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перелІК пІдприємств 

lIst oF compAnIes

Машинобудівна галузь:
1. ПАТ”Івано-Франківський арматурний завод”
2. ТоВ “Машинобудівний завод “Автоливмаш”
3. ТоВ “електролюкс Україна”
4. ПАТ “Індуктор”

5. ДП Міністерства оборони України”63 котельно-зва-
рювальний завод”

6. ВАТ “Пресмаш”
7. ТоВ “Мікрол”
8. ДП Во “Карпати”
9. ПрАТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод”

10. ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад”
11. ВАТ”Родон”
12. ТоВ “Фабрика духових музичних інструментів”
13. ТоВ “Науково-технічне підприємство “ЮоМІ-еНеРГоМАШ”

Галузь виробництва будівельних матеріалів:
14. ТоВ “екстім”
15. ПАТ “Будівельні матеріали”
16. ТДВ “Івано-Франківськзалізобетон”
17. ДП”Спецзалізобетон” ПАТ”Івано-Франківськцемент”
18. ДП “завод якісних бетонів” ТоВ “МонолітТрансБуд”
19. ДП ТоВ “Артден” Фірми “Траян”
20. ПП “СВя”
21. ТоВ “Перший віконний завод”

Деревообробна промисловість:
22. ПАТ “Івано-Франківський лісокомбінат”
23. ПрАТ”Солід”
24. ТоВ “ер і Джес-2”
25. ТоВ “Деревообробна компанія Вуд-ІФ”
26. ТоВ “Дріада-ІФ”
27. ПП “Фірма “Колектор”
28. ТоВ “Вудекспорт”

Engineering industry:
1. JSC “Ivano-Frankivskyi armaturnyi zavod”
2. LLC „Mashynobudivnyi zavod-Avtolyvmash”
3. LLC  „Electrolux-Ukraine” 
4. JSC “Induktor”

5. SE of Ministry of defense of Ukraine “63 kotelno-
zvariuvalnui zavod”

6. JSC “Presmash”
7. LLC “MIKROL”
8. SE PA “Karpaty”
9.  PJSC “Ivano-Frankivskyi locomotuvoremontnyi zavod”

10.  JSC “Ivano-Frankivskyi zavod Promprylad”
11. JSC “Rodon”
12. LLC “Fabryka duhovyh muzychnyh instrumentiv” 
13. LLC “Ecology. Economy. Safety. Bioenergy company “UOMI” 

Building material production:
14. LLC “ExTIM” 
15. JSC “Budivelni materialy”
16. TdV „Ivano-Frankivskzalizobeton”
17. SE “Spetszalizobeton” JSC „ Ivano-Frankivsktsement”
18. SE “Zavod yakisnyh betoniv” LLC “ MonolitTransBud”
19. SE LLC “Artden” Firm “Traian”
20. PE “SVIA”
21. LLC “Pershyi vikonnyi zavod”

Wood prococcing industry:
22. JCS “Ivano-Frankivskyi lisokombinat”
23. JCS „Solid”
24. LLC “Er i dzhes-2” 
25. LLC “derevoobrobna kompaniia Vud-IF” 
26. LLC “driada-IF” 
27. PE “Firma “Kolektor”
28. LLC “Woodexport” 
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перелІК пІдприємств 

lIst oF compAnIes

Хімічна промисловість:
29. ВАТ ”Полімер”
30. ТоВ “Інтелком”
31. ТоВ “Галхімсервіс”

целюлозно-паперова та видавнича галузь:
32. КП “Фірма “Лік”
33. ТоВ “Куверт-Україна”
34. ТоВ “Фоліант”
35. ПП “Реклама-центр”

Легка промисловість:
36. ВАТ “ВТШП “Галичина”
37. Івано-Франківське УВП УТоГ
38. Філія “Спілловер. Шкіряний завод” ТоВ “Спілловер”

Харчова промисловість:

39. TOB “Станіславська торгова компанія” СП “Лікеро-
горілчаний завод”

40. ІФ оДо спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
41. ПАТ “ВТКФ “Ласощі”
42. ПАТ “Івано-Франківська харчосмакова фабрика”
43. ПАТ “Івано-Франківський м’ясокомбінат”
44. ВАТ “Івано-Франківський птахокомбінат”
45. ТДВ “Полонина”
46. ДП “Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів”
47. ТоВ “Лігос”
48. ТДВ “Івано-Франківський міськмолокозавод”
49. Т0В “ПК екопродукт”
50. ТоВ “залізнична пекарня”
51. ПАТ “Івано-Франківський хлібоком6інат”
52. Т0В “Імперево-Фудз”

Chemistry industry:
29. JSC ”Polimer”
30. LTd “Intelcom”
31. “Halhimservis” LTd.

Pulp and paper and publishing sphere:
32. CE “Firma “Lik”
33. LLC “Kuvert-Ukraine” 
34. LLC “Foliant”
35. PE “Reklama-tsentr”

Light industry:
36. JSC VTShP “Halychyna”
37. Ivano-Frankivsk yVP UTOH
38. Branch “Spillover. Shkirianyi zavod” LLC “Spillover”

Food industry:

39. LLC “Stanislavska torhova kompaniia” JV “Likero-
horilchanyi zavod”

40. IF OdO of  spirit and alcoholic beverage industry 
41. PJSC “VTKF “Lasoschi”
42. PJSC “Kharchosmakova fabryka”
43. PJSC “Ivano-Frankivskyi miasokombinat“
44. PJSC “Ivano-Frankivskyi ptahokombinat“
45. TdV “Polonyna”
46. SE “Ivano-Frankivskyi kombinat hlibokombinat”
47. LLC “Lihos” 
48. TdV “Ivano-Frankivskyi miskmolokozavod”
49. LLC “PK Ekoprodukt”
50. LLC “Zaliznychna pekarnia” 
51. LLC “Ivano-Frankivskyi hlibokombinat”
52. LLC “Imperevo-Foods”
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пат ”Івано-ФранКІвсьКий арматурний завод”
Jsc “IvAno-FrAnkIvskyI ArmAturnyI zAvod”

Керівник - Проців зіновій Степанович
Контакти: вул. Коновальця, 229, 
тел./факс: +38 0342 775360, 
e-mail: office@ifazif.ua, www.ifaz.com.ua
Основні види продукції: 
трубопровідна арматура, клинові засувки, 
клапани зворотно-поворотні, клапани герметичні, фланці.

тов “машинобудІвний завод “автоливмаш”
llc „mAshynobudIvnyI zAvod-AvtolyvmAsh”

Керівник - зуб Анатолій Григорович
Контакти: вул, Юності, 18,
 тел./факс: +38 0342 787755, 
e-maiІ: javasylchychyn@ukr.net 
Основні види продукції: виробництво облад-
нання для заводу переробки твердих побутових відходів, 
млини двосортного помолу, обладнання для ливарних і 
цегельних ліній.

Director - Protsiv Zinovii Stepanovych
Contacts: Konovalets Str., 229, 

tel/fax: +38 0342 775360, 
e-mail: office@ifazif.ua, www.ifaz.com.ua

Main products: pipeline armature, 
liding wedge, back-turning valves, 

hermetic valves, flanges.

Director - Zub Anatolii Hryhorovych
 Contacts: yunosti Str., 13, 
tel/fax: +38 0342 787755, 

e-maiІ: javasylchychyn@ukr.net 
Main products: production of equipment for 

plant of hard domestic waste processing, two sort grinding mills, 
equipment for founding and brick lines.
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тов “елеКтролюКс уКраїна”
llc „electrolux ukrAIne”

Керівник - Алессіо Бонфанті
Контакти: вул. Юності, 23а, 
тел.: +38 0342 558800, факс: +38 0342 554188 
www.electrolux.ua
Основні види продукції: автоматичні пральні машини.

Director – Allesio Bonfanti 
Contacts: yunosti Str., 23а, 

tel: +38 0342 558800, fax: +38 0342 554188 
www.electrolux.ua

Main products: automated washing machine  

пат “ІндуКтор”
Jsc “Induktor”

Керівник - Волошинюк Ігор Михайлович 
Контакти: вул. Максимовича, 15,
тел./факс: +38 0342 64717, 
e-mail: induktor@list.ru  
Основні види продукції: трансформато-
ри, з’єднувачі, штампи, пресформи, плівкові 
електричні обігрівачі, установки інфрачервоного 
випромінювання.

Director - Voloshyniuk Ihor Mykhailovych  
Contacts: Maksymovych Str., 15,

tel/fax: +38 0342 64717, 
e-mail: induktor@list.ru 

Main products: transformers, connectors, stamps, 
press-moulds, film electric heaters, infrared radiation 

equipment
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дп мІнІстерства оборони уКраїни “63 Котельно-зварювальний завод”
se oF mInIstry oF deFense oF ukrAIne “63 kotelno-zvArIuvAlnuI zAvod”

Керівник - Костишин Віталій Іванович
Контакти: вул. Хриплинська, 11, 
тел.: +38 03422 25195, факс: +38 0342 752336,
e-mail: kzz63@mail.ru www.63kzz.if.ua
Основні види продукції: промислові та 
побутові котли, міні-котельні.

Director - Kostytyn Vitalii Ivanovych
Contacts: Khryplynska Str., 11, 

tel: +38 03422  25195, fax: +38 03422  752336,
e-mail: kzz63@mail.ru www.63kzz.if.ua

Main products: industrial and domestic boilers, 
mini-boiler.

ват “пресмаш”
Jsc “presmAsh”

Керівник - Пукіш Богдан Степанович
Контакти: вул. Автоливмашівська, 1, 
тел.: +38 0342 504477, 
факс: +38 0342 787431
e-mail: presmash@ivf.ukrpack.net,  
www.presmash.if.ua 
Основні види продукції: преси механічні 
відкритого і закритого типів.

Director - Pukish Bohdan Stepanovych
Contacts: Avtolyvmashivska Str., 1, 

tel: +38 0342 504477, 
fax: +38 0342 787431

e-mail: presmash@ivf.ukrpack.net 
www.presmash.if.ua 

Main products: mechanical presses 
of open and closed types.
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тов “мІКрол”
llc “mIkrol”

Керівник - 
Демчина Богдан Степанович
Контакти: вул. Автоливмашівська, 5, 
тел: +38 0342 554410, факс: +38 0342 502704
e-mail: microl@microl.ua, www.microl.ua
Основні види продукції: засоби автоматизації виробни-
чих процесів.

Director - 
demchyna Bohdan Stepanovych

Contacts: Avtolyvmashivska Str., 5, 
tel+38 0342 554410, fax+38 0342 502704

e-mail: microl@microl.ud www.microl.ua
Main products: means for automation of producing processes

дп во “Карпати”
se pA “kArpAty”

Керівник - Втерковський Дмитро Дмитрович
Контакти:  вул, Галицька; 201,
тел./факс: +38 0342 571008, 
e-mail: vokarpaty@ukr.net, 
www.dрkarpaty.com.uа 
Основні види продукції: товари виробничотехнічного 
призначення та народного споживання, електронно-схемні 
джгути, світодіодні світильники.

Director - Vterkovskyi dmytro dmytrovych
Contacts: Halytska Str., 201, 

tel/fax: +38 0342 571008, 
e-mail: vokarpaty@ukr.net, 

www.dрkarpaty.com.uа 
Main products: public consumption, technical and production 

goods, electronic scheme braids, LEd lights.
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прат “Івано-ФранКІвсьКий лоКомотиворемонтний завод”
 pJsc “IvAno-FrAnkIvskyI locomotuvoremontnyI zAvod”

Керівник - Дутчак Василь Ілліч
Контакти: вул. залізнична, 22, 
тел.: +38 03422 25370, факс: +38 03422 42458, 
e-mall: info@lrz.if.ua, www.lrz.if.ua 
Основні види продукції: ремонт рухомого залізничного 
складу та виготовлення запчастин до нього. 

Director - dutchak Vasyl Illich 
Contacts: Zaliznychna Str., 22,  

tel: +38 03422 25370, fax: +38 03422 42458, 
e-mall: info@lrz.if.ua, www.lrz.if.ua 

Main products: reparing of moving railway 
stock and producing of parts.

пат “Івано-ФранКІвсьКий завод “промприлад”
Jsc “IvAno-FrAnkIvskyI zAvod promprylAd”

Керівник - Левкович Андрій Васильович
Контакти: вул. Академіка Сахарова, 23, 
тел.: +38 0342 750592, факс: +38 03422 32205 
e-mail: prylad@prylad.com.ua, 
www.prylad.com.ua 
Основні види продукції: прилади, засоби 
автоматизації та запчастини до них, лічильники газу та ін.

CEO - Levkovych Andrij Vasylovych
Contacts: Akademik Sakharov Str., 23,

tel: +38 0342 750592, fax: +38 03422 32205 
e-mail: prylad@prylad.com.ua, 

www.prylad.com.ua 
Main products: equipment, means of 

automation and its parts, gas counters etc.



40

ват”родон”
Jsc “rodon”

Керівник - 
Каспрук ярослав ярославович 
Контакти: 
вул. Вовчинецька, 225, 
тел./факс: +38 0342 723230 
e-mail: rodon@rodon.com.ua, www.rodon.com.ua 
Основні види продукції: інтегральні мікросхеми, виготов-
лення євробрусів, євровікон.

CEO - 
Kaspruk yaroslav yaroslavovych 

Contacts: 
Vovchynetska Str., 225, 

tel/fax: +38 0342 723230 
e-mail: rodon@rodon.com.ua, www.rodon.com.ua 

Main products: integral microcircuits, euro beams and 
windows

тов “ФабриКа духових музичних ІнструментІв” 
llc “FAbrykA duhovyh muzychnyh InstrumentIv” 

Керівник - Дідух орест омельянович
Контакти: вул. Максимовича, 15, 
тел./факс: +38 0342 711671, 
e-mail:  il.m@bk.ru, www.stpetemusic.ru 
Основні види продукції: духові музичні 
інструменти.

CEO - didukh Orest Omel’ianovych
Contacts: Maksymovych Str, 15, 

tel/fax: +38 0342 711671, 
e-mail: il.m@bk.ru, www.stpetemusic.ru

Main products:  wind instruments
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тов “науКово-технІчне пІдприємство “юомІ-енерГомаш”
llc scIence And tehnoloGy enterprIse “uomI-enerGomAsh” 

Керівник - Черкас Іван Михайлович
Контакти: вул. Макогона, 31а, 
тел./факс: +38 0342 724173, 
e-mail: info@uomi.com.ua, 
www.uomi.com.ua
Основні види продукції: установки для 
переробки органічних та муніципальних 
відходів, універсальні твердопаливні 
водогрійні котли, модульні котельні на альтернативному 
паливі, гранульоване екологічно цінне тверде паливо.

CEO - Cherkas Ivan Mykhajlovych 
Contacts: Makohon Str., 31а,

tel/fax: +38 0342 724173, 
e-mail: info@uomi.com.ua, 

www.uomi.com.ua 
Main products: installations for the 
processing of organic and municipal waste, 
universal solid water boilers, modular 

alternative fuel boilers, environmentally valuable granular solid 
fuel.

тов “еКстІм”
llc “extIm” 

Керівник - 
Тимків Роман Мирославович
Контакти: вул. Січових Стрільців, 23, 
тел./факс: +38 0342 711020 
e-mail: extim@utel.net.ua, 
www.extim.com.ua
Основні види продукції: 
будівництво житлових будинків та торгових приміщень, 
оренда офісних та торгових приміщень.

CEO - Tymkiv Roman Myroslavovych
Contacts: Sichovi Striltsi Str., 23, 

 tel/fax: +38 0342 711020
e-mail: extim@utel.net.ua, 

www.extim.com.ua
Main products: housing and 
commercial buildind, leasing of office 

and commercial apartments
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пат “будІвельнІ матерІали”
Jsc “budIvelnI mAterIAly”

Керівник - Сапіжак олександра Юріївна 
Контакти: вул. Гетьмана Мазепи, 166, 
тел./факс: +38 0342 502855, 
e-mail: office_budmat@mail.ru
Основні види продукції: будівельна 
керамічна цегла.

тдв “Івано-ФранКІвсьКзалІзобетон”
tdv „IvAno-FrAnkIvskzAlIzobeton”

Керівник - Мрічко Василь Дмитрович 
Контакти: вул. Височана, 34, 
тел.: +38 0342 750101, факс: +38 0342 750200, 
е-mаіl: zalizobeton_if@ukrpost.ua, 
www. zalizobeton.ucoz.ua 
Основні види продукції: 
збірний залізобетон, блоки стін 
підвалів, товарний бетон.

CEO - Sapizhak Alexandra yuriyivna
Contacts: Hetman Mazepa Str., 166, 

 tel/fax: +38 0342 502855, 
e-mail: officee@mail.ru

Main products: building ceramic brick.

CEO -  Mrichko Vasyl’ dmytrovych
Contacts: Vysochana Str., 34, 

tel: +38 0342 750101, fax: +38 0342 750200, 
е-mаіl: zalizobeton_if@ukrpost.ua

Main products: 
collapsible reinforced concrete, 

blocks of basements’ walls, ready-mixed concrete.
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дп “спецзалІзобетон”  пат “Івано-ФранКІвсьКцемент”
se “spetszAlIzobeton” Jsc „ IvAno-FrAnkIvsktsement”

Керівник - Кшановський ярослав Михайлович
Контакти: с. ямниця, 
тел./факс 583799, 
е-maіІ: speczaIizobeton@ukr.net
Основні види продукції: бетонні вироби.

дп “завод яКІсних бетонІв” тов “монолІттрансбуд”
se “zAvod yAkIsnyh betonIv” llc “ monolIttrAnsbud”

Керівник - 
Бондаренко Андрій Васильович
Контакти: вул. С.Петлюри, 10, 
тел./факс: +38 0342 713812, 
e-mail: office@monolit-tb.соm.ua, 
www.monolit-tb.com.uа 
Основні види продукції: товарний бетон.

CEO - Kshanovs’kyj yaroslav Mykhajlovych
Contacts: village yamnytsia, 

tel/fax 583799, 
е-maіІ: speczaIizobeton@ukr.net

Main products: concrete products.

CEO - Bondarenko Andriy Vasylovych
Contacts: S.Petliura Str., 10,  

tel/fax: +38 0342 713812, 
e-mail: office@monolit-tb.соm.ua , 

www.monolit-tb.com.uа 
Main products: ready-mixed concrete.
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дп тов “артден” ФІрми “траян”
se llc “Artden” FIrm “trAIAn”

Керівник - Волак Володимир Фішович
Контакти: 
вул. Хриплинський промвузол, 23, 
тел./факс: +38 0342 777584, 
e-mail: artden@bigmir.net
Основні види продукції: металопластикові конструкції.

CEO - Volak Volodymyr Fishovych 
Contacts: 

Khryplynskyi promvuzol Str., 23, 
tel/fax: +38 0342 777584, 
e-mail: artden@bigmir.net

Main products: building materials.

пп “свя”
“s.v.y” pc

Керівник - 
Сторожук Володимир ярославович 
Контакти: вул. Крива, 4/1, 
тел./факс: +38 0342 500230, 
e-mail: sauna-hq@meta.ua
Основні види продукції: 
виготовлення та встановлення саун та басейнів.

CEO - Storozhuk Volodymyr yaroslavovych
Contacts: Kryva Str., 4/1,

 tel/fax: +38 0342  500230, 
e-mail: sauna-hq@meta.ua

Main products: production and installation of 
sauna and pools.
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тов “перший вІКонний завод”
llc “pershyI vIkonnyI zAvod”

Керівник -
 Лєпєнін олег Святославович 
Контакти: вул. Чорновола, 7, 
тел./факс: +38 0342 559335, 
e-mail: info@pvz.if.ua, www.pvz.if.ua
Основні види продукції: 
світлопрозорі конструкції – вікна, 
двері, зимові сади, скляні перегородки.

CEO - Liepienin Oleh Sviatoslavovych
Contacts: Chornovol Sr., 7, 
tel/fax: +38 0342 559335, 

e-mail:  info@pvz.if.ua , www.pvz.if.ua
Main products: translucent 
constructions - windows, doors, winter 

gardens, glass partitions

пат “Івано-ФранКІвсьКий лІсоКомбІнат”
Jcs “IvAno-FrAnkIvskyI lIsokombInAt”

Керівник - Черкасюк Володимир Сергійович
Контакти: вул. Шота Руставелі, 1,
тел.: +38 03422 24002, факс: +38 03422 24237, 
е-mail: Ііsокоmbіnat@ukr.net , 
www.iflk.com.ua
Основні види продукції: паркетне покриття, 
дереворізальний інструмент, проектування та виготовлення 
дерев’яних будинків і конструкцій.

CEO - Cherkasyuk Volodymyr Stepanovych
Contacts: Shota Rustavelli Str., 1,

tel: +38 03422 24002, fax: +38 03422 24237, 
е-mail: Ііsокоmbіnat@ukr.net ,

 www.iflk.com.ua
Main products:  parquet covering, wood-cutting tools, design 

and manufacture of wooden houses and constructios.
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прат”солІд”
pJsc “solId” 

Керівник - Іпатій Сергій Федорович
Контакти: вул. Левинського, 1, 
тел.: +38 0342 775237, 
факс: +38 0342775018,
 e-mail: mail@solid.org.ua, www.solid.org.ua
Основні види продукції: 
щити букові клеєні, паркет, сходи дерев’яні, 
дошка паркетна.

CEO - Ipatij Serhij Fedorovych
Contacts: Levynskyi Str., 1, 

tel: +38 0342 775237, fax: +38 0342 775018, 
e-mail: mail@solid.org.ua, www.solid.org.ua

Main products: glue beech board, parquet, 
wooden stairs, parquet board.

тов “ер І джес-2”
llc “er I dzhes-2” 

Керівник - Гурбанов Мохсун Муслум огли
Контакти: вул. Ребета, 6, 
тел.: +38 0342 775220, 775219, 
факс: +38 0342 503638, 
е-maіІ: erices2veneer@yahoo.com 
Основні види продукції: струганий шпон твердих порід 
деревини.

CEO - Hurbanov Mokhsun Muslum Ohly
Contacts: Rebet Str., 6, 

tel: +38 0342 775220, 775219, 
fax: +38 0342 503638, 

е-maіІ: erices2veneer@yahoo.com
Main products: shaved lean of hard wood race.
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тов “деревообробна КомпанІя вуд-ІФ”
llc “derevoobrobnA kompAnIIA vud-IF”

Керівник - Крохмалюк Лілія Миколаївна
Контакти: вул. Лепкого, 34, 
тел./факс: +38 0342 750501, 
e-mail: audiif@ukrpost.ua
Основні види продукції: 
паркетна заготовка (“фриз”).

CEO - Krokhmaliuk Liliia dmytrivna
Contacts: Lepkyi Str., 34,  

tel/fax: +38 0342 750501, 
e-mail: audiif@ukrpost.ua 

Main products: parquet workpiece (“frieze”).

тов “дрІада-ІФ”
llc “drIAdA-IF”

Керівник - Іванців Василь Дмитрович
Контакти: вул.  Січових Стрільців, 42а/5, 
тел./факс: +38 0342 500150, 
e-mail: edem03548@ukr.net
Основні види продукції: дерев’яний шпон.

CEO - Ivantsiv Vasyl dmytrovych
Contacts: Sichovyh Striltsiv Str., 42а/5,

tel/fax: +38 0342 500150 , 
e-mail: edem03548@ukr.net

Main products: wood veneer
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пп “ФІрма “КолеКтор”
pe “FIrmA “kolektor”

Керівник - Кравчук Галина Дмитрівна
Контакти: вул. Польова, 5, 
тел./факс: +38 0342 759267, 
e-mail: colector@ukrpost.ua, 
www.westparquet.if.ua
Основні види продукції: лісопильне та 
стругальне виробництво, просочування деревини.

CEO - Kravchuk Halyna dmytrivna
Contacts: Polova Str., 5, 

tel/fax: +38 0342 759267, 
e-mail: colector@ukrpost.ua , 

www.westparquet.if.ua 
Main products: Sawmilling and planing 

production, soakage of wood

тов “вудеКспорт”
llc “woodexport” 

Керівник -
Бабецький Любомир ярославович
Контакти: м. Івано-Франківськ, а/с 83, 
тел./факс: +38 0342 500235, 
e-mail: info@woodexport.com.ua,
 www.woodexport.com.ua 
Основні види продукції: первинна 
та вторинна обробка пиломатеріалів, 
виготовлення дерев’яної тари (піддони, лотки, ящики), 
ремонт та заточка дереворізального інструменту, сушіння 
пиломатеріалів.

CEO - Babetskyj Liubomyr yaroslavovych
Contacts: Ivano-Frankivsk, P.O. 83, 

tel/fax: +38 0342 500235, 
e-mail: info@woodexport.com.ua,

 www.woodexport.com.ua 
Main products: primary and secondary 
processing of saw timber, production of 

wood packaging (pallets, trays, boxes), 
repairing and sharpening of wood-cutting tools, saw timber 

drying.
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ват ”полІмер”
Jsc ”polImer”

Керівник - 
Кіщук Василь Васильович 
Контакти: вул. Максимовича, 
14, 
тел.: +38 0342 779332, 
факс: +38 0342 717636, e-mail: polimer@ttk.if.ua 
Основні види продукції: поліруючі засоби, 
чорнило для авторучок, клей силікатний, 
ялинкові прикраси, гумові вироби.

CEO - Kichuk Vasyl Vasyl’ovych
Contacts: Maksymovych Str., 14,  

tel: +38 0342 779332, 
fax: +38 0342 717636, 

e-mail: polimer@ttk.if.ua 
Main products: polishing means, 

ink for pens, silicate glue, fir decorations, rubber.

тов “ІнтелКом”
ltd “Intelcom”

Керівник - окрепкий Володимир ярославович
Контакти: вул. Микитинецька, 7а, 
тел./факс: +38 0342 503585 
e-mail: inter@utel.net.ua, www.intelkom.net.ua
Основні види продукції: всі види метало-
обробки, вироби з пластмас (дитячі іграшки, 
господарські товари).

CEO - Okrepkyj Volodymyr yaroslavovych
Contacts: Mykytynetska Str., 7а,

tel/fax: +38 0342 503585 
e-mail: inter@utel.net.ua, www.intelkom.net.ua

Main products: all kinds of metal working, plastic 
products (toys, household goods).
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тов “ГалхІмсервІс”
llc “hAlkhImservIs”

Керівник - 
Романов ярослав Михайлович
Контакти: вул. Гарбарська, 29, 
тел.: +38 0342 720800, факс: +38 0342 777465, 
e-mail: galchim@optima.com.ua , www.galchim.com.ua 
Основні види продукції: розробка, виробництво і по-
стачання хімічної продукції для виробництва шин і 
гумотехнічних виробів.

CEO - 
Romanov yaroslav Mykhajlovych 

Contacts: Harbarska Str., 29,   
tel: +38 0342 720800, fax: +38 0342 777465 , 

e-mail:  galchim@optima.com.ua , www.galchim.com.ua 
Main products: development, production and supplying of 

chemical products for tires and rubber.

Кп “ФІрма “лІК”
ce “FIrmA “lIk”

Керівник - Луців Василь Іванович 
Контакти: вул. Василіянок, 48, 
тел.: +38 03422 48011, 
факс: +38 03422 48027, 
e-mail: kpf.lik@i.ua
Основні види продукції: друко-
вана продукція

CEO - Lutsiv Vasyl’ Ivanovych
Contacts: Vasyliianok Str., 48, 

tel: +38 03422 48011, 
fax: +38 03422 48027, 

e-mail: kpf.lik@i.ua
Main products: printed matter
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тов “Куверт-уКраїна”
llc “kuvert-ukrAIne” 

Керівник - Дідійчук Віталій Іванович 
Контакти: вул. Макухи, 6, 
тел.: +38 0342 522127, 
факс: +38 0342 775310,
e-mail: info@kuvert.if.ua, www.kuvert.com.ua
 Основні види продукції: поштові конверти та пакети, 
бандерольні пакети, конверти, “Доку-Фікс” (doky-Pix), 
креативні конверти, конверти для Cd, друк на конвертах

CEO - didijchuk Vitalij Ivanovych 
Contacts: Makukh Str., 6,

tel: +38 0342 522127, 
fax: +38 0342 775310, 

www.kuvert.com.ua, e-mail: info@kuvert.if.ua
Main products: envelopes and packages, wrappers, envelopes, 
“doku-Fix” (doky-Pix), creative envelopes, envelopes for Cd, 

print on envelopes.

тов “ФолІант”
“FolIAnt” ltd.

Керівник - 
Дармонук Ігор Володимирович
Контакти: вул. Старозамкова, 2, 
тел./факс : +38 0342 50-21-65, 
тел.: +38 0342 50-91-04, 
e-mail: foliant.drukarnja@gmail.com , 
www.foliant.if.ua
Основні види продукції: поліграфічна продукція (візитки, 
буклети, каталоги, плакати, етикетка, бланки), картонна 
упаковка.

CEO - darmonuk Ihor Volodymyrovych
Contacts:  Starozamkova St., 2, 

tel/fax: +38 0342 502165, 
tel: +38 0342 509104, 

e-mail: foliant.drukarnja@gmail.com , 
www.foliant.if.ua

Main products:  printing wares (visit cards, booklets, 
catalogues, placates, etiquettes, blanks), paper packing/
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пп “реКлама-центр”
pe “reklAmA-tsentr”

Керівник - Шкляр Ігор Михайлович 
Контакти: вул. яновича, 16, 
тел.: +38 0342 754240, 
факс: +38 0342 777555, 
e-mail: rc@ukrpost.net
Основні види продукції: 
візуальна реклама, матеріали 
для реклами.

CEO - Shkliar Ihor Mykhajlovych
Contacts: yanovych Str., 16, 

tel: +38 0342 754240, 
fax: +38 0342 777555, 

e-mail:  rc@ukrpost.net
Main products: visual advertising, 

material for advertisement.

ват “втшп “Галичина”
Jsc “vtshp “hAlychynA”

Керівник - Ковбас Галина Несторівна
Контакти: вул. Галицька, 87, 
тел./факс : +38 0342 785265, 
e-mail: shvejna87@mail.ru, www.galychyna.biz
Основні види продукції: пальта та півпальта 
жіночі і чоловічі, блейзери, піджаки та ін.

CEO - Kovbas Halyna nestorivna
Contacts: Halytska Str., 87,

tel/fax: +38 0342 785265, 
e-mail: shvejna87@mail.ru, www.galychyna.biz

Main products: coats and short coats for women 
and men, blazers, jackets and others.
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Івано-ФранКІвсьКе учбово-виробниче пІдприємство уКраїнсьКоГо товариства Глухих
trAInInG And productIon enterprIse ukrAInIAn socIety oF deAF

Керівник - остяк Ігор Михайлович
Контакти: вул. Коновальця, 205, 
тел./факс : +38 0342523031, e-mail: utog_ivanofran@ukr.net
Основні види продукції: сорочки чоловічі та дитячі, блу-
зи, плаття, сарафани, халати, спідниці, брюки, жилети, ком-
плекти жіночі, труси чоловічі та дитячі, постільна білизна, 
спецодяг

CEO - Ostiak Ihor Mykhajlovych
Contacts: Konovalets Str., 205, 

tel/fax: +38 0342 523031, e-mail: utogif@ukr.net
Main products: shirts for men and children, blouses, dresses, 
sarafans, robes, skirts, trousers, jackets, complete sets for 
women, pants for men and children, bedclothers, working 

clothes.

ФІлІя “спІлловер. шКІряний завод” тов “спІлловер”
brAnch “spIllover. shkIrIAnyI zAvod” llc “spIllover”

Керівник - Клімов Сергій Федорович
Контакти: вул. Левицького, 10 , 
тел./факс: +38 0342 785327, 
e-mail: secretar@plaj.if.net.ua, 
www.spillover.ua 
Основні види продукції: дублення і обробка шкір великої 
рогатої худоби

CEO - Klimov Serhij Fedorovych
Contacts: Levytskyi Str., 10 , 

tel/fax: +38 0342 785327, 
e-mail:  secretar@plaj.if.net.ua

www.spillover.ua
Main products: 

barking  and cattle leather working up.
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tob “станІславсьКа торГова КомпанІя” сп “лІКеро-ГорІлчаний завод”
llc “stAnIslAvskA torhovA kompAnIIA” Jv “lIkero-horIlchAnyI zAvod”

Керівник - Паньків Андрій Григорович
Контакти: вул. Промислова, 29, 
тел.: +38 0342 712742, 
факс: +38 0342 712718, 
e-mail: LGZ@stk.if.ua, 
www.frankivska.com.ua 
Основні види продукції:
 лікеро-горілчані вироби.

тм
CEO - Pankiv Andrij Hryhorovych

Contacts: Promyslova Str., 29,  
tel : +38 0342 712742, 
fax: +38 0342 712718, 

e-mail: LGZ@stk.if.ua, 
www.frankivska.com.ua 

Main products: 
alcoholic beverage products.

ІФ одо спиртової та лІКеро-ГорІлчаної промисловостІ
IF odo oF  spIrIt And AlcoholIc beverAGe Industry 

Керівник – Гаркава Ніна Миколаївна
Контакти: вул. Княгинин, 44, 
тел.: +38 0342 713522, факс: +38 0342713527, 
e-mail: lgv@knyagynyn.com.ua, 
www.knyagynyn.com.ua 
основні види продукції: лікеро-горілчані 
вироби.

CEO - Harkava nina Mykolaivna
Contacts: Kniahynyn Str., 44, 

tel: +38 0342 713522, fax: +38 0342713527, 
e-mail: lgv@knyagynyn.com.ua, 

www.knyagynyn.com.ua
Main products: alcoholic beverage products.
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пат “втКФ “ласощІ”
“lAsoschI” pJsc

Керівник - Мосійчук Леся Степанівна 
Контакти: вул. Ленкавського, 12 а, 
тел./факс: +38 0342 41214, 
e-mail: lasoshcy@optima.com.ua
Основні види продукції: кондитерські ви-
роби.

CEO - Mosijchuk Lesia Stepanivna 
Contacts: Lenkavskyi Str, 12 а,  

tel/fax: +38 0342 41214, 
e-mail: lasoshcy@optima.com.ua

Main products: confectionery.

пат “Івано-ФранКІвсьКа харчосмаКова ФабриКа”
pJsc “IvAno-FrAnkIvskA khArchosmAkovA FAbrykA”

Керівник – Крицун Роман Михайлович
Контакти: вул. Крайківського, 1, 
тел.: +38 0342 779191, факс: +38 0342 778619, 
e-mail: mail@ksenija.ua, www.ksenija.ua 
Основні види продукції: кондитерські вироби 
та східні солодощі.

CEO - Krytsun Roman Mykhajlovych
Contacts: Kraikivskyi Str., 1,  

tel: +38 0342 779191, fax 778619, 
e-mail: mail@ksenija.ua, www.ksenija.ua 

Main products: confectionery, eastern sweets.
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пат “Івано-ФранКІвсьКий м’ясоКомбІнат”
pJsc “IvAno-FrAnkIvskyI mIAsokombInAt“

Керівник - Стороженко Володимир Григорович
Контакти: вул. С.Петлюри, 10, 
тел./факс: +38 03422 23417, e-mail: ifmk@bk.ru
Основні види продукції: м’ясо і субпродукти, 
ковбасні вироби, м’ясні напівфабрикати, 
жири топлені. 

CEO - Storozhenko Volodymyr Hryhorovych
Contacts: S. Petlyury St., 10, 

tel/fax: +38 03422 23417, e-mail: ifmk@bk.ru
Main products: meat and offal, sausages, meat 

products, fats rendered food, dry animal feed, skin

ват “Івано-ФранКІвсьКий птахоКомбІнат”
pJsc “IvAno-FrAnkIvskyI ptAhokombInAt“

Керівник - 
Чорнописький Богдан Петрович
Контакти: вул. Комунальна, 3, 
тел./факс: +38 034264703, 
e-mail: ptakom@itc.if.ua
Основні види продукції: яловичина, 
ковбасні вироби, м’ясні напівфабрикати.

CEO - Chornopyskyj Bohdan Petrovych
Contacts: Komunalna Str., 3, 

tel/fax: +38 03422 64703,
 e-mail: ptakom@itc.if.ua

Main products: beef, sausages, 
meet semi-manufactures.
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тдв “полонина”
tdv „polonynA”

Керівник - Гасяк Ганна олексіївна
Контакти: вул. Промислова , 25, 
тел./факс: +38 0342 559590, 
e-mail: polonyna_if@ukrpost.ua 
Основні види продукції: сирки плавлені, 
майонез, гірчиця, кетчуп, маргарин.

CEO - Hasiak Hanna Oleksiivna
Contacts: Promyslova Str., 25,  

tel/fax: +38 0342 559590, 
e-mail: polonyna@ttk.if.ua

Main products: processed cheese,
mayonnaise, mustard, ketchup, margarine.

дп “Івано-ФранКІвсьКий КомбІнат хлІбопродуКтІв”
se “IvAno-FrAnkIvskyI kombInAt hlIbokombInAt”

Керівник - Красовський Іван Васильович
Контакти: вул. Юності, 2, 
тел./факс: +38 0342 787461, e-mail: ifkhp@ukr.net 
Основні види продукції: борошно пшеничне,
 житнє, кукурудзяне, крупа манна, комбікорм.

CEO - Krasovskyj Ivan Vasyl’ovych
Contacts: yunosti Str., 2, 

tel/fax: +38 0342 787461, e-mail: ifkhp@ukr.net
Main products: flour, rye flour, 

corn flour, peeled grains, semolina, mixed fodder.
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тов “лІГос”
llc “lIhos”

Керівник - Гончарук олег Романович
Контакти: вул. Вовчинецька, 192, 
тел.: +38 0342 65911, факс: +38 0342 66938, 
е-maiІ: ligos@Iigos.if.ua 
Основні види продукції: хлібобулочна 
та кондитерська продукція.

CEO - Honcharuk Oleh Romanovych
Contacts: Vovchynetska Str, 192,

tel: +38 0342 65911, fax: +38 0342 66938, 
е-maiІ: ligos@Iigos.if.ua

Main products: 
bakery and confectionery products.

тдв “Івано-ФранКІвсьКий мІсьКмолоКозавод”
tdv “IvAno-FrAnkIvskyI mIskmolokozAvod”

Керівник - Шайковська Жанна олегівна 
Контакти: вул. Ушинського, 2, 
тел./факс: +38 03422 46181, 
e-mail: moloko@com.if.ua
Основні види продукції: масло тварин-
не, сир жирний, продукція з незбираного 
молока, казеїн.

CEO - Shajkovska Zhanna Olehivna 
Contacts: Ushynskyi Str., 2,  

tel/fax: +38 0342 46181, 
e-mail: moloko@com.if.ua

Main products: animal buter, cheese, 
unskimmed milk producion, casein.
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тов “пК еКопродуКт”
llc “pk ekoprodukt” 

Керівник - Поліщук Сергій Петрович
Контакти: вул. Торгова, 1, 
тел./факс: +38 0342 556261, 
e-mail: 1999eco@ttk.if.ua,
 www.ecoproduct.if.ua
Основні види продукції: фіточай.

CEO - Polischuk Serhij Petrovych
Contacts: Torhova Str., 1, 

tel/fax: +38 0342 556261, 
e-mail: 1999eco@ttk.if.ua, 

www.ecoproduct.if.ua
Main products: tea of flowers. 

тов “залІзнична пеКарня”
llc “zAlIznychnA pekArnIA”

Керівник - Карач Марія Мар’янівна
Контакти: вул. Пекарська, 3, 
тел./факс: +38 0342 711291
Основні види продукції: хлібобулочна продукція.

CEO - Karach Mariia Mar’ianivna
Contacts: Pekarska Str., 3, 
tel/fax: +38 0342 711291

Main products: bakery products.
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пат “Івано-ФранКІвсьКий хлІбоКомбІнат”
llc “IvAno-FrAnkIvskyI hlIbokombInAt”

Керівник - Криворучко Світлана Миронівна 
Контакти: вул. С. Петлюри, 17, 
тел./факс: +38 0342 784410, 
e-mail: kalach@il.if.ua
Основні види продукції: 
хлібобулочна продукція.

CEO - CKryvoruchko Svitlana Myronivna 
Contacts: S.Petliura Str., 17, 

tel/fax: +38 0342 784410, 
e-mail: kalach@il.if.ua

Main products: bakery products.

тов “Імперово Фудз”
llc “Imperovo Foods” 

Керівник - 
Вітюк Василь Васильович
Контакти: вул, Промислова, 29, 
тел./факс : +38 03422 25212, 
e-mail: pmk@ttk.if.ua, www.imperovo.com.ua 
Основні види продукції: рідкі та сухі 
яєчні продукти.

CEO - Vitiuk Vasyl’ Vasyl’ovych
Contacts: Promyslova Str., 29, 

tel/fax: +38 03422 25212, 
e-mail: pmk@ttk.if.ua, www.imperovo.com.ua 

Main products: liquid and dried egg products.


