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Acoustic Group

Звукоізоляція та акустика приміщень.
Акустичне проектування.
Акустичні вимірювання.
Експертиза проектів.
Поставка спеціальних акустичних матеріалів.

04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18, оф. 504
Тел.: (044) 251-21-21
Web-сайт: shumanet.ua
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Alex-Audio

Компанія Alex-Audio працює на ринку професійного звукового обладнання України з 2001 року. Наше виробництво завжди йде в ногу з часом і
постійно вдосконалює і розширює свій профіль. Компанія Alex-Audio завжди бере участь у міжнародних виставках по цілому світу.

Основним напрямком компанії є виробництво акустичних систем. Ми виробляємо універсальні системи як професійної так і бюджетної серії. При
виробництві акустичних систем максимум уваги приділяється якості звуку, рівню звукового тиску та зручності у використанні. Ми зважаемо на по-
стійно зростаючі вимоги з боку споживача, тому беремо до уваги у виробництві універсальність і надійність, тому постійно розробляються іннова-
ційні схеми для створення нових акустичних систем. Протягом багатьох років виробництва ми здобули багатий досвід у створенні акустичних систем
різних видів.

Alex-Audio – це досконалість звуку… І наша мета – створювати його ідеальним!

89600, м. Мукачеве, вул. Ярослава Мудрого, 84
Тел.: +38 (050) 513 34 33
Факс: +38 (03131) 42254

Web-сайт: alex-audio.com
E-mail: info@alex-audio.com
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Ambient Аcoustics

Українська лабораторія «Ambient Аcoustics» з 2009 року спеціалізується на виготовленні засобів індивідуальної акустики. Щодня ми створюємо унікальні
продукти для музикантів і аудіофілів по усьому світу. 

Протягом 8 років наша команда постійно розвивається, кидаючи виклик інноваціям і технологічному прогресу. Використовуючи досягнення науки й передового
досвіду, підвищуємо якість і ефективність наших продуктів, намагаючись задовольнити потреби кожного клієнта. Для досягнення наших цілей ми об'єднали 
техніку ручної роботи й переваги цифрових технологій. Кожний продукт ми виготовляємо індивідуально на замовлення, враховуючи унікальні 
особливості й структуру вуха, ізолюючи його від будь-якого зовнішнього шуму. Наші фахівці і техніки ретельно розробляють аудіо- і електронні компоненти,
щоб ви змогли насолодитися кожним звуком. 

Наші індивідуальні кастом-монітори (СIEM) відмінно зарекомендували себе серед музичних виконавців на концертах з високими рівнями шумів. 

Сьогодні ми спеціалізуємося на виготовленні:

 Індивідуальних вушних кастом-моніторів для професійного застосування на сцені, у студіях звукозапису й для прослуховування музики.
 Індивідуальних засобів захисту від шуму різної природи по зліпках вух (активні беруші із шумозаглушенням, пасивні беруші для сну й плавання, беруші

для музикантів).
 Кабельної продукції для засобів комунікації.
 Засобів непомітної комунікації по зліпках вух (телесуфлери, охоронні й спортивні системи).
 Усіх видів якісного слухопротезування й аксесуарів до слухових апаратів.

Серед усієї продукції «Ambient Аcoustics» кожний може знайти «своє звучання» та можливість створення унікального дизайну, й арт-оформлення по індиві-
дуальних зліпках вух. Ми зможемо здивувати навіть самих упереджених і вимогливих клієнтів!

м. Київ, вул. Борщагівська, 2, оф. 116
Тел.: (044) 236-03-97, (096) 503-09-44
E-mail: shop@ambient-acoustics.ua
Web-сайт: https://ambient-acoustics.ua/
Skype: ambient-acoustics
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Coda Music

Компанія «Coda Music» спеціалізується на продажу музичних інструментів та приладдя до них, це: скрипки та віолончелі, гітари, мідні та дерев'яні
духові інструменти, ударні та перкусія. Наша цільова аудиторія – професійні музиканти, театри і оркестри, музичні школи та любителі музики. Ось
невеликий перелік найважливіших марок що поставляються нами:

Cкрипки та віолончелі Akord Kvint (Чехія), Vasile Gliga (Румунія), Scrollavezza & Zanre (Італія), Aubert Lutherie (Франція), електроскрипки і звукозні-
мателі SkyinBow (Шотландія). Смички 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 (Словач-
чина), Medina Artigas i Magma (Аргентина).

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

Арфи Salvi (Італія), Lyon & Healey (США), струни 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 до 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, Німеччина/Францiя),
Gebr.Alexander (Німеччина) i Stomvi (Іспанія).

Барабани і стійки Pearl (Японія), тарілки Bosphorus (Туреччина). Комплектація оркестрів по каталогу Pustjens Percussion.
Нарешті, кейси для скрипок і духових GL Cases (Тайвань) i Gard Bag (Індія).

04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 211
Тел.: (044) 228-88-04, 228-88-05

Web-сайт: http://codamusic.com.ua/
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EcoSound

Компанія «EcoSound» – лідер українського ринку акустичних матеріалів – за версією пошукової системи Google, а також величезної кількості приємних
дружніх відгуків від наших клієнтів.

У нашому магазині ви відкриєте для себе дивовижний світ акустичних матеріалів, які здатні назавжди змінити акустичну атмосферу вашого приміщення, а
також найширший вибір продукції з унікальним дизайном, який відмінно прикрасить приміщення будь-якого формату – від приватної та професійної студії
звукозапису до солідного офісного центру.

На офіційному сайті компанії «EcoSound» ви завжди знайдете такі акустичні матеріали:

– акустичний поролон;
– акустичні панелі;
– акустичні панелі піраміди;
– акустичні дифузори;
– бас пастки;
– акустичні екрани;
– вокальнi ширми та кабiни.

«EcoSound» – компанія з багаторічним стажем успішних продажів, запорукою яких є якісний сервіс та індивідуальний підхід до вирішення проблеми кожного
індивідуального клієнта помножений на широкий асортимент продукції європейського якості, системі доступних цін і постійних акцій.

– Найкращий сервіс і професійне обслуговування для кожного з вас.
– Широкий асортимент акустичних матеріалів, аналогів яких ви не зможете знайти в Україні.
– Приємні ціни для будь-якого 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 професійно поліпшити
акустичну атмосферу приміщення будь-якого формату і нам «по плечу» такі об'єкти як:

– офісні центри;
– професійні студії звукозапису;
– конференц зали;
– 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.

Потрібна звукоізоляція? Ви звернулися за адресою! Акустична корекція за доступною ціною? Звичайно ж !
Ми з гордістю гарантуємо вам якість зробленого монтажу і сто відсоткову точність всіх необхідних розрахунків від наших кращих фахівців.

м. Київ, вул. Берковецька, 6в, вул. Палладiна, 27/10
Тел.: (044) 592-79-74, (067) 503-90-09, (063) 644-10-00
Web-сайт: http://ecosound.com.ua/
E-mail: ecosoundkiev@gmail.com



Український музичний ярмарок – 2017

8

FLYLIGHTS

«FLYLIGHTS» спеціалізується на комплексних рішеннях з виробництва, монтажу та сервісного обслуговування світлодіодних LED екранів і вивісок,
бігучих стрічок, а також іншої LED продукції. 

За 8 років роботи, компанією було реалізовано понад 4 тис. успішних проектів різної складності. 

Власне виробництво компанії знаходиться в Києві. Кваліфікований персонал компанії використовує тільки перевірені технології та комплектуючі,
завдяки чому наші клієнти отримують якісний продукт з гарантією і технічною підтримкою.

м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17 
Тел.:  (044) 528 -06-77

Web-сайт: http://flylights.com.ua/
E-mail: info@flylights.com.ua
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KGUbrass

Мета нашої компанії – «Створити продукт найвищої якості, який буде цінуватися в усьому світі».

Компанія «KGUBrass» була створена двома українськими музикантами у 2004 році. Тоді, ще зовсім молоді люди, вчилися у вищому музичному училищі
ім. Р.М. Глієра і жили яскравим творчим життям. Завдяки їх спільній діяльності та інтересам і виникла ідея створення нової продукції на українському ринку.

В кінці 2014 року почалася розробка кепсів для труб Bach Stradivarius. А 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, антична бронза, лак, отбивка молотком та інше.

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

Ми виробляємо «улучшайзери» та «красівейзери» для трубачів та їх інструментів. У найближчому майбутньому плануємо розширити асортимент нашого то-
вару й для інших музичних інструментів.

м. Київ,  бул. Лесі Українки, 5
Тел.: (066) 138-01-37, (063) 461 34 93
Web-сайт: http://kgubrass.com/
E-mail: info@kgubrass.com
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LuxPRO

«LuxPRO» це торгова марка компанії ТOВ «АРТ КАПІТАЛ ГРУП» яка є
системним інтегратором та дистриб'ютором відомих европейських та азі-
атських брендів ATHLETIC, ALUSTAGE, COLOR IMAGINATION, DJPOWER,
MONACOR, OHM, IMG STAGE LINE. Фахівці компанії на високому профе-
сійному рівні займаються розробленням та впровадженням комплекс-
них рішень в технічному оснащенні, а саме: забезпечення шоу світлом,
звуком, проекційним обладнанням, спеціальними ефектами з реаліза-
цією  впровадження проектів «під ключ».
За час роботи компанією налагоджені прямі партнерські відносини з низ-
кою провідних виробників і дистриб'юторів України, Європи та Азії. Ми
переконані, що бізнес повинен будуватися на взаємоповазі, чесності 
і прозорості намірів. Відкрито обговорюючи умови співпраці, ми знахо-
димо рішення, від яких виграють обидві сторони. Саме до такої взаємо-
дії ми запрошуємо своїх партнерів і клієнтів.

Як ми працюємо:

1. Виїзд фахівця на об'єкт або онлайн консультація.
2. Консультація по підбору і розміщенню устаткування.
3. Підготовка технічного завдання, схеми розміщення обладнання 

і її 3D візуалізація.
4. Продаж і поставка обладнання.
5. Монтажно – інсталяційні роботи.
6. Встановлення обладнання і навчання персоналу по порядку його

експлуатації.
7. Повне сервісне обслуговування (як гарантійне, так і післягаран-

тійне).

Пропонуємо:
Шоу світло.
Системи керування.
Акустика.
Караоке.
Лазерні системи.
Сцени.
Подіуми.
Стійки.
Спеціальні ефекти.
Dj обладнання.
Проектори.
Музичні інструменти.
Комутація під ключ.
Сервісний центр.

Рішення для:
Торгівельних комплексів.
Готелей.

ТВ студій.
Прокатних компаній.
АРТ платформ.
Розважальних комплексів.
Театрів, палаців культури.
Ресторанів, кафе, барів.
Нічних клубів, дискотек.
Спортивних споруд.
Вокзалів, аеропортів.
Державних структур, офісів.
Промислових об'єктів.
Навчальних закладів.

Послуги сервісного центру:

Ремонт світлотехнічного обладнання: приладів динамічного світла -
рухомих голів Spot та Wash, сканерів, прожекторів, світлових ефектів,
дискотечних приладів, стробоскопів, DMX пультів управління, димерних
блоків, архітектурного освітлення, дзеркальних куль.

Ремонт акустики, звукового обладнання: акустичних систем і сабву-
ферів,   караоке систем (з оновленням бази караоке), підсилювачів 
потужності, DJ обладнання, контролерів, вінілових програвачів, програ-
вачів CD дисків, музичних центрів, мікшерів, приладів обробки звуку, 
динаміків, радіосистем, мікрофонів, навушників, студійного обладнання,
звуко носіїв.
Ремонт обладнання для спеціальних ефектів: генераторів диму, ге-
нераторів вітру, генераторів вогню, генераторів мильних бульбашок, ге-
нераторів туману, генераторів піни, конфетті машин.

Ремонт проекційного обладнання: проекторів, екранів, заміна ламп 
в проекторах Panasonic, OPTOMA,   виготовлення екранів на люверсах.
Ремонт   лазерного шоу-обладнання: лазерів всіх типів, налаштування
програмного забезпечення, заміна лазерних випромінювачів
Ремонт музичних інструментів: клавішних електронних інструментів,
комбопідсилювачів для гітар, клавішних і комбопідсилювачів для акус-
тичних інструментів.

Інсталяція (монтаж) звукового та світлового обладнання, обладнання
для спец ефектів, DJ обладнання, проекційного обладнання, комутація
звуку, світла і пере-комутація несправного обладнання.
Продаж запасних частин і комплектуючих для ремонту представле-
них в розділі нашого сайту – «запасні частини», а також іншого необхід-
ного Вам обладнання за запитом.
Прокат звукового та світлового обладнання.

Сервіс LuxPRO – обслуговування класу люкс для кожного!

04073, м. Київ, вул. Скляренко, 5, офіс 504 А
Тел.: (044) 221-11-48, (067) 247-79-48

Web-сайт: http://kgubrass.com/
E-mail: info@luxpro.com.ua
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MAG Audio

MAG Audio працює більше 20 років. 

За цей час ми визначили свій унікальний підхід до створення продуктів, зібрали команду експертів і накопичили значний досвід в сфері розробок, дизайну
та інсталяції акустичних систем. 

Кожен продукт тестується професійними фокус-групами перед запуском у масове виробництво. 

Ми залучаємо звукорежисерів, дистриб'юторів і музикантів, щоб допомогти зробити кожну модель досконалою. 

Ми випробовуємо новий продукт в реальних умовах, спільно з кращими дистриб'юторськими компаніями для гарантії його здатності працювати в реальному
середовищі.

09112, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 2 
Тел.: (04563) 320-94 
Факс: (04563) 692-62 
E-mail: reception@magnet.com.ua 
Web-сайт: http://magnet.com.ua/
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MTK Truss

«МТК Truss» – це компанія людей, які працюють у сфері металу з 2002р. За цей період компанія МТК зарекомендувала себе як одна з лідерів
виробництва  високоякісних алюмінієвих ферм в Україні.

Високоякісні матеріали разом із суворо перевіреним процесом зварювання, ретельним тестуванням підіймають продукцію МТК до рівня провід-
них європейських та американських стандартів.

Алюмінієві конструкції МТК зазвичай використовуються у різних сферах. Наші продукти прості у налаштуванні, що надає нашим клієнтам можли-
вість великої різноманітності налаштувань.

Системи МТК зазвичай використовуються для широкого спектру заходів: від невеликих конструкцій для освітлення до масштабних концертів та шоу.
Наші системи також використовуються в розважальних, музичних, корпоративних заходах, а також у промисловості, архітектурному дизайні тощо.

80500, обл. Львівська, м. Буськ, вул. Затишна, 21
Тел.:  (067) 673-17-82

Факс: (032) 642-16-52
E-mail: mtk.truss@gmail.com

Web-сайт: mtk-factory.com.ua
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Park Audio

Компанія «PARK AUDIO» –  це потужний виробник професійної аудіотехніки. Компанія займає провідне місце на вітчизняному ринку професійного
музичного обладнання. Крім того продукція «PARK AUDIO» має високий попит у Європі та США. 

Власна продукція нараховує більше 100 найменувань, у тому числі підсилювачі потужності, пасивні й активні акустичні системи, активні звукопід-
силювальні комплекси, лінійні масиви, кофри транспортувальні, Rack-стійки, кейси для різного устаткування й аксесуари до них.

Широкий асортимент продукції здатний задовольнити будь-які потреби споживачів. Наша продукція успішно використовується у концертних залах,
кінотеатрах, школах, ресторанах, а також як складова частина студійного та прокатного обладнання. 

Компанія PARK AUDIO має повний цикл виробництва електронного обладнання та акустичних систем.  Конструкторське бюро компанії має сучасне
вимірювальне обладнання та комп’ютерну техніку.

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

Компанія PARK AUDIO є офіційним дистриб`ютором:

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

Основні категорії професійної аудіотехніки:

 підсилювачі потужності;
 активні мікшери;
 вбудовувані підсилювачі;
 акустичні системи;
 комплекти звукопідсилення;
 лінійні масиви;
 розподільники живлення.

21000, м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 50
Тел.: (0432) 655-366
Факс: (0432) 655-367
Web-сайт: http://parkaudio.ua/
E-mail: park@parkaudio.ua 
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ProDJ

ProDJ – дистриб'юторська компанія музичного устаткування – діджейського та студійного. А саме:

– мікрофони, Dj-навушники, студіи ̆ні навушники, навушники для аудіофілов, звукові карти, міді клавіатури, студійні монітори, аудіо конвектори,
драм машини, клавішні, мікшери, dj-контролери, Dvs-системи, звукоізоляційні матеріали й багато іншого.

Ексклюзивно представляємо в Україні такі бренди: ADAM AUDIO, ROLI, Auralex, Keith Mcmille, Monkeybanana, Teenageengineering, MODE MACHINES,
Ortofon DJ, AIAIAI, MOTU, German Maestro, RANE, DENON і інші.

Наші переваги:

1. Централізований склад – усі бренди dj-устаткування в одному місці (м. Київ).
2. Зручна система бух обліку (один контрагент – одне джерело).
3. Проста система онлайн прайсів і замовлень.
4. Безкоштовна доставка.
5. Вигідна товарно-дисконтна політика.

Ми постійно знаходимо нові перспективні бренди та маємо кращу можливість їх просування у країні й поширення на роздрібному ринку – PRODJ
RETAIL.

PRODJ – це в першу чергу відносини, де основним є емоції, почуття й гармонія комунікацій. Ми відкриті й вільні, наше комьюніті поєднує талано-
витих жителів вільної планети PRODJ, де нове покоління яскравих, успішних і незалежних вибирає нове життя. 

Ми живемо, щоб грати й граємо, щоб жити.

м. Київ, вул. Саксаганського, 27Б
Тел.: (096) 770-23-96

Web-сайт: http://prodj.com.ua/
E-mail: prodjdistribution@gmail.com

Інтернет магазин:
Тел.: (067) 545-06-00, (050) 637-20-22, (093) 963-22-09

Web-сайт: http://www.prodj.ua/
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Soundlight

Ви шукаєте професійне звукове чи світлове обладнання або спецефекти для Вашого свята? Підбираєте звук і світло в Ваш заклад або клуб?

Компанія SOUNDLIGHT з радістю допоможе вам уникнути необхідності відвідування десятків спеціалізованих шоу-румів і музичних магазинів, тим самим за-
ощадивши Ваш дорогоцінний час. Наш магазин працює по всій території України, тому у Вас є можливість замовити товар, не виходячи з дому в будь-який
час доби та з будь-якого міста.

SOUNDLIGHT.COM.UA це знахідка для власників клубів, ресторанів, караоке-барів, кафе тощо.

Ми надаємо комплекс послуг з підбору сценічного обладнання, звукового, світлового та DJ обладнання, мікшерних пультів, підсилювачів потужності, систем
управління світлом, проекторів та екранів.

Переваги, які пропонує компанія SOUNDLIGHT – великий асортимент обладнання різних компаній виробників, низькі ціни, гарантія і доставка в будь-яке місто
України.

89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Миру, 12 
Тел.: (050) 849-20-05
Web-сайт: https://soundlight.com.ua/
E-mail: soundlight@e-mail.ua
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Technology Group

Technology Group – це молода та стрімко зростаюча компанія, яка з перших днів свого існування спрямувала свої сили на вивчення ринку про-
фесійного звукового та світлового обладнання, технічних можливостей цієї техніки та сфер її використання. 

Основні напрямки компанії

Звукове обладнання. Звуковий супровід завжди має бути близьким до ідеального, адже від якості звуку залежить атмосфера та успіх кожного 
заходу. Зважаючи на це, Technology Group пропонує українському споживачу всесвітньо відомі акустичні системи Funktion-One, які гарантують
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 італій-
ськими підсилювальними модулями від Powersoft. 

Для підсилювання та обробки звукового сигналу використовуються одні із найвідоміших та найякісніших у світі англійські підсилювачі MC² та про-
цесори XTA Electronics, що якнайкраще заявили про себе на всесвітньому прокатному ринку. 

Крім цього, в арсеналі звукового обладнання є інноваційні системи аудіо позиціонування Timax, які широко використовуються в найкращих теат-
рах та арт-центрах світу.

Світлове обладнання. Technology Group пропонує сучасні та креативні світлові рішення з використанням продукції італійських виробників Clay
Paky, Red Lighting та китайської інженерної 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 техно-
логій.    

Для досягнення найкращого результату, в кожному проекті компанія Technology Group застосовує знання і досвід європейських партнерів-
виробників та провідних українських інженерів!

65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2б
Тел./факс: (048)702-98-06

E-mail: info@technologygroup.com.ua
Web-сайт: technologygroup.com.ua
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Фабрика музичних інструментів
«UNIVERSUM GUITARS»

Фабрика музичних інструментів «UNIVERSUM GUITARS» заснована в лютому 2016 року в місті Біла Церква Київської області.

Рішення про створення фабрики з серійного виробництва електрогітар, стало наслідком об'єднання творчих зусиль гітарних майстрів Вадима 
і Дмитра Гавриленків, які більше 20 років будували електроінструменти і завоювали заслужений авторитет у відомих гітаристів України і не тільки,
і інженера-конструктора-новатора Олександра Дорошенка, який все життя мріяв докласти свої знання в створення таких інструментів.

Побудувати електрогітару, яка була б рукотворним втіленням гармонії природи, всього сущого - саме так було поставлено завдання перед твор-
чим колективом фабрики і майстрами, руками яких належало це зробити.

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

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

Електрогітари «UNIVERSUM GUITARS» спроектовані за законами гармонії Всесвіту – в Золотих пропорціях, зроблені з високоякісної резонансної
деревини природної сушки (більше 5 років) на сучасному високотехнологічному обладнанні, зібрані і відбудовані власноруч висококваліфікованими
фахівцями фабрики, об'єднаними єдиною творчою метою – створити професійні інструменти найвищого рівня для виконавців з найвишуканішими
вимогами.

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

Електрогітари «UNIVERSUM GUITARS» ELENA» вже радують багатьох щасливих власників, як в Україні, так і за її межами, даруючи чудове 
унікальне звучання й можливість реалізації найнеймовірніших музичних фантазій.

Команда фабрики бажає всім творчих успіхів і вдячних слухачів.

Створюємо Юніверсум разом!

09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Товарна, 25
Тел.: (044) 364-85-99
Web-сайт: http://universumguitars.com/
E-mail: info@universumguitars.com



Український музичний ярмарок – 2017

18

Vinil Forever

На нашому сайті можна купити вінілові платівки та вибрати аксесуари до них.

Доставка платівок здійснюється через – Укрпошту, Нова пошту, Гюнсел, Автолюкс. Оплата накладеним платежем або для економії коштів – відразу
після внесення грошей на рахунок.

Або особистий відбір за адресою у Київі: вул. Антоновича, 11. Доставку оплачує замовник.

м. Київ
Тел.: (067) 708-08-07

Web-сайт: http://www.vinylforever.com.ua/
E-mail: holik1961@yandex.ua
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Vinyl Shop

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

Магазин засновано двома киянами, справжніми знавцями-меломанами, які довгий час колекціонують вінілові платівки. У магазині зібране більш тисячі ек-
земплярів вінілу, у тому числі й рідкісного. Це справжній рай для колекціонера. Тут пропонують купити вініл різних жанрів. Справжнім зразком для створення
магазину послужили західні ринки вінілу, де можна купити його без проблем. Що було зроблено нового, так це своя власна, відмінна від інших, неповторна
атмосфера цього магазину, у якому кожний знайде щось особисте.

Ви колекціонер? Ваше полювання за рідким вінілом, цілком імовірно, завершиться саме на цій сторінці. Адже знайти й купити вінілові платівки в Києві стало
доволі просто.

Вам не подобається цифрове звучання? Вінілова платівка це особливий світ музики. Для Вас – найбільша колекція вінілових платівок у Києві. Оцініть тепло
вінілової платівки. Усе це Ви знайдете саме в цьому магазині.

Ви прийшли до нас випадково? Сподіваємося, після зустрічі з нами Вас зацікавить вінілова платівка й Ви навіть забажаєте купити вінілові платівки улюбле-
ного виконавця. 

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

Усе, що Ви шукали й трохи більше –тільки у 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 платівки і для цього вам потрібно перейти в розділ «куплю пла-
тівки» і у формі зворотного зв'язку вказати каталожний номер і стан платівки. У нас можна не тільки купити вініл, але й обміняти його. Пишіть, дзвоніть – ми
всім завжди раді.

м. Київ
Тел.: (063) 186-91-32
Web-сайт: http://vinylshop.com.ua/
E-mail: r.rudnickiy@gmail.com



Український музичний ярмарок – 2017

20

Алвісс

Компанія «Алвісс» лідер з виробництва, проектування та продажу сценічних конструкцій в Україні:

– 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 законодавством. Наші технічні можливості та досвід дозволяють
ефективно реалізовувати найскладніші проекти в усіх регіонах України.

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: http://www.alviss.ua/



Український музичний ярмарок – 2017

21

Альфа-Кейс

Компанія «Alfacase» на українському ринку займається виробництвом промислових ящиків і валіз для аудіо- й відео- устаткування на замовлення. 

Розробка й виготовлення транспортувальних кофрів, рек-стійок, кейсів для професійного устаткування й апаратури. 

Для виробництва використовується якісна німецька фурнітура. Також наша продукція може бути укомплектована антишоковим ущільнювачем для більш на-
дійного перевезення аудіо- і відео- устаткування.

Якщо вам необхідно вберегти дороге устаткування при частих його переміщеннях (концерти, виставки тощо), то наша продукція саме для Вас. Наші ящики,
кейси, реки здатні забезпечити надійний захист навіть габаритного устаткування при транспортуванні.

Вже більш 7 років вітчизняна компанія «Alfacase» займається виробництвом спеціального твердого упакування для професійних приладів і устаткування.
Девізом компанії «Alfacase» є фраза «Якість і ще раз якість». Саме тому при виготовленні своєї продукції компанія застосовує тільки високоякісну фурні-
туру Penn Elcom (professional case and cabinet components), з Німеччини. Ексклюзивним представником якої, на Україні, є компанія «Умка-1».

Такелажні ящики й реки «Alfacase» зберігають устаткування від ушкоджень при  транспортуванні, від струсів, вібрацій, а також за бажанням замовника від
різкого перепаду температур. Уся продукція компанії спроектована таким чином, щоб її було зручно переносити (додатково оснащена ручками, коліщатами
і т.д.).

м. Київ
Тел.: (097) 575-85-95 
Web-сайт: http://alfacase.com.ua/
E-mail: 5758595@mail.ru
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Арт-Р

Компанія «АРТ-Р» заснована у 1992 році.

Звук: L-acoustics.
Звукові консолі: Avid.
Світло: Robe,  LightSky,  SGM, ETC, SELECON.
Світлові консолі: Chamsys.
Сцена: Milos.
Спец ефекти: Antari, TBF Piro, SFAT, MBN, Airshow.
Лампи: Yongfa.
Лазерні системи: CR Laser.
Лазерні системи управління: Pangolin.
Лебідки: Stagemakers , CM Lodestar.
Система керування світлодіодними панелями: Madrix. 

м. Одеса
Тел.: (048) 777-14-81

Web-сайт: http://art-r.ua/
E-mail: dil@artr.com.ua
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ГАЛО

Компанія ГАЛО займається поставкою, монтажем та обслуговуванням звукового, світлового та відео-обладнання для клубів, ресторанів, торгово-розва-
жальних центрів, магазинів, спортивних та культових закладів, готелів тощо.

Дистриб'юція 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 приміщеннях 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.

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

Житомирська музична фабрика була створена у 1936 році на базі кустарних меблевих майстерень.

З того часу зусиллями і майстерністю конструкторів, технологів, робітників та у тісній співпраці з музикантами були створені баяни та гармонії са-
мого широкого асортименту і будь-яких інструментальних можливостей. На фабриці виробляються баяни для музикантів-аматорів, професійних ви-
конавців, баяни для навчальних цілей і оркестрові інструменти.

Крім того на підприємстві здійснюється ремонт інструментів всіх українських і зарубіжних моделей, виготовляються комплектуючі до баянів, зок-
рема, акорди, чохли, ремені та ін.. Інструменти Житомирської музичної фабрики відомі у Франції, Німеччині, Польщі, США, Японії та ін. країнах.

Бездоганна якість, широкі можливості і розумна цінова політики зробили наші інструменти воістину народними. Піклуючись про своє добре ім'я 
Житомирська музична фабрика дуже чутливо реагує на всі побажання і запити своїх покупців.

04112, м. Житомир, вул. Жуйко, 3
Тел./факс: (0412) 34-44-06 

E-mail: muzfabryka@gmail.com
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Зінтеко

Основні напрямки діяльності:

– Продаж професійного звукового та світлового обладнання, програмного забезпечення, обробки та управління звуком і світлом, медіа сис-
тем.

– 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 складо-

вої 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, DIGIGRAM, LA AUDIO, LAYHER, LTM, GRIVEN, LINK, NEXO , PROLYTE
CROUP, ROSCO, COMPULITE, SPOTLIGHT, VARI-LITE, XTA ELECTRONICS, BUHNENBAU SCHNAKENBERG, COLUMBUS McKINNON (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, Бек-

лайн).
– 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.

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

KOBZAR LOGIC – українська компанія, центральний офіс якої розташований в самому серці Одеси – дистрибутор професійного звукового та світ-
лового обладнання. Кваліфіковані спеціалісти, загартовані десятками проектів по всій Україні та виключно високоякісне обладнання – це формула
нашого успіху.

В нашому арсеналі є рішення для будь-якої задачі: від домашньої звукової системи до елементів лінійних масивів для стадіонів та великих концертних
залів.

Наразі компанія активно нарощує мережу регіональних представників та виходить на ринок роздрібної торгівлі. Пропонуємо вигідні умови для
партнерів.

Дещо про основні бренди:

AudioFocus – бельгійський виробник професійних звукових систем, який активно увійшов у музичне життя України. Десятки концертів відпраць-
овано на портальних та лінійних системах цього бренду, зокрема, команди таких гуртів як Монатік, Оторвальд, Ілларія тощо.

XTA Electronics – здається в професійних колах немає жодної людини, котра не знає цей бренд. Компанія набула всесвітньої відомості завдяки своїм
DSP (digital sound processor). На базі високоякісних DSP процесорів компанія виготовляє професійне обладнання для обробки звукового сигналу.
Гарантія на обладнання XTA Electronics 5 років!

Color Imagination – відносно молодий китайський бренд професійного світлового обладнання. До переваг слід віднести велике різноманіття про-
дуктів – від професійного студійного світла, архітектурного освітлення до складних приборів для концертів. Все це за більш ніж привабливою
ціною!

Повний перелік брендів:

AudioFocus, XTA Electronics, Color Imagination, Digisynthetic, AdamHall, LD Systems, Cameo, Palmer Pro, Gravity.

Будемо раді співпраці з вже існуючими, та новими партнерами.

м. Одеса, вул. Пушкінська, 40 
Тел.: (093) 240-48-57

Web-сайт: http://www.kobzar-logic.com/



Український музичний ярмарок – 2017

27

Комора

СП «Комора» працює з березня 1992 р.

У статусі офіційного представника пропонуємо:

 Професійне звукове обладнання корпорації Harman (США):

– AKG (Австрія): мікрофони, навушники, конференц-системи;
– BSS (Англія): процесори, контролери, еквалайзери;
– Crown (США): підсилювачі;
– DBX (США): процесори, контролери, еквалайзери;
– JBL Professional (США): акустичні системи;
– Lexicon (США): процесори ефектів, настільні студії;
– Soundcraft (Англія): аналогові та цифрові мікшери;
– 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, в 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 (озвучування 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, цифрова, міді):
– багатоканальний звукозапис концертів, фестивалів, колективів та ви-

конавців у галузі академічної, 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.

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
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Комплекс-В

Працюючи в такій сфері, як звук і світло, наша компанія – «Комплекс-В», незважаючи на відносно короткий строк з моменту свого заснування,
досягла результатів, для одержання яких іншим можуть знадобитися десятиліття. У скарбничці наших реалізованих проектів вже 382 об'єкта (за
станом на вересень 2017 року).

Це й відносно невеликі кафе, ресторани й нічні клуби, великі торгові центри, готелі, вокзали, аеропорти й житлові комплекси, величезні стадіони
й історичні пам'ятники. Одним словом – усе, що вимагає якісного звуку й світла. Кожний з реалізованих проектів по-своєму цікавий і унікальний.

Оснащення таких гігантів, як, наприклад, Національний стадіон «ДОНБАС-АРЕНА», зажадало вкладення колосальних зусиль, прокладки кілометрів
кабельних трас, злагодженої й напруженої роботи усього колективу.

Робота в Бразилії на стадіонах «ARENA FONTE NOVA» и «GREMIO ARENA» у містах Сальвадор і Порту-Алегре мала свою додаткову особливість у ви-
гляді жаркого виснажливого клімату і язикового бар'єру.

Проте, куди б не виїжджала наша команда техніків і інженерів, будь то Казахстан, Азербайджан, Туркменістан, ми завжди виконували свою роботу
на світовому рівні, у застережений термін і за прийнятну вартість.

Це висока кваліфікація нашого технічного персоналу, постійне прагнення бути на вістрі наукових досягнень в області звуку й світла, прямі контакти
із провідними виробниками акустичної й освітлювальної техніки.

Щоб оцінити частину результатів нашої роботи не потрібно кудись далеко їхати. У кожному великому місті України можна знайти реалізований
нашою компанією «Комплекс-В» проект. Досить пройтися по вечірньому Києву й помилуватися красою блискаючого всіма фарбами ЦУМу, гра-
ціозними вигинами Пішохідного мосту й мостом закоханих, казковим освітленням ВДНГ, не кажучи вже про десятки сяючих ТРЦ, суворі обриси фе-
шенебельних готелів і бізнес – центрів.

м. Київ, вул. Кудрявська, 16
Тел.: (044) 390-02-32

Web-сайт: http://complexv.com/
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Національний технічний університет
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації факультету електроніки На-
ціонального технічного університету України ”Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського” – єдина в Україні, що готує технічних спеціалістів для те-
лебачення та кінематографу за спеціалізацією «Електронні та інформаційні  тех-
нології кінематографії  та аудіовзуальних систем».
Спеціалізація об'єднала і увібрала всі кращі досягнення таких спеціалізацій
як «Телекомунікаційні системи та мережі» і «Аудіо-, відео- та кінотехніка», що
відносяться до галузі знань Електроніка та телекомунікації.
Кафедра здійснює підготовку фахівців для здобуття ступенів:

– бакалавр – терміни підготовки на денній формі - 4 роки; на заочній – 5
років;

– магістр – терміни підготовки на денній та заочній формах – 1 рік 10 мі-
сяців);

– доктор філософії – терміни підготовки 4 роки.
Під час навчання в університеті студенти отримують:
– фундаментальні знання з математики, фізики, іноземної мови, інформа-
тики, теорії електричних кіл, телекомунікацій, схемотехніки, електроакустики,
технічної електродинаміки та поширення радіохвиль, теорії інформації та ко-
дування,  сучасного телебачення та радіомовлення, кінематографії, цифро-
вої обробки сигналів, оптики та світлотехніки тощо;
– знання технологічних принципів створення звукових і відеопрограм, муль-
тимедійного та іншого аудіовізуального контенту для телекомунікаційних сис-
тем та мереж,  організації видовищних заходів;
– уміння із забезпечення електроживлення та електромагнітної сумісності
радіоелектронних систем, електромагнітної екології, технічного забезпечення
кінотеатрів та інформаційно-розважальних заходів, технічного забезпечення
телекомунікацій;
– практичні навички прикладного програмування, експлуатації різноманіт-
ного аудіовізуального й телевізійного обладнання, системної інтеграції в те-
лекомунікаціях і кінематографії, застосування комп‘ютерної графіки,
комп‘ютерної обробки аудіо- та відеоінформації, нелінійного монтажу аудіо-
та відеоматеріалів, застосовуючи таке програмне забезпечення як: Adobe
Premiere, After Effects, Avid Composer, Sound Forge, Nuende, Cisco, Atoll, Cell
Planner, OpNet тощо; вимірювання технічних параметрів сигналів та облад-
нання, експлуатації аудіо- та відеоапаратури;
– досвід проектування пристроїв реєстрації та зберігання інформації, мікро-
процесорної техніки, цифрової та аналогової електроніки, систем відео- та
звуковідтворення, систем телебачення та радіомовлення, відео- та кінопро-
екційних систем, систем озвучення концертних заходів, засідань, конферен-
цій, систем охорони та доступу, систем відеоспостереження, обладнання
шоу-індустрії, систем захисту від прослуховування та несанкціонованого до-
ступу до інформації; апаратно-студійних комплексів телерадіомовлення, кі-
нотеатрів та концертних залів, телекомунікаційних мереж різного
призначення, систем та засобів зв‘язку з рухомими об’єктами;
– навчання за програмою підготовки Cisco.

У навчанні велику увагу приділяється творчому підходу до вивчення дисцип-
лін, виявлення творчих здібностей студента та застосування їх у майбутній
професії. У процесі навчання студенти знайомляться з особливостями звуко-
та відеорежисури, кіно- та відеоператорства, організації видовищних захо-
дів, шоу-індустрії. 
У процесі виконання лабораторних робіт студенти знімають і монтують відео-
фільми про своє життя, навчальні та рекламні відео та звукові ролики, які бе-
руть участь у щорічному факультетському конкурсі «Студентська творчість» з
компетентним журі, до якого входять викладачі, студенти, відомі творчі особис-
тості, яке оцінює якість фільму, його винахідливість, технічні, і творчі прийоми.
Випускники кафедри здатні професійно розробляти, налагоджувати, екс-
плуатувати аудіо-, відео-, кінотехнічне обладнання, зокрема: відеокамери,
мікшерні пульти, системи озвучення, підсилювальні комплекси, конференц-
системи, пристрої оброблення та кодування сигналів, засоби контролю па-
раметрів сигналів та діагностування приладів та систем; мультимедійні
телекомунікаційні мережі та обладнання тощо; виконувати акустичне проек-
тування студійних, кінотеатральних, концертних та інших приміщень й забез-
печувати в них необхідні акустичні умови; створювати сучасне програмне
забезпечення для оброблення відео- і аудіоінформації, відеодизайну та ані-
мації, комп‘ютерних ігор та статичних зображень тощо.
Випускники кафедри працюють як фахівці-експлуатаційники, фахівці-адмініс-
тратори, фахівці-розробники, наукові співробітники, фахівці-налагоджувальники,
менеджери, асистенти творчих працівників в таких сферах: телебачення та ра-
діомовлення; кінематограф та кіноіндустрія;комп‘ютерні технології та програмне
забезпечення; звукозапис;  відеозйомка; озвучення приміщень та просторів; ві-
деодизайн, мультиплікація та анімація; шоу-індустрія; проекція зображень ве-
ликих розмірів; сценічне та спеціальне освітлення; технічна охорона об‘єктів
засобами відеоспостереження; аудіо-, відео-, побутове обладнання житлових
будинків; мобільний зв‘язок; мультисервісні мережі; проводовий та безпрово-
довий зв‘язок, а також супутниковий зв‘язок;
глобальні та локальні мережі; мережі обслуговування інженерного та побуто-
вого обладнання житлових приміщень та будинків ; захист та відновлення ін-
формації.
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації запрошує абітурієнтів ставати
нашими студентами, отримати найсучаснішу спеціальність й бути висококва-
ліфікованими фахівцями в галузі телебачення та кінематографії.
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації запрошує до співпраці під-
приємства, установи та компанії, які не байдужі до сучасної технічної освіти,
для яких важливо виховувати справжніх професіоналів у сфері телебачення,
кінематографії. Серед таких ми хочемо бачити дистриб`юторів та виробників
професійного аудіо-, відео-, кінотехнічного обладнання різного призначення,
включаючи світлове та сценічне обладнання, а також електронних музичних
інструментів; телерадіокомпанії; сервісні та прокатні компанії; продюсерські
центри; студії звукозапису; профільні асоціації та творчі спілки; організаторів
концертів і фестивалів; спеціалізовані засоби масової інформації тощо.

03056, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 9/16, 12-й корпус НТУУ «КПІ»
Тел.: (050) 330-83-54, (044) 204-93-54
Web-сайт: http://kaf-ztri.kpi.ua/
E-mail: ztri.fel@kpi.ua
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Лайтек

ПРО НАС

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

На теренах України ми ексклюзивно представляємо кращих світових ви-
робників світлового, звукового устаткування, спец ефектів і сценічних
конструкцій, а розгалуджена мережа партнерів і налагоджений сервіс,
дозволяють нам якісно реалізовувати проекти по всій країні.

ДОСВІД

Ми маємо багаторічний досвід успішної реалізації найіменітніших за-
кладів і проектів  – театрів і палаців культури, клубів і різних шоу-май-
данчиків на всій території України.

НАШІ ПОСЛУГИ:

 Проектування.
 Діагностика/висновок.
 Інсталяція.
 Поставка устаткування від виробника.
 Сервіс/ремонт.

 Уведення в експлуатацію й пуско-налагоджувальні роботи.
 Навчання персоналу.
 Прокат.
 Системна інтеграція.

ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ПРОЕКТІВ:

 Київський академічний театр на Подолі.
 Кропивницький академічний український музично-драматичний

театр.
 Запорізька обласна філармонія.
 Національний академічний театр опери й балету ім. Т. Г. Шевченко.
 Київський національний  академічний театр оперети.
 Національний палац мистецтв «Україна».
 Нічний клуб «CHI» мережа ресторанів Carte Blanche.
 Нічний клуб «IBIZA».
 Мережа дельфінаріїв «НЕМО».
 Одеський стадіон «Чорноморець».
 Стадіон одеської юридичної академії.
 5-зірковий готель «ХАРКІВ ПАЛАС»
 5-зірковий готель «ХІЛТОН КИЇВ»

Будемо ради бачити й вас у числі наших клієнтів!

65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-А
Тел.: 0 (800) 300 801, (067) 558-18-80

Web-сайт: http://lightek.net.ua/
E-mail: company@lightek.net

01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 205
Тел.: (067) 518-48-27

E-mail:  office-kiev@lightek.net
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Майстерня Вправних Бандуристів

Вже більше десяти років Майстерня Вправних Бандуристів розробляє і виготовляє системи визвучення бандури (електробандура). Ці системи 
випробувано і відтестовано на великій кількості професійних концертних майданчиків, студій звукозапису в Україні та за кордоном.

Друга гілка діяльності Майстерні Вправних Бандуристів – стаціонарні стійки для бандури. Підставки призначені як для професійних бандуристів,
так і для учнів та студентів. Використовуються у музичних школах, училищах, консерваторіях.

На ярмарку було представлено два типи електробандур: на базі львівської та чернігівської бандур. Також було презентовано нашу найновішу 
розробку – цільнокорпусну електробандуру. Ну і звісно було презентовано  стаціонарні стійки до бандури – для гри сидячи та для гри стоячи.

м. Київ
Web-сайт: http://banduramaster.weebly.com/
E-mail: banduramaster@gmail.com
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Музикант.укр

МУЗИКАНТ.укр (Musician.UA) – це спеціалізований портал, присвячений музичній індустрії: він створений для Музикантів і, в цілому, для всіх, хто
цікавиться Музикою.

Наша головна місія – розвиток музичної культури в Україні. Щоб досягти цієї мети, необхідно забезпечити можливості для успішної комунікації
всіх, хто задіяний на музичному ринку. Тому ми пропонуємо:

 величезний КАТАЛОГ музичних інструментів і обладнання;
 зручні СЕРВІСИ для професіоналів та аматорів;
 цікавий та корисний КОНТЕНТ у рубриці ЗМІ;
 широкий АСОРТИМЕНТ МУЗИЧНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ.

КАТАЛОГ/МАГАЗИН

Каталог/Інтернет-магазин інструментів та музичного обладнання (і не лише) від МУЗИКАНТ.укр – системний і детальний, доступний трьома мовами:
українською, російською та англійською. Тут Ви знайдете найпопулярніші товари музичного ринку з урахуванням оптимального балансу «ціна-
якість». Також діє програма лояльності та інші корисні маркетингові інструменти, створені саме для Вас за принципом «виграти-перемогти».

МУЗИКАНТ.укр – це також мережа offline-магазинів у Києві та Одесі, які працюють щодня, без перерви та вихідних.

СЕРВІСИ

Клуб Музикантів – комунікаційний майданчик для виконавців, педагогів, звукорежисерів та інших учасників музичної індустрії. Це велика база
даних, яка містить інформацію для пошуку роботи та робітників. Також це чудова можливість для власної презентації, оскільки портал дозволяє го-
лосно заявити про себе – опублікувати власне портфоліо, вести особистий блог і не лише.

Барахолка створена для зручного і безпечного продажу вживаних інструментів. Опублікувати оголошення може кожен абсолютно безкоштовно,
а якість та безпеку процесу купівлі-продажу контролює компанія.

Ще ми пропонуємо Гітарну майстерню та Сервісний центр для ремонту музичного обладнання.

ЗМІ: МУЗИЧНИЙ ОНЛАЙН-ОГЛЯДАЧ

Тут можна знайти думки експертів про технічні особливості музичних інструментів та обладнання, дізнаватися про актуальні події в музичному житті
та читати корисні, пізнавальні й, навіть, розважальні статті про Музику і Музикантів.

МУЗИКАНТ.укр працює заради зручності та допомоги Музикантам, адже ми дотримуємося принципу: «Музикант Музикантові Друг»!

м. Київ, м. Одеса
Тел.: (044) 537-15-29, (044) 592-78-50, (050) 411-34-67, 

(068) 761-97-86, (063) 730-53-09
Web-сайт: http://www.МУЗИКАНТ.укр/
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Музична лавка

«Музична Лавка» – всі грані звуку.

Компанія з успіхом працює в сфері музичного бізнесу з 1996 р.  

Представляємо на ринку України ряд найвідоміших світових фірм-виробників: 

– Kawai, Японія – найбільший у світі виробник роялів, фортепіано та  електронних піаніно.
– Schimmel, Німеччина – роялі та фортепіано класу «люкс», традиційні та ексклюзивні.
– Bell-Аudio, Німеччина – акустичні системи, мікшери, підсилювачі , обробка звуку, системи оповіщення.
– Hohner, Нiмеччина – всесвiтньо вiдомi губнi гармошки, акордеони
– Franz Sandner, Німеччина – струнні смичкові інструменти, аксесуари для струнних, духові, фортепіано та роялi.
– Hidrau, Іспанія – банкетки для фортепіано з натуральної деревини різноманітного дизайну
– PianoDisk, Канада – унікальні системи «тихої гри» для Вашого фортепіано

В нашому магазинi в Одесi завжди в наявностi широкий вибір товарiв вiд провiдних компанiй-виробникiв: 

– мiкрофони та навушники;
– звукове обладнання;           
– клавiшнi інструменти;
– акустичнi, електро- та бас-гiтари;
– ударнi та перкусiя;
– свiтловi ефекти;
– роялi та електроннi фортепiано.

У спектр нашої діяльності входить: 

– оптовий і роздрібний продаж музичних інструментів, 
– ремонт навушників, мікрофонів, мікшерів, іншого аудіообладнання, 
– професійне проектування та монтаж «під ключ»  свiтло- та звукотехнiки  для концертних і клубних залів, презентацій, кінотеатрів, караоке-

клубiв, розважальних комплексів, 
– продаж, монтаж і сервіс мультiмедійного обладнання, систем синхронного перекладу, звукового оповіщення, конференц-систем, обладнання

для студій і радіостанцій.

Ми з Вами вже більше 20 років!

Запрошуємо до співпраці власників музичних ресурсів, дизайнерів, викладачів музики, працівників прокату обладнання для сцени. 

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44
Тел.: (048) 714-8686, (063) 735-540
Факс: (048) 714-8686
Web-сайт: http://www.musiclavka.com.ua/
E-mail: office@musiclavka.net
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РеалМюзік

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

Напрямки нашої діяльності:

 продаж професійних музичних інструментів, звукового, світлового, відео та кінообладнання;
 продаж та комплектація обладнання для студій звукозапису та радіомовлення,  кінотеатрів та кіностудій;
 здійснення повного спектру послуг з інсталяції та системної інтеграції в сфері шоу-бізнесу, проектування і дизайну звукових та світлових сис-

тем 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, Blue Microphones, Clair Brothers, Clarity, Denon&Marantz PRO, DiGiCo, DiGi-
Grid, DPA, Drawmer, Dynaudio acoustics, EGOSYS, ESIO, Fane, Fluid Audio, Focal, Furman, HK Audio, IsoAcoustics, Klotz, Magix, Marshal Electronics
(MXL), Meyer Sound, Microtech Geffel, Mipro, MOGAMI, Neutrik, NTI, Phonic, Prism Sound, QSC, RME, Resident Audio, Sonic Core, sE Electronics,
Soundfield, SPL, Titanex, Zoom, Waves Live);

 Світлове обладнання (HighEndSystems, ETC, Teclumen, Robe, Clay Paky, Acme);
 DJ-обладнання (Ableton, Native Instruments, Allen&Heath Xone, Denon DJ, Reloop, UDG);
 Музичні інструменти (Ahead, Albert Weber, Aquarian, Aria, August Foerster, Avallon Design, Nord, DB Percussion, Electro-Harmonix, Elixir, Hardcase,

Hammond, Julius Bluthner, Kurzweil, Morley, Nektar, Paiste, Parker, Pearl, Radial, Randall, Savarez, Studiologic FATAR, Suzuki, Rohema Percussion, Wash-
burn, Jay Turser, Lakeland,  Laney, Musedo, Clayton, Lace, Fusion Strings, Gallien-Krueger);

 Сценічне обладнання (Alustage, Sixtema, CM);
 Акустичні матеріали (Tecsound, Microsorber, Topakustik);
 Відео та кінопроекційне обладнання (DOLBY, NEC, Volfoni, HarknessScreen, Ushio, QSC Cinema, USL).

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

65020, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 17
Тел.: (0482) 34-73-82 

Факс: (048) 726-59-73
Web-сайт: http://www.realmusic.ua/

E-mail: real@realmusic.ua 
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Спілка звукорежисерів України

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 най-
відомішими 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 звукоре-
жисерських робіт.

Члени Спілки ведуть наукову, педагогічну діяльність, активно підтримують просвітницькі, благодійні та дитячі мистецькі проекти.

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Тел./факс: (044) 227-11-40
Web-сайт: http://szu.net.ua/
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Шоу-техніка

Компанія «Шоу-Техніка»працює на українському ринку в області профе-
сійного устаткування для шоу-бізнесу з вересня 2005 року. За цей час
компанія зарекомендувала себе як надійного партнера, здатного реа-
лізувати проекти будь-якого рівня складності: креативний підхід і не-
стандартні рішення в комплексі з високим рівнем професіоналізму. В
2005 році компанія починала з реалізації світлового й звукового устат-
кування. Стрімко розвиваючись, через кілька років «Шоу-Техніка»змогла
запропонувати своїм клієнтам інсталяції з використанням світлового, зву-
кового устаткування провідних світових виробників, а також генератори
спецефектів і сценічні конструкції.

Наша компанія може запропонувати Вам повний спектр послуг із про-
дажу й оренди професійного світлового й звукового устаткування а
також музичних інструментів від простих консультацій до розробки, тех-
нічної підтримки й реалізації найскладніших проектів. З часом нашими
партнерами стали кращі концертні зали, театри, нічні клуби, торгові цен-
три, ресторани України. Налагоджений сервіс, проектно-інженерна
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 налагодження встановленого устаткування.

Сервісне обслуговування:

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

Проектування:

– стадій «П» і «РД» по 19-ти основним концертно-театральним техно-
логічним 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).

м. Дніпро, вул. Ширшова, 18 
Тел.: (056) 790-12-00, (096) 360-00-04
Web-сайт: http://show-technica.com.ua/

E-mail: sales@show-technica.com.ua
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Юритмікс

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».

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 ек-
склюзивного представника понад тридцяти (!) світових лідерів у виробництві музичного обладнання, серед яких такі відомі компанії, як  SHURE, DIS,
RCF, MUSIC GROUP, BEHRINGER, ROLAND, BOSS, PROEL, HERCULES, TAYLOR, MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, M-AUDIO, ALHAMBRA, GHS, ALVAREZ,
ROTOSOUND,  BUGERA, KAPOK, PEARL RIVER, REMO, VIC FIRTH, MAPEX тощо.

Придбати продукцію, яку офіційно представляє в Україні саме «ЮРИТМІКС», можна завдяки наявності потужної та розгалудженої дилерської мережі,
до якої входять  майже 50 регіональних дилерів та мережі магазинів «Світ музичних інструментів Тік-так» в Києві (працює 3 1996 року), Ужгороді та
Мукачевому.

Важливий напрямок діяльності компанії – інсталяційний.  «ЮРИТМІКС» не просто реалізує обладнання, а також  виконує проектування «під ключ»
для об’єктів будь-якої складності та масштабів. 

Ще один напрямок діяльності – прокатний, яким займається окремий підрозділ, що надає комплексні послуги технічного забезпечення профе-
сійного музичного обладнання, а також здійснює встановлення  та технічне обслуговування  мобільної концертної сцени, звукопідсилювального
та світлового обладнання.

Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Недецеї, 30
Тел.: (03131) 314-40, 314-41, (050) 432-0339, 

(050) 432-8825, (093) 996-1775
Web-сайт: http://eurhythmics.com.ua/
E-mail: info@eurhythmics.com.ua

04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 10
Тел.: (044) 467-54-60; 467-54-90
Web-сайт: http://www.tic-tac.kiev.ua
E-mail: info@tic-tac.kiev.ua

88018, м. Ужгород, вул. Капушанська, 5
Тел.: (099) 408-8755
Web-сайт: http://tik-tak.com.ua
E-mail: info@tik-tak.com.ua
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BeTV, Internet-канал

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 он-
лайн-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 зні-
мати.

2. Партнерські проекти

Найбільші музичні заходи, кінофестивалі, культурні події,  інтернет- і бізнес-конференції, лекції, зустрічі, дискусії, круглі столи.  Ми беремо участь у тих про-
ектах, 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 ау-
диторію для перегляду. Працюємо з медіа й соцмережами. Охват аудиторії ( за рік): на сайті: 3 млн. унікальних відвідувачів, на ютубі:  понад 3,3 млн. пере-
глядів.

м. Київ
Web-сайт: http://betv.com.ua/
E-mail: info@betv.com.ua



Український музичний ярмарок – 2017

40

Культпростір

Фундація «КультАура» створює, реалізує та всіляко підтримує громадські культурні ініціативи, мистецькі спільноти, освітні проекти, книговидання
та кіновиробництво.

До складу громадської ради фундації «КультАура» входять авторитетні громадські діячі, музиканти, художники, режисери, продюсери, арт-менед-
жери та журналісти, які створили та успішно реалізовують масштабні культурні  проекти, домоглися справжніх професійних успіхів в галузі культури
(в широкому сенсі). Це не об’єднання однодумців по професії, це союз однодумців по відношенню до культури.

Наша мета − повернути належну увагу до культури усіх верств населення та інституцій.

04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 13/9, оф. 25
Тел.: (067) 231-71-32

Web-сайт: http://cultprostir.ua/
E-mail: info@cultprostir.com.ua
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Інформаційна агенція 
культурних індустрій ПРО

Інформаційна агенція культурних індустрій – це єдине інформаційне агентство в Україні, що спеціалізується на виробленні новин з культурного життя 
України та світу. 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.

м. Київ - 01001, а/с 378 В
тел.: 096 709-70-79
Web-сайт: http://i-pro.kiev.ua/
E-mail: info@i-pro.kiev.ua
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Музична Школа, журнал

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.

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

Факс: (044) 286-36-03, 286-82-20
Web-сайт: http://musics.net.ua/

E-mail: musics@ukr.net
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Уроки вокалу, журнал

Навчальне видання орієнтоване на широку читацьку аудиторію. Воно корисне для викладачів вокалу дитячих музичних шкіл (знайомить з новими методи-
ками постановки голосу  кращих викладачів вокалу зі всієї України); для учнів, які вже навчаються вокалу (у відео-уроці багато практичних вправ, розпіву-
вань, рекомендацій викладачів, що виявили свою ефективність 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 використовуються, обов’язково пояснюються).

01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 39, к. 46
Тел.:  (044) 286-36-03, 286-82-20
Факс: (044) 286-36-03, 286-82-20
E-mail: musics@ukr.net
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Всеукраїнський молодіжний 
інформаційно-аналітичний журнал

«СТІНА»

Виходить з 2005 року.
Мови видання: українська та російська.
Періодичність: 1 раз у квартал (3 місяці).

Тематика охоплює культурологічні та духовні аспекти людського життя, починаючи від освіти і закінчуючи музикою, кінематографом, літературою ...

Основні рубрики: музика, кіно, колаж, освіта, досвід пізнання себе.

м. Київ
Тел/ факс: (044) 456-63-18

Web-сайт: http://stina.kiev.ua/
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