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СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН МІСТА КИЄВА

Площа території 10,1 тис.га, 12,1 % території міста
Чисельність населення 340,7 тис. осіб (за даними статистики)
Промисловий комплекс 68 підприємств
Житловий фонд 3 472 будинків
Мережа  споживчого ринку 1 611 підприємств
Мережа закладів освіти 110 установи
Мережа районних закладів охорони здоров’я 4 амбулаторно-поліклінічні заклади

В галузі Прізвище, ініціали Посада, професія, фах
Історія Нестеров П.Н. військовий льотчик, основоположник вищого пілотажу

Мироненко П.Ф. кавалер 3-х орденів Слави
Улитин І.С. льотчик, Герой Радянського Союзу
Пушина Ф.А. військовий фельдшер, Герой Радянського Союзу

 Наука Балабуєв П.В. генеральний конструктор АНТК ім. Антонова
Доброхотов Н.Н. вчений-металург, академік

 Культура Кость Герасименко український поет та драматург
Стус В.С. український поет, правозахисник, Герой України

Спорт Порадник – Бобрусь Л.К. дворазова Олімпійська чемпіонка з гандболу

Видатні історичні постаті району
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні, учасники, відвідувачі та гості столиці!

Один з найбільших районів столиці – Святошинський 
район, презентує вашій увазі промисловий потенціал – 
68 підприємств. Споживчий ринок району складає – 
1 161 підприємств.

На території району розміщені такі широко відомі 
промислові гіганти, як Державне Підприємство 
«АНТОНОВ», Державне підприємство «Електронмаш», 
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ Фарма «Фавор», 
Группа компаний «Фомальгаут-Полімін», Підприємства 
«Агромат-Декор» та НТЦ «Редуктор».

Протягом виставки-презентації київських виробників 
«Зроблено в Києві 2017» на стендах Святошинського 
району пройдуть презентації продукції, переговори щодо 
угод про співпрацю та майстер класи.

Запрошуємо до Святошинського району.

З повагою,
Голова Святошинської РДА                      Володимир КАРЕТКО
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Галузь
Машинобудівна

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРОНМАШ»

Галузь
Машинобудівна

Продукція для презентації
Інтелектуальні паралельні комп’ютери.
Апарат електронний  контрольно-касовий портативний ГНОМ 302.05. 
Апарати для електростимуляції.
Друковані плати.

Державне науково виробниче 
підприємство «Електронмаш» 
створене на базі заводу 
електронних обчислювальних 
та керуючих машин (заводу 
ВУМ), який з 1965 р. випускав 
обчислювальну техніку, що 
широко використовувалася 
в усіх галузях народного 
господарства. 

ДНВП «Електронмаш» сьогодні 
– це один із лідерів у галузі 
машинобудування в Україні. 80% 
високотехнологічної продукції 
підприємства відправляється на 
експорт.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРОНМАШ»

Входить до ТОП-50 кращих 
підприємств України у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності.

Почесна премія «Золотий Меркурій». 

Внесене до «Золотої Книги 
Української еліти»

«Лідер галузі 2012»

«Ділова гордість України» – 2013 р.

«Зірка якості 2014»,«Зірка якості 2015» 

«Краще підприємство країни 2015»

Неодноразовий переможець 
Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції «100 кращих товарів 
України».
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Галузь
Машинобудівна

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР РЕДУКТОР»

Галузь
Машинобудівна

Продукція для презентації
Редуктори і мотор-редуктори, електродвигуни, лебідки,насоси, 
гідрообладнання, компресори, ресивери та ін.

Номенклатура выпускаемых 
НТЦ Редуктор изделий и 
предоставляемых услуг 
включает в себя:
редукторы самых разных 
модификаций и их ремонт, а также 
ремонт и изготовление аналогов 
зарубежных редукторов;
лебедки;
тали;
подъемники;
тормоза;
системы управления и защиты;
электродвигатели;
частотные преобразователи;
вариаторы;
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР РЕДУКТОР»

Номенклатура выпускаемых НТЦ 
Редуктор изделий и предоставляемых 
услуг включает в себя:
мотор-вариатор- редукторы;
насосы;
гидрооборудование;
домкраты;
цепи.
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Галузь
Машинобудівна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДИОНА –ЛТД»

Галузь
Машинобудівна

Продукція для презентації
Радіоелектронна продукція (радіостанції «Рута-Н», «Рута-ВС», 
приймач «Рута-Д»)

ООО «Диона-ЛТД» основано в 1991 году 
в г. Киеве. Предприятие было создано 
с целью выполнения разработок и 
производства бытовых радиоэлектронных 
устройств ВЧ и СВЧ диапазона.

На рынке средств радиосвязи ООО 
«Диона-ЛТД» работает с января 1994 года.

В 2014 году ООО «Диона-ЛТД» получило 
сертификат на систему управления 
качеством согласно стандарту 
ISO9001:2009 (ISO9001:2008).
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДИОНА –ЛТД»

ООО «Диона-ЛТД» является 
отечественным производителем 
радиоэлектронной продукции. 
На предприятии разработаны и 
изготовляются два типа систем 
дистанционного управления 
стационарными радиостанциями.

Первая, аналоговая система, 
позволяет управлять 
стационарными радиостанциями 
по двухпроводной физической 
паре на расcтояние до 20 км 
между диспетчером и приемо-
передатчиком.

Другая, цифровая система, 
разработанная в 2012 г., 
позволяет выполнять управление 
радиостанциями по сети Ethernet 
или Internet.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДИОНА –ЛТД»

С 1998 года на ООО «Диона-
ЛТД» начато выпуск носимых 
радиостанций собственного 
производства «Рута-Н» 
в четырех диапазонах 
радиочастот (33-57 МГц, 146-
174 МГц, 300-344 МГц та 400-
470 МГц), которые имеют 16 или 
99 программируемых канала и 
выходную мощность до 5 Вт.

С конца 2003 года на нашем 
производстве освоено 
выпуск новой продукции 
– возимой радиостанции 
«Рута-ВС». Она может 
использоваться в качестве, 
как автомобильной так и 
стационарной радиостанции в 
тех же диапазонах частот, что и 
носимая.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДИОНА –ЛТД»

В 2006 году начато выпуск 
приемопередатчика 
«Рута-Д», предназначенного 
для обмена цифровой 
информацией по 
радиоэфиру.

Кроме этого, ООО 
производит импульсные 
блоки питания к 
стационарным 
радиостанциям разной 
мощности – от 10А до 20А.

Также предприятие 
выполняет разработки 
приемо-передающей и 
другой радиоэлектронной 
продукции для разных 
заказчиков.
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Галузь
Машинобудівна

Продукція для презентації
Контрольно-вимірювальні прилади (тепло-, водо лічильники).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КВМ ЗАВОД ВОДОТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ»

Галузь
Машинобудівна

Продукція для презентації
Контрольно-вимірювальні прилади (тепло-, водо лічильники).

ООО «К.В.М. Завод 
водотеплосчётчиков» это 
производственно-коммерческое 
предприятие, зарегистрированное в 
09.09.2002 году, которое производит 
счетчики воды и тепла высокого 
качества и надежности и активно 
работает на украинском рынке 
водотеплоснабжения. Не взирая 
на молодой возраст фирмы, 
производством счетчиков в Украине 
коллектив занимается с 1992 года и 
специализируется на производстве, 
продаже, сервисном обслуживании 
и периодической поверке приборов 
учёта воды и тепла.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КВМ ЗАВОД ВОДОТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ»

Сегодня наше производство 
водотеплосчетчиков - это сборочный 
участок, испытательный центр, 
поверочная лаборатория. Отлаженная 
система взаимодействия цепей этих 
структур и высокая организация 
рабочих мест с необходимым 
оборудованием и оснасткой – 
это счетчики высокого качества 
и надежности которые не имеют 
аналогов на рынке Украины.

Предлагаемые ООО «К.В.М. Завод 
водотеплосчётчиков» счётчики воды 
отвечают самым жёстким требованиям 
метрологической службы. Мы умеем 
ценить качество, поэтому предлагаем 
нашим клиентам только современные, 
высококачественные водомеры из 
выносливых материалов, с большим 
сроком службы и безопасной работой.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КВМ ЗАВОД ВОДОТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ»

ООО «К.В.М. Завод водотеплосчётчиков» 
предоставляет на водосчётчики типа 
КВМU пятилетнюю гарантию, производит 
гарантийный и послегарантийный 
сервис и поверку водомеров после 
истечения поверочного срока. При этом 
гарантируется высочайшее качество и 
профессиональная ответственность на всех 
этапах работы.

Для поверки технических и 
функциональных параметров новых и 
отремонтированных водосчётчиков мы 
используем собственные поверочные 
стенды, изготовленные нашими 
специалистами и аттестованные 
Госстандартом Украины.
Действующие производственные мощности 
позволяют увеличить темпы производства 
свыше 100 000 счетчиков в год.
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Продукція для презентації
Броньовані військові автомобілі.
Прилади для бронетехніки.
Система управління артилерійським вогнем.
Безпілотники і системи для бойових літаків. Радіолокаційні системи.
Криптографія.
Індивідуальний захист.

Галузь
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пропоноване обладнання:
 
1) Бронеавтомобили
2) Беспилотники
3) Радиолокаторы
4) Бронешлемы
5) Бронежилеты
6) Военные ноутбуки
7) Маскирующие приборы для боевых самолетов
8) Устройства стирания информации
9) Военная обувь/одежда
10) Стрелковое оружие
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ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ



17

ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ
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Продукція для презентації
Броньовані автомобілі. 
Банківське обладнання.
Протипожежне обладнання.
Обладнання для атомних станцій (люки, ворота).
Захистне скління.

Галузь
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАКТИКА»

Виробництво кузовів для 
автотранспортних засобів, причепів 
і напівпричепів 

Формування й оброблення 
листового скла

Виробництво будівельних металевих 
конструкцій і частин конструкцій

Виробництво інших готових 
металевих виробів, н.в.і.у.

Виробництво військових 
транспортних засобів

Торгівля автомобілями та легковими 
автотранспортними засобами
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕХБУД»

Галузь
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

Продукція для презентації
Металеві системи для оздоблення зовнішніх поверхонь будівель 
(фасади, стелі, паркани, профілі).

Як створити привабливий зовнішній вигляд 
будівлі? Який утеплювач використати та чим 
його закрити?
Відповіді на ці питання Ви зможете 
отримати відвідавши нашу виставку, на якій 
представлені готові вирішення облицювання, 
утеплення для різного типу будівель та споруд.
А також переваги та різновид металевих 
навісних вентиьованих фасадів; для чого 
застосовується вітробар’єрний матеріал; що 
необхідно для підвищення енергозбереження 
будівлі для чого застосовується 
вітробар’єрний матеріал переваги та недоліки 
різних видів утеплювача; скільки можна 
заощадити після утеплення стін
І безумовно, новинки у світі фасадів, що 
обгороджують конструкцій!
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕХБУД»

Фасади
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕХБУД»

Паркани
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕХБУД»

Стелі



23

ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»

Продукція для презентації
Будівельні матеріали: сухі будівельні суміші «Полімін», цемент, вапно, 
оздоблювальні матеріали..

Галузь
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

Группа компаний «Фомальгаут» — 
100% украинский капитал
Группа компаний «Фомальгаут» была 
основана в 1994г. и сегодня является одним 
из крупнейших холдингов в Украине, 
работающих в строительной отрасли. В группу 

входят: ООО «Фомальгаут-Полимин» с 5-ю 
заводами по выпуску сухих строительных 
смесей (2 завода в Киеве, один в Красном 
Лимане (Донецкая обл.), один в г. 
Цурюпинск (Херсонская обл.) и еще один в 
с.Пустоиванное (Ровенская обл.); 
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ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»

ЧП «Фомальгаут-Волынь» (производитель извести), 
завод строительной техники АОЗТ «Будмаш в 
Житомире, ЧП «Фомальгаут-Т» (оптово-розничная 
торговля стройматериалами, розничная сеть 
«МастерОК!») и ТЦ «Первый гипермаркет дверей».
В группе работает более 1200 человек.
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ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН»
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ТОВ «АГРОМАТ-ДЕКОР»

Продукція для презентації
Промислові кухонні плити з енергозберігаючими конфорками і духовкою.
Промислові тепло вентилятори К-18.
Інфрачервоні побутові обігрівачі 1,1 кВт.
Промислові фритюрниці з ТНЕ.
Промислові жарочна поверхня з ТНЕ.
Промислові електросковороди з ТНЕ.
Обігрівачі керамічні побутові 0,35 кВт.

Галузь
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

АГРОМАТ недаром считают лицом 
украинского рынка керамики и сантехники. 
С самого начала своего пути, с 1993 года, 
мы помогаем украинскому покупателю 
воплощать мечты о новом ремонте в 
жизнь. Большинство плитки и сантехники, 
которая украшает интерьеры ваших домов, 
популярные рестораны, роскошные отели 
и огромные стадионы – родом из АГРОМАТ.

Наша основная цель – максимально 
сократить путь от ремонта к воплощению 
вашей мечты! Именно поэтому философия 
АГРОМАТ: «Плитка и сантехника здесь и 
сейчас».

Выбирайте - забирайте - отдыхайте! 
Остальное сделает АГРОМАТ.
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ТОВ «АГРОМАТ-ДЕКОР»

Созданный еще в 2004 году как клуб 
единомышленников и друзей, сегодня 
КАДА насчитывает более 1000 
молодых партнеров, бесконечно 
влюбленных в свое дело и неустанно 
следящих за актуальными модными 
тенденциями в мире дизайна. 
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ТОВ «АГРОМАТ-ДЕКОР»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІРМА «ФАВОР»

Продукція для презентації
Молочна продукція.

Київський виробник молочних продуктів
для дитячого харчування та спеціального 
дієтичного споживання.

Першу партію продукції було вироблено у 1995 році.
На сучасних модернізованих лініях виготовляється 35 тон продукції щодоби.
Ми працюємо за державними стандартами якості та безпечності харчових продуктів.

Галузь
Харчова
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІРМА «ФАВОР»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІРМА «ФАВОР»

75% від загального асортименту становлять  продукти 
для дитячого та спеціального дієтичного споживання.

З рецептури виключено консерванти і барвники в 
результаті чого зберігається поживна цінність продуктів.
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Продукція для презентації
Поліграфічне виробництво листівок, флаєрів, буклетів, каталогів, книг, 
журналів, різних бухгалтерських форм, інструкцій, папок, конвертів, 
грамот, річних звітів, рекламної продукції, вітальних листівок, фірмових 
конвертів, блокнотів, календарів (кишенькових, настільних, 
перекидних, настінних), газет, періодичних видань-журналів.

Галузь
Целюлозно-паперова і видавнича справа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВКП «СТ-ДРУК»

Типография полного цикла, печатное 
и постпечатное оборудование 
Гейдельберг(1-,2-,4-,5-и красочные 
машины).Фальцовка, биндер, 
пружина,сшивка на скобу, лак.
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ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ І НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 
ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Галузь
Наукова установа

Продукція для презентації
Надвисокочастотні діелектрики.
Керамічні нагрівні елементи для запуску дизелів в холодний час.
Твердотільні літієві електроліти для електрохімічних систем.
Електрохімічний мультисенсор кисню та селену.
Оптичні сенсори для вимірювання вибухонебезпечних та токсичних 
газових сумішей.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. 
В.І. Вернадського Національної Академії наук 
України - найстаріша в Україні академічна хімічна 
установа, один з найбільших центрів хімічної науки. 

З ряду актуальних фундаментальних та прикладних 
проблем сучасної фізико- неорганічної хімії та 
електрохімії, розроблених в Інституті, він відомий 
не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Інститут веде свою історію з 1918 року, коли перший президент Української академії наук (УАН) 
академік В.І. Вернадський заснував у Києві Хімічну лабораторію як самостійну наукову установу 
у складі Фізико-математичного відділення УАН і особисто керував її роботою (1918-1919 рр.).
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Продукція для презентації
Вимірювач  рівня та об’єму рідин в потоках ЛП-1.
Багатоканадьний вимірювач температури ВТБ-01-16.

Галузь
Наукова установа

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ 
ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

Основною задачею діяльності Інституту є проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики.  
Пріоритетні напрямки наукових досліджень та практичних розробок:
· розвиток теорії та розробка нових методів і засобів математичного і 

комп‘ютерного моделювання;
· моделювання динамічних систем;
· розробка систем інформаційного забезпечення в задачах управління;
· моделювання економічних процесів в галузях народного господарства;
· розробка методів управління енергопередавальними компаніями, зокрема, 

теоретико-ігрових;
· дослідження протиаварійної автоматики електроенергетичних систем;
· створення систем діагностики, зокрема, УЗД діагностики оптично 

непрозорих середовищ, виявлення пошкоджень трубопроводів, тощо;
· розробка методів моделювання малих теплоенергетичних систем;
· моніторинг та аналіз екологічного стану промислових підприємств;
· розробка та створення тренажерних систем;
· розробка геоінформаційних систем;
· розробка систем інформаційного захисту;
· створення ефективних алгоритмів паралельних обчислень;
· розробка спеціалізованих засобів обчислювальної техніки.
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Продукція для презентації
Шовні нитки поліфіламентної структури з біоактивним покриттям для 
хірургії і вітчизняна технологія і зразки обладнання для їх виготовлення.
Технології і обладнання для виробництва засобів захисту і лікування 
ран, опіків, дерматоушкоджень і косметичних змін  у формі пов’язок, по-
лотен, аплікацій з іммобілізованими активаторами ранолікування.
Носимий монітор функціонального стану  отруєних чадним газом,
палінням, шкідливими випарами.
Комплекс дистанційного зовнішнього контролю зміни стану новоутво-
рень на поверхні шкіри людини.

Інститут прикладних проблем фiзики і біофізики
03142, Київ 142, вул. Службова, 3
факс +380 44 423 0845
biophys@ukr.net

Адміністрація
Місюра Анатолій Григорович
Доктор біологічних наук
Директор
Судаков Володимир Степанович

Галузь
Наукова установа

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ 
ПРОБЛЕМ ФІЗИКИ І БІОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ
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Продукція для презентації
Документи згідно державних стандартів.

Галузь
Наукова установа

УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Державне підприємство «Український 
науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») 
утворено постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 
2003 року № 1337.

Згідно з Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 26 листопада 
2014 р. № 1163-р ДП «УкрНДНЦ» 
виконує функції національного 
органу стандартизації.

Керівництво: 
в.о. генерального директора ДП 
«УкрНДНЦ» — Лісіна Ганна Василівна.
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УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

У складі підприємства працюють: Інститут стандартизації, Управління  оцінки відповідності, 
Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації, Управління по роботі з 
реєстрами та сертифікатами та Національний фонд нормативних документів. ДП «УкрНДНЦ» 
має філії, що знаходяться  у Львові та Харкові.



38

УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Основні напрямки діяльності:
— забезпечення функціонування та розвитку 
національної системи стандартизації; технічна 
перевірка проектів стандартів, гармонізація 
національних стандартів з міжнародними та 
європейськими, координація діяльності національних 
технічних комітетів стандартизації (ТК), консультації 
щодо маркування продукції;
— сертифікація продукції, послуг та систем управління;
— оцінка відповідності продукції технічним 
регламентам;
— підготовка та підвищення кваліфікації фахівців 
у сфері стандартизації, сертифікації, метрології та 
систем управління, підготовка наукових кадрів вищої 
кваліфікації;
— ведення Національного фонду нормативних 
документів. Забезпечення  зберігання, обліку, 
актуалізації  нормативних документів та доступ до них 
користувачів;
— підготування та видання нормативних документів, 
посібників, інформаційних покажчиків стандартів, тощо;
— видання наукового фахового журналу 
«Стандартизація, сертифікація, якість».
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕЛІТ-ПРОМ»

Продукція для презентації
Робочий і фірмовий одяг..

Галузь
Легка

Пошив одягу (спецодягу або 
уніформи) — до недавнього 
часу відбувався на чисто 
утилітарному рівні — це захисні 
працівника від бруду, пилу, 
токсичних речовин, травм. 
Модні тенденції та відмінність 
від інших фірм (використання 
своїх кольорів, логотипів, 
торгових знаків) — не 
враховувалось взагалі.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕЛІТ-ПРОМ»

Пошив одягу для робочих, службовців 
та обслуговуючого персоналу — 
переслідує цілі не тільки захистити 
людину від несприятливих умов 
робочого середовища, але і вирізнити 
свою Фірму, Завод, Корпорацію, Готель, 
Ресторан і т.п. на ринку праці. Цей 
фактор привернув увагу дизайнерів 
всього світу до розробки та пошиву 
одягу (уніформи, спецформи) з 
урахуванням модних тенденцій в 
моделях та новим вимогам до тканин, 
фурниітури та прикладним матеріалам.

Пошив одягу з тканин, гігієнічних, 
гігроскопічних, термостійких, 
кислотостійких, антитсатичних, різних 
по щільності та складу — переклад 
сайтів застосовують у всіх галузях 
промисловості та сферах побуду, 
обслуговування, медицині — 
цю функцію з успіхом виконує 
ТОВ “ЕЛІТ-ПРОМ”
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Дякую за увагу!


