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Лабораторія індивідуальної акустики 
AMBIENT ACOUSTICS

04136 м. Київ, вул. Маршала Гречка 3, офіс 10
Тел.: (044) 400-07-08
Тел.: (096) 503-09-44
E-mail: shop@ambient-acoustics.com.ua
Web-сайт: ambient-acoustics.com.ua

Українська лабораторія Ambient Аcoustics починаючи з 2009 року спеціалізується на
виготовленні засобів індивідуальної акустики.
Ми перші на території всього СНД почали вести власні розробки в області індивідуального
in-ear моніторингу для музикантів та аудіофилів, а також у сфері індивідуальних засобів
захисту органів слуху від надмірних рівнів шуму!  
Індивідуальні внутрішньовушні монітори (IEM), які наша лабораторія виготовляє по формі
вуха клієнта, відмінно зарекомендували себе  серед музикантів на концертах з високим
рівнем шуму. Завдяки максимальній звукоізоляції індивідуальних корпусів IEM, вдається
знизити робочі рівні гучності композицій, що тим самим, знижує ризик виникнення акустичної
травми під час концерту! Основними же перевагами моніторів Ambient Acoustics є
неперевершена чіткість передачі музичних композицій! Тому наші розробки будуть до душі
не лише музикантам, але й звичайним цінителям якісного звуку, що не уявляють своє життя
без музики! А саме головне – ціни таких моніторів у 1,5- 2 рази нижче зарубіжних аналогів.
Лабораторія Ambient Аcoustics пропонує послуги по виготовленню під замовлення:

– моделей in-ear моніторів власного проектування, а також «кастомізацію», чи розміщення
«динаміків» стандартних in-ear моніторів у корпуса по зліпку вуха замовника;

– моделей in-ear гарнітур для телебачення;
– виготовлення індивідуальних корпусів по формі вуха для вставних навушників, а також

засобів комунікації;
– виготовлення індивідуальних вкладок по формі вуха для слухових апаратів, а також

берушів для захисту від шумів;
– виготовлення індивідуальних беруш  для мисливців по формі вуха  за активним

подавленням  шумів пікового характеру (постріли, вибухи тощо); 
Наша лабораторія вигідно відрізняється своїм індивідуальним підходом до кожного клієнта та
його особливих потреб! Наші спеціалісти проходили стажування у провідних лабораторіях
отопластики та слухопротезування у Німеччині (EGGER) та Швейцарії (PHONAK), тому Ви
можете не турбуватися про якість нашої продукції!
Ambient Аcoustics – почуй свою індивідуальність!
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JAM, Мережа магазинів

Інформаційна лінія JAM, технічна підтримка,
замовлення та доставка по всій Україні: тел. 0-800-50-49-49, 
моб. (067) 405-31-31 (callback)
Web-сайт: jam.ua
м. Київ, вул. Драгоманова, 31-Д, магазин JAM
Тел./факс: (044) 591-10-89
м. Київ, м-н Незалежності, ТЦ «Глобус», магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 371-18-43
м. Київ, вул. М. Лаврухіна, 4, ТЦ «Район», магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 371-15-48
м. Київ, вул. Горького, 176, ТЦ «Ocean Plaza», магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 528-11-63
м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6, ТЦ «Більшовик», магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 200-07-07
м. Київ, пр-т. Оболонський, 21-Б, ТЦ «DreamTown» (2 лінія), магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 485-22-58
м. Дніпропетровськ, вул. Глінки 2, ТРК «Мост-Сіті центр», магазин Yamaha
Тел./факс: (056) 790-29-56
м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 4, ТРЦ «Декор Донбас», магазин Yamaha
Тел./факс: (062) 387-52-20
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 99, магазин Yamaha
Тел./факс: (0342) 75-45-57

Найбільша в Україні мережа музичних магазинів «JAM» – це широкий спектр музичних ін-
струментів та обладнання на будь-який смак!
Гітари, клавішні, ударні, духові, смичкові інструменти та ще багато різних товарів. Кожен по-
купець знайде для себе не лише інструмент, а ще й аксесуари до нього: стійки, чохли, кейси,
засоби по догляду та ін. Ми також пропонуємо широкий спектр професійного звукового об-
ладнання: акустичні системи, підсилювачі, мікшерні консолі, мікрофони, трансляційне об-
ладнання, засоби обробки сигналів; та світлове обладнання: сканери, лазери, DMX
контролери, дим-машини та ін.
Придбавши товар в мережі магазинів «JAM», ви отримуєте товар з перших рук – від компа-
нії дистриб’ютора, що гарантує офіційність сертифікованого в Україні товару, якість продук-
ції та гарантійну та післягарантійну підтримку в наших сервісних центрах.
Ми є офіційним Українським представником таких брендів, як: YAMAHA, ADMIRA, ALTO PRO-
FESSIONAL, AUDIX, B-52, BOGNER, CELESTION, CHAUVET, CME, CORT, D'ADDARIO, DAN-
ELECTRO, DEAN MARKLEY, DIMARZIO, JIM DUNLOP, EGNATER, ESP/ EDWARDS/ LTD/
GRASSROOTS, EVANS, GON BOPS, FRAMUS, FZONE, GATOR, GOTOH, HOHNER, HQ PERCUS-
SION, HL AUDIO, IK MULTIMEDIA, KRANK, LINE6, MAXTONE, MOOER, NIGHTSUN, PAXPHIL,
PARKSONS, PLANET WAVES, PRO-MARK, PRS, PURESOUND, RGD, RICO, ROCKBAG/ CASE/
STAND/ CABLE, SABIAN, SAMSON, SOUNDKING, SUPERLUX, TECH21, TONE WEAL, VATER, WAR-
WICK.
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MuzUkr

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19-Б
Тел.: (044) 587-57-60
(050) 915-42-31
E-mail: sales.muzukr@gmail.com
Web-адреса: schaller-guitarparts.com.ua

Фурнітура та електроніка для струнних інструментів SCHALLER, GRAPH  TECH GUITAR LABS, TV
JONS, K&K SOMND.
Продаж музичних інструментів: скрипки, смички, аксесуари LAUBACH, гітари та мандоліни
BREEDLOVE.
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Show-technica

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 18
дилерський (оптовий) відділ:
Тел.: (096) 360-00-04; (099) 040-42-22
E-mail: sales@show-technica.com.ua
роздрібний відділ:
Тел.: (067) 252-51-87; (056) 790-12-00
E-mail: shop@show-technica.com.ua
Web-сайт: show-technica.com.ua

Компанія Show-Technica (Шоу-Техніка) працює на українському ринку в галузі професійного
обладнання для шоу-бізнесу з вересня 2005 року. За цей час компанія зарекомендувала себе
як надійного партнера, здатного реалізувати проекти будь-якого рівня складності. Креатив-
ний підхід і нестандартні рішення у комплексі з високим рівнем професіоналізму.
У 2005 році компанія починала з реалізації світлового та звукового обладнання. Стрімко роз-
виваючись, через кілька років Show-Technica змогла запропонувати своїм клієнтам інсталя-
ції з використанням світлового обладнання Martin, звукового обладнання FBT, Kempton,
Qube, а також генератори спецефектів і сценічні конструкції Prolyte.
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SoundBuzz

Тел.: (067) 403-03-64
(095) 826-95-98
E-mail: soundbuzzagency@gmail.com
Web-сайт: 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 допомогти!
Ми професійно представимо Вашу музику в Інтернеті: створимо сценічну легенду, сфор-
муємо Вашу фан-спільноту, покажемо шляхи монетизації музики, забезпечимо вихід на му-
зичний ринок і та багато іншого! 
Ви можете спокійно займатися улюбленою справою та створювати чудову музику, а про те,
що б її почули, подбає Soundbuzz!
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Spectrstore

79000, Львів, вул. Огієнка 9, 1-б
Тел./ Факс: (032) 272-74-65  
Тел. оптова торгівля:  (067) 374-23-33 - Тетяна   
Тел. роздрібна торгівля: (067) 311-55-95 - Роман
Тел. прокатний відділ:     (097) 968-96-02 - Володимир
E-mail: info@spectrstore.com
Web-адреса: spectrstore.com

Головний офіс компанії SPECTRSTORE зручно розташувався у старовинному історичному місті
Львові. Компанія  6 років успішно працює на ринку професійного музичного та світлового
обладнання, за цей період встигла завоювати широку клієнтську аудиторію та розвинути
власну дилерську мережу. Основними цілями нашої компанії завжди були і будуть надання
послуг найвищого рівня в музичній сфері та сфері шоу-бізнесу, збереження доброго імені та
неперервний ріст. Ми підтримуємо дружні стосунки з багатьма нашими існуючими клієн-
тами,і з року в рік поглиблюємо і зміцнюємо співпрацю з ними, а також завжди раді новим
клієнтам. Наші двері відкриті для співпраці з кожним.
Основні напрямки діяльності компанії:

– роздрібна та гуртова торгівля професійним звуком, світлом, лазерами та ефектами;
– роздрібний та сценічний прокат професійної шоу-техніки;
– розробка та проведення професійних лазерних шоу та відео шоу;
– сервісне обслуговування; 
– монтажні роботи.
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STAX 
FOUNTEK  ELECTRONICS

04073, м. Київ. вул. Сирецька, 9
офісний центр «Маяк», офіс 7

Тел.: (044)592-96-39
Тел.: (067)504-63-75, (095)736-94-57

E-mail: mail@artmaydan.org.ua
Web-сайт: stax.com.ua

Web-сайт: artmaydan.org.ua

STAX – електростатичні навушники з Японії:
– одні з найдорожчих у світі навушників;
– одні з найякісніших у світі навушників;
– більше ніж 50 років досвіду в розробці та виробництві навушників і підсилювачів для

них;
– навушники та підсилювачі, повністю виготовлені в Японії;
– безкомпромісні електростатичні навушники та підсилювачі на лампах і транзисторах.

Навушники, підсилювачі, аксесуари, запчастини.
Замовлення та консультації.

Стрічкові твітери FOUNTEK ELECTRONICS – вся лінійка від провідного виробника:
– діапазон частот до 40 кГц,
– опір 7 Ом,
– чутливість 93-102 дБ,
– резонансна частота від 300 Гц.

Твітери, запчастини.
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Struny.com.ua – струни і аксесуари

Тел.: (066) 607-72-62
Тел.: (063) 363-54-11
Тел.: (067) 421-96-26

В Інтернет-магазині Struny.com.ua Ви можете підібрати для себе струни для електро-, 
бас-, акустичної та класичної гітар, сітар, бузуки, струни для балалайки і домри, кобзи,
струни для укулеле і мандоліни, струни для банджо, струни для цимбалів, а також для смич-
кових інструментів. Ми займаємося продажем струн від провідних світових виробників Alice
, Aranjuez , Augustine, Cleartone, Curt Mangan, D'Addario, D'Orazio, Darco, Dean Markley, DR,
Dunlop, Elixir, Emuzin, Ernie Ball, Fender, Framus, Galli, GHS, Gibson, Harley Benton, Ken Smith,
La Bella, Martin, Olympia, Pirastro, PRS, Rotosound, RED Brand, Royal Classics, Savarez, Solid,
Sound Generation, Stagg, Thomastik-Infeld, Warwick, Washburn, Yamaha.
У нас Ви також зможете придбати додаткові аксесуари: каподастри, гітарні стійки і підставки,
засоби по догляду, медіатори, чохли, слайдери, ремені, педалі ефектів, тюнери і метро-
номи (Rowin, Cherub, Aroma, Meidel), звукознімачі, лади, гітарну фурнітуру і механіку від ком-
паній Gotoh (Японія), Jowell (Китай), Dimarzio (США), PaxPhill (Корея).
Наш Інтернет-магазин є офіційним дистриб'ютором продукції компанії Sintoms (Білорусь).
Struny.com.ua – партнер гітарних майстерень. У нас Ви можете замовити грифи і корпуси
ручної роботи майстра В.Гавриленка (Україна).
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Technology Group

65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2б
Тел./факс: (048) 702-98-06
E-mail: info@technologygroup.com.ua
Web-сайт: technologygroup.com.ua

Technology Group – це молода та стрімко зростаюча компанія, яка з перших днів свого існу-
вання спрямувала свої сили на вивчення ринку професійного звукового та світлового облад-
нання, технічних можливостей цієї техніки та галузей її використання. 

Основні напрямки компанії

Звукове обладнання. Звукове супроводження завжди повинно бути ідеальним, адже від якості
звуку залежить атмосфера та успіх кожного закладу. Зважаючи на це, Technology Group про-
понує українському споживачу всесвітньо відомі акустичні системи Funktion-One, які гаран-
тують чесне та прозоре звучання, а також виступають новаторами та лідерами серед звукових
акустичних систем. 
Для більш широкого застосування пропонуються класичні акустичні системи Audio Focus, що
поєднують бельгійську якість виробництва з італійськими підсилювальними модулями від
Powersoft. 
Для підсилювання та обробки звукового сигналу використовуються одні із найвідоміших та
найякісніших у світі англійські підсилювачі MC² та процесори XTA Electronics, що якнайкраще
відрекомендували себе на всесвітньому прокатному ринку. 
Крім цього, в арсеналі звукового обладнання є інноваційні системи аудіо позиціонування
Timax, які широко використовуються в найкращих театрах та арт-центрах у всьому світі.
Світлове обладнання. Technology Group пропонує сучасні та креативні світлові рішення з ви-
користанням продукції італійських виробників Clay Paky, Red Lighting та китайської інженер-
ної компанії Sharky, що поєднує високу якість за розумну ціну. 
Ми також реалізуємо проекти з внутрішнього та зовнішнього архітектурного освітлення будь-
якої складності з використанням L.E.D. та Pixel технологій.    
Для досягнення найкращого результату, в кожному проекті компанія Technology Group за-
стосовує знання і досвід європейських партнерів-виробників та провідних українських інже-
нерів! 
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Vіcoustіc.com.ua
18005, м. Черкаси, вул. Г. Сталінграду, 44-81
Тел.: (047) 250-27-69, (098) 642-55-81
E-maіl: іgor@vіcoustіc.com.ua
Web-сайт: vіcoustіc.com.ua, flexіscreen.com.ua

Vіcoustіc.com.ua є офіційним дистриб'ютором португальського виробника акустичних мате-
ріалів Vіcoustіc в Україні з 2009-го року.
Акустичні матеріали Vіcoustіc використовуються для акустичної корекції приміщень: кон-
трольні кімнати, студійні тон-ательє, студії, репетиційні приміщення, кімнати для запису во-
калу й музичних інструментів, домашніх кінотеатрів, концертних залів, нічних клубів тощо.
Акустичні матеріали Vіcoustіc – це поєднання результатів наукових досліджень у галузі акус-
тики приміщень і сучасного привабливого дизайну. Матеріали мають надзвичайно модний та
оригінальний вигляд, завдяки якому органічно вписуються у будь-яке студійне, музичне або
побутове приміщення. Встановлені показники коефіцієнтів звукопоглинання та звукоізоляції
цих матеріалів впевнено підносять їх на професійний рівень.
Завдяки досвіду у галузях аудіo-виробництва, фізики розповсюдження звукових хвиль, муль-
тимодальної логістики та ІT-технологій сервіс і консалтинг Vіcoustіc.com.ua відбувається на
високому рівні.
Eve-Audio.com.ua – офіційний дистриб'ютор німецького виробника студійних моніторів EVE
Audio (eve-audio.com) в Україні.
EVE Audio GmbH – новий виробник контрольних студійних моніторів з Німеччини. Компанія
EVE Audio GmbH заснована Роландом Штенцем – спеціалістом з упередженим ставленням до
звуку й своєю тривалою та багатою історією в аудіо-індустрії. У 1999 р. Роланд Штенц став
співзасновником, акціонером і головним директором компанії ADAM Audio, де пропрацював
до літа 2010 р. і після чого вирішив почати розробку власної незалежної лінійки студійних
моніторів під брендом EVE Audio.
Вся лінійка студійних моніторів EVE Audio – це повний і ретельно розроблений спектр актив-
них студійних моніторів і активних сабвуферів для задоволення потреб як студійників-про-
фесіоналів, так і любителів звукозапису в невеликих продакшн-студіях.
З середини 2012 р. компанія EVE Audio розпочала реалізацію своєї продукції і розвиток дис-
триб'юторської мережі в світі. З лютого 2013 р. монітори EVE Audio офіційно поставляються
в Україну.

Eve-Audio.com.ua
E-mail: info@eve-audio.com.ua
Web-сайт: eve-audio.com.ua
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АКРОПОЛІС
79018, м. Львів, вул. Залізнична, 18
Тел.: (032) 239-54-84
Факс: (032) 239-54-55
E-mail: office@acropolis.ua
Web-сайт: acropolis.ua

Компанія «Акрополіс» існує на ринку музичних інструментів з 1996 року. На сьогоднішній день –
це велике торгово-промислове підприємство, яке представляє всесвітньовідомі торгові марки
на території України та виготовляє чохли, футляри і інші аксесуари для музичних інструментів.
Починаючи з 2009 року «Акрополіс» тісно співпрацює з німецькою компанією GEWA music GmbH,
яка протягом багатьох років є лідером на ринку музичних інструментів у західній та центральній
Європі. На сьогодні каталог компанії нараховує близько 20 000 позицій, тому кожен бажаючий
може замовити товар з Німеччини і отримати його у найкоротший  термін.
Компанія «Акрополіс» є офіційним представником в Україні:
Almansa, Antonio Sanchez, Prudencio Saez – класичні гітари іспанського виробництва найвищого
рівня;
Blackstar – інноваційне гітарне обладнання із Великої Британії 
Casio – світовий лідер з продажу цифрових фортепіано і клавішних музичних інструментів для до-
машнього використання
C.F.Martin – легендарні американські акустичні гітари і струни, винахідник акустичної гітари у її
сучасному уявленні
Cremona – скрипки, альти, віолончелі, контрабаси
Crusader –  акустичні гітари із Франції
DrumCraft – прогресивні ударні установки нового покоління, Німеччина
Dunlop – педалі ефектів і аксесуари, що не потребують представлення
GHS – струни та аксесуари, США
Hohner – видатний виробник губних гармошок та акордеонів із Німеччини, також відомий у
всьому світі завдяки класичним гітарам високої якості і лінійці інструментів направлених на куль-
турно-освітні заклади.
Johannus – цифрові органи під індивідуальне замовлення 
La Bella – винахідник нейлонових струн, що продовжує покращувати їх властивості
Mayones – електрогітари ручної роботи найвищого рівня
Medeli – цифрові клавішні інструменти та фортепіано; електронні ударні установки
Meinl – світовий лідер з продажу перкусії, основний новатор у виробництві барабанних тарілок
Orange – всесвітньовідомі Британські підсилювачі
Rocktron – педалі ефектів, комбо та процесори із США
Roy Benson – духові інструменти із Німеччини
Rubner – контрабаси ручної роботи рівня High-End
Sonor – легендарні ударні установки, що виготовляються в Німеччині з 1875 року
Savarez – найстаріший виробник струн для класичної гітари, Франція
VGS – новаторські гітари із Німеччини
Wittner – метрономи, камертони, каподастри і фурнітура для струнних із Німеччини.

Детальніше про компанію «Акрополіс» та торгові марки, які ми представляємо можна дізнатись
на офіційному веб-сайті www.acropolis.ua

Дилер у м. Київ: «Orange Music»
вул. Ярославська, 15/23
Тел.: (044) 425-06-05
Web-сайт: orangemusic.com.ua
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Акустичні  Матеріали

04073, м. Київ, Куренівська, 18, оф. 504
Тел.: (044) 251-21-21
Тел.: (044) 224-61-52
E-mail: info@shumanet.ua
consulting@shumanet.ua
Web-сайт: shumanet.ua

Компанія «Акустичні Матеріали» (що в даний час входить до групи «ACOUSTIC GROUP») була
заснована в 1999 році для реалізації новітніх розробок у галузі архітектурно-будівельної акус-
тики та вирішення проблем звукоізоляції, віброізоляції і акустики приміщень у промисловому
й цивільному будівництві. З моменту створення компанії функціонує і розвивається науково-
дослідний відділ, а з 2004 року запущена власна вимірювальна лабораторія, що включає
комплекс малих ревербераційних камер, акустичні інтерферометри і вібростенди.
Фахівці компанії готові виконати комплекс робіт по проектуванню звукоізоляції, віброізоля-
ції і акустичної обробки приміщень будь якої складності.
Компанія «Акустичні матеріали» першою на території СНД запустила власну лінійку спеціалі-
зованих матеріалів:

– Шуманет;
– Шумостоп;
– Шуманет-коннект;
– ЗИПС;
– Акуфлекс;
– Саундлюкс.

На сьогоднішній день найменування бренду «Шуманет» є синонімом акустичного комфорту.
Окрім власних матеріалів компанія «Акустичні матеріали» є представником основних світо-
вих брендів в галузі акустики:

– акустичне напилення Sonaspray;
– акустичні панелі Troldtekt, Ecophon, Knauf-Acoustic, Gyptone, D cor Acoustic;
– віброізоляційні матеріали Sylomer, Isotop.

Якість матеріалів та інженерний рівень компанії Акустік Групп підтверджений більш ніж на
100 великих об’єктах на території СНД.
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АЛВІСС

04070 м. Київ, вул. Борисоглібська, 16-а, офіс 6
Тел.: (044) 599-62-75
Факс: (044) 367-51-26
E-mail: alviss@alviss.ua
web-сайт: www.alviss.ua

Компанія «Алвісс» лідер з виробництва, проектування та продажу сценічних конструкцій в Ук-
раїні:

– модульних мобільних сцен;
– сцен на базі автомобільних причепів;
– алюмінієвих та сталевих ферм;
– театральних декорацій;
– кейсів та приладів;
– силових бар’єрів;
– павільйонів;
– подіумів;
– шатрів;
– трибун.

Компанія «Алвісс» також займається організацією та технічним супроводом шоу-програм,
концертів, святкових заходів.
Ми пропонуємо лише високоякісну продукцію, яка сертифікована згідно з чинним законо-
давством. Наші технічні можливості та досвід дозволяють ефективно реалізовувати най-
складніші проекти у всіх регіонах України
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ГАЛО

03680, Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, оф. 209
Тел./Факс: (044)502-4091 
E-mail: info@galo.com.ua
Web-адреса : www.galo.com.ua

Компанія ГАЛО займається поставкою, монтажем та обслуговуванням звукового, світлового
та відео-обладнання для клубів, ресторанів, торгово-розважальних центрів, магазинів, спор-
тивних та культових закладів, готелів, тощо.
Дистриб'ютори в Україні:
DASLIGHT (Франція) – контролери USB-DMX з 3D-візуалізацією. www.daslight.com.
HALO (КНР) – світлове обладнання для шоу-бізнесу: голови, сканери, заливки, лазери, дим-
машини, відеоекрани; архітектурне та декоративне освітлення. www.halo.ua.
SHOWLINE (КНР) – світлодіодні модулі, труби, панелі, прожектори для інсталяцій в примі-
щеннях та зовні; драйвери, контролери.
SUNLITE (Франція) – контролери USB-DMX з 3D-візуалізацією. www.nicolaudie.com.
W-DMX (Швеція) – обладнання для безпровідної передачі DMX сигналу (передавачі, 
приймачі, антени, кабелі, тощо). www.wirelessdmx.com.
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Грандпіано
01001, м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11
Тел./Факс: (044) 280-74-02

(050) 382-73-61
E-mail: tksa@bechstein.com.ua
Web-сайт: bechstein.com.ua

Компанія «Грандпіано» є ексклюзивним дистриб‘ютором фортепіанної торгової марки
С.BECHSTEIN та W.HOFFMANN. Піаніно та роялі цих марок виготовляються у Німеччині та Чехії
за високоякісною технологією фортепіанобудування та задовольняють як найвибагливішим
вимогам професійних музикантів, так і початківців.
Різноманітність асортименту, бездоганна якість від ексклюзивних інструментів до інстру-
ментів для навчальних початківців та навчальних закладів, індивідуальність тембру 
та довершеність механіки – це фортепіано компанії С.BECHSTEIN.
Інші напрямки діяльності компанії:

– ноти відомих європейських видавництв Edition Peters та Barenreiter;
– фортепіанні стільці італійської фабрики Discacciati Erminio;
– лампи для роялів та піаніно;
– різноманітні метрономи німецького виробництва Wittner;
– інструменти для настроювачів та матеріали для реставраційних робіт.

А також:
– найкраще з усього світу;
– музичні інструменти на будь-який смак.

ТОВ «Музичний світ» представляє на ринку України і пропонує як нові, так і добре знайомі
бренди з усього світу:

– широкий спектр струнних, духових та аксесуарів для музичних електроінструментів AXL
(Китай) – axlusa.com

– гітари Gracia (Аргентина) – garciaguitars.com
– гітари Prestige (Канада) – prestigeguitars.com
– аксесуари для гітар, медіатори, ремені Clayton – claytoncustom.com/us/
– саксофони Yanagisawa (Японія) – yanagisawasaxophones.com
– флейти Miyazawa (Японія) – miyazawa.com
– духові інструменти Stomvi (Іспанія) – stomvi.com
– ударні установки Ddrum (США) – ddrum.com
– пластики для барабанів Attack (США) – universalpercussion.com/attack
– барабанні палички Los Cabos (Канада) – loscabosdrumsticks.com
– перкусійні – ударна група Tycoon – tycoonpercussion.com
– тарілки Turkish Cymbals (Туреччина) – turkishcymbals.com

А також багато іншого.

Музичний Світ
01015, м. Київ, вул. Панфіловців, 17
Тел.: (093) 352-84-49
E-mail: lo@musicworld.kiev.ua
Web-сайт: musicworld.kiev.ua
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ЕКТА

04080, м. Київ, вул. Турівська, 31, кв. 9
Тел.: (044) 428-73-15, 428-73-20
E-mail: welcome@ektarent.com
Web-сайт: ektarent.com, ekta.ua

Група компаній «ЕКТА» є одним із лідерів у сфері візуальних технологій на європейському
ринку, об’єднуючи:

– виробника світлодіодних екранів;
– компанію з оренди відеоекранів;
– дистриб’ютора й інтегратора аудіовізуальної техніки;
– агентство outdoor та indoor відеореклами;
– закордонні представництва холдингу.

«ЕКТА» виробляє висококласні світлодіодні екрани та LED-рішення для зовнішньої реклами,
торговельно-розважальних центрів і масових заходів, включно із музичними фестивалями і
концертами. Світлодіодне обладнання «ЕКТА» працює у багатьох країнах Європи та Азії.
Понад двадцять років досвіду успішної діяльності у різних сферах ринку зміцнили позиції
«ЕКТА» на європейському ринку світлодіодних рішень. «ЕКТА» входить до п’ятірки провідних
виробників LED-екранів.
Керівна компанія холдингу розташована в Києві. «ЕКТА» має свої представництва в Росії, Ні-
меччині, країнах Балтії і Скандинавії. Сучасний завод з виробництва світлодіодних екранів
«ЕКТА» розташований поблизу від Києва у місті Житомир. За двадцять років професійної ді-
яльності «ЕКТА» здійснила сотні комплексних проектів з інсталяції відеоекранного облад-
нання у понад двадцяти країнах Європи та Азії.
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Житомирська музична фабрика

04112, м. Житомир, вул. Жуйко, 3
Тел./факс: (0412) 34-44-06 
E-mail: muzfabryka@gmail.com

Житомирська музична фабрика була створена у 1936 році на базі кустарних меблевий майс-
терень.
З того часу зусиллями і майстерністю конструкторів, технологів, робітників та у тісній спів-
праці з музикантами були створені баяни та гармонії самого широкого асортименту і будь-
яких інструментальних можливостей. На фабриці виробляються баяни для
музикантів-аматорів, професійних виконавців, баяни для навчальних цілей і оркестрові ін-
струменти таких моделей:

– Концертний багатотембровий готово-виборний трьохголосий баян (101/61х120/53-ІІІ-7);
– Концертний готово-виборний трьохрядовий двохголосий баян БЗГВ (64х120/57-ІІ);
– Концертний трьохрядний двохголосий баян «Явір» (64х150-ІІ);
– Баян «Атлант» (101/61х120-ІІ);
– Баян «Ера» (57х120-ІІ);
– Баян «Мрія» (61х120-ІІ);
– Баян «Старт» (61х120/53-ІІ);
– Баян «Школьник -4» (180/48х80/48-ІІ-3);
– Баян «Школьник» (48х80/48-ІІ);
– Гармонія «Веселка» (25х25-ІІІ);
– Гармонія «Троянда» (25х25-ІІ).

Особливої уваги заслуговує виготовлення багатотембрового готово-виборного 5 - ти рядного
баяна «Україна» (160/64х120/58-IV -15), який являє собою вищий щабель у розвитку україн-
ського виробництва язичкових музичних інструментів. За допомогою 15 реєстрових пере-
микачів досягається звучання тембрів органу, гобоя, флейти-піколі, кларнета, англійського
ріжка, фагота та інших інструментів.
Крім того на підприємстві здійснюється ремонт інструментів всіх українських і зарубіжних
моделей, виготовляються комплектуючі до баянів, зокрема, акорди, чохли, ремені та ін.. Ін-
струменти Житомирської музичної фабрики відомі у Франції, Німеччині, Польщі, США, Япо-
нії та ін. країнах.
Бездоганна якість, широкі можливості і розумна цінова політики зробили наші інструменти во-
істину народними. Піклуючись про своє добре ім'я Житомирська музична фабрика дуже чут-
ливо реагує на всі побажання і запити своїх покупців.
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ЗІНТЕКО/ДИЗАЙН

м. Київ 
Тел. (044) 287-37-00
E-mail : admin@zinteco.com;  studio@zinteco.com
Web-сайт: zinteco.com

Основні напрямки діяльності:
– Продаж професійного звукового та світлового обладнання, програмного забезпечення,

обробки та управління звуком і світлом, медіа систем.
– Розробка та дизайн проектів від ідеї до технічного виконання та запуску в експлуатацію.
– Проектування та візуалізація світлових рішень.
– Рішення акустичних задач, акустичні розрахунки та вимірювання, електроакустична

експертиза та консультації, поєднання творчої складової звуку із досконалим та
сучасним технологічним рішенням.

– Інжиніринг, сучасні технології освітлення та управління ТВ-студій.
– Розробка систем озвучення приміщень та відкритих майданчиків.
– Сценічні конструкції довільних конфігурацій, алюмінієві сцени, підвіси, подіуми,

барикади.

Бренди: XLNT CYBER MOTION, ADB, ARRI, CAMCO,CLAY PAKY, CREST AUDIO, DW, ETC, DIGI-
GRAM, LA AUDIO, LAYHER, LTM, GRIVEN, LINK, NEXO , PROLYTE CROUP, ROSCO, COMPULITE,
SPOTLIGHT, VARI-LITE, XTA ELECTRONICS, BUHNENBAU SCHNAKENBERG, COLUMBUS McKIN-
NON (СМ).

– Консультації, навчання, сервіс та ремонт світлового та звукового обладнання.
– Технічний дизайн та технологічні рішення для втілення творчих ідей.
– Оренда світлового обладнання для шоу, кіно та телебачення , LED екрани, проектори.
– Оренда акустичних систем, лінійних масивів. Обладнання для обробки та управління

звуком (РА, монітори, пульти цифрові, Live запис, Беклайн).
– Сцени та металоконструкції Layher та Prolyte Croup.
– Оренда спеціального обладнання для проведення концертів, ІВЕНТІВ, спортзмагань

тощо.
– Постійно діючий  виставково-консультаційний зал, шоу-рум.
– Професійна репетиційна база: звук, беклайн, світло, відео.
– Цифрові лебідки, цифрові системи точного позиціонування екранів, розсувні та підйомні

екрани.
– Кваліфікований інженерно-технічний персонал.
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Камертон

83001, м. Донецьк, пр.-т. Ілліча, 2, 
магазин «КАМЕРТОН»
Тел./факс (062) 381-04-23; 305-27-99; 381-06-34
E-mail: kamertonshop@mail.ru (магазин)
E-mail: kamertonsend@gmail.com (оптовий відділ)
Web-адреса: kamerton.dn.ua

Компанія «КАМЕРТОН» на ринку музичного обладнання працює вже більше 25 років. У широ-
кому асортименті обладнання від всесвітньо відомих виробників: гітари, гітарне обладнання,
підсилювальна апаратура, освітлювальна апаратура, музична апаратура, електро-акустичне
обладнання, Pro audio (комп'ютерне обладнання – аудіо/ міді/ USB інтерфейси, звукові карти/
плати тощо).
Компанія «КАМЕРТОН» формує дилерську мережу і готова до співпраці із зацікавленими ком-
паніями.
Компанія «КАМЕРТОН» бере активну участь у різних виставках і презентаціях, присвячених
новим досягненням у галузі музичної апаратури та обробки звуку. А також підтримує пер-
спективні акції, пов'язані з музичним життям України, численні цікаві події у Донецьку та інших
містах.
Ми пропонуємо професійне обладнання для концертних звукотехнічних комплексів; театрів
та кінотеатрів; ресторанів та дискотек; конференц-залів; радіо та телебачення; студій звуко-
запису; торгівельних закладів та готелів; спортивних споруд, парків та атракціонів; вокзалів
та аеропортів; виставкових комплексів та культових споруд; транспорту та мультимедіа...
Наші професійні співробітники-консультанти готові надати вичерпні відповіді на найрізно-
манітніші питання, що стосуються всіх аспектів вибору музичних інструментів та обладнання.
Ми допоможемо Вам з будь-яким Вашим проектом і зможемо розробити та втілити в життя
будь-який проект з інсталяції звуку, світла і т.п., будь то невеличке кафе, дискотека, вели-
чезний стадіон, басейн чи кінотеатр. Наш сервісний центр здійснює авторизоване сервісне
обслуговування придбаних товарів.
Час роботи: Пн. - Нд. 9.00-19.00

Приходьте до нас і Ваші проблеми будуть вирішені!
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Комора, СП

03035, Київ, вул. Кудряшова 3, оф. 133
Тел.:  (044) 496-35-06 (07) – роялі та піаніно
Тел.:  (044) 496-35-08 (09) – музичні інструменти
Тел.:  (044) 496-35-10 (11) – професійне звукове обладнання
Тел.:  (044) 596-95-21 – студія звукозапису
Тел.:  (044) 596-93-17 – звукотехнічний комплекс
Тел.:  (067) 236-42-30 – мобільна сцена  
E-mail: sale@komora.com
Web-сайт: komora.com

СП Комора працює з березня 1992 р.
У статусі офіційного представника пропонуємо:
• Професійне звукове обладнання корпорації Har-
man (США):
– AKG (Австрія): мікрофони, навушники, конфе-
ренц-системи;
– BSS (Англія): процесори, контролери, еква-
лайзери;
– Crown (США): підсилювачі;
– DBX (США): процесори, контролери, еквалай-
зери;
– JBL Professional (США): акустичні системи;
– Lexicon (США): процесори ефектів, настільні
студії;
– Soundcraft (Англія): аналогові та цифрові мік-
шери;
– Studer (Швейцарія): цифрові консолі;
– Athletic (Польща): стійки, штативи, підставки;
– Tascam (Японія): рекордери і програвачі;
– Van Damme Cable (Англія): комутація;
– Whirlwind (США): комутація.
У статусі офіційного постачальника пропонуємо:
– Martin (Данія): світлові прилади, архітектурне
світло, пульти/контролери, світлодіодні екрани,
дим-машини нового покоління.
• Музичні інструменти і аксесуари:
– дерев’яні духові: Amati, Armstrong, Buffet,
Emerson, Loree, Gemeinhardt, Heckel, Howarth,
Leblanc, Marigaux, Muramatsu, Puchner, Sankyo,
Schreiber, Selmer, Vandoren;
– мідні духові: Alexander, Amati, Bach, Benge,
Besson, Conn, Cortois, Hans Hoyer, Holton, King,
Miraphone, Schilke, Selmer;
– струнно-смичкові: Dorfler, Pirastro, Strunal
(Cremona), Thomastik, Larsen;
– арфи: Lyon & Healy;

– ударні: Ludwig, Premier;
– клавішні: Pigini, Scandalli, Weltmeister;
– органи: Allen, Viscount.
• Роялі та піаніно Родини Стенвей:
– Steinway & Sons;
– Boston – designed by Steinway & Sons;
– Essex – designed by Steinway & Sons.
Оренда роялів, у т.ч. великого концертного 
Steinway D-274
У статусі офіційного постачальника пропонуємо:
– самограючі системи та системи відключення
звуку для фортепіано: PianoDisc (CША).
– стільці та банкетки  до фортепіано: Burghardt
(Німеччина).
У сфері послуг пропонуємо:
• Концертний звукотехнічний комплекс (озвучу-
вання телепроектів, концертів, фестивалів,
турів):
– акустичні системи JBL VerTec, VTX, VRX, SRX,
Sound Power, EON;
– підсилювачі Crown I-Tech HD;
– аналогові і цифрові мікшерні консолі Soundcraft
Five, Vi4, Vi1;
– процесори BSS, DBX, Lexicon;
– сценічне обладнання Steinway, Ludwig, Premier,
Ampeg, Marshall, Fender.
• Професійні студії звукозапису (аналогова, циф-
рова, міді):
– багатоканальний звукозапис концертів, фести-
валів, колективів та виконавців у галузі академіч-
ної, джазової, популярної та рок – музики.
• Мобільна сцена та генератор:
– Wenger (США): унікальна сцена-причіп 11 х
5.1 м.; час розгортання 20 хв.
– генератор WILSON (80 кВт) вмонтований 
в окремий автомобіль.
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Кортмі
83121, м. Донецьк, вул. Собінова, 2-п
Тел.:  (062) 382-64-64
Факс: (062) 386-37-69
E-mail: info@cortmi.ua
Web-сайт: cortmi.ua

Заснована у 1993 р. компанія «КОРТМІ» є одним із лідерів в Україні з постачання, проекту-
вання та інсталяції: 
• професійного звукового та світлового обладнання для концертних залів, театрів, нічних клу-
бів, ресторанів, дискотек, турової діяльності; 
• систем сповіщення для офісів, банків, торгівельних об’єктів, промислових підприємств,
спортивних арен, метрополітенів, вокзалів, шкіл, лікарень тощо;
• світлодіодних екранів для приміщень та вулиць;
• систем архітектурного освітлення;
• звукового обладнання для кінозалів;
• автоматизованого керування інженерними системами будівель.
Компанія «КОРТМІ» є ексклюзивним дистриб’ютором в Україні торговельних марок:
DYNACORD – професійні акустичні системи, зву-
кові процесори, підсилювачі потужності, мік-
шери та активні мікшери; системи сповіщення,
настінні, стельові та вуличні гучномовці;
BOSCH – системи сповіщення, настінні, стельові
та вуличні гучномовці; конференц- та конгрес-
системи;
Electro-Voice – професійні дротові та бездротові
мікрофони, звукове обладнання для кінозалів;
MIDAS – цифрові, аналогово-цифрові та анало-
гові мікшерні консолі для концертів та театрів,
цифрові мультикори;
Klark Teknik – цифрові та аналогові еквалайзери,
процесори обробки звуку, мікрофонні сплітери;
NOVA – акустичні системи, звукові процесори,
підсилювачі потужності, звукове обладнання для
кінозалів;
Turbosound – легендарне звукове обладнання
для концертної діяльності та інсталяцій;
TELEX – системи дротового та бездротового ін-
теркому для театрів, концертних залів, телеві-
зійних студій, знімальних майданчиків та
прокатних компаній;
Sabine – пригнічувачі зворотного зв'язку;
Viscount – цифрові піаніно, роялі та органи;
OMNITRONIC – обладнання для DJ;
Avolites – світлові консолі та пульти, димерні
стійки, прилади керування світлом для концер-
тних залів, театрів, клубів та турових компаній;

FUTURELIGHT – світлове обладнання та прилади
керування для концертних залів, театрів та клу-
бів;
PR Lighting – світлове обладнання для концер-
тних залів, театрів та нічних клубів, архітектурне
світлове обладнання;
Martin – світлове обладнання та прилади керу-
вання для концертних залів, театрів та нічних
клубів, архітектурне світлове обладнання;
EUROLITE – світлове обладнання для театрів та
дискотек, генератори сценічного диму, снігу,
мильних бульбашок;
GRIVEN – архітектурне світлове обладнання;
MEDIALAS – лазери та потужні лазерні системи;
G-TECH – лазери та лазерні системи;
MR LED – світлодіодні екрани та поли, світло-
діодні гнучкі шнури;
HARTKE – легендарні басові та гітарні комбопід-
силювачі, ефекти, педалі та струни;
DIMAVERY – струнні, ударні та духові інстру-
менти бюджетного сегменту;
TAF – алюмінієві сценічні конструкції;
NIVTEC – мобільні та швидкозбірні сцени та по-
діуми;
Trabes – електричні та ручні лебідки, алюмінієві
сценічні конструкції, бар’єри;
Layher – стальні сценічні конструкції;
VMB – підйомники для алюмінієвих конструкцій
та лінійних масивів.
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Лайтек
65078, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140а
Тел.: (048) 760-10-70
Факс: (048) 249-23-53
E-mail: company@lightek.net
Web-сайт: lightek.net.ua

м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 205
Тел: (044) 592-12-24, (067) 518-48-20
Тел./факс: (044) 280-77-41
E-mail: office-kiev@lightek.net

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 81
магазин «Шоу Техніка»
Тел.: (067) 614-63-16
Тел./факс: (061) 289-92-01
E-mail: zp@lightek.net

м. Сімферополь
Тел.:  (067) 650-38-36
E-mail: krym@lightek.net

м. Чернівці
Тел.: (067) 518-08-63
E-mail: chernov@lightek.net

Компанія «Лайтек» працює на ринку професійного обладнання для шоу-бізнесу з 1996 року.
Почавши з поставок світлового та звукового обладнання, сьогодні ми пропонуємо компл-
ексні рішення, включаючи етапи:
– розробка проекту;
– надання та погодження проектної документації;
– інсталяція обладнання;
– введення в експлуатацію та пуско-налагоджувальні роботи;
– навчання персоналу;
– сервісне обслуговування.
Крім того, наша компанія пропонує сучасні технічні рішення з механізації сцен театрів, клу-
бів і різних шоу-майданчиків. Інженерний відділ компанії володіє великим досвідом компл-
ексного проектування та інсталяції сценічного обладнання для об'єктів різного значення.
На території України ми ексклюзивно представляємо кращих світових виробників світлового,
звукового обладнання, спецефектів, сценічних конструкцій: 
d&b audiotechnik, Vari-Lite, ВВН Systems, ETC, MA Lighting, Pioneer, DTS, Coemar, DB Tech-
nologies, Robert Juliat, Zero88, Spotlight, Adam Hall, American Audio, American DJ, Aviom, Mc-
Cauley Sound, Powersoft, XTA Electronics, Xilica, Color Imagination, FBT, Universal Effects, Chain
Master, Schulz Kabel, Magic Effects, Osram, Salute, Countryman, Eurotruss, Phonak, Schoeps,
General Electric, Chroma-Q, Zaxcom, CKC Lighting, DeSisti.
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Магнет

09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 2
Тел.: (044) 633-20-94, (044) 636-46-66
E-mail: reception@magnet.com.ua
Web-сайт: magnet.com.ua

Компанія «Магнет» – найбільший в Україні виробник професійних динамічних головок і
акустичних систем.
З моменту заснування компанії у 1991 році було взято курс на виробництво виключно
високоякісних і надійних виробів світового рівня.
Акустичним системам MAG віддають перевагу багато концертних залів, розважальних
комплексів, клубів, дискотек і звукопрокатних фірм в Україні та закордоном.
Окрім виробництва акустики і динамічних головок, компанія «Магнет» надає широкий спектр
послуг з проектування, інсталяції, пуско-налагоджувальних робіт та обслуговування звуко-
світлових комплексів різних рівнів складності.
Широкий вибір акустичного оформлення, розмірів і конфігурацій корпусів, активні і пасивні
варіанти багатьох акустичних систем, спеціальні можливості – інтегровані системи підвісів,
вбудовані DSP модулі і т.д. – акустичні системи MAG є рішенням для практично будь-якого
звукопідсилювального завдання.
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Компанія «МУЗ.БІРЖА» 

Тел.: (067) 656-62-61
Тел.: (044) 599-20-88
E-mail: x-mb@mail.ru
Web-сайт: x-mb.com.ua

Компанія «МУЗ.БІРЖА» пропонує малосерійні ексклюзивні, колекційні гітари та вінтажні
інструменти.
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Державне спеціалізоване видавництво 
«Музична Україна»

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32-а  
Тел.: (044) 235-11-08, 362-73-79
Факс: (044) 278-82-00
E-mail: muzychnaukraina@yandex.ru
Web-сайт: www.muzukr.com, www.noty.kiev.ua

Державне спеціалізоване видавництво «Музична Україна» створене у 1966 році. Основною
метою його діяльності є випуск нотної та музикознавчої літератури, підручників і навчальних
посібників для мистецьких навчальних закладів, композиторів і музичних критиків,
професійних та самодіяльних народних художніх колективів, всіх музикантів та шанувальників
музичного мистецтва. 
За 45 років діяльності видавництва випущено у світ понад 5000 видань, серед яких класичні
та сучасні твори світової та української музики – симфонічні, камерно-симфонічні,
інструментальні, вокально-хорові твори, збірки фольклору, наукова та науково-популярна
література
Видавництво випускає у світ книжки за державною програмою «Українська книга», а також
книжкову і нотну продукцію власним коштом для реалізації через книжкову торгівельну
мережу. При підтримці Польського інституту в Києві започаткувала повне видання Фридерика
Шопена в редакції Яна Екера.
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Студія творчих ідей «НАШ ЧЕЛОВЕК»
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Райдуга

79005, м. Львів, вул. Драгоманова 56/7
Магазин: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 188
Тел./факс: (032) 235- 50-52 
Моб.: (067) 672-13-03

(096) 394-34-96
E-mail: radugasvet@ukr.net, info@monacor.com.ua
Web-сайт: radugalight.com, www.monacor.com.ua
директор – Мартінек Юрій Борисович

Фірма « РАЙДУГА» працює на ринку України вже 15 років, реалізуючи свої можливості 
та потенціал у сфері шоу-бізнесу.
Сферами діяльності підприємства є:

– представництво та дистрибуція товарів німецького бренду M O N A C O R (з пропозицією
4600 найменувань продукції!);

– широковідомі торгові марки: IMG STAGE LINE, CARPOWER, PA TECHNOLOGY та SECURITY;
– продаж та інсталяція Алюмінієвих ферм чеського бренду T.A.F.;
– сцени та конструкції;
– подіуми для сцен BALTIC STAGE;
– лінійні масиви власного виробництва V-LAB на динаміках MONACOR;
– продаж та дистрибуція обладнання ROBE, SPEKTRONIC та ін.;
– проектування та комплексне оснащення професіональним світловим, звуковим 

та сценічним обладнанням концертних  майданчиків, клубів, ресторанів, клубів;
– інсталяції та пуско-налагоджувальні роботи;
– проектування інтер’єрів та конструкцій;
– алюмінієві конструкції та сцені чеської фірми MILOS TRUSS;
– виробництво та інсталяція лазерів різної потужності та повноколірних RGB потужністю 

до 15 Вт.;
– прокат світлового та звукового обладнання на будь-яких концертних майданчиках.

Маємо великій досвід роботи на чемпіонаті Європи по футболу,  концертних майданчиках
«АРТЕКу».

Запрошуємо до співпраці спеціалістів з різних регіонів!
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РеалМюзік

03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 19а
Тел.: (044) 351-29-51

65020, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 17
Тел.: (048) 234-73-82, факс: (048) 726-59-73

83000, м. Донецьк, вул. Ілліча, 7
Тел.: (062) 335-52-11, факс: (062) 304-92-49

E-mail: real@realmusic.ua
Web-адреса: realmusic.ua

Компанія «РЕАЛМЮЗІК» – провідний дистриб’ютор всесвітньо відомих виробників профе-
сійного 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 світлових систем для театрів, нічних клубів,
дискотек, ресторанів тощо;

– проектування, реконструкція та технічне оснащення кінотеатрів і мультиплекcів.

На території України ми ексклюзивно представляємо всесвітньо відомі торгові марки за на-
ступними напрямками:

– Звукове обладнання (Allen&Heath, Aphex systems, ART, Beyerdynamic, Blue Microphones,
Denon PRO, DiGiCo, DPA, Drawmer, Dynaudio professional, ESI, Furman, HK Audio, IC
Audio, Klotz, Marantz PRO, Marshal Electronics, Meyer Sound, Microtech Geffel, Mipro,
MXL, Neutrik, NTI, Phonic, Prism Sound, QSC, RME, sE Electronics, Sonic Core, Soundfield,
SPL, t.c.electronic, Tannoy, Waves Live);

– Світлове обладнання (Acme, ETC, Teclumen, Robe, Clay Paky);
– DJ-обладнання (Ableton, Allen&Heath Xone, Denon DJ, Elektron, Magma, Reloop, Vestax,

UDG);
– Музичні інструменти (Ahead, Albert Weber, Alvarez, Aria, Aquarian, August Forester, Avallon

Design, Dave Smith Instruments, DB percussion, Electro-Harmonix, Elixir, Hardcase,
Hammond, Julius Bluthner, Jay Turser, Kurzweil, Lakland, Morley, Nord, Orange, Paiste,
Parker, Pearl, Radial, Randall, Savarez, Studiologic FATAR, Suzuki, Washburn, Zoom);

– Сценічне обладнання (Chain Master, Sixtema);
– Акустичні матеріали (Tecsound, Microsorber, Topakustik);
– Відео та кінопроекційне обладнання (Dolby, Doremi, Eyes3Shut, HarknessScreen, NEC,

Master Image, Sony, Ushio, XpanD, Volfoni).
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СПД Охритков В.

08298, Київська обл., с.м.т. Коцюбинське, вул. Жовтнева, 70
Тел.:  (045) 977-19-02

(066) 780-28-01

Конструювання, виготовлення, реставрація, ремонт та налагодження усіх видів ударних 
інструментів. 
Багаторічний досвід роботи.
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Спілка звукорежисерів України 

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Тел./факс: (044) 227-21-82
Web-сайт: szu.net.ua

Творча спілка Спілка звукорежисерів України заснована у 2007 р., і є наступником Асоціації
звукорежисерів – громадської  організації, що існувала з кінця 90-х років.
До складу засновників та керівних органів Спілки входять провідні фахівці галузі –
звукорежисери, які протягом багатьох років творчо співпрацюють з найвідомішими
українськими музичними колективами та солістами, а також з перспективною молоддю.
Зокрема, переважно членами Спілки створено фонотеку – «золотий фонд» Українського
радіо, здійснено безліч студійних записів видатних 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 майданчиках країни та всього світу.
Спілка  проводить низку практично-навчальних семінарів для звукорежисерів з різних
напрямків професійної діяльності, щорічні творчі конкурси звукорежисерських робіт.
Члени Спілки ведуть наукову, педагогічну діяльність, активно підтримують просвітницькі,
благодійні та дитячі мистецькі проекти.
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Трембіта

79035, м. Львів, вул. Пасічна, 129
Тел.: (032) 270-91-00, (050) 374-96-18
Факс: (032) 270-91-13
Е-mail: trembita.guitars@gmail.com
Web-сайт: trembita.lviv.ua

Наше підприємство виготовляє музичні інструменти для виконавців різного рівня:
професіоналів, аматорів, викладачів, учнів та студентів. У 1999 році продукції нашого
виробництва була присвоєна Платинова Зірка Якості у Мадриді. Наша продукція визнана
найбільш конкурентоспроможною на території України. 60-річний досвід у створенні музичних
інструментів зробили ім'я «Трембіти» синонімом високої якості в музичній індустрії. ТзДВ
«Трембіта», застосовуючи новітні технології, змогла надати масовому споживачу ряд
можливостей, доступних раніше у значно дорожчих інструментах. Фактично, підприємство
прагне встановити нові стандарти звучання та співвідношення ціни, можливість отримання
інструменту як для професійного, так і для індивідуального використання. Керівництво
підприємства підтримує, як консервативні способи надходження товару до покупця
(підприємство-виробник-магазин), так і нові методи, що добре зарекомендували себе, а
саме – створення мережі дилерів. В 1999 році Акціонерним Товариством було започатковано
конкурс молодих виконавців гітаристів і бандуристів серед музичних шкіл і музичних
колективів Львова і Львівської обл. з 1999 року фабрика «Трембіта» входить в склад фундації
«Бандура» у м. Торонто, Канада.

На сьогоднішній день ТзДВ «Фабрика трембіта» являється основним вітчизняним виробником
музичної продукції. В нашому асортименті представлені вироби різних цінових категорій, що
дозволяє належно конкурувати як з престижними іноземними брендами, так і з масовими
виробниками. Менеджмент підприємства, залучення нових партнерів та міцна технологічна
база забезпечують нам стабільний розвиток на ринку музичної індустрії як в найближчому
майбутньому, так і в далекій перспективі. Такі тенденції можна спостерігати і в розширенні
асортименту продукції, і в покращенні якісних характеристик продукції, але основної
перевагою над конкурентами є можливість виготовлення музичних інструментів за
індивідуальними замовленнями та ескізами наших клієнтів, а як відомо індивідуальність та
ексклюзивність в наш час ціниться досить високо та заслуговує особливої уваги. Найкращі
породи деревини: резонансна ялини, явір, клен, макогоні, ебоні; нові революційні види
дизайну, досвід та висока кваліфікація фахівців – все це дозволяє на сьогодні надати
споживачеві якісний та надійний інструмент, котрий може принести лише задоволення.

Наше підприємство прагне забезпечити постійних та потенційних клієнтів вичерпною
інформацією, постійно проводить роботу у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту,
ефективної реклами. Всю інформацію по підприємству, консультації спеціалістів,
обговорення питань щодо співпраці можна отримати у наших фахівців за контактами
вказаними вище.
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ТОВ «Умка-1» / Альфа-кейс

04080, м. Київ вул. Юрківська, буд. 37, кв. 3
Тел.: (044) 451-75-30, 417-75-75;
Факс: (044) 417-75-44;
E-mail: ymka_@voliacable.com
Web-адреса: umka1.kiev.ua

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

04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 4-а, оф. 409 
Тел.: (044) 495-56-61

ТОВ «УніМікс» пропонує музичні інструменти та апаратуру (гітари, синтезатори, підсилювачі,
музичну літературу).

Musicbag – торгово-виробнича компанія, що займається пошиттям і оптовим продажем
аксесуарів для музичних інструментів. Серед продукції компанії: чохли струнних, духових та
клавішних інструментів.
Виробничі потужності компанії дозволяють виконати замовлення будь-якого обсягу 
в найкоротші терміни. Технологи і модельєри постійно оновлюють асортимент продукції.
Ми також здійснюємо розробку ексклюзивних моделей і пошив чохлів на замовлення.
Компанія розвиває дилерську мережу в Україні.

Musicbag

Тел./факс:  (044) 492-05-91 (оптовий продаж)
Тел.: (066) 156-33-33 (роздрібний продаж)
Тел.: (093) 880-27-05 (пошив на замовлення)
E-mail: info@musicbag.com.ua
Web-сайт: musicbag.com.ua
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Фірма шоу-світла «Феєрія»

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 4
Тел.: (044) 280-35-51, (044) 531-94-39
Факс: (044) 254-56-04
E-mail: info@feyeria.com
E-mail: admin@feyeria.com
Web-сайт: feyeria.com

Фірма шоу-світла «Феєрія» володіє унікальними можливостями для надання технічних
ресурсів і послуг по технічному забезпеченню масових глядацьких заходів, а саме: потужним
сценічним комплексом, новітнім парком звукового та світлового обладнання, досвідченим 
та професіональним колективом.
Якість робіт і професіоналізм «Феєрії» за 34 роки підтверджують тисячі проведених
грандіозних подій в Україні та за її межами. Лише за останні роки наші компанія забезпечила
технічний супровід неординарних проектів за участі світових зірок Joe Cocker, Jennifer Lopez,
Scorpions, Deep Purple, Elton John, Shakira, Lana del Ray, Lara Fabian, IL DIVO, Offspring,
Patricia Kaas, Carlos Santana, Tomas Anders, Jamiroquai, Toto Cutugno, Paul van Dyk та багато
інших.
Проводячи аналіз світлових технічних райдерів, на сьогоднішній день можна зазначити
стрімке зростання вимог щодо кількості і якості обладнання задіяного на концертному 
чи знімальному майданчику. Кожен захід – це цілий комплекс складових, в якому не останню
роль відіграють якість обладнання і його технічні характеристики. Але сьогодні ми
пропонуємо розглянути можливості керування всім цим складним і багатоступінчатим
комплексом. І тому мова піде про чудові інструменти, які дозволяють розкрити творчий
потенціал художників, реалізувати найсміливіші задумки режисерів і максимально
використати можливості численного обладнання.
На нашому стенді ви зможете ознайомитись з пультами керування HOG III-IV покоління
всесвітньо відомої американської фірми High End System. І звичайно перлиною цієї колекції
є новітня розробка компанії, пульт HOG 4 – лідер родини світлових консолей, який здатен
керувати найбільш складним та високопрофесійним шоу, пропонуючи інтуїтивно зрозуміле
програмне забезпечення. Зберігаючи звичний стиль пультів 3 покоління, Wholehog, HOG 4
пропонує користувачу удосконалену систему програмування.
Ми пропонуємо найкраще новітнє обладнання, і скориставшись нашими послугами, 
Ви завжди досягнете бажаного результату.
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24, телеканал новин

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 61/11, оф. 50
Тел.: (044) 390-50-77
Web-сайт: 24tv.ua

Телеканал новин «24» – це перший український цілодобовий новинний канал. Місія каналу –
об’єктивна і незаангажована подача новин, цікавої та корисної глядачеві інформації у будь-
який час доби. 
Телеканал «24» подає новини у 30-хвилинних інформаційних блоках: останні події на
політичній арені України і світу, новини економіки, спорту, шоу-бізнесу, пізнавальні
програми, погода. Канал новин «24» орієнтований на активних і амбітних ділових людей віком
25+. 
Телеканал новин «24» дивляться в Україні, у Східній Європі, а також у США і Канаді. 
Якісний новинний продукт, інформативність і об’єктивність у редакційній політиці,
цілодобовий доступ до новин – чинники, які приваблюють глядача і зміцнюють позиції
телеканалу новин «24» у медіа-просторі. Телеканал новин «24» – тільки факти!
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5 канал – Перший. Український. Інформаційний

04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Тел.: (044) 351-77-22
Web-сайт: 5.ua

Телеканал, заснований за стандартами «Бі-бі-сі» Петром Порошенком 1 вересня 2003 року.
Відмінною особливістю каналу є щогодинні випуски новин і студійні інформаційно-аналітичні
ток-шоу. «5 канал» – успішний телевізійний бренд:
5-й – авторитетний, сучасний, український, інформаційний телеканал високих стандартів, які
ґрунтуються на засадах редакційної політики.
5-й – це елітний клуб для журналістів, робота на якому означає бути Першим.
5-й – український телеканал, який бере за основу цінності, пов'язані з такими поняттями, як
Українська держава, Український народ, Українська мова, Українська культура.
5-й – інформаційний телеканал з цілодобовим новинним мовленням, що передбачає 
актуальність інформаційного потоку і динаміку оновлення новин.
24 серпня 2013 року, напередодні 10-ї річниці, «5 канал» провів повний ребрендінг зі зміною
кольорової гами та збільшенням інформаційного контенту.
Канал  збагатився новими обличчями, впровадив протягом дня структуру інформаційного
серіалу, збільшив кількість «живих» включень з місця подій та роботу у режимі «без права на
сон». Тобто глядач «5 каналу» гарантовано дізнається новину в найближчу годину від її на-
родження.
Відбулися зміни і в програмній сітці. Канал розширив рамки інформаційного прайм-тайму,
щодня о 19-й годині виходить великий підсумковий 40-хвилинний інформаційний випуск,
який складається з двох тематичних частин ґрунтовного 20-ти хвилинного випуску новин та
акцентної частини на головній події дня з бліц-інтерв’ю. О 20:00 естафета переходить клю-
човому щоденному суспільно-політичному ток-шоу «Час. Підсумки дня». Завершує тиждень
підсумковий інформаційно-аналітичний тижневик «Час. Підсумки тижня з Ларисою Губіною».
Змінено також розстановку та хронометраж рекламних блоків – відтепер вони тривають не
більше 3-4 хвилини.
Надмета каналу – розширити межі до першої в Україні мультиплатформи. Задля досягнення
цієї мети запущено новий сайт і поглиблюється синергія телевізійного ефіру із мережею 
Інтернет:
сайт http://5.ua/
відеоблоґ на YouTube http://www.youtube.com/5channel
сторінка на Facebook https://www.facebook.com/5kanal
мікроблоґ у Twitter https://twitter.com/5channel
сторінка у Вконтакте http://vk.com/five_channel_ua
відеоблоґ на Google+ https://plus.google.com/+5канал
«5 канал» – загальнонаціональний телевізійний канал, представлений в ефірному та 
кабельному мовленні міста Києва, 24 областях України, а також в Автономній Республіці
Крим. Технічне покриття каналу становить 95,5 % загального покриття країни. Супутникове
мовлення покриває територію Європейських країн та Росію, а також здійснюється трансля-
ція в кабельних мережах Сполучених Штатів Америки та Канади.
Нам 10 років! Все тільки починається.
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A-ONE, телеканал культурного опору

03075, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6, блок «Б», 4 пов.
Тел.: (044) 364-37-70
Web-сайт: www.a1rock.tv

«A-ONE» - канал про людей та музикантів, канал про тих, хто живе та дихає рок-н-ролом,
канал про музику, якої просто мало. Телеканал культурного опору, актуальних 
та мультикультурних течій. 
Світ «A-ONE» – революція культурної свідомості: бути дивним, інакшим і трохи шаленим – 
не порок, а благо!
Формат каналу – яскрава рок-н-рольна естетика, актуальний бум сучасності. В ефірі можна
побачити все: легенд рок-музики і новачків музичної сфери, важкий метал і легкий запальний
бріт-рок, музику експериментів і андеграунду. В різноманітних музичних блоках можна
побачити кліпи виконавців таких стилів, як Rock, Rock’n’roll, Jazz, Indie, Industrial, Metal,
Hardcore, Rapcore та інші.
Ми щасливі працювати для людей, які в будь-якому віці зберігають бадьорість духа і готові
відійти від масових кліше. Це люди, яких по праву можна назвати «живими». Серед наших
глядачів шанувальники джазової та рок-музики, міська молодь, яка цікавиться актуальною
культурою і мистецтвом, модою, альтернативною музикою, артхаусним кіно, сучасною та
класичною літературою.
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Business, канал бізнес-ідей

03075, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6, блок «Б», 4 пов.
Тел.: (044) 200-07-23
Web-сайт: business-tv.com.ua

Телеканал Business – для людей з активною життєвою позицією, які прагнуть заробляти.
Ми працюємо для тих, хто бажає розвиватися як професіонал, керівник та особистість. Мріє
створити такий продукт як iPhone, запустити такий сервіс як Google, володіти таким брендом
як BMW.
Щоденно на телеканалі Business  – оперативні новини українських і міжнародних компаній 
з обов’язковим бізнес-висновком. 
Власники відомих українських брендів, топ-менеджмент успішних національних компаній –
постійні гості нашого ефіру.
Отримуйте в прямому ефірі рекомендації провідних національних експертів про те, 
як зберегти та примножити свій капітал, захистити свій бізнес і забезпечити його успішний
розвиток. 
Кожен сюжет, рубрика, випуск новин або передача на телеканалі несе практичну, придатну
для застосування в бізнесі, інформацію.
На каналі:  яскраві, нестандартні бізнес-ідеї, готові до впровадження бізнес-проекти,
практичні інструкції та поради стосовно запуску, просування, реалізації продуктів і послуг.
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М1, Перший музичний телеканал

01135, м. Київ, вул. Павлівська, 29
Тел.:  (044)205-44-80
Факс: (044)205-44-82 
E-mail: info@m1.tv
Web-сайт: m1.tv

M1 – перший всеукраїнський музичний телеканал, який має власне унікальне обличчя. 
М1 – має найбільшу кількість програм власного виробництва серед музичних каналів.
М1 – єдиний музичний телеканал, який транслює кліпи в режимі караоке.
М1 – єдиний музичний ефірний канал.
М1 – просто перший!
М1 це:
М20 – головний хіт парад країни. Двадцятка найпопулярніших хітів. 
EmoneNews – підбірка найактуальніших шоу-бізнесових новин зі всього світу. Чотири випуски
новин на добу гарантують – глядач завжди залишається у курсі всіх актуальних  подій 
у мінливому світі шоу-бізу. 
Guten Morgen – загроза для сонь і щастя для жайворонків! Будильник для ледачих 
і швидкісний підйомник для лежнів! Генератор гарного настрою! 
ПОПКОНВЕЄР – перший рейтинг розважальних подій!
Окрім того, М1 – це «Перший ряд», «5 случайных», «Звёзды зажигают», «Популярная
Правда», RU TOP10, M1 TOP10, UA TOP10, «Хулиганский чарт», «СТАР ПОИСК».
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Star TV, музичний телеканал

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3
Тел.:  (044)248-91-74
Факс: (044)249-21-82
E-mail: info@startv.com.ua
Web-сайт: startv.com.ua

Star TV – музичний, молодіжний і соціальний канал.
Жива аудиторія, живі ведучі та живий ефір – це основа політики Live music channel.
Ми робимо культове молодіжне ТБ і виховуємо музично-просунуте покоління, орієнтоване
на творчу життєву позицію і активний спосіб життя.
Сьогодні Star TV – сучасний формат якісної музики та програмного продукту. Це Живий
музичний канал, глядачі якого активно обговорюють цікаві для них теми, новини, музику,
спілкуючись в Інтернет.
Потужний ресурс всесвітньої мережі STAR TV для всебічної інтеграції у дусі сучасності
використовує: у кадрі і на офіційному сайті, на своїх сторінках у соціальних мережах ми
тримаємо активність на максимальній позначці, тим самим даючи максимум життя
інформації та музиці!
Star TV. Live music channel!



УКРАЇНСЬКИЙ
МУЗИЧНИЙ 
ЯРМАРОК

спеціалізована виставка
http://muz-yarmarok.org.ua/
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StereoVideo&Multimedia, 
Спеціалізований журнал

03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95-Г, оф. 416
Тел. (044) 391-39-31

(044) 391-39-32
E-mail: Alexandra.yavorskaya@gmail.com
Web-сайт: forz.com.ua

Видавничий дім «Media Studio» пропонує Вашій увазі спеціалізований журнал «Stereo Video
& Multimedia», який першим зустрічає і представляє найостанніші новинки аудіо- 
та відеопродукції на українському та світовому ринку, проводить порівняльні тести 
з об'єктивними оцінками, ділиться враженнями від спілкування з цікавими людьми. Журнал
розрахований на широке коло читачів, які цікавляться аудіо- та відеоапаратурою 
та її придбанням.
Мета видання – інформаційна підтримка потенційного споживача. «Stereo Video & Multimedia»
є виданням-консультантом, що з презентаційною функцією висвітлює новинки, тестує
аудіовідеотехніку – детально і доступно.
Цільова аудиторія – потенційний покупець, технічні фахівці, експерти, ТОП-менеджери
компаній, що є операторами в секторі домашнього мультимедійного ринку України. Читачі
журналу – це успішні освічені люди, які інвестують кошти у комфортні умови життя.
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ПРО, 
інформаційна агенція культурних індустрій

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Тел.:  (044) 227-86-92
Факс: (044) 279-28-58
E-mail: info@i-pro.kiev.ua
Web-сайт: i-pro.kiev.ua

Інформаційна агенція культурних індустрій – це єдине інформаційне агентство в Україні, 
що спеціалізується на виробленні новин з культурного життя в Україні та за кордоном.
Своїм завданням Інформагенція ПРО вбачає просування професійних культурних проектів 
на світовий 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-інформаційний простір України.
Ми створили унікальний інформаційний портал I-PRO (www.i-pro.kiev.ua), який слугує дієвим
інструментом у просуванні проектів професіоналів 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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Журнал «Музична школа»

01042, м. Київ, вул І. Кудрі, 39, к. 46 (Компанія «Менеджмент-ХХІ»)
Тел.:  (044) 286-36-03, 286-82-20
(039) 493-02-17 (директор) 
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
викладачів (деякі випуски з навчальним аудіозаписом на CD професійного виконання
музичних творів, вміщених у ньому). Щомісяця з’являється новий випуск. 
Придбати можна такі випуски: 
Для фортепіано: випуски 22-23 (для початківців 6-7 років); 25 (для початківців від 3 
до 7 років, частина 1); 26 (для 3-7 р., частина 2); 27 (для 3-7 р., частина 3); 28 (для 3-7 р.,
частина 4); 31 (2-3 класи); 32 (1-3 кл.); 33 (4-5 кл.); 37 (6-8 кл.); 38 (ансамблі молодші 
і середні кл.); 39 (ансамблі середні і старші кл.).
Для скрипки: випуски 12 (4-5 кл.); «Скрипкові ансамблі» (для різних кл.); 29 (ансамблі для
різних кл.); 30 – (ансамблі для різних кл.)
Для  духових: випуски 16 (труба, 1-6 кл.); 17 (кларнет, 1-6 кл.); 18 (саксофон, 1-6 кл.) 
Для гітари: випуски 21 (для 1-3 класів);  35 (для 1-5 кл.); 45 (для початківців та 1-2 кл.)
Музична література: випуски 24 (5 кл., другий рік навчання, частина 1); 34 (5 кл., 2 рік навч.,
частина 2); 36 – (6 кл., 3 рік навчання, частина 1); 41 – (4 кл., 1 рік навч., частина 1); 
42 (4 кл., 1 рік навч., частина 2)
Пісні: випуски 40 (молодший хор); 46 (з репертуару хору «Дударик» для різних кл.); 
47 (з репертуару хору «Дударик» для різних кл.).
Бандура: випуск 43 (інструментальна бандура 1-6 кл.); 44 (пісні у супроводі бандури 1-6 кл.).
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O-TV, музичний канал

01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4 (9 поверх)
Тел.: (044) 256-25-91/92
E-mail: info@o-tv.tv
Web-сайт: o-tv.tv

O Музичний канал «O-TV» існує на ринку України вже 11 років. За цей час він встиг
зарекомендувати себе, як один із самих популярних музичних телеканалів.
O Телеканал «O-TV» перший інтерактивний телеканал на території України. Цілодобово
телеглядачі каналу мають можливість замовити свій улюблений кліп, тим самим складаючи
«play»-лист каналу.
O Унікальний досвід, накопичений нами, слугує надійною основою і гарантією
професіоналізму нашого каналу.
O Наша команді складається з фахівців у галузі реклами, маркетингу і телебачення –
дизайнерів, спеціалістів з медіа-планування, маркетологів, сценаристів, програмістів,
програмних директорів, режисерів та ведучих.
O Канал  здійснює цілодобове мовлення через супутник AMOS-2 і ретранслюється системами
кабельного телебачення у 120 містах України, а також в Молдові, Білорусії, країнах Балтії 
і деяких регіонах Росії. У каналу є постійні глядачі на територіях Білорусії, Росії, Казахстану,
Латвії, Литви та Естонії, про що свідчить постійний зворотній зв'язок.
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Радіо Relax– легке та спокійне радіо!

04665, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
Тел.: (044) 207-39-90
E-mail: info@radiorelax.com.ua
Web-сайт: radiorelax.com.ua

Легка, спокійна, м'яка музика зарубіжних і наших виконавців, що відводить слухача від шуму
і метушні.
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Radio ROKS – рок, тільки рок!

04665, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
Тел.: (044) 207-39-90
Web-сайт: radioroks.com.ua

Класичний західний рок з «золотої епохи рок-н-ролу» – 70-х і 80-х, плюс вибрані композиції
з 60-х і 90-х  – те, чого не вистачало в українському радіоефірі. Сьогодні Radio ROKS – єдина
всеукраїнська радіостанція, яка працює у форматі західної рок-музики.
Radio ROKS створене для тих, хто раніше взагалі не слухав радіо: чоловіків у віці 25-50 років.
Рок-музика для них – символ свободи, незалежності та істинної мужності. Це справжні
чоловіки, які досягли статусу та статків, живуть за своїми правилам і впевнені у собі. І тепер
в них є своє радіо! 
…Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC\DC, Metallica, Slade, Sweet, Motley Crue, Rolling
Stones, Iron Maiden, Accept…
Така музика 24 години на добу, 7 днів на тиждень звучить тільки на Radio ROKS.
Завдяки стрімкому росту аудиторії і розширенню сітки мовлення Radio ROKS менше ніж за рік
став головною рок-станцією країни.
Радіо ROKS – головна рок-станція України!
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Радіо Мелодія – все найкраще повертається!

04665, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
Тел.: (044) 207-39-90
Web-сайт: radiomelodia.com.ua

Слухачі Радіо Мелодія – це дорослі люди, які реалізувалися, з чіткою життєвою позицією 
і мораллю. Вони самостійно досягли багато чого у своєму житті і вимогливі у виборі нового.
Переживши епоху змін, вони навчилися цінувати головне: красу, любов, дружбу, сімейність.
Радіо Мелодія для них – не просто музика; це співрозмовник, з яким можна просто
помовчати і згадати...
Слухачі Радіо Мелодія точно знають: все найкраще повертається!
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Журнал «Уроки вокалу»
(з додатком на DVD 

майстер-класу викладача вокалу)

01042, м. Київ, вул. І.Кудрі, 39, к. 46  (компанія «Менеджмент-ХХІ»)
Тел.:  (044) 286-36-03, 286-82-20

(039) 493-02-17 (директор)
Факс: (044) 286-36-03, 286-82-20
E-mail: musics@ukr.net

Навчальне видання орієнтоване на широку читацьку аудиторію. Воно корисне для виклада-
чів вокалу дитячих музичних шкіл (бо знайомить 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 ефектив-
ність і дієвість); для всіх, хто бажає навчитися красиво співати й не нашкодити своєму голосу
(урок ведеться зрозумілою мовою, вживання термінів обмежене, а всі терміни, що викорис-
товуються, обов’язково пояснюються).
Придбати можна такі випуски: 
Естрадний вокал: випуски 1 (викладач вокалу школи мистецтв № 5 м. Київа - М. Толмачов,
урок 1);  2 (викл. – М. Толмачов, урок 2); 3 (викл. вокалу музичної школи № 27 м. Києва – 
К. Столбова); 4 (викладач, композитор, автор пісень для дітей В. Николишин); 5 (викладач
естрадного вокалу Академії естрадно-циркового мистецтва, м. Києва - С. Бєлова, урок 1);  
6 (викладач – С. Бєлова, урок 2); 9 (викладач естрадного вокалу Академії естрадно-цирко-
вого мистецтва м. Києва – Ю. Драбчук); 12 (викладач музичних шкіл № 27 та «Парадіз» 
м. Києва – К. Осика).
Академічний вокал: випуски 7 (викл. Партенітської музичної школи – О. Гуцол, урок 1); 
8 (викл. О. Гуцол, урок 2); 10 (викладач кафедри сольного співу Національної музичної 
академії ім. П. І. Чайковського – В. Андрєєва, урок 1); 11 (викладач – В. Андрєєва, урок 2).
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Основні напрямки діяльності: 

1. Сприяння розвитку та удосконаленню
якості надання торгівельних та дис-
триб'юторських послуг. 
2. Вивчення та узагальнення передового до-
свіду в галузі торгівлі професійним звуко-
вим та світловим обладнанням, музичними 
інструментами та дистриб'юторства у цій 
галузі, а також сприяння впровадженню 
його в практику шляхом внесення пропо-
зицій до органів влади з цих питань. 
3. Сприяння підготовці фахівців у сфері
торгівлі професійним звуковим та світло-
вим обладнанням, музичними інструмен-
тами. 
4. Сприяння розвитку міжнародного спів-
робітництва з питань, що входять до зав-
дань Асоціації. 
5. Сприяння дослідженням в галузі музич-
ної культури в Україні. 
6. Створення сприятливих умов для про-
фесійного вдосконалення членів Асоціації. 

Керівні органи Асоціації 

Конференція –
Скликається щорічно; обирає Голову Прав-
ління, Ревізійну комісію Асоціації. 
Голова Правління –
Представляє інтереси Асоціації в держав-

них та громадських організаціях України, 
зовнішніх стосунках. Головує на засіданнях 
Правління. 

Правління Асоціації –
керівний орган Асоціації у період між Кон-
ференціями. 

Виконавча дирекція –
постійно діючий робочий орган Асоціації.

Колективні та індивідуальні члени 
Асоціації –

АКРОПОЛІС, АЛВІСС, ГІТАРНИЙ ДІМ, 
ДЖАЗ-КЛУБ, ЗІНТЕКО, 

КОМПАНІЯ ІНДІГО М'ЮЗІК, 
КАМЕРТОН, KOМOPA, 

КОРТМІ, ЛАЙТЕК, МАГНЕТ, 
СПД ОХРИТКОВ В. , 

РЕАЛ МЮЗIК,  СОЛО, ТРЕМБІТА,
ЮРИТМІКС, СПД ЧЕРКАШИН М.,

Місцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Адреса для листування:
а/с 91, м.Київ-19, 01019
тел./факс: (044) 227-2182,
тел.: 227-1140.

E-mail: info@prosoundlight.kiev.ua
Internet: www.prosoundlight.kiev.ua

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ОРГАНІЗАТОРА 

ВИСТАВКИ

Всеукраїнська громадська організація 
"Асоціація дистриб'юторів, виробників 

і продавців професійного звукового 
та світлового обладнання, 
музичних інструментів"



Український музичний ярмарок – 2013

54

Алвісс 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 16-А, оф. 6
Телефон: (044) 599-62-75 
Факс: (044) 467-51-26
E-mail: alviss@alviss.ua 
Internet: www.alviss.ua 

Акрополіс 
м. Львів, вул. Залізнична, 18
Телефон: (032) 239-5508 
Факс: (032) 239-5455
E-mail: acropol@mail.lviv.ua 
Internet: www.acropolis-music.com 

Гітарний дім
м. Київ, Бесарабський майдан 9/1а 
(вхід у арку)
Телефон: (044) 288-10-45 
E-mail: podzin@guitarhouse.com.ua 
Internet: www.guitarhouse.com.ua

Джаз-клуб 
03150, м. Київ, бул. Дружби Народів, 1
Телефон: (044) 451-8615 
Факс: (044) 522-8936
E-mail: info@jazzclub.com.ua 
Internet: www.jazzclub.com.ua

Зінтеко
01023, м. Київ, а/с 401, 
вул. Володимирська, 71
Телефон: (044) 278-7760, 278-2188
Факс: (044) 278-7674
E-mail: studio@zinteco.com 
Internet: www.zinteco.com.ua

Індіго-мюзік 
49070, м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Леніна, 10
Телефон: (0562) 34-0741
Факс: (0562) 34-0107
E-mail: music@indigo.dp.ua 
Internet: www.indigo-music.com.ua

Камертон 
83000, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 2
тел./факс: (062) 3810423, (062) 3810634.
E-mail: kamertonsend@dts.com.ua 
Internet: www.kamerton.dn.ua

Комора 
03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 3, оф. 133
тел./факс: (044) 496-3508, 496-3506, 
496-3510.
E-mail: info@komora.com 
Internet: www.komora.com

Кортмі 
83121, м. Донецьк, вул. Собінова, 2-А
Телефон: (062) 382-6463, 382-6464
Факс: (062) 386-3769
E-mail: info@cortmi.ua 
Internet: www.cortmi.ua

Лайтек 
65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13, 
офіс 205
Телефон: (048) 760-1070, 743-04-40
Факс: (0482) 49-2353
E-mail: office@lightek.net 
Internet: www.lightek.net 

Магнет 
09112, Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Мережная, 2
Телефон: +38 04563 32094 
Факс: +38 04563 69262
E-mail: reception@magnet.com.ua
Internet: magaudio.biz 
Охритков В. М. (СПД) 
08298, Київська область, 
с.м.т. Коцюбинське, вул. Жовтнева, 70
Телефон: (04497) 71-902; 

Реал мюзік 
65045, м. Одеса, вул. Л.Толстого, 17
Телефон: (0482) 34-7382
Факс: (048) 726-5973
E-mail: real@realmusic.ua 
Internet: www.realmusic.ua

Соло 
02094, м. Київ, бульв. Праці, 8
Телефон/Факс: (044) 537-0787
E-mail: info@solo.com.ua 
Internet: www.solo.com.ua

Трембіта 
79035, м. Львів, вул. Пасічна, 129
Телефон: (032) 270-9100
Факс: (032) 270-9113
E-mail: trembita@mail.lviv.ua 
Internet: www.trembita.lviv.ua

Юритмікс
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Недецеї, 30, а/с 37-А
Телефон: (03131) 314-40
Факс: (03131) 550-13
E-mail: info@eurhythmics.com.ua 
Internet: www.eurhythmics.com.ua

СПД Черкашин М.В.
вул. Тарасівська, 19Б;
Телефон: (044) 587-5760, (050) 915-4231
Факс: (044) 221-7673
E-mail: mch60@mail.ru 
Internet: www.schaller-guitarparts.com.ua
www.musictools.com.ua

Коротка інформація про членів Асоціації
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ВГО "Асоціація ДВППЗСОМІ"
завжди відкрита 

для співробітництва 
з усіма суб'єктами 
музичного ринку

ЗЗААППРРООШШУУЄЄММОО  ДДОО  УУЧЧААССТТ ІІ   
УУ   ННААССТТУУППННІІЙЙ

ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННІІЙЙ   ВВИИССТТААВВЦЦІІ   
""УУККРРААЇЇННССЬЬККИИЙЙ  ММУУЗЗИИЧЧННИИЙЙ

ЯЯРРММААРРООКК--22001144""
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