та бренди 
торговельних мереж, але продавці будуть іти 
від виробництва. Той виробник, який візьме на 
себе відповідальність, підпише зобов’язання 
та виконає їх, зможе вирости в рази! Та ме-
режа, яка правильно побудує відносини з ви-
робником, – зможе обійти інші мережі!

Як приклад успішної партнерської роботи, 
яку ми добре бачимо, я навів би відносини 
компанії «Всі Двері» з «Папа Карло» та «Епі-
центр К». Тут наявна партнерська робота, від 
якої виграють усі.

Подивіться на можливості, які лежать у парт-
нерських відносинах. Запитайте в себе, чи бу-
дете ви їх використовувати. Якщо так, визначте 
свої сильні та слабкі сторони, опишіть свого 
ідеального партнера й розпочніть його шука-
ти. Ви можете так нікого й не знайти, а можли-
во, ви вже працюєте з такою компанією, і вам 
просто треба описати свою партнерську 
програму. Думайте та дійте!

– НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

РАЗОМ МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ!

МИ МАЄМО ІНСТРУМЕНТИ, ЩОБ ПІДВИЩИТИ 

ВАШУ ПРИБУТКОВІСТЬ: 

• Збільшення вашого маржинального доходу

• Підвищення ефективності ваших менеджерів

• Збільшення лояльності ваших клієнтів

MODUS.UA
м. Київ, вул.Вишняківська, 9-б (044) 492-91-91

Керівник партнерських програм: Шаршун  Ольга
sharshun.o@modus.com.ua +38 (067) 539 21 88

ЯКІСНА ДВЕРНА ФУРНІТУРА ВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
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Чого вартий про-
фесійний досвід?

Cкільки коштують знання, 
отримані протягом 30-40 ро-
ків наполегливої праці? Це пи-
тання дещо абстрактне, але 
завжди актуальне, коли мова 
йде про пошук фахівця, який  
би мав такий досвід і міг би 
ним поділитися.  А що, якщо 
цей досвід можуть і хочуть 
передати вам безкоштовно, 
лише заради самої допомо-
ги? Так, це можливо, і далі ви  
дізнаєтеся як.

Що це за служба і 
кому вона служить?

Служба старших експер-
тів (Senior Experten Service, 

SES) – заснована провідними 
бізнес-асоціаціями німецька 
неприбуткова організація, що 
фінансується урядом Німеч-
чини.  Діяльність SES полягає в 
тому, що, діючи на волонтер-
ських засадах, вона відряд-
жає німецьких експертів-кон-
сультантів у різні куточки світу 
для допомоги компаніям, ор-
ганізаціям та установам. Такі 
візити експертів спрямовані 
на вирішення проблем ком-
паній, на сприяння їх розвит-
ку, підвищення ефективності 
та зростання компетентності 
їхніх працівників. Отже, з 1983 
року, тобто з часу заснування, 
організація SES надає допо-
могу підприємствам, уста-
новам соціальної сфери та 
державним органам.

Експерти – хто 
вони?

Загалом, експерт – це лю-
дина, яка володіє досвідом, 
компетенціями та практични-
ми навичками в  певній сфе-
рі знань. Коли мова йде про 
експертів SES, варто сказати, 
що це понад 12 000 німецьких  
фахівців  та керівників пенсій-
ного віку, які після завершення 
кар’єри бажають залишатися 
активними та приносити ко-
ристь суспільству.  Свій досвід 
та знання вони використову-
ють для допомоги компаніям 
та установам для вирішення 
поставлених завдань чи вияв-
лених проблем у різноманіт-
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них сферах: від виробничих 
галузей та енергоефектив-
ності до торгівлі, науки, освіти, 
охорони здоров’я та багатьох 
інших. 

Невже німецькі 
експерти погодять-
ся їхати в Україну?

Так, і не тільки в Україну! За-
раз SES надає волонтерську 
допомогу в понад 90 країнах 
світу. Україна входить до топ-
16 країн за кількістю реалізо-
ваних проектів (приїздів екс-
пертів). Так, у період з 1983 
по 2016 рр. в Україну було 
відряджено 492 експерти, а в 
2017 році відбулося 68 таких 
проектів.

Хто і як обирає 
експерта? Скільки 
триває його візит ? 

Експерт обирається на ос-
нові стандартизованої заявки, 
форму якої можна отримати 
в представника SES в Украї-
ні або на офіційному сайті: 
www.ses-bonn.de. 

В заявці зазначається за-
гальна інформація про заяв-
ника. Окрім того, в ній також 
описуються завдання для  по-
тенційного  експерта  та ком-
петенції, якими він має воло-
діти. 

Заповнену заявку потрібно 
надіслати одному з представ-
ників SES в Україні. До прикла-
ду, у Торгово-промисловій 
палаті України таким пред-
ставником є Максим Да-
ницький – провідний консуль-
тант Дирекції міжнародного 
співробітництва. Його контак-
ти наведені наприкінці статті. 

Після перевірки заявка над-
силається до головного офісу 
SES у Німеччині, де на ї ї основі 
шукають відповідного експер-
та. Після знаходження екс-
перта його резюме надаєть-
ся заявнику на розгляд. 

У резюме експерта деталь-
но описано його попередній 
професійний досвід,компе-
тенції й навички. На пошук 
експерта зазвичай витрача-
ється два-три тижні, однак 
якщо заявника не влаштовує 
запропонована кандидату-
ра, пошук продовжувати-
меться. Термін візиту експер-
та, за умовами SES,  не може 
становити менше трьох  тиж-
нів. Найчастіше   експерти 
приїздять на термін від чоти-
рьох до шести тижнів. Повтор-
ний приїзд експерта також 
можливий.

«Безкоштовний 
сир» чи реальна до-
помога?

Для Служби старших екс-
пертів дуже важливим є мак-
симальна ефективність та 
корисність приїзду експерта 
для заявника. Тому після за-
вершення проекту обов’яз-
ковим є опитування заявника 
щодо оцінки користі, якості 
та професійності експертної 
допомоги. За результатами 
2017 року загальний рівень 
задоволеності заявників, які 
викликали експертів, склав 
92%. SES – це реальна та висо-
кокваліфікована консульта-
ційна допомога.

Поговорімо про обов’язкові 
умови, які має виконати за-
мовник для приїзду експерта. 
Одну з них – заповнення за-

явки – ми вже згадували. До 
інших належать: забезпечен-
ня експерта місцем прожи-
вання (окрема квартира чи 
номер в готелі), транспортом 
від/до аеропорту та місця 
проживання-роботи, трира-
зовим харчуванням та добо-
вими (у розмірі – 5 євро для 
регіонів чи 10 – для м.Київ). 
Також  у разі потреби, якщо 
працівники заявника не воло-
діють іноземною мовою, по-
трібно буде надати перекла-
дача (англомовного, рідше 
– німецькомовного). Іншими 
словами, заявник має ство-
рити експерту комфортні 
умови для проживання, праці 
та передачі знань, навичок та 
досвіду. І як вже зазначалося 
раніше – експертам не ви-
плачується заропітня плата чи 
гонорар!

Кому не підходить 
служба старших 
експертів?

Якщо Ваша компанія, орга-
нізація чи установа існує мен-
ше двох років – доведеться 
почекати. Крім того, єдиною 
сферою, на яку не поши-
рюється допомога експер-
тів, є військово-промисловий 
комплекс. Також SES не змо-
же допомогти, якщо ваша 
компанія чи установа не гото-
ва використовувати найкращі 
європейські практики, про-
фесійні знання та досвід екс-
перта, робити позитивні зміни 
та підвищувати свою ефек-
тивність. Для всіх інших – двері 
в майбутнє відкриті! 

Контакти 
Максима Даницького, 

представника SES в Україні
Роб. тел.: (044) 468-98-07

Ел. пошта: ses-ier@ucci.org.ua
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1. Збільшення 
рекламного бюджету 
для поточних клієнтів

Підприємці створюють ре-
кламні кампанії для залучен-
ня нових клієнтів, забуваючи 
про наявних. І це помилка. 
Запустіть рекламу на тих, хто 
вже у вас щось купував, щоб 
заробити більше грошей. До-
слідження показують: прода-
вати вже наявним клієнтам 
простіше. Розширте свою лі-
нійку продуктів і використайте 
ретаргетинг у стилі «Купили 
це? Спробуйте й це!».

2. Реклама на ТОП-
ресурсах

Люди довіряють матеріа-
лам, опублікованим, напри-
клад, на Forbes або Коммер-
сантъ, тому що це авторитетні 
джерела. І якщо вони ре-
комендують вас, відвідува-
чі охочіше будуть клікати по 
посиланню. Є два способи 
розміщення реклами на по-
пулярних ресурсах:

• Написати гостьовий 
пост. Вивчити матеріали на 
сайті та запропонувати цін-
ну інформацію в його стилі;

• Скористатися серві-
сом snip.ly. Для цього вам по-

трібні 2 посилання. Одне на 
статтю на популярному сай-
ті, що близька за тематикою 
до вашого продукту. Друге – 
на товар або послугу. Сервіс 
створює посилання, при на-
тисканні на яке клієнт пере-
ходить на статтю, наприклад 
в Forbes, а внизу бачить вашу 
рекламу. Створюйте такі по-
силання й діліться ними в со-
цмережах.

3. Тестування про-
позицій за копійки

Дешевий продукт-вмикач 
допомагає зняти заперечен-
ня клієнтів ще до їхньої появи. 

Маркетинг нового покоління: 10 тактик, 
про які не знають конкуренти

Бізнес змінюється. Щоб успішно просуватися в Інтернеті, треба постійно тримати 
руку на пульсі, відслідковувати новинки та оперативно їх впроваджувати.

Поки підприємці-старовіри «затирають до дір» перевірені інструменти, їхні 
конкуренти користуються трендами та займають левову частку ринку.

Я регулярно вчуся в західних експертів і з радістю ділюся з вами отриманими знаннями 
в цій статті. Раніше інформація була доступна тільки учасникам Лабораторії Онлайн 
Бізнесу – наймасштабнішого саміту з інтернет-маркетингу в Східній Європі. Будьте 
одними з перших, хто скористається цими тактиками у вашій ніші. Станьте лідером, 
щоб конкуренти брали з вас приклад. 

Олесь Тимофєєв – засновник компанії 
Genius Marketing
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Вони купують, не замислюю-
чись. Адже одна річ заплати-
ти $10 і зовсім інша – $0,1. Усі 
залишаються у виграші. Відвід-
увач отримує цінний продукт 
майже безкоштовно. А ви в 
майбутньому працюєте вже з 
реальним клієнтом, якому в 5 
разів простіше продати новий 
товар або послугу.

4. Реклама для мо-
більних пристроїв

Це зовсім інший підхід до 
створення оголошень. На 
екрані мобільного поміща-
ється менше тексту. Щоб про-
читати дрібний шрифт на кар-
тинці, ї ї треба масштабувати, 
а це вже додаткова (зайва) дія. 
Тому текст треба збільшувати 
від початку. 

Додайте можливість зате-
лефонувати, натиснувши на 
оголошення, або прописуй-
те заклик до дії з вказуванням 
слів «Телефон», «Мобільний 
додаток». Наприклад:

• безкоштовна доставка 
при замовленні з телефону;

• завантажте мобільний 
додаток.

5. Пропозиція на 
сторінці подяки

Який текст бачать ваші клі-
єнти після того, як додали то-
вар у кошик? Найчастіше: 
«Дякуємо за ваше замовлен-
ня. Ми з вами зв’яжемося най-
ближчим часом». Це зали-
шає їх з непевністю в покупці. 
Вони запитують себе:

• А чи правильно я вчинив?
• Чи справді мені по-

трібний цей товар?

Щоб розвіяти сумніви, дай-
те їм відповіді на ці питання 
відразу. Додайте на сторін-
ку форму підписки на блог 
із корисною інформацією, 
знижку на наступний товар 

або відео, де розкажіть про 
подарунок, що очікує на них, 
наприклад:

«Дякуємо за ваше замов-
лення. Ви не помилилися, 
звернувшись до нас. Ми зна-
ємо, наскільки неприємною 
може бути помилка у виборі, 
тому зробили сервіс high-рів-
ня. При доставці вас очікує 
приємний сюрприз. Не за-
будьте забрати коробку з по-
дарунком у кур’єра».

6. Сарафанне  
радіо 2.0

Створюйте й ведіть бізнес 
так, щоб клієнти рекоменду-
вали вас своїм друзям і зна-
йомим. Пообіцяйте бонус, 
подарунок або знижку за за-
лучення друзів. Наприклад, 
DropBox одержав 1.000.000 
нових користувачів, просто 
пообіцявши додаткове міс-
це на диску за рекоменда-
цію друзям.

7. Привітальні на-
бори та подарун-
ки для підвищення 
лояльності

Люди люблять отримувати 
подарунки, особливо, коли 
цього не чекають. Наприклад, 
ми відправляємо GM-бокси 
новим учням з цінними ма-
теріалами всередині. Клієнти 
фотографують їх і викладають 
відгуки в Інтернет. Ми одержу-
ємо додаткову рекламу, що 
окуповує витрати за рахунок 
своєї вірусності. Це та сама 
рекомендація від друга, тіль-
ки в іншому форматі.

8. Реальні фото-
графії продуктів і 
процесів

Відмовтеся від Google-по-
шуку та фотостоків. Ці іде-
альні знімки вже давно надо-

кучили людям. Вони їх бачать 
скрізь: на рекламних щитах, 
на безлічі безликих сайтів, у 
групах у соцмережах.

Реальні фотографії бу-
дуть щільно асоціюватися з 
вашим брендом. Можливо, 
вони будуть менш якісними. 
Але, як показує статистика, 
«живі» зображення збільшу-
ють конверсію сторінки про-
дажів на 45%.

9. Реальні фотогра-
фії в e-commerce

Фішка активно використо-
вується на західних ринках, 
але вже скоро з’явиться і в 
нас. Це реальні фото вико-
ристання вашого товару. За-
ведіть свій хештег, розкажуть 
про нього клієнтам і стимулю-
йте вказувати його в соцме-
режах. Зберігайте знімки та 
завантажуйте в картку відпо-
відного товару.

За статистикою, це підви-
щує конверсію в середньому 
на 24% за рахунок соціально-
го підтвердження.

10. Персоналізація

Ви можете додавати інфор-
мацію про клієнта на сто-
рінку продажів, тим самим 
робити сайт персональним. 
Найпростіший спосіб – під-
ставити місто, з якого відвіду-
вач заходить на ресурс. 

Ми використали це під 
час реклами Лабораторії 
Онлайн Бізнесу. Запускали 
рекламу «Події для підприєм-
ців Харкова/Сум», при натис-
канні на яку люди переходили 
на сторінку «Підприємці Хар-
кова/Сум їдуть на #ЛОБ».

Олесь Тимофєєв – 
засновник компанії 

Genius Marketing
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ТОЧКА ВПЕВНЕНОСТІ В ЕПОХУ ЗМІН

Як можна охарактеризува-
ти кількома словами настрій 
і стан бізнесу в Україні сьо-
годні? Хаос, паніка, невпе-
вненість, очікування. Хаос – у 
планах, що  не витримують 
натиску обставин. Паніка – 
через ситуацію з відпливом 
кадрів за кордон. Невпевне-
ність – у політичній обстанов-
ці в країні. Очікування – буде 
чи ні черговий транш від МВФ, 
що станеться з національною 
валютою, цінами на паливо 
тощо. Величезна кількість об-
ставин, які створюють зовсім 
не райдужні настрої.

Справді, не просто знай-
ти причини для оптимізму. 
Україна не є привабливою 
для закордонних інвесторів: 

корупція як і раніше зашка-
лює, а приріст ВВП у розмірі 
2–3% сильно не дотягає до 
європейських норм у 5–7%. 
Кулуари великого та малого 
бізнесу іскрять тривогою та 
напругою, на перший погляд, 
виправданими, але...

Якась нестиковка понять 
не давала мені спокою під 
час участі в останніх диску-
сіях ключових бізнес-співто-
вариств України. Короткий 
смисл цих дискусій можна 
було б позначити фразою: 
«Усе погано, чекаємо, що 
буде далі». Складається вра-
ження, що великі компанії не 
ототожнюють себе з причи-
ною того, що відбувається в 
країні, а тільки приймають на-

слідки цього як даність. Бізнес 
підлаштовується під ситуацію, 
воює з бар’єрами, замість 
того, щоб впливати на зміни.

Стати причиною 
та створювати на-
слідки

Усі так звикли до корупції, 
що замість того, щоб боро-
тися з нею, винаходять обхідні 
шляхи та вписують хабарі до 
статті витрат «чорного» бю-
джету. Всі так звикли до  від-
сутності допомоги від держа-
ви, що навіть не намагаються 
звертатися в політичні струк-
тури для лобіювання інтере-
сів бізнесу. Однак довідатися, 
вийде щось чи ні, можна тіль-

Олена Александрова - управляючий партнер, виконавчий директор і 
сертифікований бізнес-тренер Студії управління часом «BogushTime»
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ки, намагаючись це зробити. 
А, не здійснивши спроб змі-
нити щось, цих змін точно не 
дочекаєшся.

Змінити світ можна, тільки 
почавши з себе. Беручи від-
повідальність за своє життя на 
себе, ми стаємо причиною 
подій у своєму житті та самі 
формуємо наслідки. І це так 
само справедливо для бізне-
су й держави в цілому.

Адже, що таке держава? 
Це група людей. А група лю-
дей складається з окремих 
особистостей. Оркестр не 
почне грати симфонію, якщо 
музиканти не знають нот, хоч 
би яким талановитим був би 
диригент. Точно так само ні-
чого принципово не змінить-
ся в країні, поки не змінять-
ся люди, які живуть у ній. А ці 
люди – ми з вами.

Усі стабільні зміни та поліп-
шення в природі й у соціумі 
відбуваються по ланцюжку 
вгору: від малого – до вели-
кого. І ніяк інакше. Тому сти-
мулювати розвиток нашої 
держави й зростання рівня 
життя в ній – посильне завдан-
ня кожного з нас.

Якщо я буду розвиватися та 
підвищувати свій професі-
оналізм, то зможу поліпши-
ти показники своєї компанії. 
Якщо я збільшу дохід компанії 
цього року, то збільшу ВВП. І я 
розумію, що щодня, допома-
гаючи людям управляти своїм 
часом і досягати своїх цілей, 
я так само вношу свій внесок 
у поліпшення ситуації в бізне-
сі. Ось вони – мої камінчики в 
зміцненні фундаменту дер-
жави.

Установлюючи для себе 
або свого бізнесу амбіційні 
цілі, досягаючи їх, ми по кру-
пицях створюємо майбутнє 
благополуччя країни, і ніхто не 
зробить цього за нас.

Стратегічний 
план, або Місія 
здійсненна

Як саме планувати цілі та 
завдання компанії на 10-річ-
ний період, коли навколо 
стільки факторів, що зміню-
ються? Чи можна їх усі враху-
вати? Безумовно, ні. У сьогод-
нішніх реаліях довгострокові 
плани перестають бути тими 
монолітними конструкціями, 
до яких так звикли представ-
ники старших поколінь. 

Можна та потрібно перегля-
дати свої плани, змінювати 
кроки залежно від ситуації, 
якщо ці дії швидше та легше 
приведуть вас до мети. Але 
для того, щоб такі відхилення 
на шляху не перетворилися 
на розбрід і хитання, важливо 
враховувати два моменти в 
довгостроковому плануванні:

1.Мета має бути глобаль-
ною. 

Наприклад, установлюючи 
мету збільшити дохід компа-
нії в 10 разів або вийти на нові 
ринки, ви досить вільні в ме-
тодах ї ї досягнення. Залежно 
від того, які нові ресурси  з’яв-
лятимуться, а що з наявного 
в активі піде через непотріб-
ність, ви зможете переглядати 
завдання компанії без шко-
ди для глобальної мети, на-
віть, навпаки, – з найбільшою 
вигодою. Водночас як мета, 
наприклад, до 2028 року за-
пустити якийсь конкретний 
новий напрям бізнесу, може 
не витримати звірки з реаль-
ністю через 10 років, ї ї може 
витиснути з ринку щось більш 
актуальне на той момент.

2. Позначайте критерії 
оцінки. 

Як ви дізнаєтеся через 10 
років, що досягли своєї мети? 
Якщо ви хочете стати лідером 
свого напряму в Україні або 
у світі, за якими ознаками 

ви зрозумієте, що стали їм? 
Нагороди, експертні оцінки, 
фінансові показники – поста-
райтеся позначити ці крите-
рії максимально конкретно, 
щоб не збитися зі шляху й впі-
знати свою точку успіху.

Якщо головна риса цього 
часу – нестабільність, то го-
ловною рисою планування 
стає ГНУЧКІСТЬ. Це якість, яка 
допомагає людству виживати 
з доісторичних часів. Саме, 
адаптуючись до змін навко-
лишнього середовища, ми 
змогли еволюціонувати, та й у 
цілому зберегти себе як вид. 

Головний помічник у напра-
цюванні гнучкості – усе те, що 
дає можливість переглянути 
свої погляди та звички щодо 
їхньої актуальності: особи-
стісний розвиток і навчання 
методам оптимізації свого 
життя й бізнесу, комунікація й 
нетворкінг із представниками 
різних сфер діяльності. Роз-
ширюючи рамки свідомості 
та позбуваючись застарілих 
стереотипів, ви розширюєте 
межі своїх можливостей.

Компанія «BogushTime» за-
ймає активну позицію в під-
тримці національного бізне-
су за допомогою інструментів 
управління часом і технології 
досягнення цілей. Ми праг-
немо допомогти великим і 
малим компаніям відшукати 
свою точку опори в складних 
реаліях. Тому в травні 2018 
року ми проведемо конфе-
ренцію: «ПЛАНУВАННЯ В УМО-
ВАХ СТРІМКИХ ЗМІН». Спікери 
з різних напрямів бізнесу по-
діляться своїми практичними 
інструментами, перевірени-
ми успіхом. 

Олена Александрова - 
управляючий партнер, 
виконавчий директор і 

сертифікований 
бізнес-тренер Студії 

управління часом 
«BogushTime»
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ТОВ «АВАНТ-ГРУП»
вул. Семена Скляренка, 1, 
м. Київ, Київська область, 04073
(044)221-22-12, (098)221-22-12
info@tura.ua

Фабрика дверей ТМ SteelGuard 
просп. Перемоги, 67, корпус D, 
м. Київ, Київська область, 03062 
(097)787-18-18, (095)787-18-18, 
(063)787-18-18 
info@steelguard.ua

Фабрика дверей Майстерня Кассоне 
вул. Алма-Атинська, 8, 
м. Київ, Київська область, 02090 
(044)599-23-93, (096)947-15-51 
info@maisternia-kassone.ua

Фабрика дверей УНІК 
вул. Миколи Василенка, 7, оф. 402,
м. Київ, Київська область, 03124
(044)223-13-19, (050)525-65-77, 
(098)819-44-03

ТМ Сталеві двері 
вул. Сверстюка, 21, оф. 407, 
м. Київ, Київська область, 02002 
(044)221-50-50, (044)466-90-02, 
(067)466-90-00 
s-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Світ дверей 
вул. Світлицького, 35, 
м. Київ, Київська область, 04123 
(044)229-26-18, (067)905-04-13, 
(093)586-86-60 
mirdverei@i.ua

ТМ Київ Спецсталь 
вул. Набережно-Хрещатицька, 14,
м. Київ, Київська область, 04070
(044)228-23-97, (044)223-96-05, 
(044)428-83-25 
kievstal@gmail.com

Фабрика дверей Металеві двері 
вул. Світлицького, 35, 
м. Київ, Київська область, 04123 
(044)599-27-69, (097)178-50-37 
ps75@i.ua

Фабрика вікон та дверей ЕСКО 
пров. Радищева, 18, 
м. Київ, Київська область, 03680 
(067)441-00-98, (099)608-23-98, 
(073)107-11-77 
sales.esko@gmail.com

Фабрика дверей Ваші Двері 
вул. Волинська, 48/50, оф. 307,
м. Київ, Київська область
(044)245-80-86, (044)245-80-78, 
(067)403-22-13 
office@vashidveri.com.ua

Фабрика дверей Arbo 
вул. Маршала Гречка, 1/9, 
м. Київ, Київська область, 04136 
(044)238-24-74, (044)238-24-75, 
(097)222-49-49 
info@arbo.com.ua

Фабрика дверей Центр Сотіс 
вул. Радищева, 3, оф. Б-203, 
м. Київ, Київська область, 03680 
(044)206-33-82, (044)206-33-83 
office@sotis.com.ua

Фабрика дверей Монолiт 
вул. Вiскозна, 3-Б, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(044)223-15-03 
info@vzlom.kiev.ua

М. КИЇВ

ФабрикиКаталог компаній
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Фабрика дверей AXIOMA 
вул. Ставкова, 4, 
с. Борисів, Васильківський район, 
Київська область, 08606 
(098)458-06-32, (050)575-54-70 
vz_ua@i.ua

Фабрика дверей Бастiон-БЦ 
вул. Гайок, 218, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09110 
(068)968-32-32, (067)217-29-49, 
(063)729-56-99 
salon@bastion-bc.ua

Фабрика дверей Двері Україна 
вул. Фастівська, 23, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(097)353-81-10, (098)566-71-23 
dveriukraine.ap@ukr.net

М. КИЇВ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Монолiт 
вул. Вiскозна, 3-Б, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(044)223-15-03 
info@vzlom.kiev.ua

Фабрика дверей DIS 
б-р Вацлава Гавела, 1-Б, 
м. Київ, Київська область, 03124 
(097)777-61-33, (066)777-61-33 
dismebel@ukr.net

Фабрика дверей IDEAL 
вул. Магнітогорська, 1-А, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(044)223-70-45, (067)507-84-326, 
(063)100-05-02 
ideal@dveri-ideal.com.ua

Фабрика дверей Парус-двері 
просп. Петра Григоренка, 39, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)575-26-21, (066)996-64-20 
parus-dveri@ukr.net

ТОВ «Торгово-виробнича компанія 
Андромеда» 
вул. Славгородська, 47, 
м. Київ, Київська область, 02091 
(063)123-01-01 
info-andromeda@ukr.net

Фабрика дверей STATUS DOORS 
вул. Полярна, 12-А, 
м. Київ, Київська область, 04201 
(044)596-29-88, (067)468-06-03 
zinchenko@statusdoors.com

Фабрика дверей Власт 
вул. Магнітогорська, 1, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(068)338-27-37, (096)338-27-37 
info@vlast.com.ua

Фабрика дверей Деко Люкс 
вул. Стеценка, 1-А, 
м. Київ, Київська область, 04136 
(044)427-10-45, (044)427-10-46, 
(067)402-10-07 
dekoo1@ukr.net

Фабрика дверей Gold Line Style 
вул. Вікентія Хвойки, 10, оф. 8,
м. Київ, Київська область, 04080 
(050)163-40-56, (093)480-53-29, 
(098)742-71-90 
info@goldlinestyle.com

Фабрика дверей Астек 
вул. Кайсарова, 1, 
м. Київ, Київська область, 03022 
(044)503-83-25, (050)252-88-66, 
(067)321-56-59 
sale11@astek.ua

Деревообробний комбінат №7 
вул. Богатирська, 9, 
м. Київ, Київська область, 04209 
(044)412-76-67, (044)412-02-33 
dok_7@ukr.net

Фабрика дверей Легіон 
вул. Бiлоруська, 10/18, оф. 48,
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)360-00-92, (096)735-34-41, 
(063)237-13-14 
legion700@gmail.com

Фабрика Нова Де Луччі 
вул. Булаховського, 2/1, 
м. Київ, Київська область, 03164 
(095)380-43-02, (067)236-72-72 
snab.nova@gmail.com

Фабрика дверей Aprio 
вул. Глибочицька, 72, 
м. Київ, Київська область, 04655 
(044)232-44-02, (097)500-50-44, 
(050)849-35-97 
info@aprio.com.ua

Фабрика дверей Неман 
вул. Новокостянтинівська, 22/15,
м. Київ, Київська область, 04080 
(067)607-97-19, (093)957-50-59 
neman.tm@gmail.com

Фабрика дверей Ваш Стиль 
вул. Полярна, 12-А, 
м. Київ, Київська область, 04201 
(044)596-29-88 
info@vashstyl.com

Фабрика дверей Альбіон 
вул. Магнітогорська, 1, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(066)233-50-85, (063)820-70-29 
albiondveri@ukr.net

Фабрика дверей Milano
просп. Визволителів, 5,
м. Київ, Київська область, 02000
(044)390-30-36, (044)592-21-44
sales@milano.com.ua

 МЖК «Rodos» 
 вул. Пухівська, 1-Д,
 м. Київ, Київська область 
 (044)507-01-30 
 oshurok@rodos.com
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Фабрика дверей Справжній майстер 
вул. Гагаріна, 11, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(067)924-24-00, (073)035-95-85, 
(093)510-46-10 
derevo80@ukr.net

Фабрика дверей УКРДВЕРІ 
вул. П. Запорожця, 359,
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(067)467-06-68, (067)226-84-02

Фабрика дверей Альянс-БЦ 
б-p Олександрівський, 106,
м. Біла Церква,
Київська область, 09100 
(093)291-09-79, (095)844-84-23, 
(068)650-06-23
alyansbc@gmail.com

Фабрика дверей Ganus 
вул. Шевченка, 123, 
с. Білогородка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08140 
(067)438-88-83, (063)338-88-83 
ganus.dv@gmail.com

Фабрика дверей Doorclub 
вул. Садова, 20, 
с. Горенка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08105 
(097)873-97-55, (093)344-28-53 
doorclub2017@gmail.com

Pride 
вул. Лугова, 6-Г, 
смт. Гостомель,
Київська область, 08289 
(050)377-77-67 
pride.door@gmail.com

Фабрика дверей Vporte, 
ПП Пінчук В.В. 
вул. Чкалова, 2, 
м. Буча, Київська область, 08292 
(098)568-74-67, (050)433-05-55 
development@vporte.com.ua 
sales@vporte.com.ua

ТОВ «Алюiнт»
б-р Незалежності, 18, 
м. Бровари, 
Київська область, 07400 
(044)338-25-23, (066)145-25-40 
info@aluint.com

Фабрика дверей Crystallit 
вул. Володимирівська, 22-A, 
м. Васильків, 
Київська область, 08600
(095)574-29-97, (097)536-46-37 
crystallit@ukr.net

Мегапласт 
вул. Запорізька, 9, 
м. Бровари, 
Київська область, 07400 
(044)337-26-37, (096)964-19-65 
office@megaplast.kiev.ua
РТ Компанія 
вул. Київська, 14-Б, 
м. Бровари, 
Київська область, 07400 
(044)223-95-29, (097)818-51-65, 
(097)975-77-09 
r-tcompany@ukr.net

ТОВ Хьорман
вул. Чумацька, 4, 
м. Бориспіль, 
Київська область, 08300 
(044)406-10-00, (044)406-10-01 
info.kie@hoermann.com.ua

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ФабрикиКаталог компаній
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Фабрика дверей АРТ ДОР 
просп. Івана Мазепи, 34, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)790-45-24, (068)906-54-78, 
(067)393-37-57 
td-artdoor@ukr.net

Фабрика дверей Бронепласт 
вул. Новобудівельна, 5-Б, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 48089 
(050)340-32-71, (056)788-04-38, 
(067)109-01-22 
info@broneplast.dp.ua

Фабрика дверей МД Металлдвер 
просп. Олександра Поля, 102-В, 
м. Дніпро, 
Днiпропетровська область, 49000 
(056)796-55-22 
dnepropetrovsk1@metalldver.com.ua

Фабрика дверей Wakewood 
вул. Філософська, 84-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49006 
(099)757-86-76, (067)628-11-29 
info.wakewood@i.ua 
wakewood.dp@i.ua

Фабрика дверей FADO 
вул. Суворова, 14, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49089 
(067)245-55-42, (056)753-00-72 
fadoalina@gmail.com

НПФ СВК 
б-р Слави, 62-Г, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49126 
(056)790-12-81 
info@woodworking-svk.com.ua 
svk-sales@ukr.net

Фабрика вікон та дверей SteKo 
вул. Артільна, 11, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49081 
(050)050-55-00, (067)301-55-00, 
(073)301-55-00 
mail@steko.com.ua

Фабрика дверей Verto 
вул. Терешкіна, 9, 
м. Павлоград, 
Дніпропетровська область, 51400 
(056)320-93-80, (056)320-93-85 
info@verto-doors.com

ТОВ «ТВК «Єкатеринославська 
Дверна Артель»,
ТМ Міністерство дверей 
просп. Гагаріна, 97, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49010 
(056)373-73-99, (067)634-79-63, 
(067)568-78-89 
eg@dnepr-doors.com.ua

Cтолярна майcтерня «Столяра» 
вул. Робоча, 8-Б,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49006
(056)378-17-18, (067)563-47-20 
info@ua.fm

LuxDom 
б-р Cлави, 46, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49126 
(068)219-80-20, (050)589-70-40 
luxdom.in.ua@gmail.com

Фабрика дверей KING DOORS 
просп. Пушкіна, 20, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49101 
(097)364-12-04, (095)902-92-65 
mail@kingdoors.com.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Metr Door 
просп. Перемоги, 24, 
м. Луцьк, Волинська область, 43005 
(033)278-93-00, (033)278-46-77, 
(067)334-33-68 
metrnametr@ukr.net

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Антарес 
вул. Академіка Янгеля, 4, оф. 104,
м. Вінниця, Вiнницька область, 21007 
(067)433-07-12, (067)433-03-58 
antares-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Megapolis 
вул. Хмельницьке шосе, 82, оф. 510, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21036 
(068)861-70-66, (043)246-89-37 
megapolis510@ukr.net

Фабрика Iмперiя дерева 
вул. Костянтина Василенка, 9, 
ТЦ «Атом»,
м. Вінниця, Вiнницька область, 21037 
(096)555-79-55  
vipartwood@gmail.com

 Фабрика вхідних дверей «Портала»
 вул. Академіка Янгеля, 4, 
 м. Вінниця, Вінницька область, 21007 
 (097)237-58-85, (050)942-05-01,
 (097)229-81-66
 miheeff1@gmail.com

ТОВ Тарімус Груп
вул. Немирівське шосе, 76, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21034 
(096)693-59-95, (066)953-77-35 
vin_doors@i.ua

Фабрика дверей Terminus 
вул. Механізаторів, 1-Д, 
с. Іванів, Калинівський район, 
Вінницька область, 22432 
(043)250-91-00, (067)430-18-46 
sales@terminus.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей Віндзор 
вул. Баранова, 85-А, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10001 
(067)472-11-44, (050)472-11-44 
sales@windzor.com.ua

Фабрика дверей Статус 
вул. Гранітна, 16, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10031 
(067)630-33-22 
manager@dveristatus.com 
fabrika_status@mail.ru

Фабрика дверей Росток 
м. Бердичів, 
Житомирська область, 13300 
(097)690-18-52 
vitaliy1977@ukr.net

Фабрика дверей DW 
вул. Низгурецька, 100, 
м. Бердичів, 
Житомирська область, 13300 
(067)500-82-55 
dw@dw.ua

Малинська меблева фабрика 
вул. Грушевського, 43, 
м. Малин, 
Житомирська область, 11600 
(041)335-35-43, (067)238-76-06 
office@mmf.net.ua 
marketing@mmf.net.ua

Фабрика вікон та дверей «Океан»
вул. Заводська, 13, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10025
(067)410-15-19, (097)000-02-04

Фабрика дверей TT Wood
вул. Житомирська, 63,
м. Малин, 
Житомирська область, 11601
(098)637-77-67, (050)298-57-56 
ttwood.com.ua@gmail.com

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Фрезер 
вул. Миру, 10/13, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(095)033-80-45, (095)334-65-55, 
(099)971-21-61 
info@frezer.in.ua

Столярна майстерня Platzer 
вул. Берегівська, 110, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600
(068)994-38-80, (095)255-42-00 
platzer29@gmail.com

ТзОВ «Атлант»
вул. Колгоспна, 3-А, 
м. Хуст, 
Закарпатська область, 90400
(031)425-13-05, (096)277-56-40 
atlant5@ukr.net

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей ТМ Патріот 
вул. Антенна, 11, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69057 
(050)421-14-96, (098)953-23-16 
office@patriotdoors.com.ua

Фабрика дверей МSМ 
вул. Феодосійська, 5, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69008 
(067)610-18-77 
msmdoor@gmail.com

Фабрика дверей Форт-Нокс 
вул. Перемоги, 48, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(067)632-27-19, (099)092-95-10, 
(061)270-12-07 
mail@fort-nox.com.ua

Фабрика дверей Кедр Люкс 
вул. Кольорова, 20, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69084 
(050)484-79-38 , (097)774-61-90 
kedr.lux@gmail.com

Фабрика дверей Шпон-Сервіс 
вул. Перемоги, 20, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(097)280-68-50, (050)678-59-16 
v80972806850@gmail.com

Фабрика дверей Олександрівські двері 
вул. Південноукраїнська, 2, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69037 
(067)167-98-88, (061)233-39-19, 
(050)428-82-82 
vikondazpua@gmail.com

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Фабрика дверей Altezza 
вул. Дернова, 1, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49010 
(067)636-52-80, (067)566-66-57 
altezza.in.ua@gmail.com

ТОВ Ріал Дорс
вул. Джамбула, 32-Д, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область
(044)384-32-36, (098)161-60-98
office@realdoors.com.ua
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Фабрика дверей WoodTechnic
вул. Шевченка, 313, 
м. Львів, Львівська область, 79069 
(032)242-22-60, (067)340-30-19 
woodtechnic@ukr.net

Фабрика дверей Хвоя-Будсервiс 
вул. Кукурудзяна, 4, 
м. Львів, Львівська область, 79056 
(032)294-50-55, (032)294-50-54 
hvoyalviv@bigmir.net

Фабрика дверей ЮА 
вул. Городоцька, 357, 
м. Львів, Львівська область, 79040 
(032)247-60-07, (067)340-08-53 
fabrykavd5@gmail.com

Фабрика дверей Nika Doors 
вул. Городоцька, 357, 
м. Львів, Львівська область, 79040 
(032)294-98-65, (067)489-58-29, 
(093)170-23-51
info@nikadoors.com.ua

Фабрика дверей Львівські двері, 
вікна, меблі 
вул. Зелена, 51, 
м. Львів, Львівська область, 79017 
(032)247-68-65, (068)614-63-80, 
(067)491-71-36 
lesh.nataliya@ukr.net

Фабрика дверей UniQue 
вул. Смольського, 6, 
м. Львів, Львівська область, 79008 
(032)276-65-49, (097)380-88-64 
vikna.dveri.lv@gmail.com

Фабрика дверей PERFECT 
вул. Зелена, 149-Б, 
м. Львів, Львівська область, 79035
(095)228-28-74 
o.sirman@gk.te.ua

ТзОВ Галтінко 
вул. Чигиринська, 42, 
м. Львів, Львівська область, 79037 
(032)291-76-44, (067)252-86-73, 
(067)700-76-37 
galtinko@ukr.net

Фабрика дверей Гранд 
вул. Б. Хмельницького, 65, 
м. Червоноград, 
Львівська область, 80100
(067)672-20-02 
grandlviv@i.ua

ТзОВ Тесля 
вул. Дитяча, 1, 
смт. Брюховичі, 
Перемишлянський район, 
Львівська область, 81244 
(032)234-67-27, (067)682-32-48 
teslya.br@gmail.com

Фабрика дверей Брама 
вул. Свободи, 25, 
с. Рясне-Руське, Яворівський район, 
Львівська область, 81085 
(032)235-11-90, (032)235-11-98 
office@brama.ua 

Фабрика дверей Броньовик 
вул. Вокзальна, 4, 
с. Малехів, Жовківський район, 
Львівська область, 80383
(068)242-69-88, (067)67-64-200 
bronovuk@gmail.com

Завод дерев’яних 
конструкцій RoyalWin 
вул. Шкільна, 71-А, 
с. Пили, Жовківський район, 
Львівська область, 80337 
(067)777-76-69 
royalwinoffice@gmail.com

Фабрика дверей VDIM 
вул. Ходорівська, 8, 
м. Новий Розділ, 
Львівська область, 81652 
(067)153-54-04, (099)662-39-34 
office@vdim.info

Фабрика дверей Paolo Rossi 
вул. Володимира Великого, 12-А, 
м. Стебник, Львівська область, 82172 
(032)444-55-54, (032)444-55-11, 
(032)444-55-22 
office@paolorossi.ua

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Гранд 
вул. Бельведерська, 54, 
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківська область, 76010 
(050)109-99-88, (067)344-66-08

Фабрика Перший віконний завод ІФ 
вул. Польова, 2-В, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76005 
(050)338-90-70, (098)538-90-70
svyatoslav.danylyuk@pvz.if.ua

ТзОВ Декор 
вул. Баронська, 1, 
с. Хутір-Будилів, 
Івано-Франківська область, 78302 
(034)767-16-76, (034)767-13-45, 
(050)670-58-45 
dekor_sn@ukr.net 
info@dekor-mebel.com.ua

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика міжкімнатних 
дверей Фенікс 
вул. Антенна, 11-Б, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69057 
(095)692-11-39 
fenix.zp2017@gmail.com

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей 
Майстерня затишку 
вул. 6-а Повздовжня, 12, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54024 
(050)182-88-24, (068)517-39-57, 
(066)340-64-47
masternia.com@ukr.net

Фабрика дверей Fort Lock 
просп. Героїв Сталінграду, 13-В, 
м. Миколаїв,
Миколаївська область, 54025 
(051)243-00-98, (067)991-00-50
dvfortlock@gmail.com

ТОВ Артель ЛТД 
вул. Чкалова, 20, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54017 
(051)250-05-35 
gena@artel.mk.ua

Фабрика дверей ТЕД-МАЙСТЕР 
вул. Цiлинна, 17/3, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54046 
(050)208-15-29, (067)669-73-94 
ted-master@ukr.net

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Термопласт плюс 
вул. Дрогобицька, 11, 
смт. Меденичі, Дрогобицький район, 
Львівська область, 82160 
(067)167-76-33, (050)163-10-56 
termo.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей «Левгурт»
вул. Городоцька, 105,
м. Львів, Львівська область, 79016 
(066)513-79-80, (063)280-97-36 
levhurt@ukr.net

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Домберг 
вул. Раскидайлівська, 69/71, 
м. Одеса, Одеська область, 65110 
(048)784-01-96, (067)484-78-91 
sales@domberg.ua

Фабрика дверей Aldi 
м. Одеса, Одеська область 
(067)484-13-92, (066)536-64-12, 
(068)256-47-98 
albi.df13@gmail.com 
albi.df@ukr.net

Фабрика дверей CONEX 
вул. Отамана Чепіги, 50, 
м. Одеса, Одеська область, 65003 
(048)716-64-86, (048)716-60-74 
dveri@conex.ua

Фабрика дверей ELDOOR 
вул. Толбухіна, 135/2, 
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)703-15-50 
info@elnova.od.ua

Фабрика дверей Страж 
вул. Мала Арнаутська, 32, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)787-81-81 
dveristraj@gmail.com

Фабрика дверей Формет 
вул. Балківська, 120/1, 
м. Одеса, Одеська область, 65005 
(093)390-99-08 
sales@formet.com.ua

Фабрика дверей Art Grant 
м. Одеса, Одеська область, 65038 
(048)759-95-65, (067)710-50-50, 
(093)035-18-62

ТОВ «ФЕРАН» 
21-й км. Старокиївської дороги, 45,
м. Одеса, Одеська область, 65111 
(048)750-31-07

Фабрика дверей Берез 
вул. Прістанціона, 11, 
м. Березiвка,
Одеська область, 67300 
(048)795-57-00, (067)480-74-81 
dveri_berez@ukr.net

Фабрика дверей Саган 
вул. Паустовського, 13/2, 
с. Крижанівка, 
Комінтернівський район, 
Одеська область, 67562 
(048)738-95-85, (067)828-80-24, 
(067)517-04-94
info@sagan.com.ua

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
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Сумська фабрика 
теслярних виробів 
вул. Перекопська, 13, 
м. Суми, Сумська область, 40000 
(054)277-16-89, (095)586-48-56 
sfsi.okna@gmail.com

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Сталь-М 
вул. Соборна, 370-Д, 
м. Рівне, Рівненська область, 33024 
(036)268-33-33, (096)630-69-80, 
(050)905-32-32
vzbut@stal-m.ua

Фабрика дверей АКСБУД 
вул. Данила Галицького, 19, 
м. Рівне, Рівненська область, 33027 
(067)762-88-88, (036)246-09-46 
aks@rivne.com

Столярне Ательє Мельника 
вул. Київська, 92-А, 
м. Рівне, Рівненська область, 33000 
(067)354-10-75 
430075@gmail.com

Фабрика дверей Столярний 
цех на Присадибнiй
вул. Присадибна, 5, 
м. Рівне, Рівненська область, 33001 
(067)363-20-60, (050)375-52-77 
stolar.com.ua@gmail.com

Фабрика УКРАЇНСЬКА 
ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ
вул. Степанська, 13, 
м. Костопіль, 
Рівненська область, 35000 
(036)572-47-03, (067)363-35-84 
office_ ydk@ukr.net

Фабрика дверей Mario Doors 
вул. Сагайдачного, 47-А, 
м. Острог, 
Рівненська область, 35800 
(067)337-88-55, (067)108-57-57 
fabrika_dverey@i.ua

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей InWood 
пров. Спортивний, 4-Б, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36014 
(053)261-60-04, (053)261-60-05 
sales@inwood.com.ua

Фабрика дверей КвантПром 
пров. Спортивний, 4-Б, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36014 
(053)267-80-70, (067)535-17-15, 
(050)304-63-30
sbytkvantprom@gmail.com

Фабрика Вікна від заводу Мтермо 
вул. Вокзальна, 76, 
м. Миргород, 
Полтавська область, 37600 
(053)555-53-52, (050)305-02-26, 
(050)400-54-11
office.mtermo@gmail.com

ТОВ «Європласт»
вул. Майора Борищака, 16, 
м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 
(067)540-90-97 
evroplast.kremen@gmail.com

Фабрика дверей Олбіс 
вул. Небесної Сотні, 12,
м. Полтава, 
Полтавська область, 36020
(053)261-37-10

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Агата-Буд 
вул. С. Бандери, 33, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46020 
(035)251-38-88, (067)350-95-05 
office@agatabud.com.ua

Столярна фабрика ПП «Віктор і Я» 
вул. С. Крушельницької, 35, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46003 
(035)240-03-35, (067)208-07-48
stolyarna.fabrika@gmail.com

Столярний Дім Тернопіль 
вул. Коновальця, 5, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46020 
(067)353-25-53, (097)624-62-36, 
(050)672-46-18
stolar.dim@gmail.com

Фабрика дверей WoodWay 
вул. Гайова, 38, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(035)243-11-50, (067)208-50-60, 
(066)118-32-01
woodway@ukr.net

Меблева фабрика Акант 
просп. Злуки, 53, 
м. Тернопіль, Тернопільська об-
ласть, 46023 
(035)226-73-25, (050)339-54-39, 
(067)352-30-75
info@akant.te.ua

Фабрика вікон та дверей Панорама 
вул. Об’їзна, 12, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(035)242-30-60, (067)351-44-63

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
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Фабрика Дверей ПАПА КАРЛО 
вул. Новгородська, 14, 
м. Харків, Харківська область, 61145 
(057)702-02-28, (057)345-25-25, 
(067)575-18-08
papacarlomail@gmail.com

Фабрика дверей Броненосець 
вул. 23 Серпня, 51, 
м. Харків, Харківська область, 61103 
(063)570-24-44, (095)737-33-55, 
(096)353-52-27
info@bronenosec.com.ua

Фабрика дверей Коммунар 
вул. Державинська, 2, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(097)700-01-02, (073)700-01-00, 
(066)700-01-01
snab@kommunar.ua

Фабрика дверей Дорум 
вул. Короленко, 25, 
м. Харків, Харківська область, 61003 
(057)757-32-10, (063)313-68-33, 
(067)539-50-70
info@dorum.com.ua

Фабрика дверей Новий Стиль 
вул. Ак. Павлова, 120, 
м. Харків, Харківська область, 61054 
(057)761-94-44, (067)922-94-44, 
(093)763-44-49 
nsdoors.kh@gmail.com

Фабрика дверей Лана 
вул. Червоножовтнева, 7-А, 
м. Харків, Харківська область, 61012 
(057)712-08-10, (050)641-64-90, 
(067)571-41-30 
lana1@ukr.net

Фабрика WoodOK (Східноукраїнський 
деревообробний комбінат) 
вул. Іскринська, 37-А, 
м. Харків, Харківська область, 61093 
(098)399-00-11 
woodok.doors@gmail.com

Фабрика дверей Qualita 
пров. 1-й Лісопарковий, 1, 
м. Харків, Харківська область, 61070 
(057)717-26-12, (067)579-11-72 
info@qualita.com.ua

Фабрика дверей Медведь 
вул. Василя Стуса, 9-А, 
м. Харків, Харківська область 
(066)301-37-57, (067)983-54-97 
sale@dveri-medved.com.ua

Фабрика дверей ОМіС 
вул. Киргизька, 19, 
м. Харків, Харківська область, 61105 
(057)751-37-36, (057)721-11-71, 
(095)076-61-98
sales@omis.com.ua

Фабрика дверей PROFESSIONAL-M 
просп. Московський, 257, 
м. Харків, Харківська область, 61099 
(057)758-24-86, (067)900-40-56, 
(093)124-00-08 
profmdoors@ukr.net

Фабрика дверей STDM 
вул. Миколаївська, 13, 
с. Хроли, Харківський район, 
Харківська область, 62480 
(068)585-76-50, (050)020-47-45 
info@stdm.net.ua

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Компанія «Все із дерева» 
вул. Чигиринська, 58,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18030
(047)271-69-41, (067)266-58-48 
karnayshenko86@mail.ru

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Двері від Гаджука 
пров. Північний, 5, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька область, 32300 
(098)429-34-69, (067)381-39-67 
office@dveri.km.ua

Фабрика дверей RODOS
вул. Сагайдачного, 3-Б,
м. Славута, 
Хмельницька область, 30000

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Берислав 
вул. Комарова, 15, 
м. Берислав, 
Херсонська область, 74300 
(055)467-53-33 
berislav@meta.ua

ТОВ «Товарно-виробнича 
компанія «Новий Свiт» 
вул. Паризької Комуни, 2-Д, 
м. Нова Каховка, 
Херсонська область, 74900 
(055)497-11-11 
market@novyj-mir.ua

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей Термо+ 
вул. Чкалова, 21-Б, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58009 
(095)203-00-23, (097)077-82-77, 
(096)330-30-37
termoplus.ua@gmail.com 
d-y-s-4@ukr.net

Фабрика дверей WinLock 
вул. Заводська, 37-В, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58007 
(037)254-98-87, (050)376-73-33, 
(050)431-52-09 
winlocksmirnov@gmail.com

ТОВ Медіа-Пласт Україна 
вул. Першотравнева, 28-А, 
смт. Лужани, 
Чернівецька область, 59342 
(037)364-44-00, (099)727-90-37, 
(097)855-42-48 
info@mediaplast.com.ua

ТОВ Аплот 
вул. Головна, 24-Л, 
с. Великий Кучурів, 
Сторожинецький район, 
Чернівецька область, 59052 
(037)356-76-63, (067)374-12-08, 
(050)374-73-43 
inna.semenyuk@aplot.ua
olena.yarema@aplot.ua

Фабрика меблів та дверей Транд 
вул. Гагаріна, 81,
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58008 
(037)290-08-00, (095)883-44-14 
office@trand.cv.ua

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Двері Булат» 
вул. Курсанта Єськова, 14, к.1, оф. 42, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14029 
(046)293-33-93, (050)312-99-89, 
(067)312-99-89 
bulat.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей Стимул-Інвест, 
ТМ Абвер 
вул. І. Мазепи, 66/21, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14017 
(063)752-22-02, (067)460-37-97 
abwehrihor2@gmail.com 
natashapodobriy@ukr.net

ТОВ «М І КО ТРЕЙДІНГ» 
вул. Ціолковського, 24, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14001 
(067)532-60-14
yuramolko@gmail.com

Фабрика дверей ARTIZ
вул. Івана Мазепи, 230, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14001 
(044)221-97-49, (098)188-06-16
artizdoor@gmail.com

Фабрика дверей НСД 
вул. Залінійна, 12-В, 
м. Новгород-Сіверський,
Чернігівська область, 16000 
office.nsddoors@gmail.com

Фабрика дверей Korfаd 
пров. Вокзальний, 13, 
м. Корюківка, 
Чернігівська область, 15300 
(046)572-10-16, (046)573-17-83, 
(098)696-74-33 
info@korfad.com.ua

ТОВ «МоДорс»
пров. Гомельський, 17-А, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14037 
(097)504-03-24, (063)982-01-31
info.modors@ukr.net
dzendzero@ukr.net

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Салон Двері Маркет 
просп. Степана Бандери, 8, 
ТЦ «Декор Сервіс», 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)383-93-17, (068)327-93-18, 
(093)846-60-50 
superdveri@ukr.net

Склад-магазин Very Dveri 
вул. Мельникова, 46-А, 
м. Київ, Київська область, 04119 
(096)626-60-09, (093)718-35-37 
verydveri@gmail.com

Салон-магазин Holz 
вул. Новокостянтинівська, 2-А, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(067)694-92-32, (050)415-18-83 
call-centre@holz.ua

Салон інтер’єрних рішень AGT-Plus 
вул. Сортувальна, 2, 
м. Київ, Київська область, 02081 
(044)501-09-24, (096)903-43-00, 
(093)903-43-00 
sales@agtplus.ua 
nesterova@agtplus.ua

Салон дверей Studio Doors 
просп. Перемоги, 4, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(096)188-44-77 
info@studio-doors.com.ua

Салон дверей APRIO 
вул. Глибочицька, 72, 
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)222-61-16, (044)332-44-02, 
(097)500-50-44 
info@aprio.com.ua

Салон-магазин Вашi дверi 
вул. Волинська, 48/50, оф. 307, 
м. Київ, Київська область, 03151 
(044)245-80-86, (044)245-80-78, 
(067)403-22-13 
office@vashidveri.com.ua

Магазин ODV 
просп. Повітрофлотський, 32, 
м. Київ, Київська область, 03186 
(044)222-59-64, (044)331-39-60, 
(099)560-39-69 
odv2008@ukr.net

ТОВ РУСТ 
вул. Шолуденка, 1-А, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(044)481-28-51, (044)481-28-61, 
(044)483-25-98 
rustlock@gmail.com

Магазин Соло Дверi 
вул. Раїси Окіпної, 4-А, 
м. Київ, Київська область, 02002 
(044)353-11-53, (067)353-11-54, 
(093)205-05-98 
solo-dveri@ukr.net

Магазин-салон Лука-Дверi 
вул. Толстого, 16, 
м. Київ, Київська область, 02088 
(044)234-73-61, (097)493-07-13, 
(093)499-63-45 
spsh@luka-dveri.com.ua

Салон Еко ДВЕРІ 
б-р Марії Приймаченко, 8, оф. 70, 
м. Київ, Київська область, 01042 
(044)232-69-65, (067)964-64-61, 
(063)561-09-65 
gluzdakov@ukr.net

Салон Belwooddoors 
вул. Алма-Атинська, 35-А, 
м. Київ, Київська область, 02090 
(044)500-78-01, (067)320-85-16 
belwood.kiev1@belwood.ru

Фірмовий салон WakeWood 
вул. Богдана Гмирі, 8-Б, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(095)275-00-75 
wakewood.info@gmail.com

Фірмовий салон Папа Карло 
вул. Єлизавети Чавдар, 1, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)575-25-75, (067)440-88-15, 
(095)213-77-77 
info_superdveri@ukr.net

Салон Дверляндія 
просп. П. Григоренка, 38-В, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)383-47-58, (067)415-08-02, 
(067)403-12-22
info@dverliandia.com.ua

Склад-магазин dveri123.com.ua 
вул. Віскозна, 4-В, 
м. Київ, Київська область, 02660 
(068)171-48-60, (093)506-49-92

Салон-магазин Дверний Олімп 
вул. Закревського, 21, 
м. Київ, Київська область, 02217 
(044)221-28-66, (044)223-76-65 
dvernoyolimp@gmail.com

ПродавціКаталог компаній
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Салон-магазин Всi дверi 
просп. В. Лобановського, 119, 
м. Київ, Київська область, 03039 
(044)332-77-91, (050)446-86-86 
info@vsedveri.com.ua

Салон-магазин ДВЕРКО 
вул. Стадіонна, 6, 
м. Київ, Київська область, 03035 
(044)383-32-53, (044)248-79-74, 
(067)993-97-38 
diul1@ukr.net

Салон дверей ТМ SteelGuard 
просп. Перемоги, 67, корп. D, 
м. Київ, Київська область, 03113 
(097)787-18-18, (063)787-18-18, 
(095)787-18-18 
d1@dooroom.com.ua

Гіпермаркет Город Дверей 
просп. Степана Бандери, 26-В, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)393-32-19, (067)465-27-31, 
(093)188-81-37 
1@door.city

Магазин Puerta 
вул. Михайла Ломоносова, 50/2, 
м. Київ, Київська область, 03191 
(098)767-86-55, (093)131-17-70, 
(066)733-12-17

Магазин Дверний Проект 
вул. Драгоманова, 2, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(093)568-51-51, (095)568-51-51, 
(096)568-51-51 
dvernoyproekt@gmail.com

Магазин Двері 
Підлога Меблі RONDO
вул. Олени Пчілки, 8,
м. Київ, Київська область, 02000
(067)171-75-23, (093)297-63-43
mail@rondo-dveri.com.ua

Оптовий склад REDFORT 
вул. Новокостянтинівська, 1-Г, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(098)554-05-52 
redfort.office@gmail.com

Салон Арка Studio 
вул. Кирилівська, 117, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(098)105-63-63, (066)105-63-63, 
(093)105-63-63 
arka.salon1@gmail.com

Салон Секрет 
вул. Петропавлівська, 6, ТЦ «4Room», 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)274-00-25, (098)785-77-13 
4room@secret.dp.ua

Магазин вікон та дверей Веданта 
вул. Автозаводська, 24/2, 
м. Київ, Київська область, 04074 
(044)351-18-01, (067)446-95-86

Салон Інтер’єр Комплекс 
вул. Метрологічна, 14-Б, 
м. Київ, Київська область, 03143 
(067)366-07-10, (093)525-03-08, 
(066)171-98-38 
komplexkiev@gmail.com

Фірмовий салон Rodos 
вул. Кільцева, 110, ТЦ «Аракс», 
м. Київ, Київська область, 03134
(050)425-69-19 
araks.km@aquarodos.com

Дизайн-студiя дверей Superdveri 
вул. Анни Ахматової, 30, 
м. Київ, Київська область, 02095 
(044)575-25-75, (050)412-22-99 
superdveri.info@gmail.com

Салон-магазин Академія Інтер’єра 
пров. Політехнічний, 4, 
м. Київ, Київська область, 03035 
(044)277-33-66, (050)411-48-68, 
(063)600-64-25 
larina@yuna96.com.ua

Салон магазин InteriorWood 
вул. Княжий Затон, 4, 
м. Київ, Київська область, 02095 
(044)573-78-47 
prodveri@ukr.net

Магазин Граф-Стиль 
вул. Дніпровська Набережна, 3-A, 
м. Київ, Київська область, 02152 
(044)361-38-66, (044)361-39-66, 
(050)348-13-19 
grafparket@mail.ru

Салон-магазин VsiDveri.kiev.ua 
просп. Визволителів, 5, 
м. Київ, Київська область, 02125 
(093)149-30-53, (096)625-01-77 
dverka1@ukr.net

Салон-магазин Ладні двері 
просп. Науки, 4, 
м. Київ, Київська область, 03039 
(044)502-47-72, (067)442-43-91, 
(063)233-22-66 
ladnidveri@gmail.com

Салон дверей Фаворит 
вул. Драгоманова, 6-А, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(044)227-98-48, (098)524-95-70, 
(063)999-26-97 
favoritdveri@ukr.net

Салон Центр Дверей та Інтер’єру 
просп. Степана Бандери, 8, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)277-91-12, (097)323-05-33, 
(050)910-00-96 
info@vhodnye-dveri.com.ua

Салон дверей Fort-Lock 
вул. Михайла Ломоносова, 50/2, 
м. Київ, Київська область, 03191 
(044)355-02-18, (096)378-93-51 
dvfortlock@gmail.com

 ДВЕРІ НАЙКРАЩИХ ВИРОБНИКІВ 
 просп. Степана Бандери, 8, 
 3-й поверх (навпроти Епіцентру), 
 м. Київ, Київська область, 04073
 (098)596-94-96, (099)641-77-30 
 dvnv.ua@gmail.com 
 fb.com/DVNV.UA

Шоу-рум KapRem 
б-р Вацлава Гавела, 31, 
м. Київ, Київська область, 03065 
(044)455-48-73, (067)509-95-05, 
(093)012-60-20 
info@kaprem.com.ua

КИЇВ
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Салон-магазин Лео Кераміка 
вул. Глибочицька, 53, 
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)225-05-00, (063)254-98-68 
leo@leoceramika.com

Салон дверей PORTE’S 
просп. Степана Бандери, 8, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)331-35-45, (067)467-28-77 
info@portes.com.ua

Онлайн-маркет дверей El Porte 
вул. Мечникова, 2, 
м. Київ, Київська область, 01133 
(066)781-98-99, (096)919-11-33 
elporte.ua@gmail.com

Магазин дверей Domtexnik 
вул. Галицька, 1, 
м. Київ, Київська область, 04123 
(044)333-48-65, (096)334-32-84, 
(095)257-29-38 
domtexnik@gmail.com

Салон-магазин ТОРН 
вул. Щусєва, 4, 
м. Київ, Київська область, 04060 
(044)353-15-68, (067)555-01-01, 
(093)300-74-19 
torn3@i.ua

Салон дверей Русанівка 
вул. Ентузіастів, 5, 
м. Київ, Київська область, 02154 
(073)928-28-22 
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон-магазин Domosvit 
просп. Степана Бандери, 8, 
корп. 16-А, ТЦ «Декор Сервіс»,
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)587-74-45, (096)335-51-77 
info@domosvit.net.ua

Магазин Dveri.ua 
просп. Петра Григоренка, 38-А, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)577-07-77, (050)411-98-11 
kiev@dveri.ua

Салон Підлога та Двері 
просп. Героїв Сталінграду, 6, корп. 6, 
м. Київ, Київська область, 04211 
(044)337-53-30, (067)518-82-89 
info@poly-dveri.ua

Продуктивна компанія Халес 
вул. Волинська, 48\50, оф. 307, 
м. Київ, Київська область, 03151 
(044)245-80-86, (067)403-22-13 
info@hales.com.ua

Салон FREEDOM LUXURY HOME 
Столичне шосе, 101, 
ТЦ «Домосфера»,
м. Київ, Київська область, 03045 
(044)259-31-10, (067)468-29-09 
info@freedom.ua

Салон EURODOORS 
вул. Мала Кiльцева, 6, 
м. Київ, Київська область, 08131 
(068)928-28-22 
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон-магазин ТРІО ДВЕРІ 
вул. Кільцева, 110, ТЦ «Аракс»,  
м. Київ, Київська область, 08131 
(044)501-16-77, (067)633-60-05 
araks@triodveri.com

Магазин дверей Саме Те 
вул. Щербакова, 4, 
м. Київ, Київська область, 03062 
(044)361-26-99, (096)729-43-31, 
(093)243-30-44 
dveri-samete@ukr.net

ТМ «Галерея дверей»
вул. Новокостянтинівська, 2-А, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(067)325-70-90 
galery_doors@ukr.net

Магазин дверей Lemard 
вул. Котовського, 9/27-А, 
м. Київ, Київська область, 04060 
(044)233-20-25, (063)233-20-25 
i@lemard.com.ua

Салон Замки Двері
вул. Анни Ахматової, 14-А, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(044)570-17-41, (068)410-46-68, 
(093)483-76-86 
zmdshop@gmail.com

Магазин Двері 
вул. Миропільська, 4-А, маг. 53-А,
м. Київ, Київська область, 02192 
(044)353-39-10, (067)506-15-30, 
(096)204-64-34 
kievdoors@gmail.com

Перший Гіпермаркет дверей
вул. Мала Кільцева, 6,
м. Київ, Київська область, 08131
(044)353-21-44

Салон-магазин ЄВРОДВЕРІ 
просп. Московський, 8, корп. 16-А, 
оф. 710, ТЦ «Декор Сервіс», 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)592-05-07, (044)228-24-28, 
(098)124-01-34 
sales@evrodveri.com.ua

Салон Термопласт плюс 
б-р Чоколівський, 20, 
м. Київ, Київська область, 03186 
(067)167-76-33, (050)163-10-56 
termo.zakaz@gmail.com

Магазин Дверний Дім 
вул. Кирилівська, 86, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(044)227-54-75, (097)820-52-32, 
(093)475-64-25 
info@dvernoydom.com.ua

Салон Просто Двері 
вул. Курська, 4-А, 
м. Київ, Київська область, 03049 
(044)362-24-08, (098)607-60-60, 
(073)607-60-60 
prostodveri.com.ua@gmail.com

Салон Ваш Вид 
вул. Вербова, 24, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)228-98-26 
info@wid.in.ua
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Салон дверей ET Group 
вул. Златоустівська, 30, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(095)493-44-33 
kiev@et-group.com.ua

Салон дверей Бережа 
просп. Голосіївський, 17, 
м. Київ, Київська область, 03039 
(044)258-25-48, (067)442-55-32, 
(066)507-10-17 
info@berezha.com

Фірмовий салон Новий Світ 
вул. Олени Теліги, 3, 
м. Київ, Київська область, 04112 
(044)456-26-11, (044)456-26-21 
(099)424-44-44 
kiev@novyj-mir.ua

 Оптовий склад «ОПТмаркет 
 Дверей» - ТМ «ПОРТАЛА»
 Петропавлівська площа, 1,
 м. Київ, Київська область, 04073
 (067)904-06-04, (095)016-17-44,
 (097)237-58-85
 miheeff1@gmail.com

Магазин Новосіл 
вул. Анни Ахматової, 14-А, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(067)324-71-73, (093)496-00-01, 
(095)589-78-78 
novosel-kiev@ukr.net

Магазин MEGA-DVERI 
вул. Жмеринська, 24-В, 
м. Київ, Київська область, 03148 
(044)360-91-62, (097)955-83-95, 
(095)307-62-68 
woodmaster@i.ua

Інтернет-магазин HomePoint 
вул. М. Майорова, 7, оф. 1012, 
м. Київ, Київська область, 04201
(044)502-99-91, (068)440-60-44 
safitalocks@gmail.com

Інтернет-магазин 0443622812.com 
м. Київ, Київська область 
(044)362-28-12, (096)272-63-48, 
(063)818-23-71 
info@0443622812.com

Інтернет магазин Механiк Груп
б-р Лепсе, 8, 
м. Київ, Київська область, 03067 
(044)332-99-20, (067)899-59-09, 
(067)329-59-87 
mgdveri@gmail.com

Інтернет-магазин Alcatraz 
вул. Здолбунівська, 7, 
м. Київ, Київська область, 02081 
(044)221-67-20, (068)622-13-35, 
(063)652-84-69 
alcatraz.ua@ukr.net

Інтернет магазин ЮСА 
просп. Маяковського, 26-Д, маг. 41, 
ТЦ «Маяк», 
м. Київ, Київська область, 02217 
(044)596-12-00, (067)404-99-53, 
(063)143-00-03

Інтернет-магазин Assist 
39 Andriya Malishka St.
Kyiv, Kyiv Region 02192
(044)232-06-98, (067)907-24-14 
assist.kiev.ua@gmail.com

Інтернет-магазин SuperMart 
вул. Бережанська, 22, 
м. Київ, Київська область, 04201 
(044)362-59-72, (067)128-57-89, 
(097)377-15-26 
info@supermart.com.ua

Інтернет-магазин Двері Оберіг 
вул. Михайла Бойчука, 44, 
м. Київ, Київська область, 01103 
(044)332-08-64, (097)185-02-05, 
(073)041-80-68 
profesional@ukr.net

Інтернет-магазин Doorshop.com.ua 
м. Київ, Київська область 
(044)222-97-31, (097)736-99-73, 
(093)230-75-95 
sales@doorshop.com.ua

Інтернет-магазин Union 
вул. Братиславська, 3, 
м. Київ, Київська область, 02156 
(044)360-95-86, (067)703-73-25, 
(093)552-00-14

 Фірмовий салон STATUS DOORS
 вул. Зарічна, 1-В, 
 м. Київ, Київська область, 02132
 (067)994-79-13
 odm.doors@gmail.com

Інтернет-магазин 100 дверей 
вул. Петропавлівська, 16, 
м. Київ, Київська область, 04086 
(067)514-65-71, (063)220-04-59 
100dverey@ukr.net

Інтернет-супермаркет 
DEADLINE market 
м. Київ, Київська область
(067)973-77-53, (097)693-15-66

Інтернет-магазин Арт Двері 
м. Київ, Київська область 
(044)361-82-86, (096)116-95-95, 
(063)245-95-95 
art.dveri@ukr.net

Перший Гіпермаркет дверей
вул. Мала Кільцева, 6, 
м. Київ, Київська область, 08131
(044)353-21-44

Салон дверей DVM 
просп. Бажана, 12, оф. 10, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)502-58-87, (097)097-54-39, 
(066)443-37-29 
dvm@dvmdoors.com.ua

Салон-магазин Рондо
вул. О. Пчілки, 8,
м. Київ, Київська область, 02000
(067)171-75-23, (093)297-63-43
mail@rondo-dveri.com.ua

 Фірмовий магазин Rodos 
 вул. Соборна, 6, ТЦ «4ROOM», 
 м. Київ, Київська область, 08130
 (050)468-00-18
 4room@aquarodos.com

КИЇВ
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Магазин Дверний Олiмп 
вул. Нове шосе, 8, 
м. Буча, Київська область, 04114 
(044)221-28-66, (044)223-76-65, 
(067)403-55-16 
dvernoyolimp@gmail.com

Салон-магазин Дверi Бiлорусiї 
вул. Київська, 33, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(067)509-63-87 
info@dveribelorussii.com

Салон-магазин Дверний Олiмп 
вул. Соборна, 118/19, 
м. Ірпінь, Київська область, 08205 
(044)223-76-65 
dvernoyolimp@gmail.com

Салон Супермаркет дверей 
вул. Київський шлях, 98-Г, 
м. Бориспіль, 
Київська область, 08300 
(093)111-44-77 
dveriborispol@ukr.net

Салон Двоє Дверей 
вул. Чубинського, 4, 
с. Софіївська Борщагівка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08131 
(044)383-06-74, (068)126-24-69, 
(093)846-50-07

Салон Full House 
вул. Шолуденка, 6-В, 
м. Вишгород, 
Київська область, 07300 
(066)777-50-15, (096)777-50-20 
fullhouse.vyshgorod@gmail.com

Салон-магазин Дверний Олiмп 
вул. Київська, 265, 
м. Бровари, Київська область, 04114 
(044)221-28-66, (044)223-76-65 
dvernoyolimp@gmail.com

LOFT market 
вул. Миру, 9-В, 
м. Обухів, Київська область, 08700 
(096)461-19-19 
mebli9b@bigmir.net

Салон дверей Miron House 
вул. В. Стуса, 4, 
м. Вишневе, Київська область, 08132 
(096)447-65-55, (096)080-72-22 
mironhouse@gmail.com

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Склад Дверей №1 
вул. Родіона Скалецького, 15-А,
м. Вінниця, Вінницька область, 21018 
(043)257-58-59, (097)500-70-86 
vinstraj@ukr.net

Салон дверей Фарес 
вул. 600-рiччя, 17, 
м. Вінниця, Вінницька область, 20121 
(043)250-55-92, (067)390-94-50 
faresdveri@mail.ru

Дверi комфорту 
вул. Брацлавська, 29, оф. 2, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21000 
(043)261-28-20, (097)239-41-07, 
(093)770-12-73 
kngvin@ukr.net

Магазин Дверна Хата
вул. Князів Коріатовичів, 194, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21018 
(068)083-70-60, (093)749-90-43 
vin-dveri@ukr.net

Магазин Екостиль 
вул. Київська, 16, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21009 
(096)938-96-28 
olegkostiuk@ukr.net

Фабрика Iмперiя дерева 
вул. Костянтина Василенка, 9, 
ТЦ «Атом»,
м. Вінниця, Вінницька область, 21037 
(096)555-79-55 
vipartwood@gmail.com

Двері Ексклюзив 
вул. Зодчих, 18, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21037 
(063)255-18-88, (067)115-57-77 
dveriexclusive@gmail.com

Салон-магазин Страж 
вул. Магістратська, 82, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21050 
(043)255-55-40, (096)302-67-83 
vinstraj@ukr.net

Салон стальних і 
міжкімнатних дверей «KOMMUNAR»
вул. Київська, 29, 
ЖК «Набережний Квартал-1»,
м. Вінниця, Вінницька область, 29000
(0432)502-602, (066)972-85-15, 
(098)989-32-91, (063)015-12-63
kommunar.vinnytsia@gmail.com

Салон вхідних і 
міжкімнатних дверей KVOD
вул. Магістратська, 64, 
м. Вінниця, Вінницька область
(068)015-22-27, (067)430-08-70, 
(098)693-95-67
kvod.vin@gmail.com

Двері Білорусії
вул. Київська, 16, 
м. Вінниця, Вінницька область,21009
(093)502-50-52
vin@dveripolese.com.ua

Двері Полісся
вул. Князів-Коріатовичів, 168-А, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21018
(067)412-05-00, (093)700-71-80
vn_dveri@dveripolese.com.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
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Салон ПанДор 
вул. Задворецька, 1-А, 
м. Луцьк, Волинська область, 43000 
(033)228-66-82, (050)438-68-86, 
(050)674-56-14
pandoor@ukr.net

Магазин Справжнi дверi 
вул. Карпенка-Карого, 15-А, 
ТЦ «Європа», 
м. Луцьк, Волинська область, 43024 
(099)434-56-57, (098)796-51-18 
helicon.lutsk@gmail.com

Салон-магазин www.DVERI.lutsk.ua 
вул. Рівненська, 11, 
м. Луцьк, Волинська область, 43020 
(068)777-06-33, (095)777-06-33 
dverilutsk@ukr.net

Салон-магазин Вiксiс 
вул. Львівська, 63-Г, 
м. Луцьк, Волинська область, 43018 
(033)262-665, (097)146-59-74, 
(095)483-12-68 
viksis17@gmail.com

Салон-магазин ЕкоТренд 
просп. Волі, 54, 
м. Луцьк, Волинська область, 43010 
(066)474-30-61 
t0664743061@gmail.com

Салон-магазин Євродек 
вул. Ковельська, 66, 
м. Луцьк, Волинська область, 43001 
(033)229-14-00, (050)372-80-40 
smlutsk1ua@gmail.com

Салон HORMANN 
вул. Ковельська, 22, 
м. Луцьк, Волинська область, 43001 
(033)277-65-90, (097)770-11-15, 
(050)223-22-41 
igor.vorota@ukr.net

Салон KVG Group 
вул. Кравчука, 11-А, 
м. Луцьк, Волинська область, 43026 
(097)304-02-32, (050)658-92-90, 
(093)840-40-42 
k3.vggroup@gmail.com

Інтернет-магазин Метр на Метр 
просп. Перемоги, 24, 
м. Луцьк, Волинська область, 43005 
(033)278-93-00, (033)278-46-77, 
(067)334-33-68 
metrnametr@ukr.net

Магазин-салон Гранд 
вул. Левицького, 2-А, ТРЦ «Брістоль»,
м. Ковель, Волинська область, 45001 
(099)106-73-00 
dverikovel@ukr.net

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ТРІО ДВЕРІ 
просп. Олександра Поля, 59, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49054 
(056)790-48-13, (067)562-00-75, 
(050)420-12-71 
dnepr@triodveri.com

Магазин OUTLET 
просп. Богдана Хмельницького, 148-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49051 
(067)654-67-87 
outlet@tdk.net.ua

Магазин Комфорт-Хата 
просп. Героїв, 12, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49100 
(056)785-57-58, (098)785-57-58, 
(095)785-57-58

Салон вікон та дверей Rama 
вул. Героїв Громадянської війни, 11, 
м. Дніпро,
Дніпровська область, 49125 
(056)789-75-92

DoorHan 
вул. Руденка, 77, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49101 
(056)790-56-86 
dnepropetrovs@doorhan.net

Салон-магазин Майстер 
Донецьке шосе, 122-К, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49130 
(050)130-80-02 
dveri-mayster@yandex.ru

Магазин Interio 
вул. Михайла Грушевського, 9, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(067)748-34-43, (067)611-41-10 
interio-dp@mail.ru

Салон-магазин Леонардо 
просп. Олександра Поля, 48-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49054 
(056)790-01-60, (056)790-01-61 
leonardo@gt.com.ua

Фiрмовий салон дверей Прокс 
вул. Новосільна, 15-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49054 
(056)741-48-66, (067)541-58-20, 
(067)541-67-88 
dverdpua@ua.fm

Салон дверей Дверi на Плеханова, 7 
вул. Князя Володимира Великого, 7, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)234-69-06, (067)985-99-31 
plehanova7@ukr.net

ET Group 
вул. Михайла Грушевського, 4-Б,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(095)230-22-66, (068)234-69-24 
info@et-group.com.ua

Салон-магазин Дверний Бум 
просп. Слобожанський, 37, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49083 
(067)225-54-54

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Салон дверей МаксЛория 
вул. Миронова, 17, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)788-56-22, (068)840-71-77, 
(095)670-94-20 
7885622@gmail.com 
info@ml.dp.ua

Інтернет магазин Дверний центр 
вул. Михайла Грушевського, 55-А,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49069 
(056)789-29-39, (056)233-94-14, 
(067)635-41-55 
dvernoi_centr@mail.ru

Decorum
вул. Ярослава Мудрого, 57-А,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000
(067)567-23-74
decorum.dp@gmail.com

Інтернет-магазин TopZamok 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область
(056)732-40-50, (096)753-00-85, 
(063)753-00-85 
topzamok@gmail.com

Інтернет-магазин Нова Будова 
вул. Робоча, 23-М, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49006 
(066)692-55-26, (068)719-93-47, 
(093)248-54-37 
kml3848@ukr.net

Супермаркет вікон 
та дверей SWD.IN.UA 
вул. Соборності, 73, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)443-02-00, (096)025-71-11, 
(095)785-62-27 
sale@swd.in.ua

Магазин Дверi оптом 
вул. Телевізійна, 2/12, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(067)565-62-97

Магазин дверей Гарант Пласт-КР 
вул. Адмірала Головко, 40, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область, 50000 
(056)401-33-15, (068)401-33-15 
garplast@yandex.ru

Салон Двері 
вул. Мелешкіна, 43-Д, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область, 50000 
(067)395-08-00

Супермаркет Двері+ 
вул. Мелешкіна, 1-А, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область, 50000 
(068)029-06-65 
info@septima-ds.com.ua

Дверний салон СептіМа 
вул. Електрозаводська, 1-А, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)495-25-14, (097)356-28-58 
info@septima-ds.com.ua

Салон-магазин Окошко 
вул. Соборності, 45, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)401-89-00, (067)541-54-04

Магазин ДоВЕРИе 
просп. Миру, 2-А, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(068)850-12-82 
bestdveri@mail.ua

Салон вікон та дверей WDS
вул. Курчатова, 1,
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000
(056)401-26-65, (098)501-91-50

ТПГ «ОселяБуд» 
вул. Берегова, 164/А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область
(056)794-33-20, (056)372-76-09 
info@oselyabud.com

Магазин Домовик
вул. Заводська, 16,
м. Жовті Води, 
Дніпропетровська область, 52200
(056)522-95-94

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Магазин Дверi Полiсся 
вул. Вітрука, 9, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10024 
(093)333-96-43 
dveri4@dveripolese.com.ua

Магазин дверей Антураж 
вул. Покровська, 18, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029 
(067)591-87-60, (063)401-71-80 
zt.in@ukr.net

Новобуд
вул. Щорса, 63, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10002
(041)244-93-21, (093)315-01-67

Склад-магазин ComplektDoors 
пров. 1-й Корольова, 7-А, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10025 
(067)657-21-37, (098)232-34-42, 
(063)453-21-37

Фабрика дверей Alexdoors 
вул. Покровська, 63, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10002 
(067)920-04-57 
director@alexdoors.com

Двері Полісся
вул. В. Бердичівська, 72, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10002
(093)145-59-90, (041)246-62-66
dveri3@dveripolese.com.ua
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Аплот 
пл. Ш. Петефі, 31, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000 
(050)950-40-77 
domis-uzh@ukr.net

Салон дверей Тріель
вул. О. Блистіва, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88001 
(050)519-68-19 
trieldoor@gmail.com

Салон-магазин Нашi Дверi 
вул. Л. Толстого, 44, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88018 
(068)815-54-08, (095)072-93-41 
nashidveri.uzh@gmail.com

Студія дизайну інтер’єрів 
Villa Grande 
вул. Собранецька, 46, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000 
(031)261-37-23, (067)312-57-76, 
(099)525-67-83 
villagrande.uz@gmail.com

Магазин Водограй 
вул. Капушанська, 10, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88018 
(031)264-04-40, (050)702-30-20

Салон-магазин Світ дверей 
вул. Шумна, 32, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88002 
(050)432-19-74 
fakt@list.ru

Салон Дверей Тук Тук 
вул. Стуса, 6, 
м. Мукачево,
Закарпатська область, 89600 
(031)313-84-31, (050)432-37-49 
tuk-tukdveri@yandex.ru

Салон вікон та дверей ТермоПлюс 
вул. Матросова, 19, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(050)649-73-37, (097)192-44-37 
termoplus.m@ukr.net

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей VERTO 
вул. Перемоги, 19, 
м. Запоріжжя,
Запорізька область, 69001 
(061)224-03-77, (063)584-15-87 
dveri_opt_zp@ukr.net

Салон-магазин  «Двері + Підлога»
просп. Ювiлейний, 14, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69114 
(061)224-95-15, (067)140-05-70, 
(050)422-11-77
merbau@ukr.net

Фірмовий салон фабрики
дверей «ПАПА КАРЛО»
просп. Соборний, 173, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000
(061)32-00-07, (067)660-04-60, 
(050)422-11
papacarlo.zp@ukr.net

Салон дверей Меранті-плюс 
вул. Перемоги, 44, 
м. Запоріжжя, 
Запорiзька область, 69001 
(061)232-69-60, (095)770-01-59
merbau@ukr.net

Салон-магазин «ДВЕРНИЙ МАРКЕТ»
вул. Перемоги, 61, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000
(061)219-07-19, (067)612-03-99
merbau@ukr.net

Фірмовий салон «ДВЕРІ БІЛОРУСІЇ»
просп. Соборний, 13, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000
(061)222-31-80, (067)170-01-10, 
(050)870-68-99
merbau@ukr.net

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Двері Білорусії
вул. Грушевського, 93, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029
(041)246-65-66, (063)463-73-32
dveribelorus@m-ok.com.ua

Двері Білорусії
вул. Київська, 74, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10030
(041)246-65-59, (063)050-22-55
pol2@m-ok.com.ua

Двері Білорусії
вул. Карла Лібкнехта, 56, 
м. Бердичів, 
Житомирська область, 13300
(041)434-75-74, (093)346-45-08
berdichev@m-ok.com.ua

Двері Білорусії
вул. Кірова, 27/1, 
м. Коростень, 
Житомирська область, 11501
(093)653-35-33, (063)463-71-26
korosten@m-ok.com.ua
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Салон-магазин Майстер ключ 
вул. Лобановського, 10, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69006 
(098)303-31-41, (066)766-36-37, 
(063)568-57-22

Cалон-магазин Vist 
вул. Перемоги, 48, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(061)213-33-63, (061)213-33-83 
natalya.guzir@vist.zp.ua

Салон-магазин Porta 
вул. Перемоги, 48,
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(061)213-52-00, (061)213-33-63, 
(050)486-16-45

Інтер’єр-салон House 
вул. Лермонтова, 23, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69005 
(061)701-72-24, (096)680-73-24, 
(066)501-68-08 
house.market@ukr.net

Фірмовий салон Віконда 
просп. Соборний, 179, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69006 
(061)701-67-70 
i.suhova@vikonda.zp.ua 
info@vikonda.zp.ua

Фірмовий салон дверей Прокс 
вул. Перемоги, 65, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69035 
(061)220-54-02 , (067)541-88-01, 
(067)541-58-21 
proks_modern@i.ua

Магазин Все для ремонту 
вул. Запорізька, 2-В, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69002 
(098)535-08-74

Салон-магазин Ярмарка дверей 
просп. Ювілейний, 29, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69076 
(061)224-93-62 
yarmarka.dwerei@yandex.ru

Салон дверей Safe Home 
вул. Новобудов, 3, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000 
(061)242-48-11, (096)702-19-37, 
(099)354-08-93

Салон Паритет-Запоріжжя 
вул. Трегубенко, 11, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69006 
(061)220-30-39, (096)768-15-15, 
(095)768-15-15 
mail@paritet.zp.ua

СЕВІ-ТРЕЙД 
вул. Кузнецова, 34, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69014 
(097)724-02-02 , (066)539-94-97 
sevi-dnepr@mail.ru

Магазин ДверiПан 
вул. Яценко, 1, 
м. Запоріжжя,
Запорізька область, 69057 
(067)709-15-53, (093)218-62-72 
dveripan@gmail.com

Салон-магазин Zimen 
просп. Соборний, 216, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69032 
(061)212-06-43, (097)166-77-06, 
(099)070-40-28

Магазин ЛоксМайстер Запоріжжя 
вул. Лермонтова, 18, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69005 
(067)619-18-14, (050)950-86-80

Салон Сейфи-Двері 
вул. 12 квітня, 5, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(061)220-87-45, (096)760-30-98, 
(066)687-87-51 
metalmeb2005@ukr.net

Шоу-рум СтройБум 
просп. Соборний, 17, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69063 
(061)764-13-71, (067)444-55-56, 
(095)444-55-56 
info@stroibum.com.ua

Магазин Затишний Дім 
вул. Приходська, 45-А, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69014 
(061)270-51-41, (066)647-46-08, 
(067)870-67-78 
sergei-kr77@mail.ru

Салон-магазин Doors&Floors 
вул. Перемоги, 52, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69035 
(061)224-16-14, (066)879-24-13, 
(097)531-77-85 
inna@stroibum.com.ua

Перше віконне бюро 
вул. Українська, 36, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69095 
(061)707-13-30, (066)149-01-71, 
(067)850-20-02 
pershevikonne@gmail.com

Інтернет-магазин РемСтройДом 
вул. Олександрівська, 61, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69002 
(061)707-92-94, (095)703-77-22, 
(096)369-72-72 
info@rsdom.com.ua

Салон 100 дверей 
просп. Богдана Хмельницького, 66-А, 
м. Мелітополь, 
Запорізька область, 72309 
(061)943-73-95, (067)613-19-27 
dekor-prestige@mail.ru
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Галерея Дверей плюс 
вул. Вовчинецька, 191, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76007 
(034)271-23-95, (050)373-38-00 
galerydoor.if@mail.ru

Салон дверей Елім 
вул. Вовчинецька, 124, корп. 2, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76007 
(034)250-80-44, (050)734-66-31 
elim1.if@gmail.com

Гіпермаркет Дверей 
вул. Василіянок, 22, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76018 
(066)806-51-68, (067)580-05-38 
termooleg@mail.ru

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Браво 
вул. Соборна, 30, 
м. Кропивницький, 
Кіровоградська область, 25013 
(052)227-08-97, (095)321-00-08, 
(068)068-10-25 
bravoteplo@gmail.com

Магазин Глобус 
вул. Луначарського, 21, 
м. Кропивницький, 
Кіровоградська область, 25006 
(052)236-10-66, (067)520-93-99 
zakupki@globusbm.com

Магазин Mirodveri 
вул. Велика Перспективна, 84, 
м. Кропивницький, 
Кіровоградська область, 25001 
(068)343-09-54, (093)935-35-99, 
(095)392-95-74 
info@mirodveri.com

ТД Домовой 
вул. Дружби, 15-Б,
м. Світловодськ, 
Кіровоградська область, 27500 
(096)271-27-25, (067)610-65-53
svetlodomovoy@gmail.com

Салон Вишукані двері 
вул. Порохова, 20-А, 
м. Львів, Львівська область, 79015 
(067)654-06-04

Салон дверей та вікон Лео Порте 
вул. В. Великого, 123, 
м. Львів, Львівська область, 79071 
(067)673-15-66, (097)247-77-05 
leoporte@mail.ru

Салон Інтеріо 
просп. Червоної Калини, 76, 
м. Львів, Львівська область, 79049 
(032)223-56-39, (032)223-56-40, 
(067)223-56-40 
papacarlo.lviv@gmail.com

Салон Lvivski 
просп. Чорновола, 39, 
м. Львів, Львівська область, 79058 
(032)255-44-44, (067)340-08-54 
lvivski.info@gmail.com

Магазин СтарДизайн 
вул. Луганська, 18, 
м. Львів, Львівська область, 79034 
(032)295-85-00, (097)513-63-32

Ательє Вікон та Дверей Метеора 
вул. Наукова, 2-Б, ТЦ «Панська Оселя»,
м. Львів, Львiвська область, 79053 
(032)245-49-84, (067)675-93-79 
meteora-vip@i.ua

Фiрмовий салон Болема 
вул. Сихівська, 4, 
м. Львів, Львівська область, 79066 
(032)232-01-84, (067)373-57-31, 
(050)434-28-18 
vikna@bolema.ua

Фабрика воріт 
вул. Б. Хмельницького, 228, 
м. Львів, Львівська область, 79037 
(032)253-82-04, (067)611-02-22 
fabrykavorit@gmail.com

Салон Door&Floor 
вул. Героїв УПА, 77, 
м. Львів, Львівська область, 79015 
(032)242-50-22, (067)620-00-22

Салон Двері плюс 
вул. Героїв УПА, 73, 
м. Львів, Львівська область, 79015 
door_plus@ukr.net

Магазин Гуртом 
вул. Городоцька, 357/4, 
м. Львів, Львівська область, 79040 
(032)242-32-71, (067)340-55-22 
gurtom.manager@gmail.com

Салон Альберо 
вул. Городоцька, 172, 
м. Львів, Львівська область, 79022 
(032)232-91-12 
sikora.zoryana@leoceramika.com 
reklama.kerama_centr@ukr.net

Гіпермаркет дверей та 
підлоги Практик 
вул. Городоцька, 286-Б, 
м. Львів, Львівська область, 79022 
(032)295-07-08, (067)341-62-88, 
(095)919-40-84 
a.dzyurbil@interior-expert.com

Салон Центр Дверей 
вул. Перфецького, 2-А,
м. Львів, Львівська область, 79053 
(067)949-99-01, (097)994-82-13, 
(067)260-50-45

Центр дверей Salvadoor 
вул. Моршинська, 1, 
м. Львів, Львівська область, 79044 
(032)232-99-64, (067)314-48-07 
office@salvadoor.com
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Зебрано 
вул. Шевченка, 87, 
м. Львів, Львівська область, 79039 
(032)232-52-10, (097)247-77-04 
zebrano-lviv@mail.ru

Салон Iнтер ДІМ 
вул. Княгині Ольги, 100-К, 
м. Львів, Львівська область, 79053 
(032)244-30-62, (032)238-96-31, 
(096)368-10-40 
interdom81@mail.ru

Салон дверей ANDI 
вул. В. Великого, 35, 
м. Львів, Львівська область, 79053 
(032)263-92-90 
andi.door@gmail.com

Магазин Віконний ряд 
вул. Сихівська, 2, 
м. Львів, Львівська область, 79066 
(032)245-08-37, (067)340-10-91 
vik.ryad@gmail.com

Салон Дiм Пiдлоги та Дверей 
вул. Щирецька, 36, ТЦ «Будмаркет», 
м. Львів, Львівська область, 79071 
(032)295-67-06, (067)259-76-11, 
(097)085-35-24 
dimpidlogi@ukr.net

Салон Троянда 
вул. Стуса,
с. Ходорів, Жидачівський район, 
Львівська область, 81750 
(068)691-74-72, (097)660-82-64, 
(063)028-85-18 
troianda_vdp@ukr.net

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Демидов Груп 
вул. Велика Морська, 62, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54030 
(093)944-71-68, (066)407-42-52 
info@demidovgroup.com.ua

Салон Vikra 
просп. Центральний, 112, 
м. Миколаїв,
Миколаївська область, 54055 
(051)271-27-59, (093)180-32-36 
office@vikra.mk.ua

Магазин VDK 
просп. Богоявленський, 234-Б, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54050 
(051)267-57-68, (051)267-57-40, 
(050)318-60-81 
vdkshop001@gmail.com

Салон Prosto 
вул. Потьомкінська, 13, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54030 
(051)272-77-27, (095)572-57-27, 
(067)172-77-27 
info@oknaprosto.com.ua

Магазин Вікна Дворик 
вул. Херсонське шосе, 96/2, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(051)271-17-08, (096)499-99-69, 
(066)734-87-62 
okonniy.dvorik@gmail.com

Інтернет магазин Dveri.nikolaev.ua 
вул. Лазурна, 20-Б, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54058 
(051)271-90-17, (099)503-04-44, 
(063)122-84-44 
dveri.nik@i.ua

Супермаркет дверей Аванті 
вул. Космонавтів, 81/24, 
ТЦ «Dream House»,
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(052)258-94-02, (067)515-21-38, 
(063)044-51-40 
valchuk.od@avanti.com.ua

Добробуд+
вул. Космонавтів, 96,
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(050)877-87-14

ТД «Свєтлий»
вул. Космонавтів, 65, маг. 245,
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(051)258-11-29, (093)705-15-97

Салон Паркет та Двері 
вул. Шнеєрсона, 37, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54001 
(051)247-67-59, (051)247-33-96, 
(097)999-77-02 
palladio.karla@gmail.com

Салон дверей Grande Piccoli 
вул. Бузника, 5, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54046 
(051)236-24-46, (067)510-13-41 
grandepiccoli@mail.ru

Бест Протекшн 
вул. Погранична, 95-Б, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)272-35-35, (068)269-76-90, 
(051)272-36-36 
salon@bestprotection.com.ua

Міленіум-Люкс 
просп. Центральний, 107/1, 
м. Миколаїв, ъМиколаївська об-
ласть, 54055 
(051)267-03-05, (066)790-36-50, 
(063)853-97-92 
millenium-20001@yandex.ru

Салон НОВІКОН 
вул. Спаська, 52, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54001 
(051)237-13-69, (067)512-53-54, 
(073)133-61-10 
nikolaev@novikon.com.ua

Салон-магазин Дверний Двір 
вул. Пушкінська, 31, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54029 
(051)276-74-85, (050)083-32-22, 
(098)083-32-22 
mail@dverdvor.com
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон-магазин Модуль-Гласс
вул. Рекордна, 25-Б, 
м. Одеса, Одеська область, 65017 
(067)440-21-75, (067)625-20-30 
modulglass@gmail.com

Салон Студiя-58 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)734-39-58, (050)495-30-77 
sdi-sdi@mail.ru

Салон Центр Дверей 
вул. Мала Арнаутська, 60, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)796-81-80, (067)908-18-48, 
(050)511-15-99 
info@centerinterior.com.ua

 ТОВ Блумі 
 вул. Київське шосе, 2, 
 м. Одеса, Одеська область, 65031 
 (048)736-82-74 
 a.guniya@globalabc.com.ua

Салон-магазин Хто там 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)734-39-25, (099)712-17-77 
ktotamodessa@gmail.ru

Салон дверей Ірбіс 
вул. Старопортофранківська, 119, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)799-11-01, (097)498-44-84, 
(073)441-31-11 
irbis_td@ukr.net

Салон Conex
вул. Мала Арнаутська, 52, 
м. Одеса, Одеська область, 65012 
(048)784-60-66, (067)484-22-28 
dveri@conex.ua

Ательє-магазин «Добрий дом»
вул. Скісна, 19, 
ринок Старокінний, пав. КП-9, 
м. Одеса, Одеська область, 65091 
(048)702-55-45, (048)700-53-34, 
(067)716-31-43 
dveri@clavis.com.ua

Салон-магазин Трiо Дверi 
вул. Середньофонтанська дорога, 12-А, 
м. Одеса, Одеська область, 65039 
(048)737-84-88, (067)620-61-26 
odessa@triodveri.com

Фірмовий салон Авантi 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(098)035-16-32, (066)342-04-05, 
(073)478-38-68 
valchuk.od@avanti.com.ua

Салон Двері та Підлога 
вул. Б. Хмельницького, 42, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)775-25-10, (098)288-41-42, 
(063)033-85-26 
info@dv.od.ua

Салон Eldoor 
вул. Толбухіна, 135/2, ТВЦ «Мегадом», 
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)703-15-50 
info@elnova.od.ua

Салон дверей Двері-Акварелі 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(068)928-28-22 
odessa@eurodoors.com.ua

Магазин Aldi 
вул. Малиновського, 
Малиновський ринок, Р/8, 
м. Одеса, Одеська область, 65017 
(067)483-93-34, (096)579-72-28, 
(095)937-11-29 
albi.df13@gmail.com 
albi.df@ukr.net

Салон АртГранд 
вул. Толбухіна, 135, 
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)759-95-65, (096)506-96-06

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон-магазин Rich 
вул. Пушкінська, 1, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54030 
(051)259-36-03, (063)287-22-17, 
(066)291-34-30 
richcompany2@gmail.com

Магазин Термоокна 
вул. Чкалова, 55, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)247-74-58, (093)741-82-56, 
(066)173-76-50 
termo-okna@ukr.net

Салон ДоброБуд 
просп. Центральний, 149, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)271-09-51, (050)663-64-00, 
(063)195-72-27 
zhaleik@mail.ru

Фірмовий салон Palladio 
вул. Погранична, 69-А, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)258-49-62, (097)999-77-05, 
(099)437-29-99 
palladio2013@mail.ru
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Bona Doors 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(067)953-44-45, (067)953-44-42 
bona-doors@ukr.net

Салон Dverkov 
вул. 1 Травня, 48, 
м. Чорноморськ, 
Одеська область, 68004 
(048)685-70-37, (097)639-22-66, 
(093)639-22-66 
dverkov@gmail.com

Habitare interiors 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080
(048)737-34-83, (068)825-44-35 
info@habitare.ua

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ТОВ «Мінімаксі» 
вул. Заводська, 10, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36007 
(053)251-91-59, (050)305-82-73
shafranskiy@minimaxi.pp.ua

Фірмовий салон Двері Полісся 
вул. Панянка, 65-Б, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36022 
(067)410-20-12 
pl@mmf.net.ua

Салон-магазин Галерея Дверей 
вул. Небесної Сотні, 86-А, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36022 
(053)257-13-08, (095)288-58-48 
gallerydoors@ukr.net

Полтава-Колор
вул. Шевченка, 27, оф. 2, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36039 
(053)261-56-44, (053)269-09-56, 
(066)391-00-01 
poltava_color@mail.ru

ТОВ «Мінімаксі», Спеціалізований 
магазин «Dveri & Pol» 
вул. Європейська, 107, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36000
(050)450-41-07
kriulin@minimaxi.pp.ua

Салон Бестмастер 
вул. Стрітенська, 34, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36020 
(053)222-17-45, (099)554-22-99, 
(097)545-46-95 
bestmaster.pl@gmail.com

ТВК Крайт 
вул. Маршала Бірюзова, 51-А,
м. Полтава, 
Полтавська область, 36007 
(095)590-00-44, (098)590-00-44 
zakaz@krait.ua

Салон InWood 
вул. Конституції, 13, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36000 
(053)260-09-64, (099)073-38-68 
info@inwood.com.ua

Салон дверей Doors 
вул. Степового Фронта, 7, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36021 
(053)261-37-00, (067)326-00-07, 
(050)734-33-00 
doorspoltava@gmail.com

Магазин Бронедвері Мілана 
вул. Калиніна, 14,
м. Полтава,
Полтавська область, 36000
(053)263-24-74, (093)315-01-73

Салон Віконда 
вул. Гоголя, 6, 
м. Миргород, 
Полтавська область, 37600 
(053)554-14-30 
mirvikonda@gmail.com

Салон дверей Кращі
двері та підлога 
вул. Соборна, 40/2, 
м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 
(068)228-28-22 
kremen@eurodoors.com.ua

Європласт 
вул. М. Борищака, 16, 
м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 
(067)540-90-97 
evroplast.kremen@gmail.com

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Маркет дверей Престиж 
вул. Мельника, 1, 
м. Рівне, Рівненська область, 33016 
(096)010-14-14

Салон-магазин Зодчий 
вул. Богоявленська, 2, 
м. Рівне, Рівненська область, 33022 
(036)224-56-47, (050)435-37-03, 
(096)999-09-19 
zodchiy-dveri@ukr.net

«Comfort House» салон дверей, 
вікон, воріт та супутніх товарів
вул. Макарова, 16, 
м. Рівне, Рівненська область, 33010 
(066)223-44-33, (097)053-35-33, 
(067)753-35-33
c.h-rivne@ukr.net
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон-магазин Лiдер 
вул. Відінська, 48, 
м. Рівне, Рівненська область, 33018 
(036)262-93-42, (096)552-25-04, 
(068)712-97-68 
lacosstarivne@ukr.net

Фірмовий магазин Сталь-М 
вул. С. Крушельницької, 77, 
м. Рівне, Рівненська область, 33023 
(036)263-74-84, (096)630-69-03 
stalm_best@ukr.net

Центр меблів та декора Інтеріо 
вул. Мельника, 1, 
м. Рівне, Рівненська область, 33016 
(036)246-05-00, (097)460-50-05, 
(099)251-47-10 
manager@interio.rv.ua

Магазин Буд Декор 
вул. Київська, 44-А, ТЦ «Андріївський», 
м. Рівне, Pівненська область, 33027 
(036)243-19-16, (098)543-09-30 
buddekor.2011@gmail.com

Магазин Радонiт 
вул. Гагарiна, 39, 
м. Рiвне, Рiвненська область, 33003 
(036)246-05-10, (067)351-80-70 
radonit.rivne@gmail.com

Супермаркет дверей Avanti 
вул. Відінська, 2, 
м. Рівне, Рівненська область, 33023 
(036)223-33-37, (067)382-83-71, 
(066)652-47-65

Фірмовий салон Вікнова 
вул. Соборна, 364, 
м. Рівне, Рівненська область, 33001 
(036)246-06-60, (067)363-10-54 
viknova_rivne@renome.ua

Салон-магазин Сезон Плюс 
вул. Небесної Сотні, 24, 
м. Рівне, Рівненська область, 33013 
(036)226-02-60, (066)487-69-65, 
(098)332-97-60 
sezonplus2015@gmail.com

Салон-магазин Milano 
просп. Миру, 15, 
м. Рівне, Рівненська область, 33013 
(036)263-30-99, (093)692-92-27 
milano.rivne@mail.ru

Магазин ВДВО 
вул. Гагаріна, 30, 
м. Рівне, Рівненська область, 33022 
(036)224-00-12, (067)307-28-97, 
(097)733-46-96 
vdvo.mex@ukr.net

Салон Дверна Гільдія 
вул. Богоявленська, 28, 
м. Рівне, Рівненська область, 33022 
(067)335-73-56 
dverna.g@gmail.com

Салон дверей TERMINUS 
вул. Степана Бандери, 63, 
м. Рівне, Рівненська область, 33014 
(067)676-76-17 
terminus.office@gmail.com

EPSILON 
вул. Гагаріна, 39, 
м. Рівне, Рівненська область, 33003 
(036)246-01-01 
office@okna-epsilon.com

Салон Двері та Підлога 
вул. Макарова, 21, 
м. Рівне, Рівненська область, 33024 
(036)243-20-35, (098)841-48-16, 
(093)870-95-44

Салон Файні Двері 
вул. Курчатова, 18-Є, 
м. Рівне, Рівненська область, 33018 
(098)172-98-88 
faini.dveri.rivne@gmail.com

Салон-магазин 
Перший банк дверей 
вул. Орлова, 46, 
м. Рівне, Рівненська область, 33027 
(093)447-70-08, (098)807-70-08 
bankdverej@gmail.com

Салон-магазин A-Mira 
вул. Княгині Ольги, 4, оф. 1, 
м. Рівне, Рівненська область, 33028 
(036)243-24-25, (097)408-22-00, 
(066)408-55-50

Гіпермаркет дверей на Щасливому 
вул. Щаслива, 14, 
м. Рівне, Рівненська область, 33000 
(095)250-06-59, (097)005-15-69 
dverishaslyve@ukr.net

Салон дверей Юна 
вул. Широка, 16, 
м. Рівне, Рівненська область, 34500 
(067)270-71-67

Салон-магазин Мастер-ключ 
вул. Клима Савура, 28, 
м. Рівне, Рівненська область, 33023 
(067)363-20-96, (096)167-73-43 
master-klyuch@ukr.ne

Салон-магазин Маєток 
вул. Корольова, 2, 
м. Рівне, Рівненська область, 33024 
(036)268-20-44, (096)745-32-42, 
(050)527-86-86 
maetok-v@ukr.net

Магазин Євродах 
вул. Руданського, 2, 
м. Костопіль, Рівненська область, 
35000 
(097)552-08-17 
vera_kostopil1@ukr.net
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Салон дверей Титул 
пл. Незалежностi, 1, 
м. Суми, Сумська область, 40000 
(050)346-34-62, (097)805-87-02 
zolotarevds@bigmir.net

Супермаркет Вiста 
вул. Я. Мудрого, 9, 
м. Суми, Сумська область, 40009 
(054)267-99-09, (050)307-91-29 
vitaly_vista@ukr.

Магазин Сучасні двері 
вул. Петропавлівська, 49, 
м. Суми, Сумська область, 40000 
(094)971-16-34, (098)961-31-21, 
(066)598-27-00 
dveri-sumy@mail.ru

Салон-магазин Мегастиль 
просп. Курський, 22, 
м. Суми, Сумська область, 40020 
(054)266-16-11, (099)965-55-04 
salon2.megastyle@ukr.net

Салон-магазин Мегастиль 
вул. Ільїнська, 12/2, 
м. Суми, Сумська область, 40000
(054)279-13-91, (099)723-41-29

Салон-магазин Дiса 
вул. Л. Татаренко, 1, 
м. Тростянець, 
Cумська область, 42600 
(054)464-28-53, (098)439-32-72, 
(095)409-10-21 
dimadisa@i.ua

Салон Двері України 
вул. Конотопських дивізій, 26, 
м. Конотоп, Сумська область, 41600 
(067)966-71-89, (099)688-14-04 
zatolokin_a@ukr.net

Салон PERFECT 
вул. Митрополита Шептицького, 15, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46008 
(097)338-84-05, (097)210-92-67, 
(098)635-73-55 
i.cherniy@gk.te.ua 
o.havryshko@gk.te.ua

СРВ Маркет вiкон та дверей 
вул. Коцюбинського, 6, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46000 
(035)242-07-20, (098)320-29-29 
svr.gurt01@gmail.com

Салон Місто Дверей та Підлоги 
вул. Шептицького, 5, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46008 
(035)256-17-01, (032)294-98-77, 
(096)702-04-69 
info@misto-dverey.com

Салон Командор Тернопіль
вул. Тарнавського, 8, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46024 
(035)243-47-14, (067)487-84-84, 
(095)875-24-24 
komandor-te@outlook.com

Салон дизайну ART FUSION 
вул. 15 квітня, 6-А, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(067)146-59-62 
mail@art-fusion.com.ua

Салон ЦеКо 
вул. Стадникової, 1, 
м. Тернопіль, 
Тернопiльська область, 46006 
(035)225-77-38, (067)352-83-02, 
(067)352-83-01 
kv@tseko.ua

Магазин Акант 
вул. Текстильна, 28-Ч, ТРЦ «Подоляни»,  
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(035)226-73-15, (067)351-67-55

Салон Княжі дверi i меблi 
вул. Медова, 18, 
м. Тернопіль, 
Тернопiльська область, 46008 
(035)252-46-04, (097)504-56-82 
bila58@mail.ru

Салон вікон та дверей ТМ Аплот 
вул. Володимира Великого, 10-А, 
м. Чортків, 
Тернопільська область, 48501 
(067)685-38-51 
chortkivstyle@ukr.net

 Дистрибуційна компанія «Контур»
 з продажу міжкімнатних 
 та вхідних дверей
 вул. Подільська, 1, 
 м. Тернопіль, 
 Тернопільська область, 46400
 (0352)25-05-22
 (067)838-33-22
 kontyr.ter@gmail.com
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Фiрмовий салон дверей Прокс 
вул. Сумська, 77/79, 
м. Харків, Харківська область, 61023 
(057)751-76-54 , (050)570-13-05
sumskaja_77_79@mail.ru

Інтернет-магазин Апекс 
вул. Мельникова, 23, 
м. Харків, Харківська область, 61082 
(057)706-47-96, (068)533-02-34, 
(050)991-13-33 
hline@apecs.com.ua

Салон Sklo+Glas 
вул. Гіршмана, 9, 
м. Харків, Харківська область, 61002 
(057)714-30-00, (050)343-98-83 
info@sklo-plus-glas.com

Салон-магазин Valero 
вул. Молочна, 38, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)756-94-21, (050)566-41-79, 
(068)343-71-65 
valero02@ukr.net

Фабрика дверей Лана 
вул. Червоножовтнева, 7-А, 
м. Харків, Харківська область, 61012 
(057)712-08-10, (050)641-64-90, 
(067)571-41-30 
lana1@ukr.net

Студія дверей DIMIR 
просп. Гагаріна, 19, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)759-85-11, (095)606-69-23

Салон-магазин Дверi & Замки 
просп. Гагаріна, 20, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)704-06-46, (050)302-96-29, 
(095)926-91-82 
dveriizamki@gmail.com

Магазин дверей Стиль 
просп. Московський, 137, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)755-07-04, (057)732-47-76, 
(067)485-07-04 
dveri@dveritut.com.ua 
alex@dveritut.com.ua

Салон-магазин Дверний Дозор 
Салтівське шосе, 49, 
м. Харків, Харківська область, 61038 
(050)325-89-29, (093)181-43-07, 
(096)039-20-29 
dozor2605@gmail.com

Салон-магазин DOORS 
вул. Громадянська, 14, 
м. Харків, Харківська область, 61057 
(057)731-32-92, (096)129-13-59, 
(066)574-31-88 
doorsm.mdf@gmail.com

Інтернет магазин 7 Дверей
просп. Петра Григоренко, 2/146, 
ТЦ «Велта Сіті»,
м. Харків, Харківська область, 61082
(057)392-49-51, (099)751-87-35, 
(098)038-97-57
7doors.kh@gmail.com

Салон-магазин Центр Світла 
вул. Вернадського, 1, 
м. Харків, Харківська область, 61010 
(096)169-26-34, (066)542-47-28 
shop@altera.ua

Салон-магазин Трiо Дверi 
просп. Московський, 48-А, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)717-10-80, (067)571-86-51, 
(067)563-95-77 
kharkov@triodveri.com

Дельта 
вул. Сумська, 71, 
м. Харків, Харківська область, 61023 
(057)714-10-61, (096)000-10-11, 
(093)000-10-11 
office@delta.kharkov.ua

Салон ZIMEN 
вул. Героїв Сталінграду, 183, 
м. Харків, Харківська область, 61105 
(067)482-49-42, (067)513-38-00 
info@zimen.ua

Салон Арт Дверi 
вул. Богдана Хмельницького, 23, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)755-77-52 
d-doors@mail.ru

Салон дверей DVERMAN 
вул. Академіка Павлова, 120, 
м. Харків, Харківська область, 61054 
(057)761-43-33, (093)938-33-93, 
(066)938-33-93 
dverman.doors@gmail.com

Салон-магазин Шервуд 
вул. Академіка Павлова, 120-А, 
м. Харків, Харківська область, 61054 
(057)715-25-17, (093)033-71-72, 
(099)066-72-59 
vse-stroy@i.ua

Фабрика дверей Winart 
вул. Суздальські ряди, 9, 
м. Харків, Харківська область, 61158 
(057)756-05-83, (096)699-12-21, 
(050)818-06-86 
winart@i.ua 
winartws@gmail.com

Салон-магазин ДВЕРНОФФ 
просп. Льва Ландау, 2/2, 
м. Харків, Харківська область, 61162 
(096)622-34-54, (063)842-05-90 
eaa.dvernoff@gmail.com

Інтернет-магазин Альтаїр 
вул. Дружби Народів, 236, 
м. Харків, Харківська область, 61183 
(067)683-37-02, (093)253-57-65, 
(099)620-43-74 
bt.altair@gmail.com

Салон Плитка & Двері 
вул. Сумська, 77/79, 
м. Харків, Харківська область, 61023 
(057)717-33-11, (050)402-72-20 
info@standswork.com.ua

Спеціалізований салон 
Підлога та Двері 
просп. Гагаріна, 1, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)781-87-38, (067)541-25-25 
info@poly-dveri.ua

Салон ASKO.UA 
просп. Перемоги, 62,
м. Харків, Харківська область, 61204 
(057)755-12-01, (067)574-22-46, 
(063)341-34-48 
info@asko.ua
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Салон «Двері «Піонер» 
вул. Шевченка, 6, 
м. Харків, Харківська область, 61013 
(057)706-13-05, (096)959-79-29, 
(050)323-73-91 
dveri.pioner@gmail.com

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Дверний Двiр 
вул. Нафтовикiв, 5, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73009 
(055)233-77-40, (099)047-55-65, 
(096)777-48-98 
mail@dverdvor.com

Магазин Зодчий 
просп. 200 років Херсону, 3-А,
м. Херсон,
Херсонська область, 73034 
(055)233-40-77, (050)396-04-21, 
(068)171-00-80
magazin@zodchiy.ks.ua

Салон Інва 
вул. Перекопська, 87, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73002 
(055)234-22-09, (095)278-60-01, 
(067)551-30-55 
inva_conditioner@mail.ru

Магазин Титан 
вул. Кулика, 131, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73013 
(055)239-91-50, (066)883-91-14

Магазин Glassok 
вул. Я. Мудрого, 38, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73003 
(050)952-66-13, (067)556-26-32 
kherson@glassok.ua

Салон-магазин Poliform
просп. Ушакова, 89, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73026 
(055)245-40-70, (050)585-32-67, 
(097)272-66-10 
sm-poliform@mail.ru



65

Продавці Каталог компаній

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Мегапласт 
вул. Гагаріна, 40, 
м. Чернівці, Чернівецька область, 58000 
(095)787-85-55, (098)787-85-55 
megaplast.cv@gmail.com

Магазин-салон дверей Etalon 
просп. Незалежності, 91, 
м. Чернівці, Чернівецька область, 58005 
(097)101-10-07, (099)730-98-37 
excellentdoors1@gmail.com

Салон Новий Стиль
вул. Головна, 189, 
м. Чернівці, Чернівецька область, 58018 
(037)257-74-49, (095)044-47-13 
nsdoors189@gmail.com

Салон-магазин Вітраж. 
Вікна та двері
вул. Головна, 132, 
м. Чернівці, Чернівецька область, 58018 
(050)215-97-87, (068)906-54-65 
vitrag-bc@ukr.net

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Barausse 
вул. Зарiчанська, 11-М, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29017 
(067)361-14-22 
salonbarausse@gmail.com

Салон Лідер 
вул. Грушевського, 39, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29001 
(038)278-74-20, (068)052-27-89, 
(068)030-85-00

Салон-магазин Олiмп 
вул. Свободи, 9-Б, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29017 
(038)263-0573, (098)721-22-08 
info@dveriolimp.com.ua 
bingo3@list.ru

Салон AmbassaDoor 
вул. Зарічанська, 57/1, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29019 
info@ambassadoor.com.ua

Салон дверей та вікон WinDoor 
вул. Панаса Мирного, 18-В, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29027 
(097)849-21-66 
windoor_salon@ukr.net

Галерея Viknaroff 
вул. Матросова, 19, 
м. Хмельницький, Хмельницька 
область, 29026 
galereyaviknaroff@mail.ua

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Маркет Дверей 
просп. Т. Шевченка, 352, 
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18016 
(067)145-46-18 
papakarlo2004@ukr.net

Магазин «Наші Двері»
вул. Дашковича, 19, 
ТРЦ «Хрещатик-Сіті»,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000
(073)481-20-56

Магазин «Наші Двері»
вул. Благовісна, 184, 
база ОПС корп. 1, склад 42,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000
(098)429-50-81

АСКЕНН
вул. Героїв Сталінграду, 22,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000
(047)272-31-20, (050)447-22-67

Салон Вікна Дверi 
вул. Велика фонтанна, 32, 
м. Умань, Черкаська область, 20300 
(047)444-64-64 
bessarab_i@mail.ru

Салон дверей Наші двері 
вул. Смілянська, 163/7, 
м. Черкаси, Черкаська область, 
18007 
(067)829-40-05, (063)305-79-00 
nashidveri_ck@ukr.net

Салон дверей WіDіS 
вул. Благовiсна, 296, 
м. Черкаси, Черкаська область, 18007 
(047)250-53-01, (093)770-58-80, 
(096)987-89-73 
widis.magaz@gmail.com

Салон-магазин ІНТЕР’ЄР БУТІК 
вул. Пушкіна, 67, 
м. Черкаси, Черкаська область, 18007 
(067)473-18-73 
office@mgroupltd.com.ua

Будівельний супермаркет ЄвроДім 
вул. Велика фонтанна, 2/38, 
м. Умань, Черкаська область, 20300 
(047)443-68-24 
evrodom@mediat.com.ua

Магазин Стройка 
вул. Енергетична, 11, 
м. Умань, Черкаська область, 20300 
(067)518-01-91 
skachok.stroyka@mail.ru
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Дверi України 
вул. Всіхсвятська, 5, 
м. Чернiгiв, 
Чернiгiвська область, 14030 
(046)293-33-72, (050)461-81-23, 
(063)620-22-24 
dveriukraine@gmail.com

Магазин Дім на замок 
вул. Рокосовского, 51, 
м. Чернігів, 
Чернігівcька область, 14027 
(046)260-65-90, (097)670-65-65 
as-key@yandex.ua

Магазин «Двері+»
вул. Щорса, 25,
м. Чернігів, 
Чернігівcька область, 14000
(046)261-36-03, (097)949-76-35

ТМ АБВЕР ДВЕРІ 
вул. Шевченка, 4, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14000 
(063)752-22-02, (067)460-37-97 
abwehrihor2@gmail.com 
natashapodobriy@ukr.net

Гіпермаркет ВЕНА 
вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14034 
(099)012-30-73 
i0990123073@ukr.net

 ТОВ «АРМА - ЧЕРНІГІВ»
 вул. 1-го Травня, 166-Б,
 м. Чернігів, 
 Чернігівська область, 14000 
 (067)460-14-53 
 arma-chernihiv@ukr.net

Салон Двері+Вікна 
вул. Рокосовського, 70, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14034 
(046)297-25-90, (097)812-65-00 
dveriplus@email.ua

Салон дверей
вул. Івана Мазепи, 25, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14000 
(046)261-36-03, (097)949-76-35
dveriplus@email.ua

Магазин 100 дверей 
вул. Красносільського, 59-А, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14026 
(066)343-03-13, (096)931-11-70, 
(093)124-95-92 
serg.kandyba2012@gmail.com

Фірмовий салон Korfаd 
вул. Дудка, 37, 
м. Корюківка, 
Чернігівська область, 15300 
(050)266-49-75 
korfad@ukr.net
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ЕкспресЛок 
вул. Попудренка, 52, оф. 47, 
м. Київ, Київська область, 02660 
(044)494-28-04 
info@expresslock.com.ua

 Салон-магазин Модус 
 вул.Татарська, 27/4, 
 м.Київ Київська область, 04107
 (044)255-13-00, (067)234-62-84 
 info@modus.com.ua

Магазин КупиЗамок 
просп. Соборності, 7-Б, 
м. Київ, Київська область, 02160 
(098)300-74-17 
kupizamok@ukr.net

Компанія RSC Ukraine офіційний 
дилер компанії ISEO 
вул. Деревообробна, 3-В, 
м. Київ, Київська область, 01013 
(044)379-24-59, (096)779-60-10 
info.iseolocks@gmail.com

Інтернет-магазин Декс 
б-р Гавела Вацлава, 8, 
м. Київ, Київська область, 03067 
(044)321-00-50, (050)374-02-70, 
(067)373-47-41 
zal22deks@gmail.com 
zal45deks@gmail.com

Магазин Безпека 
вул. Мельникова, 6,
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)490-91-58, (067)523-87-57 
info@bezpeka.com.ua

 ТОВ «ЕКО комплект»
 вул. Петрівська, 19, 
 м. Київ, Київська область, 04071 
 (044)360-09-26, (068)717-03-94,
 (066)260-76-23 
 ecokomplekt85@gmail.com

Дверна фурнітура на Подолі 
вул. Григорія Сковороди, 1-В, 
м. Київ, Київська область, 04070 
(044)501-74-57, (044)599-35-20, 
(096)463-90-20 
bondarenkoyf@gmail.com

ТОВ «Геце Україна» 
вул. Віскозна, 17, корп. 93-Б, оф. 12, 
м. Київ, Київська область, 02660 
(044)501-22-25, (050)441-97-59 
office-ukraine@geze.com

КИЇВ
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 Інтернет-магазин 
 www.ultradom.ua
 просп. Степана Бандери, 21, 
 вхід через «Дім Кави», 
 м. Київ, Київська область, 04073
 (096)796-29-10, (066)480-33-05 
 kiev@ultradom.com.ua

Українська Торгова Група ЛІОМ 
вул. Гната Хоткевича, 22, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(044)209-40-13, (067)551-19-79 
office@liom.com.ua

Магазин ЛоксМайстер 
вул. Гоголівська, 48, 
м. Київ, Київська область, 04053 
(044)486-11-68, (044)484-39-05 
info22@locksmaster.ua

Фірмовий магазин Valcomp 
просп. С. Бандери, 21, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(096)796-29-10, (066)480-33-05 
kiev@ultradom.com.ua

Магазин Zamki 911 
вул. Пестеля, 1, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(095)353-33-56, (068)399-28-46, 
(063)443-98-84

ТОВ «Інтердекор» 
вул. Якутська, 8-Ю, оф. 216, 
м. Київ, Київська область, 03680 
(050)245-51-11 
info@interdekor.com.ua

Магазин Дверних ручок 
вул. Миропільська, 4-А, 
ринок «Юність», 
м. Київ, Київська область, 02192 
(097)269-41-11, (093)269-41-11, 
(066)269-41-11 
ruchki.org@ukr.net

Аквацел - офиційний 
дистриб’ютор Oro&Oro 
вул. Антоновича, 62-Б, 
м. Київ, Київська область, 03150
(044)200-80-53, (066)965-71-65, 
(098)040-76-46 
oroandoro.ukr@gmail.com

МКП «Новацiя» 
вул. Волкова, 20, 
м. Київ, Київська область, 02166
(044)331-72-11, (044)518-57-19 
info@novacia.com.ua

Локсмастер-Центр 
«Локсмайстер Київ-Центр» 
вул. Гоголівська, 48, 
м. Київ, Київська область, 04053
(044)486-11-68, (067)403-53-43 
info22@loksmaster.ua

Меблеві Технології 
вул. Фрунзе, 102,
м. Київ, Київська область, 04080
(044)492-30-00, (095)492-30-00, 
(067)692-30-00 
info@mt.ua

Chezam 
м. Київ, Київська область
(044)332-25-12, (067)983-81-41,  
(093)964-54-41 
office@chezam.com.ua

Магазин Lux-Art 
просп. Перемоги, 123, оф. 218, 
м. Київ, Київська область, 03115 
(044)221-32-88, (096)888-11-81, 
(063)888-11-81 
info@lux-art.ua

Інтернет-магазин KapRem 
б-р Гавела Вацлава, 31, 
м. Київ, Київська область, 03065 
(044)455-48-73, (067)509-95-05, 
(093)012-60-20 
info@kaprem.com.ua

КИЇВ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інвестиційна компанія МВМ 
вул. Соборна, 2-А, 
с. Петропавлівська Борщагівка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08130 
(044)406-58-87, (067)547-25-77 
info@mvm.ua

Магазин ДомоСвіт 
вул. Соборна, 118, 
с. Софіївська Борщагівка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08131 
(098)642-96-83, (068)789-78-97, 
(067)537-70-09 
domosvit7@gmail.com

ТБМ Україна 
просп. Незалежності, 23, 
м. Бровари, Київська область, 07400 
(044)499-10-90 
office@tbm.ua
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Магазин-салон Комплект 
вул. Берегівська-Об’їзна, 25-Е, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(096)714-44-11, (099)928-88-02, 
(066)905-58-47 
onlybrend@gmail.com / besa13@ukr.net

Магазин «Фрезер» 
вул. Миру, 10,
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(067)157-70-05 
info@frezer.in.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Виробничо-комерційна 
фірма ЛАІРА 
просп. Юності, 61, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21030 
(043)251-13-49, (043)243-82-28, 
(067)280-33-98 
0432slavik@gmail.com

Магазин «Темп»
вул. Папанiна, 12,
м. Вінниця, Вінницька область,21001
(043)226-10-16, (096)634-90-08 
irina.irina.9008@gmail.com

ЛОКСМАСТЕР-ЦЕНТР Замковий світ 
вул. Святослава Хороброго, 21, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)232-39-51, (067)598-33-33 
zamki777@mail.ru

Магазин Дім Маркет 
вул. Святослава Хороброго, 28, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(067)652-44-52, (050)364-30-05 
info@dom-market.com

ДМ Україна 
вул. Січових Стрільців, 52/2, 
м. Дніпро, 
Днiпропетровська область, 49029 
(056)236-21-75, (056)236-21-74 
info@dm-ukraine.com

Axor 
просп. Праці, 32, 
м. Дніпро, 
Днiпропетровська область, 49000 
(056)766-07-66, (067)500-77-79, 
(067)554-27-77 
info@axorindustry.com
shop@axorindustry.com

Магазин DACK-ЦЕНТР 
вул. Ярослава Мудрого, 85/1, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)440-06-93, (056)440-06-94, 
(067)626-38-36 
site@dc-dask.com

Інтернет-магазин Сiрiус 
вул. Херсонська, 9-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49101 
(056)790-01-00, (067)460-90-26, 
(095)383-03-83 
info@sirius-ltd.com.ua

Інтернет-магазин Замочники 
вул. Пастера, 4-В, оф. 303, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49038 
(097)704-62-12, (066)799-73-66 
zamochniki@mail.ua

S.A.P. design 
просп. Гагаріна, 97, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49010 
(067)633-83-79 
rm@dnepr-doors.com.ua

Полімерсервіс 
вул. С. Хороброго, 28, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)790-88-81, (056)790-88-89 
polyserv@polyserv.dp.ua

Салон-магазин Днепролок 
вул. Святослава Хороброго, 48, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(098)195-98-97 
zamkidp@gmail.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Інтернет-магазин Замки 
вул. Хлібна, 32, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029 
(041)251-78-36, (097)991-64-07 
zamkizhitomir@gmail.com

Магазин «Замок» 
вул. Грушевського, 93, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029
(093)323-19-39 
salon@3amok.com.ua

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон-магазин Замок 
вул. Олеся Гончара, 6, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(066)829-67-89, (097)408-80-81 
zamok-b.ts@meta.ua

Forte Aluminium 
вул. Балукова, 1-А, 
с. Крюківщина, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08136 
(044)379-06-27, (067)384-75-35, 
(063)234-83-35 
forte_al@amtt.ua
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Магазин Замки Ключі Ручки 
вул. Незалежної України, 62,
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69035 
(061)213-52-48

 ТзОВ Гефелє Україна 
 вул. Богдана Хмельницького, 200, 
 м. Львів, Львівська область, 79037 
 (032)235-15-53 
 info@hafeleshop.com.ua 
 iryna.khuda@hafele.ua

Магазин «Якісні замки»
вул. Щирецька, 36, ТЦ «Будмаркет», 
м. Львів, Львівська область, 79071
(032)295-26-84, (067)720-66-36 
igorvoitovyh@gmail.com

СПД Ковалишин Г.В.
вул. Городоцька, 357,
м. Львів, Львівська область, 79040
(032)242-13-48, (067)374-29-28, 
(067)371-35-40
zamki.lviv@gmail.com

ТК Базис 
вул. Електронна, 81/24, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54031 
(051)258-23-77, (051)258-24-77, 
(067)514-24-25 
dveselovsky@bazistk.com.ua

Магазин Мастер Лок 
просп. Центральний, 28, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54029 
(051)258-22-22, (067)733-80-31, 
(066)647-42-91 
masterlock@i.ua

Салон-магазин Титан
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,
м. Одеса, Одеська область, 65080
(067)480-21-50, (093)654-13-65, 
(048)737-77-60

Celeste Trade 
м. Одеса, Одеська область
(048)737-58-65, (067)922-07-75, 
(095)845-61-71 
celeste.trade@celeste.com.ua

Салон-магазин Джокер 
вул. Контр-Адмiрала Лунiна, 2, 
м. Одеса, Одеська область, 65010 
(048)787-69-37 
jokerodessa@i.ua

Салон-магазин Grand
вул. Середньофонтанська 12-А, 
ТЦ «Гіпермаркет дверей»,
м. Одеса, Одеська область, 65039
(067)480-21-50, (093)654-13-65, 
(048)737-77-60
svbelokurenko@gmail.com

Магазин Arles Строймаг 
вул. Бугаївська, 21/49, 
м. Одеса, Одеська область, 65005 
(098)750-75-76, (093)581-73-73, 
(095)589-76-76 
servise@arles.com.ua

Red Lock 
вул. Академіка Вільямса, 59-В, 
м. Одеса, Одеська область, 65038 
(048)796-93-30 
info@redlock.com.ua

Магазин Броньовик 
вул. Шевченка, 62, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36011 
(097)415-71-91, (066)993-13-68 
bronevik.pl@gmail.com
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Палладіум-Україна 
просп. Московский, 64-А, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)732-95-25, (050)323-06-51 
palladium@palladium.ua

Укрінвест 3000 
вул. Отакара Яроша, 18-Г, оф. 207,
м. Харків, Харківська область, 61045 
(050)405-11-47 
wwwsale@ui.kh.ua
borsuk@ui.kh.ua

Магазин Замки-Фурнітура 
вул. О. Стасової, ТЦ «Барабашово»,
м. Харків, Харківська область, 61161 
(050)325-65-55, (067)589-46-36, 
(050)680-09-49 
mongooselock@mail.ru

 Салон-магазин Модус 
 просп. Московський, 27, 
 м. Харків, Харківська область, 61003 
 (057)731-62-09, (067)324-63-11 
 salon.kharkiv@ modus.com.ua

Інтернет-магазин FZB 
м. Харків, Харківська область
(057)764-47-76, (067)571-38-00, 
(050)773-35-55 
f.z.b.786@mail.ru

 Інтернет-магазин 
 www.ultradom.ua
 вул. О. Стасової, ТЦ «Барабашово»,
 магазин 21-01-278,
 м. Харків, Харківська область, 61161 
 (097)708-73-78, (066)940-45-00, 
 (063)948-75-25 
 zamki.zakaz@gmail.com

ProfitLock 
м. Харків, Харківська область
(057)780-85-00 
info@profitlock.com.ua

Інтернет-магазин APECS 
вул. Мельникова, 23, 
м. Харків, Харківська область, 61002 
(057)706-47-96, (098)824-60-17 
hline@apecs.com.ua

Інтернет-магазин ВТВ 
просп. Перемоги, 55, 
м. Харків, Харківська область, 61174 
(097)407-17-40 
ekf@ukr.net

ТМ BARRERA 
вул. Загородня, 68, оф. 317,
м. Харків, Харківська область, 61054 
vsezamki@ukr.net 
(057)717-05-55, (050)400-33-43

Магазин Kedr & Class
вул. Халтуріна, 46, 
м. Харків, Харківська область, 61038 
(063)456-78-90 
andriy.prykhodko2016@gmail.com

ТОВ МОУЛІН УКРАЇНА
просп. Науки, 56, 
м. Харків, Харківська область, 61002 
(057)764-64-31
info@gr-gavroche.com.ua

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПП Замок 2015 
вул. Героїв Майдану, 48,
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29001 
(067)122-65-32 
lock2015@email.ua

«Замкова Мода» 
вул. Героїв Майдану, 1,
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29001
(038)265-35-73, (067)383-23-76 
pso@ic.km.ua

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Інтернет-магазин ELITLOCK 
вул. Благовісна, 213, 
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000 
(097)321-46-43, (093)499-59-01, 
(050)277-44-07 
korn8881@ukr.net
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