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Acoustic Group
04073, Київ, вул. Куренівська, буд. 18, оф. 504
Телефон: (044) 251-21-21
Факс: (044) 224-61-52
E-mail: info@shumanet.ua
Internet: http://acoustic-group.com.ua/

Компанія «Акустичні Матеріали» в Україні є частиною транснаціональної компанії «Acoustic Group», заснованої у 1999 році, і сьогодні
успішно працюює на ринках України, Росії, Білорусі, Казахстану й Австрії.

Київський інженерний підрозділ є одним із ключових майстерень акустичного консалтингу на території СНД. В Україні ТОВ «Акустичні Ма-
теріали» є провідної проектною компанією в області архітектурно-будівельної акустики.

За 15 років сформувався високопрофесійний інженерний колектив, що полягає з інженерів, кандидатів і докторів технічних і фізико-ма-
тематичних наук. Наші інженери можуть проконсультувати з будь-яких питань комплексної звуко-віброізоляції будинків і акустики примі-
щень, а професійне устаткування дозволяє проводити всі необхідні акустичні виміри на найвищому рівні. 

Компанія «Acoustic Group» надає послуги:

Акустичне проектування:
акустика домашніх кінотеатрів,
акустика комерційних кінотеатрів,
концертні зали з природньою акустикою,
концертні зали з електроакустикою,
акустика студій звукозапису,
акустика кімнат прослуховування.

Проектування звукоізоляції:
звукоізоляція квартир,
звукоізоляція котеджів,
звукоізоляція офісів,
звукоізоляція громадських і комерційних приміщень,
звукоізоляція технічних приміщень.

Проектування віброізоляції:
віброізоляція устаткування і інженерних комунікацій,
віброізоляція будинків,
віброізоляція рейкових шляхів.

Акустичні вимірювання і розрахунки.
Акустичне моделювання.
Акустична експертиза.
Акустичний дизайн.
Інженерний супровід.

На сьогоднішній день проектні відділи компанії «Acoustic Group», крім підрозділів у Києві й Москві, функціонують у Санкт-Петербурзі, Ка-
зані, Краснодарі, Казахстані (Алмати) і Білорусі (Мінськ).

Партнери:

архітектурні й будівельні організації:
ACCOR, Mott MacDonald, КАН Строй/Девелопмент, UDP, ТАМ Пашенько, Домус-проект,

акустичні проектні організації й бюро:
Muller BBM (Германія), Akukon (Фінляндія), НИИСК.

виробники:
Gyproc, Isover, Ecophon, Kнауф, URSA, Paroc, Rockwool, Getzner, Troldtekt, Decor Acoustic, Наяда, JeldWen.
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Ambient Acoustics lab
Київ, вул. Борщагівська,  буд. 2, оф. 116
Телефон: (044) 236-03-97, (096) 503-09-44
Skype: ambient-acoustics
E-mail: shop@ambient-acoustics.com.ua
Internet: http://ambient-acoustics.ua/

Українська лабораторія Ambient-Аcoustics з 2009 року спеціалізується на виготовленні засобів індивідуальної акустики. Ми перші на
території колишнього СНД почали вести власні розробки в сфері індивідуальних засобів активного і пасивного захисту органів слуху від
шуму різної природи!

Наша лабораторія надає унікальну продукцію виготовлену індивідуально під людину, а саме:

- індивідуальні внутрівушні кастом монітори (вставні навушники по формі вух або просто «інейри») для професійного застосування на
сцені, в студіях звукозапису або для прослуховування музики;

- виготовлення індивідуальних насадок по формі вуха на засобі комунікації або вставні навушники; 
- активні та пасивні беруші з придушенням звуків пострілу по формі вух для мисливців, стендової стрільби, для сну або плавання, та

беруши для музікантів;
- виготовлення провідникової продукції для індивідуальних кастом навушників. а також для засобів комунікації;
- засоби непомітної комунікації по зліпкам вух (телесуфлери, охоронні та спортивні системи);
- всі види якісного слухопротезування і аксесуари до слухових апаратів.

Серед всієї продукції Ambient Acoustics будь-хто зможе знайти «своє звучання» для своїх цілей, а можливість створення унікального ди-
зайну і арт оформлення за індивідуальними зліпкам вух зможе здивувати навіть самих упереджених і вимогливих клієнтів!

Однією з основних переваг нашої лабораторії є те, що ми завжди відкриті до чогось нового і унікального в області акустичних рішень, ко-
мунікацій або в області протезування, тому ми з радістю йдемо на самі експерементальні проекти, пов'язані з індивідуальними вимогами
наших замовників!

Ambient Acoustics - почуй свою індивідуальність!
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Audio Systems
Київ
Телефон: (068) 123-10-35 
E-mail: bello@aranei.com
Internet: http://www.saxophon.com.ua/

Компанія «Audio Systems» — це колектив професіоналів самого високого рівня, об'єднаний спільним прагненням до досконалості з фі-
лософією прихильності до гармонії, взаємної відповідності бажанням музикантів, як початкового так і професіонального рівнів.

Музичні інструменти та аксесуари.

Духові інструменти:

саксофони - P. Mauriat, Antigua, Trevor J. James, Cupid (Китай);
труби - P. Mauriat,  Trevor J. James;
корнет, флюг-орни - Trevor J. James;
флейта - Trevor J. James.

Аксесуари:

тростини Alexander, MARCA, Medir (Іспанія);
мундштуки, лігатури;
кейси Crossrock™ для інструментів;
плечові гайтани BG France;
гайтани saXholder.

Сувенірна продукція.
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B-ear
Київ, 
Телефон: (050) 210-04-19 
E-mail: anna@diylab.org
Internet: http://b-ear.info/

B-EAR — (binaural ear microphones) — це новий пристрій для запису та   відтворення бінаурального звуку — 3D sound. 
3D sound (інші назви BINAURAL, SPATIAL, HOLOPHONIC) — це звук, що записується за допомогою спеціального бінаурального мікро-
фона. Він викликає дуже сильний ефект об’ємного звуку, що не досяжний будь-якими іншими технологіями запису. Таким чином, ми до-
сягаємо ефекту віртуальної реальності в аудіо форматі.

B-EAR — навушники-мікрофон, що підключається до вашого смартфона або ноутбука через технологію BLUETOOTH 4.1. Завдяки індивіду-
альній калібровці можна записувати та передавати звук, що найкраще відображатиме саме ваші відчуття та досвід. 
B-EAR також має функцію моніторингу, через яку ви можете слухати і контролювати весь процес.
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Bronephone
Київ
Телефон: (067) 320-89-82
E-mail: audio@bronephone.com.ua
Internet: http://bronephone.com.ua/

Bronephone - український виробник портативних аудіо систем. На виставці ми представляли переносну, ударостійку і бризко захищену
стерео аудіо систему Bronephone MB - 16.

Дана система призначена для любителів активного способу життя, хто вважає за краще якісне і потужне звучання своєї улюбленої му-
зики або інтернет радіостанцій без прив'язки до стаціонарного джерела живлення.

Відмінні риси даної системи:

• Bluetooth канал передачі музичних даних з будь-якого мобільного пристрою в високій якості
• Корпус з фазоінвертором для збільшення рівня звукового тиску динаміків
• Класична двусмугова акустична стерео система - два низькочастотних і два високочастотних динаміка
• Понад потужний підсилювач 100W - для даного розміру системи Д - 30см, В - 20см, Ш - 16см.
• 5 механічних кнопок для управління плейлистом на пристрої (обмін радіосигналом з мобільним пристроєм)
• Над тривале відтворювання музичного контенту, до 2-х діб на одному заряді вбудованої японської акумуляторної системи
• Потужний power bank для заряду мобільних пристроїв
• Вбудований цифровий вольтметр для реального контролю заряду акумуляторного блоку
• 2 вихода AUX 3.5 мм, 2 USB виходи для заряду 5V
• Має високу сумісність програмного забезпечення, після включення живлення, автоматично переходить в режим сполучення, за-

пам'ятовує рівень гучності, диференціальні входи на підсилювачі мінімізують синфазні шуми.
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Coda Music
04116, Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 207
Телефон: (044) 228-88-04, 228-88-05
E-mail: coda@codamusic.com.ua
Internet: http://codamusic.com.ua/

Компанія «Coda Music» презентує музичні інструменти та приладдя до них: скрипки та віолончелі, гітари, мідні та дерев'яні духові інстру-
менти, ударні та перкусія. Наша цільова аудиторія - професійні музиканти, театри і оркестри, музичні школи та любителі музики. Ось не-
великий перелік найважливіших марок що поставляються нами:

Cкрипки та віолончелі Akord Kvint (Чехія), Vasile Gliga (Румунія), Scrollavezza & Zanre (Італія), Aubert Lutherie (Франція), електроскрипки і
звукосниматели SkyinBow (Шотландія). Змички Atelier Saldo (Чехія), CodaBow (США), Arcus (Німеччина), містки Kun.

Класичні гітари Jose Ramirez, Paulino Bernabe, Manuel Contreras, Conde Hermanos, Amalio Burget, Raimundo (всі Іспанія), електро,
акустичні та бас-гітари Tokai (Японія), D'Angelico (США), Peerless (Південна Корея).

Гітари та народні інструменти Hora (Румунія).

Струни для скрипок, гітар та інших інструментів Pirastro (Німеччина), Thomastik (Австрія), Dogal (Італія), Hannabach (Німеччина), Warchal
(Словаччина), Medina Artigas i Magma (Аргентина).

Механіка Gotoh (Японія), скрипкові і гітарні аксесуари Akura (Індія).

Арфи Salvi (Італія), ... (США), струны Bow Brand (Англія).

Флейти Pearl, Mateki, FMC Masters (всі Японія), Aidis, Guo (обидві Тайвань).

Блокфлейти Aulos (Японія).

Пікколо і гобої Bulgheroni, гобої Loree (Франція).

Кларнети, гобої та фаготи Buffet Crampon (Франція), Schreiber (Німеччина), Gebr.Moennig i Oscar Adler (Німеччина), Patricola (Італія),
кларнети Luis Rossi (Чилі).

Саксофони та аксесуари для них Yanagisawa, Aizen, Gottsu, Ishimori (всі Японія), Borgani (Італія), LC SAX (Тайвань), Keilwerth (Німеччина).

Мундштуки Pomarico (Італія), тростини Forestone (Японія) та Rigotti (Франція).

Труби, тромбони, валторни і туби B&S, Melton Meinl Weston, Scherzer, Hans Hoyer, Antoine Courtois, Besson (всi Buffet Group, Німеч-
чина/Францiя), Gebr.Alexander (Німеччина) i Stomvi (Іспанія).

Барабани і стійки Pearl (Японія), тарілки Bosphorus (Туреччина). Є можливість комплектації оркестрів по каталогу Pustjens Percussion.
Нарешті, кейси для скрипок і духових GL Cases (Тайвань) i Gard Bag (Індія).
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EcoSound
Київ, вул. Шутова, буд. 9а
Телефон: (044) 592-79-74
Моб.тел.: (067) 503-90-09
E-mail: ecosoundkiev@gmail.com
Internet: http://www.ecosound.com.ua/

Компанія EcoSound – лідер українського ринку акустичних матеріалів, за версією пошукових систем Яндекса і Google, так само величез-
ної кількості приємних, дружніх відгуків від наших клієнтів.
У нашому магазині ви відкриєте для себе дивовижний світ акустичних матеріалів, які здатні назавжди змінити акустичну атмосферу ва-
шого приміщення, так само найширший вибір продукції з унікальним дизайном, який відмінно прикрасить приміщення будь-якого фор-
мату, від приватної, професійної студії звукозапису до солідного офісного центру.
На нашому офіційному сайті компанії EcoSound ви завжди знайдете виключно екологічно чисті акустичні матеріали, такі як:
– Акустичний поролон.
– Акустичні панелі.
– Акустичні панелі піраміди.
– Акустичні дифузори.
– Бас пастки.
– Акустичні екрани.
І все це виключно за найдоступнішими, антикризовими цінами по Україні, що дозволяє вам завжди купувати товар Європейської якості
саме у нас. Чому?
EcoSound - компанія з багаторічним стажем успішних продажів, запорукою якого є якісний сервіс та індивідуальний підхід до вирішення
проблеми кожного індивідуального клієнта помноженого на широкий асортимент продукції Європейської якості, системі доступних цін і
постійних акцій.
Які переваги отримує кожен клієнт компанії EcoSound?
– Найкращий сервіс і професійної обслуговування для кожного з вас.
– Широкий асортимент акустичних матеріалів, аналогів яким ви не зможете знайти в Україні.
– Приємні ціни для кожного гаманця.
– Унікальні, прозорі акції для наших клієнтів.
– Цікаві статті та корисні матеріали у відкритому доступі, на наших сторінках соціальних мереж.
– Унікальна партнерська програма, з вигідними умовами для друзів нашої компанії.
Ми завжди з задоволенням допоможемо вирішити будь-яку вашу проблему, пов'язану з акустикою вашого приміщення. Ми в змозі про-
фесійно поліпшити акустичну атмосферу будь-якого формату приміщення і нам по плечу такі об'єкти як:
– Офісні центри.
– Професійні студії звукозапису.
– Конференц зали.
– Кількість центри.
– Ресторани.
– Нічні клуби і бари.
– Актові зали.
– Великі промислові цехи.
– Кінотеатри.
– Домашні кінотеатри.
– Квартири та приватні будинки.
– Репетиційні зали.
– Спортивні комплекси.
– Студії професійного монтажу.
– Виставкові та банкетні зали.
Потрібно звукоізоляція? Ви знову ж звернулися за адресою! Акустична корекція за доступною ціною? Звичайно ж !
Ми з гордістю гарантуємо вам якість виробленого монтажу і сто процентною точністю всіх необхідних розрахунків від наших кращих
фахівців.
Ознайомтеся з нашими роботами на офіційному сайті компанії EcoSound (http://ecosound.kiev.ua/), і ви будете приємно здивовані якістю
монтажу, з упевненістю і без зайвих слів ми можемо заявити про те, що ми-унікальний сервіс для будь-якого споживача , який здатний
сприятливо вплинути на здоров'я, працездатність і навіть естетичний вигляд будь-якого приміщення, при цьому абсолютно не вплинути
на добробут кожного нашого відвідувача.
Ваш вибір-професіонали! Ваш вибір-кращі ціни! Ваш вибір -Європейська якість!
Ваш вибір -EcoSound!
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Eve Audio
18000, Черкаси, вул. Рози Люксембург, 31, оф. 202
Телефон: (0472) 50-27-69
Моб.тел.: (098) 642-55-81
E-mail: info@eve-audio.com.ua
Internet: http://eve-audio.com.ua/

EVE Audio GmbH – виробник контрольних студійних моніторів в Німеччині (м.Берлін). Компанія EVE Audio GmbH заснована Роландом
Штенцем – фахівцем з упередженим ставленням до звуку та довгою і багатою історією в аудіо-індустрії. У 1999-му році Роланд Штенц
став спів-засновником, акціонером і головним директором компанії ADAM Audio. Роланд Штенц пропрацював в ADAM Audio до літа 2010-
го року, після чого вирішив почати розробку власної незалежної лінійки студійних моніторів під брендом EVE AUDIO ( «EVE» в перекладі з
англійської «Єва»).

Вся лінійка студійних моніторів EVE Audio – це повний і ретельно розроблений спектр активних студійних моніторів і активних сабвуферів
для задоволення потреб як студійники-професіоналів, так і любителів звукозапису в невеликих продакшн-студіях.

З середини 2012-го компанія EVE AUDIO почала комерційні продажі моніторів, має дистриб'юторську мережу в світі і активні продажі
своїх виробів. 

З лютого 2013-го монітори EVE AUDIO поставляються в Україну компанiею InOrganik LLC – офіційним і ексклюзивним дистриб'ютором EVE
AUDIO в Україні. Компанія здійснює регулярні поставки матеріалу в Україну безпосередньо з Німеччині з підприємства Виробника до
дверей Дилерів і Покупців.

На виставцi будут продемонстрованi 2-х полоснi, 3-х полоснi моделi студiйних монiторiв та студiйнi сабвуфери.
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FLYLIGHTS
Київ, вул. Лінійна, буд. 17
Телефон: (044) 528-06-77
Моб.тел.: (063) 677-30-30
E-mail: info@flylights.com.ua
Internet: http://flylights.com.ua/

Компанія FLYLIGHTS спеціалізується на комплексних рішеннях по виробництву, монтажу й сервісному обслуговуванню світлодіодних
екранів, вивісок, а також іншої LED продукції. Можлива як покупка, так і оренда LED екранів різної конфігурації під вимоги клієнта. 

З нашими екранами Ви зможете зробити Ваші заходи незабутніми.

За 9 років успішної роботи компанією було реалізовано більш як 3000 різноманітних проектів.
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Hedd
Київ
Телефон: (044) 383-45-81
Моб.тел.: (050) 387-33-59
E-mail: info@hedd.com.ua
Internet: http://www.hedd.com.ua/

Офіційний і ексклюзивний дистриб'ютор HEDD Audio GmbH в Україні

HEDD – Heinz Electro Dynamic Designs / Хайнц Електро Динамік Дизайнc була заснована Клаусом Хайнцем та його сином Фредеріком
Кнопом у Берліні, Німеччина, в жовтні 2015 року. 

Життя Клауса Хайнца, як професіонала в сфері акустики, з одного боку, і меломана, з іншого, коливається між двох світів – фізики і
звуку. Він є засновником кількох відомих у світі компаній, серед яких добре відома в Україні компанія ADAM Audio, виробник професійних
студійних гучномовців, де пан Хайнц працював керуючим директором та головою відділу досліджень і розвитку протягом багатьох років. 

Динаміки Хайнца можна зустріти будь-де, навіть в незвичному для цього місті. Не зважаючи на різноманітне застосування в професійній
та домашній сферах, гучномовці Хайнца завжди відповідали ідеалу звукової досконалості: вони, перш за все, завжди прагнули вироб-
ляти повну точність та прозорість відтворення, в водночас зберігаючи приємну для прослуховування тональну картину. 

Студійні монітори HEDD слід розуміти як найновіші і передові продукти, які Клаус Хайнц та його команда розробляли протягом років.
Проте, в Берліні виробляються не лише гучномовці – студійні монітори HEDD мають безпрецедентний рівень цифрових інтерфейсів для
поєднання різних цифрових пристроїв, поліпшені матеріали дифузору, а також ультра-ефективні підсилювачі. І останнє, але не менш важ-
ливе, ці абсолютно нові студійні монітори мають ще одну інновацію – високочастотний випромінювач (твітер) за вдосконаленою техноло-
гією Air Motion Transformer (AMT). 

Починаючи з жовтня 2016 року студiйнi монiтори HEDD представленi в Украiнi; УМЯ-2016 – це дебют бренда та монiторiв HEDD в Украiнi.

Детальнiше про продукт – www.hedd.com.ua



Український Музичний Ярмарок – 2016

13

KGUBrass
м. Київ, вул. Щорса 18 оф. 133
Моб.тел.: (093) 707 04 59
E-mail: info@kgubrass.com
Internet: http://kgubrass.com/

Місіія нашої компанії – виробляти якісні та практичні аксесуари для музичних інструментів. Допомагти музикантам знайти свій стиль і
звук.

Компанія «KGUBrass» була створена двома українськими музикантами. У 2004 році відбулася перша зустріч, яка поклала початок існу-
вання компанії. Але тоді ще зовсім молоді музиканти вчилися у вищому музичному училищі ім. Р.М. Глієра і жили яскравим творчим жит-
тям. Завдяки їх спільної діяльності та інтересам, виникла ідея створення нової продукції на українському ринку.

В кінці 2014 року почалася розробка кепсів для труб Bach Stradivarius. І вже на початку 2015 з'явилася перша модель KG UA Standard. В
даний час вже розроблено більш ніж 30 різновидів різноманітної продукції. Різноманітне покриття: Рав Брасс, срібло, золото, антічна
бронза, лак, отбивка молотком та інше.

Наша компанія у своєму виробництві прагне поєднати стиль, дизайн та унікальність. Знаючи світ музикантів зсередини, і враховуючи по-
бажання виконавців, ми втілюємо наші ідеї у життя.

Ми виробляємо «улучшайзери» та «красівейзери» для трубачів та їх інструментів. У найближчому майбутньому ми плануємо розширити
асортимент нашого товару й для інших музичних інструментів.
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MAGAudio
09112, Київська обл., Біла Церква, вул. Мережна, 2
Телефон: (04563) 320-94
Факс: (04563) 692-62
E-mail: reception@magnet.com.ua
Internet: http://magnet.com.ua/

MAG Audio існує більше 20 років. За цей час ми створили свій унікальний підхід до створення продуктів, зібрали команду експертів і на-
брали значний досвід в сфері розробок, дизайну та інсталяції акустичних систем. 

Кожен продукт тестується професійними фокус-групами перед запуском в масове виробництво. Ми запрошуємо звукорежисерів, дис-
триб'юторів і музикантів, щоб допомогти зробити кожну модель досконалої. Після, ми випробовуємо новий продукт в реальних умовах,
спільно з кращими дистриб'юторськими компаніями для гарантії його здатності працювати в реальному середовищі.
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MuzUkr (Черкашин М.В., ФОП)
Київ, вул. Тарасівська, 19Б
Телефон: (044) 587-5760, (050) 915-4231
Факс: (044) 221-7673
E-mail: mch60@mail.ru
Internet: http://www.schaller-guitarparts.com.ua/

Schaller Electronic Gmbh – це компанія середнього розміру, що працює в сфері музичної індустрії. Завдяки 130 нашим висококваліфіко-
ваним робітникам, ми можемо робити нашу продукцію повністю автономно.

Schaller постачає гітар від найбільших світових виробників, серед яких Fender, Gibson, Paul Reed Smith, Rickenbacker, Musicman, з все-
бічним асортиментом фурнітури: кілками, звукознімачами, бриджами, тремоло й іншими елементами.

Під нашим власним брендом Schaller ми є світовими лідерами поширення продукції Schaller. Як виробник високоякісних продуктів для
струнних інструментів Schaller досяг культового статусу серед музикантів.

Вже у 1945 році Schaller виник на музичному ринку. Власник численних патентів, Schaller залишається світовим лідером у справі іннова-
ційного розвитку якісного звуку.

Наша якість стала легендарною, як і все, що зроблене в Німеччині. Або ще краще – «Made by Schaller». Майстерність точності!
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Park Audio II
21000, Вінницька область, Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 50
Телефон: (0432) 655-366
Факс: (0432) 655-367
E-mail: park@parkaudio.ua
Internet: http://parkaudio.ua/

Компанія Park Audio II – це найбільший виробний професійної аудіотехніки. Компанія займає провідне місце на вітчизняному ринку про-
фесійного музичного обладнання. Крім того продукція Park Audio II має високий попит у Європі та США. 

Продукція, що випускається, нараховує більше 100 найменувань виробів, у тому числі підсилювачі потужності, пасивні й активні акустичні
системи, активні звукопідсилювальні комплекси, лінійні масиви, кофри транспортувальні, Rack-стійки, кейси для різного устаткування й
аксесуари до них.

Такий широкий асортимент продукції здатний задовольнити будь-які потреби споживачів нашої продукції, яка успішно використовується
у концертних залах, кінотеатрах, школах, ресторанах, а також у складі студійного та прокатного обладнання. 

Компанія Park Audio II має повний цикл виробництва електронного обладнання та акустичних систем.  Конструкторське бюро компанії
оснащено сучасним вимірювальним обладнанням та комп’ютерною технікою.

Основна стратегія компанії – створення надійного і якісного музичного обладнання на рівні найкращих світових брендів за помірну
ціну. 

Компанія Park Audio II є офіційним дистриб`ютором:

• американської компанії EMINENCE;
• італійської компанії B&C SPEAKERS;
• німецької компанії ADAM HALL.

Основні категорії професійної аудіотехніки:

• підсилювачі потужності;
• активні мікшери;
• вбудовувані підсилювачі;
• акустичні системи;
•  комплекти звукопідсилення;
•  лінійні масиви;
• розподільники живлення.
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ProDJ
Київ, вул. Саксаганского 27б
Телефон: (044) 362-41-65
Моб.тел.: (067) 571-94-31
E-mail: boutique.prodj@gmail.com
Internet: https://www.prodj.com.ua/

PRODJ – це група компаній, яка складається з мережі магазинів професійного DJ устаткування, а також поєднує бізнес-напрямки дис-
трибуції, франчайзингу, букингу, рекордингу, промо й навчання діджеїв і саундпродюсерів. 

Наша місія - інноваційні dj рішення.

Ми допомагаємо нашим клієнтам реалізувати себе в музиці за допомогою актуальних музичних інструментів.

PRODJ – це в першу чергу  відносини, де емоції, почуття й гармонія комунікацій є основоположними.

Ми відкриті й вільні, наше комьюніті поєднує талановитих жителів вільної планети PRODJ, де нове покоління – яскравих, успішних і неза-
лежних вибирають нове життя  – ми живемо, щоб грати й граємо, щоб жити.

PRODJ GROUP – Innovative dj solutions

• PRODJ STORE – мережа магазинів професійного dj-устаткування.
• PRODJ DISTRIBUTION – дистриб`юторська компанія.
• PRODJ RECORDS – лейбл, професійна студія звукозапису.
• PRODJ BOOKING – букинг агенство.
• PRODJ SCHOOL – dj-школа, школа саунд продюсерів.
• PRODJ PROMO – просування нічних клубів, організація й проведення музичних проектів.
• PRODJ RADIO – dj-радіо.
• PRODJ FRANCHISING – франчайзинг.
• PRODJ STAGE – технічне забезпечення заходів (прокат dj-стіл, звук, світло, спецефекти)
• PRODJ PROTECTION – захист авторських прав.
• PRODJ LEASING – можливість купувати простіше.

Деякі з напрямків на сьогодні мають статус початкового розвитку, інші повноцінно функціонують і є лідерами у своїй сфері.

PRODJ DISTRIBUTION – дистрибуція ТМ

PRODJ ексклюзивно представляє на території України такі бренди в області Dj-устаткування як RANE (США), Innofader by Audio Innovate
(США), LIVID (США), Keith Mcmillen (США), Monkey Banana (Германія), Teenageengineering (Швеція) - є офіційним представником таких
марок, як: Technics, Pioneer DJ, Vestax, Sennheiser, Denon-dj, Ortofon, UDG, Apple, Korg, Akai-pro, M-audio, KRK, Native Instruments, Numark,
Shure, Serato Scratch Live, Novation, Echo, Esi, I-key-audio, Magma, Edirol, Case Logic, Hercules, Panasonic, DB Technologies, Behringer,
Beyerdynamic, Allen & Hеath, Roland…

Сьогодні ми працюємо над створенням нашого інтернет-ресурсу PRODJ.UA, концепція якого буде складатися з вищеописаних рішень.

PRODJ GROUP активно розвивається й шукає нові джерела для реалізації своїх і спільних ідей в області сучасної клубної культури, му-
зики й мистецтва в цілому.
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Soundbuzz, музична digital-агенція
Київ
Моб.тел.: (067) 403-03-64, (095) 826-95-98
E-mail: soundbuzzagency@gmail.com
Internet: http://soundbuzz.com.ua/

Soundbuzz – це перша музична digital-агенція України.

Якщо ви створюєте музику, пишете пісні, співаєте, виступаєте сольно або з гуртом і мрієте про успіх, команда Soundbuzz готова вам до-
помогти!

Ми професійно представимо вашу музику в Інтернеті: створимо сценічну легенду, сформуємо вашу фан-спільноту, покажемо шляхи мо-
нетизації музики, забезпечимо вихід на музичний ринок і та багато іншого! 

Ви можете спокійно займатися улюбленою справою та створювати чудову музику, а про те, що б її почули, подбає  Soundbuzz!

Окрім того, ми пропонуємо безпрецедентну для країн СНД базу знань у сфері музичного маркетингу та менеджменту – тренінги, веби-
нари, воркшопи та регулярні професійні події. Відвідайте наш сайт та приєднуйтесь до нашої спільноти!
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Soundlight
89600, Закарпатська обл., Мукачево, вул. Миру, 12
Моб.тел.: (050) 571-94-31
E-mail: soundlight@e-mail.ua 
Internet: https://www.prodj.com.ua/

Ви шукайте професійне звукове устаткування, світлове оснащення або спецефекти для Вашого свята? Підбираєте звук і світло у Ваш
заклад або клуб? 

Інтернет-магазин soundlight з радістю допоможе вам уникнути потреби відвідування десятків спеціалізованих шоу-румов і музичних
магазинів, тим самим заощадивши Вам багато часу. Наш магазин працює по всій території України, тому, у Вас є можливість замовити
будь-який товар, не виходячи з будинку в будь-який час доби з будь-якого міста.

Soundlight.com.ua це знахідка для власників клубів, ресторанів, караоке-барів, кафе й т.п., ми надаємо комплекс послуг з добору
сценічного оснащення ― звукового, світлового й DJ устаткування, мікшерних пультів, підсилювачів потужності, систем керування світлом,
проекторів і екранів.

Переваги, які пропонує інтернет-магазин, це ― великий асортименти устаткування різних компаній-виробників. Низькі ціни, гарантію й
доставку у будь-яке місто України.

Щоб оформити замовлення в нашому інтернет магазині, досить виконати кілька нескладних кроків. Вибрати товар, нажати кнопочку
«додати в кошик», заповнити елементарну форму замовлення й оплатити замовлення.

Чекаємо Ваших пропозицій і замовлень !
Будемо ради співробітництву з Вами !
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StarSticks
Київ, вул. Лукашевича 15-А
Телефон: (044) 592-78-50
E-mail: export@starsticks.ua
Internet: http://www.starsticks.ua/

Компанія «StarSticks» - визнаний український виробник барабанних паличок. Незважаючи на ще доволі нетривалу історію (компанія за-
снована у січні 2013-го року), молодий вітчизняний бренд встиг завоювати прихильність професійних барабанщиків. А все – завдяки не-
змінно високій якості та українським цінам. 

Компанія пропонує музикантам широкий асортимент, а значить – можливість обрати саме те, що шукає кожен з них. «StarSticks» уже на-
віть має іменні моделі – звичайно ж, від українських барабанщиків.
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Universum Guitars, музична фабрика
09100, Київська область, Біла Церква, вул. Товарна 25
Телефон: (044) 364-85-99
E-mail: info@universumguitars.com
Internet: http://universumguitars.com/

Фабрику музичних інструментів «UNIVERSUM GUITARS» засновано у лютому 2016 року в унікальному місті Біла Церква Київської області
в Україні.

Рішення про створення фабрики по серійному виробництву електрогітар, з`явилося наслідком об`єднання творчих зусиль гітарних
майстрів, Вадима й Дмитра Гавриленко, які більш 20 років створювали електроінструменти й завоювали заслужений авторитет у відомих
гітаристів України й не тільки, і інженера-конструктора й новатора Олександра Дорошенко, який усе життя мріяв прикласти свої знання 
в створення таких інструментів.

Побудувати електрогітару, яка була б рукотворним втіленням гармонії природи, усього сущого – саме так було поставлено завдання
перед творчим колективом фабрики й майстрами, руками яких стояло це зробити.

Знання про «Золоті пропорції», що дійшли із глибини століть і даровані нам, дозволили підступитися до рішення цього завдання.

Гітара побудована без прототипів. Форму і її звучання природа подарувала нараз, відразу – без переробок, підстроювань і доведень.

Серійні гітари «UNIVERSUM GUITARS «ELENA»: спроектовані за законами гармонії Всесвіту – у Золотих пропорціях, зроблені 
з високоякісної резонансної деревини природнього сушіння (більш 5 років) на сучасному високотехнологічному устаткуванні, зібрані 
й відбудовані вручну висококваліфікованими фахівцями фабрики, об`єднаними єдиною творчою метою – створення професійних
інструментів найвищого рівня для виконавців із самими витонченими вимогами.

Пристрої, системи й інші елементи, якими оснащені гітари, є авторськими розробками, сконструйованими й зробленими на фабриці
«UNIVERSUM GUITARS».

Фахівці компанії сподіваються, що електрогітари «UNIVERSUM GUITARS «ELENA» будуть радувати щасливих власників багато років,
даруючи чудове унікальне звучання й можливість реалізації самих неймовірних музичних фантазій.

Команда «UNIVERSUMVG» бажає всім творчих успіхів і вдячних слухачів.

Створюємо Універсум разом!
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Vicoustic
Черкаси, вул. Героїв Сталінграда, 44
Телефон: (0472) 50-27-69
Моб.тел.: (098) 642-55-81
E-mail: igor@vicoustic.com.ua
Internet: http://vicoustic.com.ua/

Компанія Vicoustic, яка базується в Лісабоні (Португалія), у цей час позиціонується як одна із самих динамічних компаній, що
розвиваються, в області акустичних рішень.

На підставі наукових досліджень, Vicoustic пропонує широкий діапазон інноваційних продуктів і послуг, як результат багаторічного
розвитку, експериментів і подальшої оптимізації. Інженери Vicoustic працюють у стратегічному товаристві з іншими секторами
промисловості, включаючи дослідницькі інститути й університети, у тісній кооперації із провідними акустичними інженерами Європи.

На додаток до високоякісних і революційних продуктів Vicoustic, продукти Vicoustic мають високий рівень вогнеупорності, який робить їх
підходящими для використання в безлічі різних приміщень.

Місія Vicoustic проста: поліпшите спосіб, яким Ви слухаєте свою музику можливим і доступним способом! «Багато людей купують дорогі
гучномовці або студійні монітори й використовують їх у дуже поганих акустичних умовах», говорив Цезар Карапинха, президент 
Vicoustic's. «Тепер можливо поліпшити спосіб, яким Ви слухаєте свою музику, можливим і доступним способом. Vicoustic пропонує
продукти для всіх бюджетів і вузькоспециалізованого штату, щоб допомогти Вам створити свою ідеальну студію або кімнату
прослуховування».

Із травня 2009-го року по даний час Inorganik LLC є офіційним і ексклюзивним дистриб'ютором Vicoustic в Україні. Ми здійснюємо
регулярні поставки матеріалу в Україну безпосередньо з Португалії з підприємства виробника до дверей наших дилерів і покупців,
здійснюємо всю логістику каналу, митне очищення вантажу й наступну поставку до дверей клієнта.

За підсумками роботи у 2010-му році португальський виробник надав українському дистриб'юторові нагороду «Самий динамічний
дистриб'ютор, що розвивається».

Ми регулярно беремо участь у виставках і презентаціях для того, щоб познайомити з нашою продукцією як можна більшу кількість
споживачів, зацікавлених у правильній акустиці своїх приміщень, як ті контрольні кімнати, тон-ательє, проджект-студії, репетиційні
приміщення, кімнати для запису вокалу й ударних інструментів, домашні кінотеатри, Hi-fi-hi-end приміщення, концертні зали, нічні клуби.
Крім цього, особливу увагу ми приділяємо медіа- і промо- як одному з важливих інструментів для маркетингу. А саме – нами розроблені
українською мовою наші власні каталоги, альбоми інженерних рішень, технічні описи продуктів, LookbookoІ, – усе те, що дасть покупцеві
максимальне представлення про наш продукт, області його застосування, методах інсталяцій та ін. Увага до деталей у величезному
ступені визначає успішну реалізацію проектів!

Життя занадто коротке, щоб робити не те, що подобається!

Inorganik LLC – молода, що розвивається й амбіційна компанія, що поставляє на ринок СНД невеликий спектр корисного, гарного й
сучасного устаткування для аудіо-виробництва.

Одна з основних концепцій Inorganik LLC – «правильний звук у правильному приміщенні із правильним контролем». 

Виходячи з цієї концепції компанія дуже акуратно й вибірково ставиться до вибору брендів. 

Крім матеріалів для акустичної корекції приміщень, одним з важливих, гарних і корисних брендів, обраних Inorganik LLC для своєї роботи,
є студійний моніторинг німецької компанії EVE Audio GmbH.

Стосовно EVE Audio Gmbh, компанія Inorganik LLC є ексклюзивним дистриб'ютором студійних моніторів і субвуферов Eve Audio на
території України, що підтверджене укладеним і підписаним контрактом між сторонами.
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Vinyl Forever
Моб.тел.: (067) 708-08-07
E-mail: holik1961@yandex.ua
Internet: http://www.vinylforever.com.ua/

На сайті можна купити вінілові пластинки та вибрати аксесуари до них.

Відправлення пластинок здійснюється через - Укрпошту, Нова пошту, Гюнсел, Автолюкс. Оплата накладеним платежем або для економії
засобів, відразу після внесення грошей на рахунок. Або особистий відбір за адресою - Київ вул. Горького 11. Доставку оплачує замовник.
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Vinyl Shop
Моб.тел.: (063) 186-91-32
E-mail: r.rudnickiy@gmail.com
Internet: http://vinylshop.com.ua/

Де Ви купуєте пластинки? Відмінна новина для справжніх шанувальників музики: купити вінілові пластинки в Києві – це реальність!

Магазин засновано двома справжніми знавцями-меломанами, довгий час, вони колекціонують у Києві вінілові пластинки. У магазині зіб-
ране більш тисячі екземплярів вінілу, у тому числі й рідкого. Це справжній рай для колекціонера, адже знайти й купити вінілові пластинки
в Києві стало так просто. Тут пропонують купити вініл різних жанрів. Справжнім зразком для створення магазину послужили західні ринки
вінілу, де можна купити його без проблем. Вони надихнули на збір і організацію рідких пластинок. Що було зроблено нового, так це своя
власна, відмінна від інших, неповторна атмосфера цього магазину, у якому кожний знайде щось для себе.

Ви колекціонер? Ваше полювання за рідким вінілом, цілком імовірно, завершиться саме на цій сторінці. Адже стало можливим купити ві-
нілові пластинки прямо ву Києві.

Ви не любите цифрове звучання? Вінілова пластинка - це особливий мир музики. Для Вас – сама велика колекція вінілових пластинок у
Києві. Оціните тепло вінілової пластинки. Усе це Ви знайдете саме тут.

Ви прийшли до нас випадково? Сподіваємося, після зустрічі з нами Вас зацікавить вінілова пластинка й Ви навіть забажаєте купити віні-
лові пластинки улюбленого виконавця. 

Сподіваємося, Вам буде комфортно зробити першу покупку й Ви залишитеся задоволені. Упевнені, Ви подумаєте: «Наступного разу свої
нові пластинки куплю саме тут».

Усе, що Ви шукали й трохи більше – тільки в нас. На сайті можна не тільки купити вінілові пластинки, але й вибрати аксесуари до них.

У нашому магазині можна також знайти покупця для Вашої колекції. Ви можете продати свої пластинки, для цього вам потрібно перейти в
розділ «куплю пластинки» і у формі зворотного зв'язку вказати каталожний номер і стан пластинки. У нас можна не тільки купити вініл,
але й обміняти його. Пишіть, дзвоните – ми всім раді.
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Woodstock Guitars
Київ
Телефон: (044) 288-28-06
E-mail: service@guitarhouse.com.ua
Internet: http://woodstockguitars.com.ua/

Woodstock guitars – це виробництво електричних, акустичних, напівакустичних гітар та укулеле класичного та власного дизайну високої
якості з професійними компонентами за доступною ціною. Є першим в Україні серійним виробником електрогітар та укулеле. Сучасні тех-
нології у поєднанні з багаторічним досвідом, оригінальна механіка та електроніка, можливість створити гітару за власним дизайном клі-
єнта є головними перевагами компанії.
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Your Day Karaoke
Київ, проспект Голосіївський, 23
Телефон: (044) 383-05-10
Моб.тел.: (067) 792-39-60
E-mail: info@jblshop.com.ua
Internet: http://www.JBLShop.com.ua/

Професійні системи Караоке Your Day. 

Ви вирішили відкрити караоке-клуб, зайнятися караоке бізнесом або просто любите караоке – салон «ВСЕ ДЛЯ КАРАОКЕ» допоможе 

Вам встановити професійні караоке системи «Your Day»:

–  «Karaoke Pro» – система для використання у професійних караоке закладах 
–  «Karaoke Lite» – стартова версія караоке-системи для закладів та дому
–  «Karaoke Home» – професійна караоке-система для дому 
–  «Karaoke Virtual» – віртуальна версія караоке, призначена для встановлення на будь-який ПК.

У нашій компанії працюють професійнали з вищою музичною освітою та багатим досвідом роботи. Караоке пісні, записані в нашій студії,
відрізняються високою якістю і відповідають світовим стандартам. 

У системах «Your Day» використовується тільки якісні, професійні караоке пісні російських, українських і зарубіжних виконавців з щомі-
сячним оновленням бази. 

Додатково надаються караоке пісні у форматі MIDI. 

Професійне звучання досягнуто завдяки якісному обладнанню, а також використанню оригінальних аранжувань. 

Karaoke Your Day – це якість, надійність, передові технології та функціональність. 

Караоке.УКР – всеукраїнський інформаційний портал караоке індустрії. Наш портал створено для тих, хто небайдужий до караоке. Тут
Ви можете знайти найсвіжіші новини про клубне караоке життя, технічні новинки, Hi-Fi та Hi-End караоке-системи для дому, свіжі онов-
лення, тощо.

За допомогою Караоке.УКР Ви маєте змогу знайти, де знаходиться найближчий до Вас караоке заклад, а також отримати всю необхідну
інформацію про нього.

Салон «ВСЕ ДЛЯ КАРАОКЕ» та протал «Караоке.УКР» відкриті до співпраці та зацікавлені у розвитку дилерської мережі.
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Арт-Р
04214, Одеса, Адміральський проспект, 16
Телефон: (048) 777-14-81
E-mail: dil@artr.com.ua
Internet: http://artr.com.ua/

Компанія АРТ-Р заснована в 1992 році. 

Звук: L-acoustics.

Звукові консолі: Avid.

Світло: Robe,  Lightsky,  SGM, ETC, SELECON.

Світлові консолі : Chamsys.

Сцена: Milos.

Спецефекти: Antari, TBF Piro, SFAT, MBN, Airshow.

Лампи : Yongfa.

Лазерні системи: CR Laser.

Лазерні системи керування : Pangolin.

Лебідки: Stagemakers, CM Lodestar.

Система керування світлодіодними панелями : Madrix.
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Асоціація гітаристів
Київ
Телефон: (044) 235-20-55
E-mail: secretary@muzunion.com

Асоціація гітаристів є структурним підрозділом Національного всеукраїнського музичної спілки. Національна всеукраїнська музична
спілка є одним з найстаріших та найбільших професійних творчих об'єднань митців України.

Асоціацію гітаристів створено у листопаді 2000 року, і з тієї пори її очолює ЧЕЧЕНЯ Костянтин Анатолійович - голова Асоціації гітаристів,
голова Київської міської організації Спілки, голова ради секції гітаристів методичного об’єднання викладачів початкових мистецьких на-
вчальних закладів Головного управління культури і мистецтв КМДА, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства.

Ціль асоціації - об'єднання зусиль і координація діяльності гітаристів для забезпечення успішного розвитку гітарного мистецтва 
в Україні.

Асоціація гітаристів поєднує артистів-гітаристів, досвідчених педагогів, майстрів-реставраторів і талановиту молодь.
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АТ Трейд
Київ, вул. Північна, 3 
Телефон: (044) 494-27-94
Факс: (044) 412-07-93
E-mail: salon@attrade.kiev.ua
Internet: http://attrade.com.ua/

A&T Trade – одна з найбільших компаній-дистриб’юторів на території України, яка є офіційним представником близько 100 торгових
марок, серед яких Fender, Gibson, Marshall, Ibanez, Tama, Mesa Boogie, Digitech, Korg, Vox Avid, SSL, KRK, Apogee Electronics, Rode,
Telefunken, Audio-Technica, Focusrite, Novation, Universal Audio, Manley Labs, Genelec, PreSonus, ATC, AMS Neve, Audient, Eventide,
Barefoot, Event, Alesis, Mackie, API, Chandler Limited, Quik Lok, Martin Audio, Martin Professional, Remo, Peavey та інші.

A&T Trade також має роздрібну мережу музичних магазинів МузТорг у центрі Києва та Чернігова. Детальну інформацію можна знайти на
сайті www.muztorg.ua. 

Менеджери компаніі A&T Trade завжди допоможуть зробити правильний вибір при купівлі необхідного Вам обладнання.

Надія Бондарець – керівник відділу продажу, Леонід Пучков – бренд-менеджер відділу студійного обладнання, Віктор Свєтлов –
бренд-менеджер відділів клавішного та звукового обладнання, Артем Дудко – бренд-менеджер відділів гітарного та ударного облад-
нання.
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Бас +
Моб.тел.: (050) 518-96-96, (067) 509-77-76
E-mail: hrushch62@mail.ru
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Гало
Київ, вул. Машинобудівна, 50 оф. 209
Телефон: (044) 502-40-91
Факс: (044) 502-40-91
E-mail: info@galo.com.ua
Internet: http://galo.com.ua/

Компанія «ГАЛО» займається інсталяцією, продажею і обслуговуванням звукового, світлового й відео устаткування для нічних клубів,
ресторанів, торгово-розважальних центрів, магазинів, спортивних і культових споруджень, готелів. Також проектуємо й інсталюємо кон-
ференц-системи, системи синхронного перекладу й системи голосування. 

Це:

– концертні й інсталяційні акустичні системи;
– студійні монітори;
– цифрові системні процесори;
– мікрофони;
– підсилювачі;
– навушники;
– радіосистеми;
– устаткування для систем озвучування й оповіщення;
– конференц-системи;
– системи синхронного перекладу;
– системи голосування;
– програмно-апаратні комплекси для керування світловим устаткуванням;
– світлові прилади;
– інсталяція й обслуговування звукового, світлового й відео устаткування;
– проектування й інсталяція конференц-систем, систем синхронного перекладу, систем голосування.
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Грандпіано
Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17
Телефон: (044) 280-74-02
Моб.тел.: (050) 330-77-93
Internet: http://www.bechstein.com.ua/

Легенда «Бехштейну» підживлюється трьома джерелами: багатою традицією, високим мистецтвом наших майстрів і різноманітністю
марок. В 1853 році Карл Бехштейн відкрив у Берліні фортепіанне виробництво; з того часу бренд «Бехштейн» асоціюється з піаніно й роя-
лями найвищого класу. Як справедливо помітив Клод Дебюссі, «фортепіанну музику варто було б писати винятково для «Бехштейна»».

«К. Бехштейн» – високе мистецтво фортепіанобудування, коли кожний звук отримує живе звучання.

Легенда продовжує жити: сьогодні, як і колись, «Бехштейн» робить роялі й піаніно ексклюзивної якості. На нашої фортепіанній фабриці в
саксонському містечку Зайфхеннерсдорфі застосовуються традиційні технології ручного виготовлення роялів у комбінації з використан-
ням сучасного технологічного устаткування з ЧПУ, що дозволяє досягти надзвичайно високої точності. 

Ще Ганс фон Бюлов, перший головний диригент Берлінського філармонічного оркестру, казав: «Бехштейн для піаністів значить те ж, що
Страдіварі й Аматі для скрипалів». 22 січня 1857 року в Берліні фон Бюлов уперше виконав фортепіанну сонату сі мінор Ференца Ліста за
роялем, який виготовив Карл Бехштейн, і кладе початок славної традиції. Пізніше Ференц Ліст написав в листі Карлу Бехштейну: «От уже
28 років я граю на Ваших інструментах – і як і раніше віддаю їм перевагу».

І сьогодні компанія «Бехштейн» робить інструменти ексклюзивної якості. У главі «Мистецтво фортепіанобудування» ми розповімо, які ви-
сокі витрати людської праці й матеріалу необхідні для створення бездоганної по якості роялю. Карл Шульцеві, голова правління компанії
«К. Бехштейн Піанофортефабрик АГ», провів екскурсію по цехах. У саксонському містечку Зайфхеннерсдорфі ми виготовляємо роялі й
піаніно марок C. Bechstein, BECHSTEIN Academy, у чеському Градец Кралові – інструменти марки W.HOFFMANN. 

Завдяки Карлу Шульцу компанія «К. Бехштейн» почала новий славний етап своєї історії, відродивши виробництво інструментів, ідеальною
красою звуку яким захоплюються багато музикантів. Наша компанія зробила ставку на якість, не знаючи компромісів. Ми не шукаємо
спрощених шляхів. «К. Бехштейн» – німецьке фортепіанобудівництво світового класу.

Наші інструменти цінуються в усьому світі, вони сприяють взаєморозумінню людей різноманітних національностей, адже музика – це
мова, на якій промовляють наші серця. Наші плани на майбутнє? Створювати відмінні інструменти для чудових людей. Вносити свою
лепту в удосконалювання того, що робить людину особистістю: в його прагненні до високих ідеалів і суцільних благ.
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Дискант, реставраційний центр
Київ, пр. Червонозоряний 34 
Телефон: (044) 270-38-70
Моб.тел.: (050) 590-59-47
E-mail: humenv@bigmir.net, humenvm@gmail.com
Internet: http://piano.net.ua/

Реставраційний центр  «Дискант»  – надає послуги з реставрації та капітального ремонту фортепіано, з досвідом роботи більше 
20 років. Пропонуємо продаж сучасних та антикварних імпортних та вітчизняних інструментів, їх реставрацію, капітальний ремонт, налаш-
тування, професійне транспортуванням  піаніно та роялів таких виробників, як «Steinway & Sons», «Bechstein», «Boston», «August Forster»,
«Bluthner», «Petrof», «Weinbach», «Rosler», «Scholze»,   «Grotrian Steinweg», «Zimmermann», «Ed.Seiler»,  «Geyer»,  «Niendorf»,  «Україна» та інші. 

Надаємо в  оренду піаніно та роялі відомих виробників для проведення  концертів, презентацій чи святкових вечорів.   Звернувшись до
нас, Ви завжди можете розраховувати на:

1. Об'єктивну оцінку стану Вашого інструменту.
2. Кваліфіковане настроювання, регулювання та інтонування Вашого роялю чи піаніно.
3. Гарантійне та післягарантійне обслуговування.
4. Консультації. 
5. Професійну реставрацію та капітальний ремонт.  

Ми використовуємо тільки нові оригінальні комплектуючі  провідних фірм виробників. Ведемо співпрацю з такими німецькими фірмами,
як «RENNER»  «JAHN» «ABEL»  «DEGEN»  «ROSLAU» та ін.  

Сучасні технологіі разом з набутим багаторічним досвідом надають можливість вдихнути в інструмент нове життя. Детальна інформація
на нашому сайті www.piano.net.ua
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ДС
Київ
Моб.тел.: (097) 214-34-97
E-mail: ds_light@ukr.net

Фірма «ДС» це український виробник дзеркальних куль та виробів з дзеркала.

Багаторічний досвід роботи – це гарантія якості наших виробів та вдячність багатьох клубів України.
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Дукор
Київ, Брест-Литовське шосе, 8а, оф. 501 
Телефон: (044) 593-88-25 (26, 27)
Моб.тел.: (067) 548-20-65, (067) 473-40-83
E-mail: tecsound.sound@gmail.com
Internet: http://www.tecsound.com.ua/ua/

Компанія «Дукор» вже 9 років професійно займається продажем матеріалів та наданням послуг для звукоізоляції та акустики різнома-
нітних приміщень. 

Наша компанія має наступні напрямки діяльності:

1) Ексклюзивний імпорт та продаж звукоізоляційних матеріалів. 

Компанія «Дукор» є ексклюзивним представником унікальних звукоізоляційних матеріалів Tecsound, що виробляються в Іспанії. З допо-
могою наших іспанських друзів ми маємо безліч звукоізоляційних систем (стіни, стеля, покрівля, труби,, підлога), які випробувані в сучас-
них лабораторіях в максимальних умовах до реальності. Тому вибираючи данні системи для вашого затишку, ви впевненні в показниках
та результаті не на словах, а на ділі.

Також ми виробляємо спеціалізовані віброізоляцій ні підвіси та кріплення.

2) Продаж акустичних товарів.

Ми також пропонуємо великій вибір різноманітних акустичних, віброізоляційних та супутніх товарів по вигідним цінам, з гарантією та кон-
сультацією. 

3) Виробництво звукоізоляційних кріплень.

Компанія самостійно виробляє різноманітні кріплення для будівництва каркасів та звукоізоляційних систем. Данні кріплення покращують
звукоізоляцію з допомогою зменшення передачі вібрації через металеві деталі будівельних конструкцій.

4) Акустичне проектування, акустичний аудит, вимірювання.

Перед початком будівництва в спеціалізованих приміщеннях (кінотеатри, домашні кінотеатри, ресторани, студії, концерт холи та інші),
дуже важливо зробити акустичний аналіз та проект. Це важливо на моменті початкових робіт з будівництва для зменшення витрать в
майбутньому. Тому ми швидко та якісно підготуємо для вас необхідний акустичний проект, проведе всі вимірювання, або проаналізує си-
туацію, яка вже є на вашому об’єкті (аудит).

5) Виконання звукоізоляційних та ремонтних робіт, всеохоплююче консультування.

Наша будівельна бригада завжди готова реалізувати будь-яку звукоізоляційну систему, а також провести супутні ремонті роботи на ва-
шому об’єкті. У нас великий досвід та якісна робоча сила. 

Також ми завжди готові проконсультувати Вас по будь-якій Вашій задачі в сфері звукоізоляції, акустики та віброізоляції.
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Житомирська музична фабрика
10004, Житомир, вул. Жуйка, 3 
Телефон: (0412) 344-406
Факс: ((0412) 344-406
E-mail: tovstart@inbox.ru

Виробництво музичних інструментів –  акордеонів, баянів та язичкових інструментів.
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Зінтеко
01019, а/с 135, Київ, Україна
Телефон/Факс: (044) 287-37-00
Моб.тел.: (067) 548-20-65, (067) 473-40-83
E-mail: контактна форма на сайті
Internet: http://zinteco.com/

Компанія Zinteco займає лідируючи позиції в галузі технічного забезпечення видовищних заходів, фестивалів, концертів і турів 
в Україні. Ми надаємо повний спектр послуг в царині технічного забезпечення професійним світловим, звуковим і сценічним
обладнанням, починаючи від розробки дизайну до реалізації проектів.

Компанія була заснована більше 20 років тому і, з того часу, ми накопичили великий досвід у вищезгаданих галузях, працюючи з такими
відомими та заслуженими виконавцями як Deep Purple, Elton John, Joe Cocker, Prodigy, Metallica, Patricia Kaas, Emma Shaplin, Bryan Adams,
Zuccero, 50 cent, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Paul McCartney, Cesaria Evora, Океан Ельзи, ДДТ, Машина времени та інші. Ми приймали
участь у втіленні яскравих та інноваційних проектів, таких як фестивалі «Червона Рута» та «Перлини Сезону», «Таврійські Ігри» та «Чорно-
морські Ігри», пісенні конкурси Євробачення 2005 та дитячого Євробачення 2009, 2010 й 2011 років. Zinteco була технічним підрядником
чемпіонатів світу з художньої гімнастики, важкої атлетики, фехтування, проведення футбольного чемпіонату Євро 2012 в Україні, обслу-
говувала візити президентів США Біла Клінтона та Джорджа Буша, Папи Римського Іоанна Павла II. Ми пишаємося тим, що займалися тех-
нічним забезпеченням туру до двадцятиріччя гурту Океан Ельзи по стадіонах України в 2014 році, коли на концерті в Києві була присутня
рекордна кількість глядачів – близько 70 тисяч.

Серед наших клієнтів є Фонд Віктора Пінчука, Верховна Рада України, Київський театр юного глядача, Запорізький музично-драматичний
театр, театр ім. Івана Франка в Києві, телеканали ICTV, "Інтер", "1+1",«К1». Zinteco є партнером клубу “Друзі Арсеналу” в Мистецькому Арсе-
налі та підтримує мистецькі акції та виставки, що там проводяться.
Наш робочий процес

Незалежно від того, який проект (одноразовий захід чи стаціонарна інсталяція), від масштабу та рівню заходу, кожен проект має пройти
певні ступені свого розвитку.

Компанія Zinteco є лідером в сфері забезпечення технічними засобами видовищних заходів, таких, як концерти, вистави і шоу-поста-
новки, публічні та корпоративні події, спортивні змагання, мистецькі акції та виставки тощо. Ми пропонуємо повний спектр професійного
сценічного обладнання: сценічні конструкції та устаткування, звукове та світлове обладнання. У нас ви можете отримати консультацію та
замовити розробку технічного дизайну для заходів будь-якої складності.

Базуючись на багаторічному досвіді роботи, ми, також, пропонуємо послуги з проектування та інсталяції обладнання для театрів, ТВ-сту-
дій, нічних клубів та інших публічних і дозвіллєвих закладів. Являючись торгівельними та сервісними партнерами багатьох відомих світо-
вих виробників професійного обладнання для індустрії розваг, компанія Zinteco виконує поставку й монтаж обладнання, та забезпечує
його гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Зв'яжіться з нами й ми підберемо відповідне рішення саме для вас.
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Індіго М'юзік
49070, Дніпро, Січеславська набережна, 10 
Телефон: (0562) 34-07-41
Факс: (0562) 34-01-07
E-mail: music@indigo.dp.ua
Internet: http://www.indigo-music.com.ua/

04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2а
Телефон: (044) 581-52-62, 581-52-65
E-mail: info@indigo.dp.ua 

Компанія «Індиго Мьюзік» була створена у 1995 році. Зараз вона є одним із провідних українських операторів на ринку професійного
звуку й світла, музичних інструментів і устаткування.
Тактика й стратегія роботи компанії тримається на трьох китах:

• дистриб’юція; 
• роздрібна торговельна мережа; 
• проектна робота.

Ми є офіційним дистриб'ютором більш ніж 20 світових брендів. Нашими основними правилами є просування на українському ринку
самих передових технологій з однієї сторони й надання нашим партнерам (регіональним дилерам) найпривабливіших умов співробітниц-
тва – з іншої.

Формуючи свою роздрібну торговельну мережу, ми націлені на максимальне задоволення споживчого попиту. У наших магазинах за-
вжди можна підібрати музичний інструмент, професійне світлове й звукове устаткування, скориставшись рекомендаціями професіоналів.
Проектна робота крок за кроком сформувала імідж нашої фірми як високопрофесійної звуко й світло-інженерної компанії. 18 грудня
2003 року ми одержали ліцензію державного комітету з будівництва й архітектурі на проектування й монтаж усіх можливих інженерних
мереж.

Чіткість стратегії, тактики й ряд незаперечних переваг – це підґрунтя успішного розвитку нашої компанії. 

Область нашої компетенції дуже широка:

• ми займаємося комплектацією музичних колективів, оркестрів, театрів, студій звукозапису; 
• обладнаємо «під ключ» радіостанції,  кінотеатри, концертні зали, нічні клуби, ресторани; 
• проектуємо й реалізуємо системи розподіленого озвучування й оповіщення у великих торгових центрах, стадіонах, готельних ком-

плексах; 
• реалізуємо комплексні проекти по динамічному керованому освітленню;  
• одним із пріоритетних напрямків є реалізація проектів по системах синхронного перекладу, електронному голосуванню й конфе-

ренц-зв'язку; 
• ми досить активно працюємо на ринку Hi-Fi, де будуємо системи «Multi Room» і «Розумний будинок», продаємо аудіофільні стерео сис-

теми й проектуємо домашні кінотеатри.

Крім того, будучи офіційним дистриб'ютором Sennheiser Electronic, ми успішно освоюємо такі напрямки, як:

• авіаційне аудіо устаткування (гарнітури для екіпажу й пасажирів); 
• аудіологія (індивідуальне звукове устаткування для людей із частковою втратою слуху); 
• інформаційні аудіо системи (системи Guide Port і Tour Guide).

Рік у рік  ми динамічно розвиваємося й підтверджуємо свою репутацію лідера, надаючи наші замовникам і партнерам професійні по-
слуги. Ми не займаємося коробковими продажами, кожний замовник для нас – ексклюзивний, кожний проект – поле для творчості й вті-
лення самих амбіційних задумів.
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К Дистрибуція
03164, Київ,  вул. Мальовнича, 17
Телефон: (044) 424-29-75
E-mail: info@kltd.kiev.ua
Internet: http://kltd.kiev.ua/

Коротко про компанію

Фірма «К Дистрибуція» є ексклюзивним дистриб'ютором продукції всесвітньо відомого виробника автомобільної й побутової відео й ау-
діотехніки корпорації KENWOOD ELECTRONICS на території України, має ексклюзивні права на продаж в Україні аудіотехніки MAGNAT, ка-
бельної продукції OEHLBACH.

На складі фірми постійно підтримується великий вибір товарів у різноманітному ціновому асортименті від популярної продукції масового
споживання до ексклюзивних новинок, у яких використовуються новітні досягнення науки й техніки. Багаторічні успішні ділові відносини
із закордонними торговельними партнерами, прямі поставки безпосередньо від виробників дозволяють надавати нашим покупцям ви-
гідні низькі ціни, рекламну, сервісну й технічну підтримку.

Підтвердження високої якості нашої роботи більш ніж 20-літня історія плідного співробітництва з великою родиною клієнтів в Україні й
довіра всесвітньо відомих виробників.

Підтримка

Якої б величини не був Ваш бізнес, ми віримо, що його не можна зробити успішним без партнерів, тих – які Вас знають і розуміють, які
Вас уважно вислухають, бажаючи зрозуміти, що Вам дійсно необхідно в дану хвилину. Успіх не можливий без партнерів, які ставлять ре-
альні цілі й допомагають Вам їх досягти, розділять із Вами свої знання, досвід і Ваші ризики. Ми створюємо особливі умови для наших за-
мовників. Ми надаємо додаткові пільгові умови торговельним партнерам, які Вас приємно здивують.

Використовуємо способи доставки, які дозволяють виконувати замовлення регулярно й у строк. Робимо все необхідне для забезпе-
чення максимальної результативності й мінімальних простоїв наших партнерів. Забезпечуємо необхідні тренінги й інструктажі для збіль-
шення прибутку, одержуваного при продажі товару нашого асортименту. Ми пропонуємо унікальне вирішення Ваших проблем.

Наші завдання

Представляти передову продукцію, у якій втілені новітні досягнення науки й техніки. Забезпечувати краще співвідношення ціни і якості
нашої продукції, завдяки тісній взаємодії з виробниками по усьому світу й торговельними партнерами по всій Україні.

Пропонувати висококласне обслуговування нашим покупцям за допомогою чіткої реєстрації, обробці й виконанню їх замовлень. Бути
найбільш привабливим місцем роботи для кращих фахівців в області автомобільного мультимедіа й побутового Hi-Fi .

Філософія

Основна мета компанії «К Дистрибуція» — пропонувати українському споживачеві новітні й самі цікаві розробки світових лідерів в області
CAR AUDIO і HOME Hi-Fi. Ця мета може бути досягнута завдяки безупинно розширюваному й обновлюваному асортименту і уважному ви-
вченню запитів наших замовників. У сотнях нових виробів, пропонованих Вам, втілені передові ідеї, новітня технологія й сучасні мате-
ріали.

Переваги співробітництва з компанією «KMD», як з постачальником, полягає в постійніому удосконалюванні нашою компанією якості
пропонованих товарів і послуг, а так само рекламній, технічній і сервісній підтримці. Незалежно від місця виробництва продукції, компа-
нії-постачальника й місця розташування торговельного партнера, ми готові запропонувати підходяще рішення по строках і обсягах по-
ставок продукції.

Основні постулати нашої філософії:

оптимальна пропозиція для кожного з наших замовників, увага до специфічних вимог замовників, творчий підхід і інновація у всьому,
широкий, безупинно розширюваний асортимент продукції, особлива увага вдосконалюванню якості послуг.
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Кафедра звукотехніки 
та реєстрації інформації НТУУ
«КПІ імені Ігоря Сікорського»

03056, Київ, вул. Політехнічна, 9/16
Телефон: (044) 454-93-54
E-mail: mila.guzenko@gmail.com
Internet: http://kaf-ztri.kpi.ua/

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації заснована в 1930 році як кафедра кінотехніки Київського інституту кінематографії 
(з 1935 року – Київський інститут кіноінженерів /КІКІ/). В 1954 році КІКІ увійшов до складу Київського політехнічного інституту. а в 1957 році
на його основі був створений Електроакустичний факультет. В 1996 році на основі Електроакустичного факультету та Факультету елек-
тронної техніки створено Факультет електроніки (ФЕЛ), до складу якого увійшла кафедра ЗТ та РІ.

Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї (ЗТ та РI) готує бакалаврів за напрямами «Телекомунiкацiї» та «Акустотехніка», а також ма-
гістрів та спеціалістів за спеціальностями «Телекомунiкацiйні системи та мережі» та «Аудіо-, відео- і кінотехніка».

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації має сучасні лабораторії: функціональних вузлів телекомунікаційних систем та ЕМС,
систем вимірювання, радіоприймальних пристроїв, енергозабезпечення та електромагнітної сумісності електронної апаратури, систем
магнітного запису, ультразвукових вимірювальних перетворювачів фізичних величин, устаткування та експлуатації кіноустановок, при-
кладного телебачення та мовного телебачення, обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій зв’язку та інші.

На кафедрі працює сім професорів, докторів технічних наук та сім доцентів, кандидатів технічних наук.

Викладачі та науковці кафедри підтримують творчі контакти з колегами Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Бол-
гарії, Чехії та Словаччини. На базі кафедри організовано Українське відділення Міжнародної спілки аудіотехніки (Audio Egineering 
Society – AES).

З 2016 року кафедра починає підготовку за новою спеціалізацією «Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кі-
нематографії та звукотехніки», яка об’єднала і увібрала всі кращі риси попередніх спеціалізацій «Телекомунікаційні системи та мережі»
і «Аудіо-, відео- та кінотехніка» та відноситься до галузі знань «Електроніка та телекомунікації».

На даний час кафедра забезпечує підготовку фахівців за двоступеневим принципом:

- бакалавр з телекомунікацій (4 роки навчання);
- бакалавр з акустотехніки (4 роки навчання);
- магістр з телекомунікаційних систем та мереж (1 рік 10 місяців навчання);
- магістр з аудіо-, відео- та кінотехніки (1 рік 10 місяців навчання) або
- спеціаліст – інженер зв’язку за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» (1,5 роки навчання);
- спеціаліст – інженер-електронік за спеціальністю «Аудіо-, відео- та кінотехніка» (1,5 роки навчання).

Акценти в освіті:

• загальне програмування: С, С++, Visual C, Matlab, HTML, PHP, SQL, Java, …;
• застосування професійних IT технологій: Cisco Packet Tracer, Atoll, TEMS Cell Planner, Riverbed Modeler, GNS3, СКС Експерт, Houdini,

Adobe Premiere, Adobe After Effects, Avid Composer, Sound Forge, Nuende Motion Capture, Cinema 4DX, Autodesk Maya, MotionBuilder,
ShowExpress…;

• інтерактивні методи навчання (академія Cisco);
• практична та наукова діяльність студентів.
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Лайтек
65114, Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-А
Телефон: (048) 760-10-70
Факс: (0482) 49-23-53
Моб.тел.: (067) 558-18-80
E-mail: company@lightek.net

01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 205
Моб.тел.:  (067) 518-48-20
E-mail: office-kiev@lightek.net
Інтернет: http://lightek.net.ua/

ПРО НАС

Компанія «Лайтек» працює на ринку  професійного устаткування для шоу-бізнесу більш 20 років. Почавши із продажу й прокату в
1996р., сьогодні компанія є лідером у своїй галузі, і пропонує комплекс технічних рішень по інсталяції шоу техніки.

На території України ми ексклюзивно представляємо кращих світових виробників світлового, звукового устаткування, спецефектів і сце-
нічних конструкцій, а розгалужена мережа партнерів і налагоджений сервіс, дозволяють нам якісно реалізовувати проекти по всій країні.

ДОСВІД

Ми маємо багаторічний досвід по успішній реалізації самих титулованих закладів і проектів,  як театрів і палаців культури, так клубів і різ-
них шоу-майданчиків на всій території України.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

• розробка проекту;
• узгодження проектної документації;
• поставка устаткування від виробника;
• інсталяція устаткування;
• уведення в експлуатацію й пуско-налагоджувальні роботи;
• навчання персоналу;
• сервісне обслуговування.

КВАЛІФІКАЦІЯ

Ми беремося за самі складні технічні завдання: наш замовник одержує оптимальне рішення в рамках наданного бюджету.

БОНУСИ

Наш клієнт одержує: можливість безпроцентної  розстрочки,  гарантію якості, сертифікати виробника, безкоштовне навчання, акційні
програми від виробника та інші бонуси.

ВІДГУКИ

За 20 років успішної роботи на ринку компанія зібрала сотні позитивних відгуків від клієнтів, серед яких і відомі театри, і імениті телесту-
дії, і популярні розважальні заклади, і масові спортивні об'єкти й багато інших відомих об'єктів нашої країни.

Будемо ради бачити вас в числі наших клієнтів!
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Майстерня Вправних Бандуристів
Київ
Моб.тел.: (097) 292-04-34
E-mail: banduramaster@gmail.com
Інтернет: http://banduramaster.weebly.com/

Ми – спільнота  майстрів-конструкторів, з великим досвідом обслуговування бандури. Нашими послугами користуються найкращі банду-
ристи України, а також інших держав: Іспанія, Італія, ОАЕ...

Ми самі є професійними бандуристами, які працювали на сотнях концертних майданчиків та студіях України і не тільки. Знаємо усі біди і
проблеми, з якими стикається щодня бандурист.

За час роботи у нас  виробилися дуже високі вимоги до обслуговування інструменту. Свої знання і уміння ми пропонуємо вам.
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Музикант.укр
Київ, пр. С. Бандери, 23, ТЦ «Городок» (м. "Петрівка")
Телефон: (044) 599-15-29
E-mail: petrovka@musician.ua
Internet: http://musician.ua/

Musician.UA – це не просто черговий музичний Інтернет-магазин. Це спеціалізований портал, присвячений музичній індустрії: він створе-
ний для музикантів і для всіх, хто – так чи інакше – пов’язаний зі світом Музики.

Наш портал покликаний максимально охопити всі найактуальніші напрямки розвитку музичного мистецтва. Крім того, ми приділяємо
особливу увагу співпраці професіоналів: саме для цього була створена Клуб Музикантів -спеціальний Інтернет-ресурс для комунікації ви-
конавців (співаків, інструменталістів, груп), продюсерів, організаторів концертів та діячів шоу-бізнесу – в цілому.

Також «Музикант» представляє широкий каталог музичної продукції, поєднавши разом результати діяльності лідерів індустрії – у особі
дистриб’юторів, постачальників та імпортеров – і тим самим реалізуючи ідею популяризації якісних музичних інструментів та обладнання.

Ми не просто любимо музику – ми живемо музикою і прагнемо робити все можливе, аби музики у цьому світі було дедалі більше!
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Музична Україна, 
державне спеціалізоване видавництво

01004, Київ, вул. Пушкінська, 32 а
Телефон: (044) 235-11-08, 234-49-52, 234-13-67
Факс: (044) 278-82-00
E-mail: muzychnaukraina@yandex.ru
Internet: http://muzukr.com/

«Музична Україна» – державне спеціалізоване видавництво. Засновано у Києві, 1966 року, на базі музичних редакцій видавництв
«Мистецтво», «Радянська школа» і редакції Українського відділення видавництва «Радянський композитор».

Видавництво створене з метою задоволення попиту організацій, художніх колективів, учбових закладів, творчих союзів, різних категорій
населення на нотну, музикознавчу літературу та іншу друкарську продукцію, періодичні і неперіодичні видання.
Завданнями видавництва є розвиток і пропаганда національної української музичної культури, популяризація кращих музичних творів за-
рубіжних авторів; організація і участь в проведенні різноманітних музичних фестивалів, конкурсів, виставок-ярмарків і т. д.; духовне від-
родження народу України.

Видаємо ноти: музичний фольклор, вокальну, вокально-симфонічну і симфонічну (партитури і клавіри), камерно-інструментальну,
сценічну музику, музику для дітей, твори для клавішних, струнних, духових, ударних інструментів, навчальні посібники; книги: наукову,
науково-популярну, довідкову, методичну, дитячу, художню, мемуарну, учбову літературу.

За час існування видавництво випустило понад 5500 книжкових і нотних видань.  

Свою продукцію видавництво друкує на різних поліграфічних підприємствах України.

Видавництво випускає книги за державною програмою «Українська книга», на замовлення приватних осіб і організацій, а також книж-
кову і нотну продукцію за власні кошти для реалізації через книжкову торгівельну мережу.
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Народні майстри та Київський
кобзарський цех

Моб.тел.: (097) 292-04-34
E-mail: ceh.org.ua@gmail.com
Internet: http://ceh.org.ua/

В українській культурі з давніх давен природно співіснували кобзарство (духовно-мистецька традиція з особливим світоглядом і стилем
життя) і бандурництво (світське музикування, поширене серед інтелігенції та селян). У ХVII-ХVIII ст. мало не в кожній українській хаті була
кобза. Грали на традиційних інструментах козаки й представники української еліти. 

1775 року Запорізьку Січ було ліквідовано, і все менше козаків та старшин грали на кобзах. Але продовжувала існувати кобзарська ду-
ховна традиція – незрячі співці нагадували про козацькі вольності. Надзвичайно високим був моральний авторитет цих мандрівних філо-
софів-митців. Кобзарем міг стати далеко не кожен. Хлопці вибирали собі вчителя і від нього протягом 3-4 років навчались грати й
співати, опановували цехові звичаї. Отримавши «визвілку», склавши своєрідний екзамен, молоді кобзарі приймалися до братства. Кожне
братство гуртувалося довкола однієї з церков повіту і мало свою цехову корогву. Кобзарі мали свою таємну мову – лебійську, таємні пісні
й танець – «лебійську скаковку». 

Після революції 1905 року, з подихом волі бандура вийшла за межі селянства. Як і за княжих часів та Козаччини, вона знову ставала
одним з основних елементів національної культури. На початку XX століття, особливо після ХП з'їзду Імператорського археологічного то-
вариства (Харків, 1902), на якому вперше перед «цвітом» інтелігенції співали кобзарі та лірники, інтерес до кобзарства знову почав зрос-
тати. Але науковці (як правило, філологи), збираючи тексти пісень, частенько їх «відшліфовували», змінювали, аби яскравіше виявити
«образ національної свідомості». Релігійні пісні залишалися поза увагою вчених (переважно прихильників соціалістів). Можливо, саме це
стало першим кроком до руйнування традиції, пізніше жорстоко довершеного радянськими керманичами. 

У 20-30-х роках наново писалася історія України, створювала «українська радянська» культура. В тоталітарному суспільстві вияви сво-
боди не просто обмежувались – їх знищували і стирали з людської пам'яті. Кобзарство, традиційно покликане формувати громадську
свідомість та спонукати людей до захисту своїх прав, та ще й наскрізь християнське, заважало новій владі. Кобзарям було заборо-
нено подорожувати. Співати можна було зі сцени у час, призначений владнми органами. Звісно, все це похитнуло серед селян мораль-
ний авторитет співців як людей Божих, вільних. 3 репертуару бандуристів було вилучено багато дум, псалмів. Прогалини заповнено
витворами радянських композиторів та революційними піснями. 

Після трагічного «з'їзду» в Харкові 1934 року, під час якого зникли, а точніше були знищені близько двохсот кобзарів, традиція занепала.
Повоєнну бандуру поєднувала з традиційною хіба що назва. Було змінено гармонійно-ладову структуру, звучання, розмір і вагу, а також
репертуар. Головна мета кобзарства – доносити розуміння історії, будити волю, вселяти віру – відійшла на другий план, а наперед
вийшло академічне виконавство. Повністю замовчувались торбан, колісна ліра та інші українські інструменти. 

Стиралися з пам'яті моральні засади і світогляд кобзарських об'єднань. Внаслідок тривалого втручання авторитарної влади мало не
втратилося розуміння вартості й суті традиції.

Київський кобзарський цех відновлює традиції не тільки давнього музикування, але й виготовлення традиційних кобзарських музичних
інструментів. Майстри цеху виготовляють струнно-щипкові та струнно-смичкові інструменти: ліри, бандури, кобзи, торбани, гусла, гудки
тощо.

Колекція  інструментів, виготовлених майстрами цеху постійно доповнюється.
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Охритков В.М., ФОП
08298, Київська область, с.м.т. Коцюбинське, вул. Жовтнева, 70
Телефон: (04497) 71-902; з Києва (297) -71-902

Конструювання, виготовлення, реставрація, ремонт всіх видів ударних інструментів.
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РеалМюзік
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 19а
Телефон: (044) 351-29-51; 247-46-47
65020, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 17
Телефон: (0482) 34-73-82
Факс: (048) 726-59-73
E-mail: real@realmusic.ua
Internet: http://www.realmusic.ua/

Компанія «РеалМюзік» – провідний дистриб’ютор всесвітньо відомих виробників професійного звукового, світлотехнічного обладнання
та музичних інструментів.

Напрямки нашої діяльності:

- продаж професійних музичних інструментів, звукового та світлового обладнання;
- продаж та комплектація обладнання для студій звукозапису та радіомовлення;
- здійснення повного спектру послуг з інсталяції та системної інтеграції в області шоу-бізнесу, проектування і дизайну звукових та світ-

лових систем для театрів, нічних клубів, дискотек, ресторанів тощо.

На території України ми ексклюзивно представляємо всесвітньо відомі торгові марки за наступними напрямками:

• Звукове обладнання (Allen&Heath, Aphex systems, ART, Beyerdynamic, Denon PRO, DiGiCo, DPA Microphones, Drawmer, Dynaudio, ESI-
Audio, Furman, HK Audio, Klotz, Magix, Marantz, MXL, Meyer Sound, Microtech Geffel, Mipro, Neutrik, NTI, Phonic, Prism Sound, QSC, RME,
Sonic Core, Soundfield, SPL,Titanex, Blue Microphones, ISO Acoustics, ESIO, Fatar-Studiologic, Zoom, Clarity, Mogami)

• Світлове обладнання (Acme, ETC, Teclumen, Robe, Clay Paky)
• DJ-обладнання (Allen&Heath Xone, Denon DJ, Reloop, Magma, Ableton, Elektron, UDG)
• Музичні інструменти (Ahead, Albert Weber, Musedo, Clayton,Alvarez, Aria, August Forester, Nord, Electro-Harmonix, Elixir, Hardcase, Ham-

mond, Julius Bluthner, Kurzweil, Morley, Paiste, Parker, Pearl, Radial, Randall, Savarez, Studiologic FATAR, Suzuki, Rohema Percussion, Aquar-
ian, Washburn, Zoom, Jay Turser, Lakeland, Lace pickups, Fusion strings, Nektar)

• Сценічне обладнання (Chain Master, Sixtema)
• Акустичні матеріали (Tecsound, Microsorber, Topakustik)
• Відео та кінопроекційне обладнання (Dolby, Doremi, Ernemann, Kinoton, Nec, XpanD, Strong, MDI, Eyes3Shut, Panavision3D)
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Спілка звукорежисерів України
01004, Київ, вул. Пушкінська, 32
Моб.тел.: (066) 726-15-60
E-mail: gvvf@ukr.net
Internet: http://szu.net.ua/

12 грудня 2008 р. Міністерство юстиції України зареєструвало нову всеукраїнську творчу спілку – Спілку звукорежисерів України.

Основна мета діяльності Спілки:

– творча діяльність у здійсненні звукозаписів і відеозаписів;
– турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів спілки;
– розвиток національної індустрії культури;
– сприяння відродженню, розвитку та популяризації народної творчості через звукозапис, відеозапис.

До складу засновників та керівних органів Спілки увійшли провідні фахівці галузі – звукорежисери, у тому числі виробники фонограм,
які протягом багатьох років творчо співпрацюють із найвідомішими українськими музичними колективами та солістами, а також із пер-
спективною молоддю, мають у своєму творчому доробку завершені та оприлюднені твори в галузі музичного мистецтва – звукові ди-
зайни і/або фонограми.

Зокрема, переважно членами Спілки створено фонотеку - «золотий фонд» Українського радіо, здійснено безліч студійних записів видат-
них майстрів сцени, які підтримують образ «співучої України» далеко за її межами.

Не менш значним є внесок членів Спілки в успіх «живих» виступів кращих вітчизняних виконавців на концертних та фестивальних май-
данчиках країни та всього світу.

Членами спілки  є більшість провідних звукорежисерів країни та здібна молодь, що набуває практичного досвіду при спілкуванні  з “мет-
рами”, зокрема, під час щомісячних семінарів, які влаштовуються для професійного обміну досвідом, обговорення актуальних проблем
нашого шоу-бізнесу.

Найближчі плани Спілки:

– систематизація та подальша сертифікація студій звукозапису (технічних засобів)  і  фізичних осіб, що здійснюють процес запису, як
можливий результат –ліцензування діяльності;

– розробка пакету типових угод виробника фонограми (відеограми);
– співпраця з відповідними ОКУ з метою розробки дієвих механізмів справедливого розподілу частки винагороди (роялті) виробників,

що збирається згідно з Законодавства України.
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Трембіта, музична фабрика
79035, Львів, вул. Пасічна, 129
Телефон: (032) 270-91-00
E-mail: trembita.guitars@gmail.com
Internet: http://trembita.lviv.ua/

60-річний досвід у створенні акустичних гітар зробили ім'я «Трембіти» синонімом високої якості в музичній індустрії. Трембіта, застосо-
вуючи новітні технології, змогла надати масовому споживачу ряд можливостей, доступних раніше у значно дорожчих інструментах. Фак-
тично, підприємство прагне встановити нові стандарти звучання та співвідношення ціни, можливість отримання гітари, як для масового,
так і для індивідуального використання музикантами.

Керівництво підприємства підтримує, як консервативні способи надходження товару до покупця (підприємство – виробник – магазин),
так і нові методи, що непогано зарекомендували себе, а саме – створення мережі дилерів. Дані методи дозволили розширити продаж
гітар на всій території України та за її межами. Торгівля гітарами, виробленими у Львові охоплює Молдову, Росію, Білорусь, країни Балтії,
Голандії, Чехії, Словенії, Греції, Норвегії, США, Канаді, Польщі. Використовуючи нові технології, якісні комплектуючі матеріали, найкращі
породи деревини: резонансна ялина, явір, клен, махогоні, ебоні; нові види дизайну, досвід та високу кваліфікацію спеціалістів – все це
дозволяє на сьогодні надати споживачеві якісний та надійні гітари.

В залежності від потреб кожного сегменту ринку, на підприємстві створена логічна система розробки асортименту виробів. Це сучасний
підхід при якому – спочатку ставиться завдання, і лише після цього створюється інструмент. Таким шляхом розроблені та впроваджені у
серійне виробництво чотирнадцять різноманітних типів гітар: це гітари ручної роботи (6 та 12 струнні), гітари серії JCG «Джамбо», гітари
серії SJG «Семі-джамбо», гітари серії FJG «Зменшене-джамбо», гітари серії DCG «Дредноут-катевей» – гітари з вирізом, які дають непере-
вершене рівне звучання при грі на нижніх ладах, гітари серії DG «Дредноут» (6 та 12 струнні), серія класичних гітар CG (два типи), гітари
для початківців (чотири типи), в яких кут нахилу грифа до корпусу можна регулювати за допомогою спеціального гвинта.

Асортимент продукції постійно розширюється і, завдяки широкій кольоровій гамі покриття, задовольняє запити найвибагливіших покуп-
ців. На даному етапі, конструкторами підприємства розроблені та виготовлені нові типи гітар, впроваджено серійне виготовлення елек-
трогітар. Наше підприємство прагне забезпечити постійних та потенційних клієнтів вичерпною інформацією, постійно проводить роботу у
сфері вивчення ринку, стимулювання збуту, ефективної реклами.

Гітари зі Львова систематично представляються на виставках у Польщі, Росії та Міжнародному музичному ярмарку у Києві. Окрім вироб-
ництва гітар, Трембіта є єдиним в Україні виробником народних музичних інструментів.

Нашою гордістю є те,що ми виробляємо національний інструмент-бандура. Бандури київського та харківського типу з перемикачами, а
також для підлітків. Бандури вироблені у Львові знають в Україні, Канаді, Австрії, США, Росії, Франції.

В 2003 році ми розширили асортимент народних інструментів, а саме шестиструнна кобза «Пріма», кобза «Альт», домра, російський націо-
нальний інструмент балалайка, грецький інструмент бузуки.

Нагороди

2007 – Женева – Лідер продажу.

2006 – Київ – Кращий вітчизняний товар року.

2005 – Мадрид – Приз за якість.

2005 – Мадрид – Приз за технологію та якість.

2004 – Берлін – Діамантові очі за зобов'язання по якості.

2004 – Мадрид – Краща торгова марка.

2002 – Нью-Йорк – Міжнародний приз за якість.



Учасники «Українського музичного ярмарку-2016»

50

Умка-1
04080, Київ вул. Юрківська, буд. 37, кв. 3
Телефон: (044) 451-75-30, 417-75-75;
Факс: (044)417-75-44;
E-mail: ymka_@voliacable.com                           
Інтернет: http://www.pennelcomua.prom.ua/

Продаж фурнітури всесвітньо відомої компанії «Penn Elcom» для виробництва жорстких кофрів та кейсів. 

Консультації по виробництву.
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Шоу-техніка
Дніпро, вул. Ширшова, 18
Телефон: (056) 790-12-00
Моб.тел.: (096) 360-00-04 
E-mail: sales@show-technica.com.ua
Internet: http://show-technica.com.ua/

Компанія «Шоу-Техніка» працює на українському ринку в області професійного устаткування для шоу-бізнесу з вересня 2005 року. За
цей час компанія зарекомендувала себе як надійного партнера, здатного реалізувати проекти будь-якого рівня складності. Креативний
підхід і нестандартні рішення в комплексі з високим рівнем професіоналізму. В 2005 році компанія починала з реалізації світлового й
звукового устаткування. Стрімко розвиваючись, через кілька років «Шоу-Техніка» змогла запропонувати своїм клієнтам інсталяції з ви-
користанням світлового, звукового устаткування провідних світових виробників, а також генератори спецефектів і сценічні конструкції.

Наша компанія може запропонувати Вам повний спектр послуг із продажу й оренди професійного світлового й звукового устаткування а
так само музичних інструментів від простих консультацій до розробки, технічної підтримки й реалізації найскладніших проектів. За час на-
шими партнерами стали кращі концертні зали, театри, нічні клуби, торгові центри, ресторани України. Налагоджений сервіс, проектно-ін-
женерна група, монтажна бригада дозволяють якісно реалізовувати проекти на території всієї України.

Напрямки діяльності компанії «Шоу-Техніка»:

Постачання устаткування:

– Світлодіодні екрани й інформаційні табло будь-яких розмірів;
– музичні інструменти;
– світлове устаткування;
– звукове устаткування;
– спецефекти (генератори й видаткові матеріали);
– сценічні конструкції;
– презентаційні системи (лампові і лазерні проектори);
– студійне світло;
– студійний звук;
– сценічні конструкції, механіка сцени.

Монтаж:

– повний спектр послуг з монтажу устаткування для шоу-бізнесу;
– виконання робіт будь-якої складності.

Введення в експлуатацію:

– підключення й настроювання встановленого устаткування.

Сервісне обслуговування:

– швидко;
– якісно;
– з використанням оригінальних запасних частин.

Проектування:

– стадій «П» і «РД» по 19-ти основним концертно-театральним технологічним системам;
– фахівці з досвідом розробок проектів.

Оренда устаткування:

– організація пінних шоу (пінні пушки, генератори піни, видаткові матеріали);
– проектування й проведення лазерних шоу (професійні лазерні шоу системи до 21Вт).
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Фото-дзеркало
Київ
Телефон/Факс: (044) 362 76 02
Моб.тел.: (097) 756-03-03
E-mail: info@4tobox.com
Internet: http://4tobox.com/

Фотобокс – компактна й мобільна  СТУДІЯ, яка без присутності фотографа робить серію якісних фотознімків, що передають настрій
учасника зйомки. Унікальні запатентовані технології, які вбудовані в «бокс» вражають набором інновацій і технічних новинок. 

• Зручний інтерфейс сенсорного екрана зрозумілий абсолютно всім – бабусям і дідусям, їх онукам і сп'янілим гостям.
• Серійна зйомка з можливістю печаті фотострічки або розміщення серійних знімків на одній фотографії.
• Ексклюзивний дизайн фоторамок, з можливістю розміщення логотипів компанії й різноманітних текстів (яскравих заголовків).
• Одержання миттєвих, якісних знімків. (професійний високошвидкісний  фотопринтер  друкує фото за 15 секунд, гарантія якості пе-

чатки фото – 50 років!)
• Унікальне програмне забезпечення можливість перезняти без печаті невдале фото, вибрати режим кольорового або ч/б зобра-

ження, виставити тематичне тло.
• Мобільність і компактність устаткування,  дозволяє використовувати його на мінімальній площі - 0,25 м2., легко транспортувати й

швидко підготувати  до роботи.
• Можливість використання устаткування як у приміщенні так і на вулиці, при температурі від -25 до + 35С, з живленням від мережі

220В або переносного генератора.
• Привабливий дизайн, який органічно впише в будь-який інтер'єр або декорації до тематичного заходу.

Додаткові  послуги Фотобокс 

Замовити гостьову книгу або фотоальбом, які будуть готові ще до закінчення Вашого заходу. Можливість зберегти фотографії на цифро-
вих носіях або у фотобанку сайту нашої компанії. Розмістити вдалу фотографію в соціальних мережах або відправити її на e-mail своїм
друзям і знайомим. Зробити відеоролик зі своїми побажаннями й креативними поздоровленнями.
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Шум струмка
Київ, проспект Оболонський, 49
Моб.тел.: (066) 961-41-87, (063) 977-11-41 
E-mail: oskar-777@mail.ru 
Internet: http://strumok.io.ua/

Дивний музичний інструмент винайшов Курдюков Андрій Олександрович.

Перкусійний інструмент дископодібної форми. Розроблений на початку 2014 року. 

Шум струмка – інші назви (англ. Noise streame шум потоку, укр. – струмок-струмочок) – перкусійний інструмент (рід ідіофону).

Інструмент має дископодібну форму (120х185х250х300мм у діаметрі), на одній зі сторін, якого перебувають резонаторні отвори. Усі іс-
нуючі струмочки, були зібрані в ручну з дерева, автором у своїй майстерні. За перший рік свого існування було виготовлено близько 
30 інструментів. Вони були презентовані й знайшли своїх щасливих власників на Андріївському узвозі, у м.Київ.

Шум струмка, має заспокійливий ефект звучання, який забезпечує можливість управляти звуком, довільно. Саме на ці якості звернули
свою увагу медики. У цей момент струмочок вивчається як можливий ключ до такого порушення стану як аутизм.

Інструмент був розроблений в 2014 році (Україна. Київ. АП №56017). У  результаті декількох років вивчення й спроб удосконалити зву-
чання інструменту, народився рейнстик (англ. rainstick – дощовий ціпок, шум дощу). Інструмент відразу ж одержав співзвучну назву - шум
струмка. Він відтворює звуки потоку води, хвиль і капелі.
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ПП Якубович К.І.
Київ, Україна
Моб.тел.: (067) 401-52-34
E-mail: kyakubovich@mail.ru 
Internet: http://yakubovich.kiev.ua/

Підприємство «Горн» – Якубович відомо як на українському так і на російському ринках театральної техніки й трансляційного устатку-
вання вже більш двадцяти п'яти років. 

Унікальна виробнича база, створена колективом однодумців, дозволила налагодити випуск продукції, яка на сьогоднішній день не має
аналогів в Україні й СНД. 

Головним досягненням нашого підприємства є освоєння технологій, що дозволяють розробляти й виготовляти оснащення для термоп-
ласт автоматів (ТПА)  і напівавтоматів (ТППА) великого об'єму упорскування – до 7000 см3 полімерів (приблизно 7 кг). 

Сконструйовані нами ТПА й ТППА  являють собою унікальне устаткування, яке дозволяє працювати на різних сучасних конструкційних
пластмасах вітчизняного й закордонного виробництва: поліетилен, поліпропілен, полістирол, пластикат, еластрон, елокат, ПВХ та ін.
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Юритмікс
89600, Закарпатська обл., Мукачево, вул. Недецеї, 30
Телефон: (03131) 314-40, 314-41
Моб.тел.: (050) 432-03-39, (050) 432-88-25, (093) 996-17-75
E-mail: info@eurhythmics.com.ua
Internet: http://eurhythmics.com.ua/

В грудні  вже далекого та буремного 1991 року, у котрому відродилась  незалежна держава  Україна, розпочала свою діяльність компанія
“TІК-TАК”, правонаступницею якої згодом стала компанія “ЮРИТМІКС”.
Ще на початку своєї діяльності компанія “ЮРИТМІКС”  зробила ставку не тільки на короткочасний комерційний успіх, а на довгострокове
та ефективне входження на ринок музичного обладнання та інструментів, що тільки-но почав формуватися.
Одна із запорук успіху  “ЮРИТМІКС” – вдалий вибір першого та стратегічного партнера, яким стала всесвітньо відома японська компанія
Roland.
Маючи   таких знаних та вагомих партнерів, компанія “ЮРИТМІКС” і сама змогла досягти значних висот. Адже сьогодні “ЮРИТМІКС”має
статус ексклюзивного представника понад тридцяти (!) світових лідерів у виробництві музичного обладнання, серед яких такі відомі ком-
панії, як  SHURE, DIS,  RCF, MUSIC GROUP, BEHRINGER, ROLAND, BOSS, PROEL, HERCULES, ROTOSOUND,  BUGERA, GLIGA, KAPOK, LEVY`S,
PEARL RIVER, WALDEN, REMO, VIC FIRTH, MAPEX, Тульская гармонь, JUPITER  та інші.

Нещодавно, не дивлячись на складну економічну ситуацію, ми стали офіційним представником в Україні  ще кількох іменитих  брендів  –
Taylor , Midas, Klark Teknik, Turbosound, M-AUDIO, Alhambra, GHS, Manuel Rodriguez, Camps, Alvarez та інших.
Придбати продукцію, яку офіційно представляє в Україні саме “ЮРИТМІКС”, можна завдяки наявності потужної та розгалуженої дилер-
ської мережі, до якої входять  майже 50 регіональних дилерів та мережі магазинів «Світ музичних інструментів Тік-так» в Києві (працює 3
1996 року), Ужгороді та Мукачеві.
Компанія “ЮРИТМІКС”  активно присутня   на ринках десятку країн СНД та навіть в Євросоюзі – зокрема, в Угорщині, де успішно функціо-
нує  споріднене підприємство  «Eurhythmics Hungary».

Про серйозність підходу до роботи красномовно свідчать цифри: на складах компанії постійно в наявності понад 4000 найменувань сер-
тифікованої музичної продукції. Абсолютно весь товар потрапляє в Україну шляхом легального імпорту безпосередньо від виробників з
усіх куточків планети – країн Євросоюзу, США, Японії, Кореї, Таїланду та Китаю. На всі товари надається гарантія від одного до десяти
років.
Серед прихильників звукового обладнання від “ЮРИТМІКС” такі відомі українські музичні зірки та творчі колективи, як Олександр Поно-
марьов, Руслана, Таїсія Повалій, Ані Лорак, Павло Зібров, Тарас Петриненко, «Океан Ельзи», Каріна Плай, Наталя Могилевська, Тіна Ка-
роль, «Іграшки», «Капучіно», Альона Вінницька, Міка Ньютон, Кузьма, «Mad Heads XL», «РадіоБенд Олександра Фокіна», «Gorchitza Live
Project», «Гайдамаки», «Бумбокс», «Jazzex», Алекс Фантаєв, Олександр Муренко, «Symfomania», «Гурт ЙО’Гурт», Данило Денисов, Олек-
сандр Люлякін, Ваня Пух та багато інших артистів сцени і кіно.
Важливий напрямок діяльності компанії – інсталяційний.  “ЮРИТМІКС” не просто реалізовує обладнання, а також  виконує проектування
“під ключ” для об’єктів будь-якої складності та масштабів. Великий досвід та тісна співпраця з іноземними виробниками професійного
світлового обладнання, такими як Avolites, Electron, LDR, LUG, PROLIGHTS, ROBE, SAGITTER, SPOTLIGHT дозволяють cпеціалістам інсталя-
ційного відділу врахувати побажання замовника та виконати весь спектр послуг від проектування до монтажу та налаштування звукопід-
силювального, світлового, сценічного та інсталяційного обладнання.
Ще один напрямок діяльності – прокатний, яким займається окремий підрозділ, що надає комплексні послуги технічного забезпечення
професійного музичного обладнання, а також здійснює встановлення  та технічне обслуговування  мобільної концертної сцени, звукопід-
силювального та світлового обладнання.
В активі компанії – успішна співпраця з телеканалами «Інтер», «1+1», «Новий канал», «СТБ», «Україна», телепрограмами  «Шустер  Live»,
«Місце зустрічі», «Бійцівський клуб», «Битва хорів», «Вечірній квартал», «Великий бокс», «Велика різниця», «Великий футбол», «Великі
танці», «Вечірній Київ», «Велика політика з Євгенієм Кисельовим», «Свобода на Інтері», «Ключовий момент», «Танцюю для тебе», «Хто
проти блондинок?»,  «Стосується кожного», «Одна родина», «Розсміши коміка» , «Ілюзіоніст», «Не зупиняй мене», « Право на владу»,
«Принц бажає познайомитись»,  «Пісня року», «Пристрасті на паркеті», «Про життя», «Побий ведучого», «Спецпроект», «Телезірка», «Телет-
ріумф», «Червоне та чорне», «Я люблю Україну» та  іншими.
Серед наших клієнтів – Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Державна служба України з   надзвичайних ситуацій,
Національна музична академія, фабрика «Рошен», Центральна виборча комісія України, футбольний клуб  «Динамо Київ» та сотні партне-
рів з усієї  України та зарубіжжя.
Cьогодні компанія “ЮРИТМІКС” пропонує як готові технічні рішення, так і високоякісне професійне звукопідсилювальне обладнання, му-
зичні інструменти, сценічні ефекти та конструкції, системи озвучування та оповіщення, звукове обладнання для кінотеатрів, конференц-
системи, системи синхронних перекладів, системи відображення відеоінформації та багато іншого. Кожен музикант чи фахівець у галузі
аудіо зможе підібрати “свій” продукт від “ЮРИТМІКС”, що відповідатиме  його потребам та бюджету.
Адже  нині “ЮРИТМІКС” – це не просто якісне музичне обладнання, це ще й індивідуальний підхід та глибока повага до кожного клієнта.
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BeTV, Internet-канал
E-mail: info@betv.com.ua
Internet: http://betv.com.ua/

Незалежний інтернет-канал для активних думаючих людей, які жваво цікавляться, що відбувається навколо, які ухвалюють рішення та
змінюють цей світ.

Ми знімаємо передачі власного виробництва,  беремо участь у партнерських проектах, у цікавих подіях, а також виконуємо комерційні
замовлення на онлайн-трансляції й поступово рухаємося до цілодобового віщання.

Що на екрані:

1. Програми власного виробництва

Ми знімаємо інформаційні, аналітичні й авторські програми про музику, про місто й про людей. Наш девіз – «живий ефір, жива музика,
живе спілкування», тому всі  програми виходять у прямому ефірі.

У планах – щомісяця запуск нового проекту.

Усе, що ми робимо, відбиває суб'єктивну точку зору й систему цінностей нашої команди. Люди, події, тенденції, явища — betv показує те,
що нам цікаво знімати.

2. Партнерські проекти

Найбільші музичні заходи, кінофестивалі, культурні події,  інтернет- і бізнес-конференції, лекції, зустрічі, дискусії, круглі столи.  Ми бе-
ремо участь у тих проектах, які цікаві нам і нашим глядачам.

3. Комерційні проекти

Онлайн-трансляції повного циклу: багатокамерна зйомка, трансляція, сценарій, ведучі, включення.
Ми не тільки знімаємо і  транслюємо, але й збираємо аудиторію для перегляду. Працюємо з медіа й соцмережами.

Наша аудиторія

Охват аудиторії ( за рік):
на сайті: 3 млн. унікальних відвідувачів,
на ютубє:  понад 1,3 млн. переглядів.
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Bodo UA
E-mail:  elena.gorbacheva@bodo.ua
Internet: https://life.bodo.ua/

Кожна людина має власне уявлення про якісний відпочинок. Хтось воліє розслаблюватися по-домашньому, озброївшись книгою або
пультом від телевізора. Іншим по душі інтелектуальний відпочинок – у стародавніх залах музеїв або театральному пів мороку. А треті
проводять час на модних вечірках, серед різнобарвної юрби. Універсальну «таблетку від нудьги» ще не винайшли, але сайт Bodo Life —
гід по культурних подіях Києва, постарається допомогти вам різноманітити своє дозвілля. 

Цікаво й пізнавально: відвідуємо культурні центри Києва. Якщо ви захоплюєтесь живописом або музикою, танцями або літературою, для
вас завжди найдеться ласий шматочок столичного «пирога розваг»! У місті постійно проходять фестивалі, присвячені культурі й мистец-
тву, кухні народів світу, ремеслам і hand-madе. Шанувальникам образотворчих мистецтв теж нудьгувати не будуть: столичні музеї по-
стійно обновляють свої експозиції, запрошують іменитих художників із усього світу, проводять виставки молодих талантів. Та й
театральне життя столиці б'є ключем. Залишається тільки дивуватися багатству репертуару й талантам акторів, які демонструють свою
майстерність у чудових спектаклях і перформансах. 

Спортивно й весело – це пейнтбол, картинг, лазертаг, велошколи й ролердроми – аматорів активного відпочинку чекає маса спортивних
забав. А для батьків з маленькими дітьми в столиці постійно проходять сімейні заходи, де ви не тільки розважите свою дзиґу, але й по-
частуєтеся смачними ласощами. А ще з малятами можна піти на майстер-класи або дитячі спектаклі, відвідати місто професій або пройти
захоплюючий квест. 

Яскрава й музична величезна різноманітність концертів не дасть занудитися навіть самому вимогливому меломанові. Щотижня Київ від-
відують світові знаменитості, а зірки українського шоу-бізнесу готові радувати публіку ледве чи не щодня. 

Про всі самі цікаві й захоплюючі події Києва вам розповість афіша культурних заходів Bodo Life. Готуйтеся зануритися в круговорот при-
год і яскравих емоцій разом з нами! 
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Radio ROKS
04080, Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15 
Телефон: (044) 207-39-90 
Факс: (044) 207-39-90
E-mail: x@radioroks.ua
Internet: http://www.radioroks.ua/

Як слухати Radio ROKS, якщо немає ефірного мовлення?

Якщо в вашому місті ще немає мовлення Radio ROKS або з якихось причин сигнал недостатньо сильний для впевненого прийому, реко-
мендуємо слухати нас в мережі Інтернет. В такому варіанті ви почуєте тільки кращі рок-хіти в найкращій якості.

Слухати на сайті

Найпростіше - зайти на наш сайт www.radioroks.ua і натиснути кнопку "Слухати Radio ROKS" в правому верхньому куті. Після цього відкри-
ється вікно плеєра, в якому можна слухати ефір, а також наші додаткові інтернет-канали мовлення.

Міста мовлення Radio ROKS

Київ — 103.6 FM
Вінниця — 101.4 FM
Дніпро — 90.5 FM
Донецьк — 106.8 FM
Донецька область, Краматорськ — 101.7 FM
Донецька область, Маріуполь — 104.6 FM
Житомир — 100.7 FM
Запоріжжя — 100.8 FM
Кропивницький — 101.9 FM
Луганськ — 100.4 FM
Львів — 89.1 FM
Миколаїв — 100.8 FM
Миколаївська область, Первомайськ — 91.3 FM
Одеса — 90.2 FM
Полтава — 107.8 FM
Полтавська область, Кременчук — 92.3 FM
Суми — 89.1 FM
Сумська область, Охтирка — 100.2 FM
Тернопіль — 103.5 FM
Харків — 89.3 FM
Херсон — 107.6 FM
Хмельницький — 107.1 FM
Чернігів — 107.7 FM
Черкаси — 102.4 FM
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Soundbuzz, музична digital-агенція
Телефон:  (095) 826-95-98, (067) 403-03-64
E-mail: soundbuzzagency@gmail.com

Якщо ви займаєтеся музикою, співаєте, пишете пісні, граєте в групі й прагнете самостійно добитися успіху, команда Soundbuzz готова
вам допомогти!

Ми професійно представимо ваш музичний проект в Інтернеті, створимо сценічну легенду, сформуємо Фан-співтовариство, покажемо ка-
нали монетизації музики,  забезпечимо вихід на музичний ринок і багато чого іншого.

Ви зможете спокійно займатися улюбленою справою, писати пісні й складати гарну музику, а про те, що б вона була почута, подбає
Soundbuzz! 

Агентство Soundbuzz є організатором міжнародних конференцій, тренінгів, майстер-класів і вебінаров у сфері музичного бізнесу:

– PRO music USA, воркшопи із представниками музичної індустрії США, разом з Американським Домом в Україні (2015);
– Music Day in UA, конференція з питань експорту української музики, разом з Gogolfest і посольством Швейцарії в Україні (2015);
– тренінг «Music Business від Berklee college of Music (США)», адаптація курсу на російську мову (2015);
– тренінг «Бізнес-Модель Direct to Fan». Offline- і online-потоки;
– Colisium UA 2014, міжнародна музична конференція (НСК Олімпійський, Київ);
– Music Business 2013, форум представників музичної індустрії («Експоцентр України», Київ).

Агентство Soundbuzz співробітничає з Інтернет-ресурсами Tastebuds (UK), RTI, Music Profi, Samopromotion (BY), Magazine-I (UA), Betv (UA),
Colisium Digest (RU), лейблами XXX Waves, Ulta Vague Recordings.

Засновник агентства Дарця Тарковська є спікером проектів: 

– MENT music conference. Slovenia (2016);
– Waves Central Europe. Austria, Slovakia (2015);
– «Інша Реальність». Білорусь (2015);
– Gogolfest (2013, 2014, 2015);
– Business Jam Sessions (2014);
– Colisium (2014);
– Kiev Music Market (2014);
– Music Generation UA (2012) і ін.
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Інформаційна агенція культурних індустрій

ПРО
Київ, вул. Пушкінська, 32
тел./факс: (050) 410-55-20
E-mail: info@i-pro.kiev.ua

Інформаційна агенція культурних індустрій – це єдине інформаційне агентство в Україні, що спеціалізується на виробленні новин з куль-
турного життя в Україні та за кордоном. Своїм завданням Інформагенція ПРО вбачає просування професійних культурних проектів на сві-
товий ринок. 

Наша діяльність покликана: – сприяти налагодженню продуктивних взаємозв’язків між представниками українського культурного ринку
та їх споживачами; – надавати якнайповнішу інформацію про їх діяльність до мас-медіа; – формувати професійний культурно-інформа-
ційний простір України. 

Ми створили унікальний інформаційний портал I-PRO (www.i-pro.kiev.ua), який слугує дієвим інструментом у просуванні проектів професіо-
налів національної культури, надає можливість ефективно працювати зі своїми споживачами та підвищувати обізнаність громадськості
щодо розвитку українського культурного простору.  

Вже сьогодні нашими постійними користувачами є українські мас-медіа, учасники культурного ринку, державні структури, українські та
міжнародні неурядові громадські організації тощо. 

Запрошуємо всіх учасників культурного процесу до професійного діалогу на сторінках Інформаційної агенції культурних індустрій ПРО.
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Музична Школа, журнал
01042, Київ, вул. І. Кудрі, 39, к. 46 
Телефон:  (044) 286-36-03, 286-82-20 
Факс: (044) 286-36-03, 286-82-20 
E-mail: musics@ukr.net

Журнал «Музична школа» – це яскраво ілюстрований, сформований за вимогами програми музичних шкіл збірник нот кращих творів
українських і зарубіжних композиторів, для підготовки до академконцертів учнів різних класів з методичними рекомендаціями для ви-
кладачів (деякі випуски з навчальним аудіозаписом на CD професійного виконання музичних творів, вміщених у ньому). Щомісяця з’яв-
ляється новий випуск. 
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Українські джерела
04214, Київ, вул. Героїв Дніпра, 34, офіс 401
Телефон: (044) 428-04-40, 428-10-60
E-mail: sales@ud.com.ua
Інтернет: http://ud.com.ua/

Ви висуваєте високі вимоги до якості й асортименту пакувальної продукції – компанія «Українські Джерела» відповідає їм протягом більш
15 років!   

Основний напрямок нашої діяльності:

• виробництво поліетиленових пакетів з поліетиленів високого й низького тиску (ПВД, ПНД); 
• виробництво пакетів з логотипом;
• виробництво еко-пакетів;
• виробництво пакетів для шелкотрафарету;
• виробництво плівки із ПВД і ПНД. 

Враховуючи Ваші вимоги, ми виготовляємо на власному імпортному устаткуванні з використанням високоякісної сировини пакети  всіля-
ких форм і розмірів,  типу «майка», «банан», «петля», «сумка із пластиковою ручкою», фасовка (без ручки), «пакет з ручкою, що затяга-
ється», «для шин» і ін.

Пакети, виготовлені для Вас у компанії «Українські Джерела», для пакування будь-якої Вашої продукції, тому що вони:

✓ універсальні;
✓ мають високу міцність;
✓ екологічни;
✓ виконують функцію рекламого носія Вашої торговельної марки.

Незаперечними перевагами для наших клієнтів є:

• власний виробничий комплекс компанії «Українські Джерела»,
• сучасне високотехнологічне устаткування,
• кваліфікований персонал,
• використання якісної первинної сировини,
• постійне маркетингове дослідження ринку пакування,
• індивідуальний підхід до замовника.

Звернувшись за пакуванням у компанію «Українські Джерела» Ви гарантовано одержите високу якість продукції, швидкі строки виготов-
лення замовлення й вигідну цінову пропозицію.

Дзвоните нам прямо зараз!
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Уроки вокалу, журнал
01042, Київ, вул. І. Кудрі, 39, к. 46  
Телефон:  (044) 286-36-03, 286-82-20 
Факс: (044) 286-36-03, 286-82-20 
E-mail: musics@ukr.net

Навчальне видання орієнтоване на широку читацьку аудиторію. Воно корисне для викладачів вокалу дитячих музичних шкіл (бо знайо-
мить з новими методиками постановки голосу кращих викладачів вокалу зі всієї України); для учнів, які вже навчаються вокалу (у відео
уроці багато практичних вправ, розпівувань, рекомендацій викладачів, що виявили свою ефективність і дієвість); для всіх, хто бажає на-
вчитися красиво співати й не нашкодити своєму голосу (урок ведеться зрозумілою мовою, вживання термінів обмежене, а всі терміни,
що використовуються, обов’язково пояснюються).
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