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БІЗНЕС-ЕКСПОЗИЦІЯ 

Виробники. Дистриб’ютори 
 

 

 

 

 
 
Art Planet - український виробник товарів для творчості 
+380 67 324 15 53 
+380 50 346 31 77 
E-mail: i.love@artplanet.com.ua 
Web: www.artplanet.in.ua 
Наша компанія пропонує Вашій увазі товари для творчості і для 
дітей преміум якості. Ми є виробником та прямим імпортером 
даних товарів, тому дуже уважно стежимо за якістю продукції та 
відгуками на товари від Вас, дорогі наші покупці. Наша мета, щоб 
Ви користувалися нашими товарами з радістю і задоволення від 
покупки. Тому бажаємо Вам творчого настрою, натхнення та 
позитиву!) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:i.love@artplanet.com.ua
http://www.artplanet.in.ua/
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BRIOLEX™ 
+380 67 000 23 76 
E-mail: assistant2briolex@gmail.com 
Web: https://briolex.com/ua/ 
БРІОЛЕКС – надійний оптовий постачальник трендової фурнітури, 
елементів та матеріалів для рукоділля та декорування одягу 
безпосередньо з фабрик-виробників. 
На ринку 11 років. В свій час ми стали першими серед 
постачальників в Західному регіоні, хто запропонував настільки 
великий асортимент елементів декорування. Понад 5000 
найменувань. 
Вже понад 10 років ми рухаємося вперед, зберігаючи активні темпи 
зростання. Розвиваємося і будуємо міцні партнерські відносини, які 
засновані на чесності, повазі, довірі. 
Ми не сподіваємося на «одноразову вигоду» – надприбуток від 
одного замовлення. У фокусі наших інтересів – довгострокова, 
взаємовигідна і плідна взаємодія. 
Кожен клієнт – це, перш за все, добрий друг і близька по духу 
людина, а не «джерело отримання фінансового прибутку». Це 
учасник грандіозної команди, яка працює на успіх спільної справи. 
Для нас важливо, щоб з BRIOLEX було зручно і приємно працювати. 
 
 
 
 
 

mailto:assistant2briolex@gmail.com
https://briolex.com/ua/
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BUTTERFLY, компанія 
Харків, Україна 
+380 57 759 40 77 
+380 98 503 10 95 
E-mail: sales@butter-fly.com.ua 
Web: http://www.butter-fly.com.ua 
Виробник товарів для рукоділля. Особливість дизайну – нелінійна 
техніка, що дозволяє чіткіше передати особливості картини. Багато 
сюжетів зроблені в круговій техніці. Також компанія виробляє 
фоторамки на замовлення. 
 
 
CREATIVниця 
+380 68 555 98 15 
+380 66 555 98 15 
+380 73 555 98 15 
Instagram: creativnytsya 
У магазині “CREATIVниця” Ви можете знайти: 
- широкий асортимент якісних тканин європейських виробників, 
- допоміжні матеріали, 
- товари для творчості та рукоділля, 
- широкий вибір пряжі та аксесуарів, 
- послуги ательє та багетної майстерні. 
 

 
DOME-CRAFT (Dimensions-Україна) 
+380 50 075 86 87 
+380 68 571 04 55 
Web: http//www.dome.in.ua/ 
Компанія Dome-Craft - офіційний представник продукції Dimensions 
на території України. Також реалізуємо гуртом набори для вишивки 
від найкращих світових виробників, аксесуари для рукоділля. 

mailto:sales@butter-fly.com.ua
http://www.butter-fly.com.ua/
https://www.instagram.com/creativnytsya/?hl=ru
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Golden key 
+380 95 162 54 98 
E-mail: artempita@gmail.com 
Гравірування на сувенірах. 
 
 
LUCA-S 
Базова вул., 17/10, состав 18, Одеса, Україна 
+380 50 212 10 38 
+380 63 391 91 33 
+380 96 257 58 30 
E-mail: opt@luca-s.com.ua 
Web: http://www.luca-s.com.ua/ 
Широкий вибір товарів для рукоділля: Заготовки платтів і 
вишиванок, набори для вишивання, для виготовлення листівок, 
закладок для книг, декоративних килимків, сумок, подушок. П'яльця 
для вишивання і ткацькі верстати "Luca-S. Муліне "Rosace-", 
"Anchor", канва "Zweigart", гобеленова розлінована канва, Аїда 14, 
16, 18 "SP Luca-S". Та багато іншого. 
 
 
NOVA SLOBODA 
Плеханівська вул., 117, з-д «Холодмаш» (ст. м. «Завод ім. 
Малишева»), Харків, Україна 
(+380 50) 840 80 47 (Vodafone) 
(+380 68) 288 60 59 (Київстар) 
E-mail: om@novasloboda.com 
Web: novasloboda.ua 
Один з найбільших в Україні виробників наборів для вишивки. 
Унікальні технології та висока якість протягом 15 років роботи. 
 
 

mailto:artempita@gmail.com
mailto:opt@luca-s.com.ua
http://www.luca-s.com.ua/
mailto:om@novasloboda.com
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SkladUSA 
1630 91st Ave NE, Suite 108, Blaine, MN 55449 
0800 217 096 
E-mail: press@skladusa.com 
Web: https://skladusa.com 
SkladUSA — компанія, яка допомагає українським продавцям 
хендмейд-товарів стати ближче до їх закордонних клієнтів. 
SkladUSA пропонує повну підтримку продавця на всіх етапах: від 
оформлення замовлення до доставки покупцю в будь-який куточок 
світу. 
Крім того, інноваційна система SkladUSA дозволяє повністю 
автоматизувати  усі робочі процеси, прив’язавши магазини з будь-
яких закордонних маркетплейсів та окремі інтернет-магазини до 
єдиного кабінету, що дозволяє продавцю оперативно 
контролювати замовлення, відправлення та надходження коштів на 
рахунки. 
ПОСЛУГИ 
Експрес-відправлення - доставка з України в будь-яку точку планети 
- США, Канаду, Європу, Азію за спеціальними цінами від 
перевізників в найкоротші терміни 
Консолідовані відправлення - оптимальний вид доставки 
відправлень невеликого розміру через склад в США 
Організація приймання платежів з PayPal і кредитних карт - 
здійснюємо виплати коштів в доларах без конвертації, затримок і 
обмежень на банківські рахунки і рахунки Payoneer  
FBM Fullfilment - отримання, зберігання, пакування та відправлення 
покупцю товарів зі  складу в Міннесоті, США 
FBA Prep-Center - реалізація товарів на Amazon за допомогою FBA 
Fulfilment центру 
 

mailto:press@skladusa.com
https://skladusa.com/
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VIRENA 
+380 96 21 34 163 Гурт 
+380 66 45 11 425 Роздріб 
Web: www.virena.in.ua 
Facebook: virena.club 
Instagram: virena.in.ua 
Youtube: Virena Ua 
VIRENA - український виробник товарів під вишивку. Ми 
розробляємо цікаві авторські вироби.  
Постійно шукаємо нові ідеї для вишивки.  
Щотижня випускаємо новинки.  
Постійно контролюємо якість виробів, тому що для нас 
задоволений клієнт це найвища цінність!  
Створюйте цікаве разом з VIRENA) 
 
 
АБРИС АРТ - виробник наборів для вишивки бісером та хрестом 
Шевченко вул.,142 А, Харків, Україна 
+380 98 373 82 80 
+380 99 100 52 36 
+380 63 921 94 80 
E-mail: art@abrisart.com 
Web: www.abrisart.com 
Facebook: Абрис Арт 
Бажаєте бути модними і сучасними - броши і браслети від Абрис 
Арт. Бажаєте створити унікальний інтер’єр в оселі - картини від 
Абрис Арт. Бажаєте зробити власноруч подарунок - листівки і 
магніти від Абрис Арт. Створимо шедевр разом з Абрис Арт! 
 
 
 
 

http://www.virena.in.ua/
https://www.facebook.com/groups/virena.club/announcements
https://www.instagram.com/virena.in.ua/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UC0IsHTEK_mCmqs98tetoKzQ/featured
mailto:art@abrisart.com
http://www.abrisart.com/
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АВАНТІ, ТОРГОВИЙ ДІМ 
Рибалка вул., б.13, кв.62, Харків, 61082, Україна 
+380 67 571 38 68  
E-mail: avanti2020@ukr.net 
Web: https://www.avantiyarn.com 
https://yarninbobbins.com.ua 
https://avantiopt.com 
ТОРГОВИЙ ДІМ «АВАНТІ» понад 25 років на ринку України. Прямий 
постачальник пряжі з натуральних, штучних і змішаних волокон з 
Італії, Туреччини та Китаю високої якості та у великому асортименті. 
Для трикотажного виробництва, ручного та машинного в'язання у 
бобінах і моточках, оптом і в роздріб. 
 
 
АЗУР, арт-магазин 
+380 98 308 39 39 
+380 93 308 39 39 
Web: http://azur.com.ua/ 
Матеріали для хобі та творчості. 
 
 

АПЛІ КРАПЛІ 
Соборності вул., 4, Клавдієв., Київська обл., Україна 
+380 67 607 04 68 
E-mail: apli.krapli@gmail.com 
Web: https://apli-krapli.com.ua/ 
Наша компанія є виробником товарів для дитячої творчості та 
випускає широкий асортимент товарів для дітей віком від 3 років: 
- м’які аплікації, мозаїки та дитячі набори різних напрямків та 
вікових категорій; 
- товари з фетру, елементи інтер’єру та засоби для декорування; 
- дерев’яні основи для декупажу та різноманітні заготовки; 
- дерев’яні будиночки для ляльок, набори для розфарбування. 
Вся продукція виготовляється на власному виробництві і відповідає 
найвищим вимогам якості та безпеки. 

mailto:avanti2020@ukr.net
https://www.avantiyarn.com/
https://yarninbobbins.com.ua/
https://avantiopt.com/
http://azur.com.ua/
mailto:apli.krapli@gmail.com
https://apli-krapli.com.ua/
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ВДВ. Найкращі традиції рукоділля 
Ломоносова вул., 21/14, Київ, 03127, Україна 
+380 44 258 05 53 
Web: http://www.vdvkiev.com.ua/ 
www.vdvcreative.com.ua - інтернет-магазин 
Ми пропонуємо великий асортимент товарів для вишивки високої 
якості. Пряме постачання дозволяє підтримувати постійну 
наявність товару на складі. 
 
 
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 
Івана Камишева вул., 9, Харків, Україна 
+380 99 297 26 39 
E-mail: info@volshebnaya-strana.com.ua 
Web: http://www.volshebnaya-strana.com.ua/ 
Компанія спеціалізується на виробництві наборів і схем для 
вишивання бісером з галерейною натяжкою на підрамник, магнітів 
та листівок для вишивання бісером, а також наборів для вишивки на 
дерев'яній і пластиковій основі. 
 
 
Гулівер інтернешнл СУУ ТОВ 
(ТМ «Діамантові ручки») 
Вишгородська вул., 46, Київ, Україна 
+380 44 364 00 97 
+380 67 100 98 76 
E-mail: info@diamond-hands.com.ua 
Web: www.diamond-hands.com.ua 
Оптовий продаж товарів для творчості та рукоділля: набори для 
творчості зі стразами, вироби з пінопласту. Фетр на метраж та в 
аркушах: однотонний, з принтом, на клейовій основі. Полімерний 
матеріал ЕVA. Декоративні вироби з фетру, помпони, стрічки, 
мереживо, тасьма. 

http://www.vdvkiev.com.ua/
http://www.vdvcreative.com.ua/
mailto:info@volshebnaya-strana.com.ua
http://www.volshebnaya-strana.com.ua/
mailto:info@diamond-hands.com.ua
http://www.diamond-hands.com.ua/
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Гуліян ПП 
+380 67 612 95 55 
E-mail: guliyan.grigory@ukr.net 
Продаж високоміцних ниток для усіх видів рукоділля. Гаманці, 
ремені, сумки, рукавички (ручне та машинне шиття), намисто, 
гердани, бісерне рукоділля. Текстильні вироби та багато іншого. 
 
 

 
 
 
ДАРТ МОЛДІНГ ТОВ 
Львівське шосе, 63/2, Хмельницький, Україна 
+380 98 569 96 99 
+380 66 042 46 63 
E-mail: dartmoldingsales@gmail.com 
ТОВ «ДАРТ МОЛДІНГ» - фабрика з виробництва пластикового 
багету. 
 
 
 
 
КЛЕВЕР ПРОДАКШН ГРУП, ТзОВ 
Герцена вул., 10, Хмельницький, Україна 
+380 67 238 55 26 
E-mail: Manager2@cleverdecor.com 
Web: www.clever-decor.com 
Клевер Продакшн Груп - виробник пластикового багету в Україні. 
 
 
 
 
 

mailto:guliyan.grigory@ukr.net
mailto:dartmoldingsales@gmail.com
mailto:Manager2@cleverdecor.com
http://www.clever-decor.com/
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МАРІЧКА, ТМ 
Шевченко вул., 317, Харків, 61033, Україна 
+380 98 029 77 75 
+380 95 752 07 07 
+380 57 751 21 71 
+380 57 714 10 65 
E-mail: marichka-biser@ukr.net 
marichka.biser@gmail.com 
Web: http://www.marich-ka.com.ua/ 
ТМ "Марічка" - відома торгова марка, яка спеціалізується на 
виробництві наборів для вишивання нитками, бісером та стрічками. 
Виробляємо набори для вишивання нитками у різних техніках! 
Хрестиком, в техніці "декоративні шви" і "лонгстіч". 
 
 
Муркины рукоделки 
Київ, Україна 
+380 66 058 73 75 
E-mail: admin@rukodelki.dp.ua 
Web: www.rukodelki.com.ua/ 
Оптово-роздрібний продаж наборів для вишивання та рукоділля. 
Офіційний представник в Україні Торгових Марок - Classic Design, 
Мережка, Овен, МП студія, Чудова голка, Зроби Своїми Руками. В 
асортименті 30 000 найменувань товарів. 
 
 
 
 

mailto:marichka-biser@ukr.net
mailto:marichka.biser@gmail.com
http://www.marich-ka.com.ua/
mailto:admin@rukodelki.dp.ua
http://rukodelki.com.ua/
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Пуговки, Творча Майстерня 
+380 50 067 12 87 
E-mail: pugovkitm@gmail.com 
Web: www.pugovkitm.com.ua 
Іграшки ручної роботи, матеріали для рукоділля, тканини для 
печворка, аксесуари для виготовлення. 
 
 
РУКОДЕЛЬНЫЙ СУНДУЧОК 
+380 97 659 26 64 
+380 97 977 57 68 
E-mail: rukodelniy.sunduchok@gmail.com 
Web: www.rukodelniy-sunduchok.com.ua 
Роздрібний продаж товарів для рукоділля: тканини для вишивки, 
муліне, бісер, аксесуари. 
 
 
САМОДЕЛКИ, арт-студія 
Володимирська вул., 69, Київ, Україна 
Web: http://samodelki.com.ua/ 
Арт-майстерня ідей та подарунків. Арт-коуч. 
 
 
Софронов О.Ю., ПП 
Краківська вул., 14/6, метро Дарниця, Київ, Україна 
+380 98 007 49 66 
+380 95 788 74 43 
+380 63 681 83 95 
E-mail: tvoistil@ukr.net 
Набори для вишивання фірми «Панна», «Алиса», «Чудесная Игла», 
«Luca-S». Фурнітура фірми «Гамма». Муліне фірми «Гамма», бісер і 
схеми для вишивання бісером фірми «Чарівна Мить». Канва фірми 
«Гамма», Zweigart, домоткане полотно виробництва Україна. 
 

mailto:pugovkitm@gmail.com
http://www.pugovkitm.com.ua/
mailto:rukodelniy.sunduchok@gmail.com
http://www.rukodelniy-sunduchok.com.ua/
http://samodelki.com.ua/
mailto:tvoistil@ukr.net
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АЛЕЯ ДИЗАЙНЕРІВ 
 
 
 

Boho For Life 
(066) 372 09 20 
jdanowa.inna@gmail.com 
Instagram: boho__for__life 
Виготовлення жіночого одягу з натуральних тканин із елементами 
вишивки. 
 
MoDoo Jewels&Clothes 
(095) 792 82 82 
tallachka@ukr.net 
Instagram: modoojewels 
MoDoo - це одяг та прикраси для жінок зі смаком! 
 
ОМ, дизайнерська студія 
(098) 594 21 28, (063) 522 93 24 
oksana_mishko@ukr.net 
Facebook: OMdesignBags 
Instagram: oksanamishko 
Авторські сумочки та одяг з ручним розписом для жінок та чоловіків. 
 
SHTAPEL' 
(095) 062 24 76 
kateryna@shtapel.com 
Instagram: shtapelkyiv 
Українське бохо вбрання. 
 
 
 

mailto:jdanowa.inna@gmail.com
https://www.instagram.com/boho__for__life/
mailto:tallachka@ukr.net
https://www.instagram.com/modoojewels/?hl=ru
https://www.facebook.com/OMdesignBags
https://www.instagram.com/oksanamishko/
mailto:kateryna@shtapel.com
https://www.instagram.com/shtapelkyiv/
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Вишиванки від виробника бренд Мотив 
(096) 668 85 72 
Motyvforyou@gmail.com 
Instagram: motyv_vyshyvanka 
Український бренд вишиваного одягу «Мотив» для тих, хто хоче йти в 
ногу з тенденціями та водночас відчувати єдність з національними 
традиціями. 
 
Матвійчук ПП 
(098) 599 08 93 
matviychukt74@gmail.com 
Facebook: tayanashop.ua 
Рідна мода. 
 
Стиль України від Тетяни Павловської 
(067) 274 58 15 
Style.of.ukraine@gmail.com 
Instagram: style_of_ukraine 
Вишиті мрії із бісеру. Найкраще, бо українське. 
 
ТроянДА ТМ 
(095) 887 96 28 
mironyaksvetlana@ukr.net 
Facebook:  
Авторські сумочки, гаманці, рюкзаки та інше під вишивку бісером та з 
вишивкою. 
 
Шиємо на замовлення 
Instagram: lilia.moda 
Модельєр головних уборів. Стиліст 
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HANDMADE-ART 
 

ABETKABOX фанерні коробки 
(067) 993 99 31 
abetkabox@gmail.com 
www.abetkabox.com 
Фабрика фанерних коробок та інших 
фанерних і дерев'яних виробів. 
 
Aiwood 
(066) 019 05 98 
anika9616@gmail.com 
Instagram: @aiwood21 
дерев'яні вироби - декор для дому. 
 
AnnaBazylevych 
(050) 243 94 82 
13annabaz@gmail.com 
Instagram: @iam_annabaz 
Вишивка стрічками. Картини, 
сумочки, скриньки та багато іншої 
краси!) 
 
Art.veselka 
(050) 700 00 45 
vesel_ka@ukr.net 
Instagram: art.veselka 
Декоративні тарілки - сучасний 
декор для наших осель. Подарунки з 
розписом. 
 
BijouRoom 
(067) 491 08 26 
ggg82@ukr.net 
Instagram: bijouroom 
Ексклюзивні прикраси для жінок. 
Тільки натуральні матеріали. 

 
 

 

CHARIVNI 
(093) 348 58 31 
tess145@i.ua 
https://charivni.com/ 
Фішка одягу Charivni - це принти із 
зображенням улюблених тварин і 
природи з 3D. 
 
Chik-chik.prom.ua 
(093) 675 60 50 
loreincgroup@gmail.com 
www.chik-chik.prom.ua 
Товари для кутюрної вишивки, 
паєтки, намистини, кабошони. 
 
DjutomaniЯ 
(067) 756 26 65 
kiseleova.aleon@yandex.ru 
Instagram: _alena._77 
В'язання, джутова нитка. 
 
Dream Studio, майстерня 
(050) 219 58 81 
morethendream@yahoo.com 
www.morethandream.com.ua 
Унікальні ловці сновидінь і мандали. 
Все для затишку вашої оселі. 
 
Erebore 
(066) 924 39 99 
Frau.tafel@gmail.com 
Instagram: erebore.jewellery 
Авторські ювелірні роботи. 
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Feyeva Art 
(063) 844 16 07 
Svetlanafeeva@gmail.com 
www.feeva.pro 
Сучасні інтер’єрні картини в 
змішаних техніках. 
 
Furnitkani 
(068) 680 28 05 
opsi@ukr.net 
Instagram:  #Furnitkani 
Тканини, фурнітура, все для шиття. 
 
Irish-lace – Collett 
(050) 903 70 58 
ve051078@gmail.com 
Instagram: irish-lace.in.ua 
Вироби ручної роботи. Ірландське 
мереживо, виконане гачком та 
голкою. Ексклюзивні. 
 
Iveri Handmade Jewelry 
(093) 759 27 87 
biolo@ukr.net 
Instagram: iveri_handmade 
Автентичні прикраси ручної роботи у 
штучній кількості в унікальних 
мозаїках. 
 
JV scrap studio 
(097) 307 43 89 
Nysua.17@icloud.com 
Instagram: @julia_volochai 
Чарівна скриня мамині скарби ручної 
роботи, 3D листівки. Індивідуальні 
замовлення. 

 
 

 
 
 

KeeperWood 
(096) 926 86 72 
officemaysternyad@gmail.com 
Instagram: keeperwood_ua 
Створимо затишок вдома. 
 
Lanamiwool 
(096) 415 53 10 
0791.svetlana@gmail.com 
www.lanamiwool.com 
Одяг та аксесуари з вовни. 
 
La Vita e Bella Handmade 
(063) 561 51 18 
vitallilife@ukr.net 
Instagram: la_vita_e_bella_hand_made 
Ексклюзивні екосумки, сумки-
рюкзак, мішечок для дрібниць! 
Розпис ручної роботи! 
 
Le Morelli 
(068) 777 61 37 
lemorelli2019@gmail.com 
Instagram: python.croco.ua 
Дизайнерські сумки, гаманці та інші 
вироби зі шкіри пітона, крокодила, 
варана. 
 
Lentomania 
(098) 373 50 05 
Shop@handmaking.com.ua 
www.Handmaking.com.ua 
Більше 7000 видів матеріалів для 
декору, весільного оформлення та 
рукоділля. 
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Liudmyla Zoriana 
(050) 252 91 90 
polonynaverbena@gmail.com 
Facebook: Liudmyla Zoriana 
Конопляний одяг рідненьке до тіла і 
душі. Все в одному екземплярі. 
 
Loskkutok 
(067) 445 22 94 
Loskkutok@gmail.com 
Facebook: @loskkutok.ua 
Loskkutok - майстерня маленьких 
текстильних див. 
 
Lux Fur. Пальта. 
(067) 291 21 65 
Natasha.shubonka@gmail.com 
Український виробник. Пальта та 
кардигани з альпаки. 
 
Milano Хустки шалики 
(099)7060397 
kovallidia007@gmail.com 
www.milano.in.ua 
www.milano2.in.ua 
Milano Хустки шалики. 
 
Milena-decor.com.ua, інтернет-
магазин 
(098) 152 29 11 viber 
(093) 276 71 97 
milena.decor@gmail.com 
www.milena-decor.com.ua 
В нашому інтернет-магазині великий 
вибір, приємні ціни та швидке 
відправлення. 
 
 

 
 
 

Morgun Elena 
(099) 098 72 78 
elena.morgun@formula-
vdohnovenia.com 
Instagram: morgun_elena 
Створення своїми руками альбомів 
для фотографій. Легко і просто. 
Доступно кожному. 
 
NAJVAsoap 
(067) 327 16 37 
snstaisns@gmail.com 
www.najvasoap.com.ua 
Натуральне мило, олійні парфуми, 
масляна продукція для тіла, арома 
свічки. 
 
Nati Art Ceramics 
(050) 974 93 19 
natiartceramics@gmail.com 
Instagram: nati_art_ceramics 
Керамічні вироби з душею. 
 
OlKoGlassStudio 
(067) 504 10 67 
kholja66@gmail.com 
Instagram: olkoglassstudio 
Прикраси з діхроїчного скла, 
аксесуари. 
 
PALEO METEORYTYKA 
(050) 543 63 53 
paleo.ua@gmail.com 
Facebook: paleor 
"PALEO METEORYTYKA" 
Скам'янілості, метеорити, прикраси 
з бурштину. 
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Pulltonic 
(098) 544 26 04 
mariya.ulko@gmail.com 
Светри. Жакети. 
 
Queen hand made 
(068) 189 72 58 
larastegura@gmail.com 
Instagram: @queen_handmade_ukr 
Брошки з чеського бісеру, прикраси 
з вау ефектом. 
 
Red Darkness Jewelry 
(099) 501 71 77 
oksanabatyuk@gmail.com 
Instagram: red_darkness_craft 
Створені руками прикраси із 
полімерної глини для поціновувачів 
унікального. 
 
RENKO 
(097) 859 67 58 
anna.bugarenko@ukr.net 
Instagram: renko_ua 
RENKO - український бренд, який 
виготовляє головні убори та 
аксесуари. 
 
REMINCHES 
(067) 964 25 26 
nimfullis@gmail.com 
www.reminches.sckalen.com 
Ремені ручної роботи. Унікальна 
фурнітура в техніці чеканка. 
 
 
 
 

 
 
 
Resin art by Irina Glushko 
(067) 751 70 71 
glushko.irina@ukr.net 
Instagram: Resin_art_by_Irina_Glushko 
Ексклюзивні дизайнерські предмети 
декору з художньої смоли. 
 
Royal Case Ua 
(063) 064 08 88 
Royalcaseua@gmail.com 
Instagram: royalcaseua 
Український бренд шкіряних виробів 
ручної роботи. 
 
Scrubmeow_ua 
(050) 185 91 75 
Katyapopova333@gmail.com 
Instagram: Scrubmeow_ua 
Мене звати Катя і я роблю косметику 
своїми ручками! Працюю вже більше 
року! 
 
Sewing workshop Krut 
(097) 996 46 64 
vojlok2014@gmail.com 
Instagram: igorkrut2241 
Ексклюзивні шкіряні сумки, гаманці, 
валянки, домашні капці. 
 
Sh&Wood 
(097) 564 80 58 
Misstania1116@gmail.com 
Instagram: wood_home_accessories 
Вироби ручної роботи з цінних порід 
деревах для декору та 
повсякденного використання. 
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Shikimiki 
(050) 311 78 22 
(068) 344 34 09 
Shikimikilove@gmail.com 
https://shikimiki.ua/ 
Instagram: Shikimiki_studio 
Компанія Shikimiki створена для 
втілення в життя Ваших креативних 
ідей. 
 
Sky Swallow 
(063) 658 82 66, (050) 169 57 92 
Skyswallow.kiev@gmail.com 
Facebook: SkySwallowKiev 
Фанерні заготовки для творчості 
гуртом та вроздріб. Індивідуальні 
замовлення. 
 
Sokolova 
(096) 318 07 51 
Lana113@ukr.net 
www.sokolova.net.ua 
Авторські сумки від українського 
дизайнера Світлана Соколова. 
 
Spa_bukett_ua 
(066) 019 05 98 
anika9616@gmail.com 
https://spabukett.com.ua 
Квіти з мила - дивуй красиво. 
 
StelSilver Авторська майстерня 
(068) 795 78 37 
stelsilverstudio@gmail.com 
Instagram: stelsilver_studio 
Авторскі ювелирні вироби виконані 
вручну без ескізів в одному 
екземплярі. 

 
 
 
Super-milo. Квіти з мила 
(097) 904 65 14 
oks.rad@ukr.net 
Instagram: super_podarok_ua 
"Super-milo". Квіти з мила, 
композиції, подарункові бокси. 
Виготовлено з любов'ю ❤ 
 
takKaynar, вироби з шкіри 
(067) 873 19 90 
tanyakaynar@gmail.com 
Facebook: takKaynar 
Вироби з шкіри; картини, сумки, 
рюкзаки, гаманці. броши, сережки, 
браслети. 
 
TALLA 
(050) 570 37 68 
kasoka@ukr.net 
Instagram: @talla_handmade 
Всі торбинки виконані в 
різноманітних техніках з натуральних 
матеріалів. 
 
The Cotton, магазин 
thecotton.ua@gmail.com 
www.thecotton.com.ua 
Натуральні тканини для шиття та 
рукоділля. 100% бавовна - сатин, 
бязь, преміум-хлопок, муслін. 
Оптовий та роздрібний продаж. 
 
Tiхон.UA 
(097) 147 45 44 
tixon.com.ua@gmail.com 
Instagram: @tixon.ua 
Наші вироби самі найкращі. В нас 
цільне дерево, якісні і дорогі 
матеріали, розпис. 
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Two Bulls & A Carriage 
(067) 322 82 22 
bullsandcarriage@gmail.com 
http://twobullsandacarriage.com 
Шкіряні речі, за право володіти 
якими будуть боротися ваші онуки. 
 
VIRA style 
(067) 704 27 79 
iriskavasiliska75@gmail.com 
Instagram: _vira_style_ 
Ексклюзивні сумочки, рюкзачки, 
гаманці, косметички з високоякісної 
екошкіри. 
 
VISbags 
(098) 456 61 54 
ladysnaily@gmail.com 
Instagram: visbags 
Сумки та рюкзаки зі шкіри 
українського виробництва. 
 
Wooden Organizer 
(096) 322 32 77 
Woodorgcom@gmail.com 
www.kazhdomy.in.ua 
Ми виробники дерев’яних 
органайзерів для рукоділля, 
прикрас, аксесуарів та ін. 

 
Vovkbag 
(050) 609 81 01 
natalka.vovk71@gmail.com 
Instagram: vovkbag 
Еко-сумки. 
 
 
 

 
 
 
WOWknitted 
(093) 146 96 01 
wowyarn4knt@gmail.com 
www.wowknitted.com.ua 
Вироби з трикотажної пряжі. 
Трикотажна пряжа, заготовки з 
фанери, аксесуари. 
 
Zefirka Ukraine 
(067) 766 00 43 
getman.iuliia1976@gmail.com 
Instagram: zefirka_ukraine 
В‘язані вироби з рафї, джуту та 
трикотажної пряжі. В‘язані вироби з 
рафї, джуту та трикотажної пряжі. 
 
Акварелі Світлани Юрченко 
(097) 750 97 75 
sve.yurchenko@gmail.com 
www.sve-yurchenko.com 
Дивний світ в акварелях. 

 
Аксесуари зі шкіри 
(067) 539 61 71 
malikovakaterina215@gmail.com 

Instagram: malikova_master 
Аксесуари зі шкіри ручної роботи: 
портупеї, ремені, баски, корсети, 
браслети. 
 
Арт – Магія 
(066) 714 08 21 
n_strokan@ukr.net 
http://www.artmagic-handmade.com 
Серветки для декупажу, заготовки, 
трафарети, силіконові молди, 
фарби, лаки. 
 

mailto:bullsandcarriage@gmail.com
http://twobullsandacarriage.com/
mailto:iriskavasiliska75@gmail.com
mailto:ladysnaily@gmail.com
https://www.instagram.com/visbags/
mailto:Woodorgcom@gmail.com
http://www.kazhdomy.in.ua/
mailto:natalka.vovk71@gmail.com
https://www.instagram.com/vovkbag/?hl=ru
mailto:wowyarn4knt@gmail.com
http://www.wowknitted.com.ua/
mailto:getman.iuliia1976@gmail.com
https://www.instagram.com/zefirka_ukraine/
mailto:sve.yurchenko@gmail.com
http://www.sve-yurchenko.com/
mailto:malikovakaterina215@gmail.com
https://www.instagram.com/p/CTYk0seCn9Q/?utm_medium=copy_link
mailto:n_strokan@ukr.net
http://www.artmagic-handmade.com/


 
 

25 

 

 
 
 
Бердник Тетяна. Майстер ошібани 
(063) 446 49 57 
berdnik.tat@ukr.net 
www.floristika.org.ua 
Ошібана - мистецтво створення 
картин за допомогою висушених під 
пресом рослин. 
 
В гостях у Натки – рукоділки 
(050) 819 75 19 
nata.shamenko@ukr.net 
https://www.ynatki.com.ua 
Наш магазин представляє все для 
вишивки хрестиком, бісером. 
Колекційні наперстки. 
 
Валяний одяг 
(095) 158 94 21 
skotsuba.p@gmail.com 
https://svitlana.co.ua 
Facebook: svetlanakotsyubaa 
Авторський одяг з валяної вовни. 

 
Вироби з каменю 
(067) 503 20 03 
Kravcenkoanatolij399@gmail.com 
Вироби з каміння на будь який смак. 
 
Витребеньки Влокс 
(097) 538 80 89 
ksona18@gmail.com 
Facebook: vytrebenki 
Instagram: rukodilni_vytrebenki 
Тканина ручного фарбування для 
вишивки хрестиком, чохли на п'яльця 
та ку-снапи. 
 
 

 
 
 
Галерея льону 
(067) 133 92 22  
Етноодяг з льону. 
 
Гарлицкая 
(096) 221 24 72  
garlitzkaya@gmail.com 
Instagram: garlitskaia 
Сумки, бавовна, шкіра. 
 
Гарненькі прикраси 
(067) 948 79 85 
Бісер кольє, квіти з глини, намисто з 
перлин та камінців і т.д. 
 
Дарунок Ангела 
(096) 387 71 22 
ksenikona@ukr.net 
Instagram: darynok_angela 
Живопис, вітражні, текстильні 
сувеніри і натуральне мило. 
 
ДекупажиК, творча студія, магазин 
(098) 680 40 19 
dekupagik@gmail.com 
www.dekupagik.com.ua 
Великий вибір товарів для декупажу, 
флористики та творчості. Власне 
виробництво. 
 
Жіноча спокуса 
(098) 25 25 543 
i.sidoruk777@gmail.com 
https://skrynya.ua/ru/sidoruk 
Ексклюзивні ручні розписи одягу та 
палантинів, прикраси ручної роботи. 
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Зайкіна коморка 
(097) 517 71 15 
zajkina.kamorka@gmail.com 
Facebook: zajkinakamorka 
Товари для вишивки та рукоділля. 
Дерев'яні заготовки для вишивки. 
 
Звенигородська карамель 
(068) 983 60 71 
www.zven-ka.top 
Натуральні солодощі, виготовлені 
без використання барвників та 
консервантів. 
 
Іграшка Сувенір ЯкТак 
(097) 491 97 50 
jaktakua@ukr.net 
Facebook: jaktak.ua 
Як Так? Запитаєте Ви. Іграшка 
«JakTak®», яка Вас здивує !!! 
 
Іграшки 
(067) 397 29 48 
katara-1@ukr.net 
Facebook: 
Іграшки Куценко Ганни. 
 
КЛАПТИК, майстерня 
(067) 995 05 51 
bolwesveta@gmail.com 
Представлені вироби в техніці 
«печворк», або «клаптикового 
шиття», коли за принципом мозаїки, 
зшивається цілісний виріб із 
клаптиків тканин. 
 
 

 
 
 
 
Колібрі / Collibri 
(050) 410 60 05 
L_Kudashkina@ukr.net 
Подарунки та сувеніри. Магазин 
позитивних речей для Вас та ваших 
друзів! 
 
Корисні речі 
(097) 500 22 66 
pv.agliullin@gmail.com 
http://цех.укр 
Манікюрні та педікюрні інструменти з 
ручною заточкою. 
 
Крамниця Оксани Грушецької 
(050) 201 71 89 
Oks-supper@i.ua 
www.Kog.net.ua 
Крамниця Оксани Грушецької – 
найбільший вибір герданів та 
виробів з бісеру. 

 
Лавка майстрів 
(096) 319 36 62 
gilevich190870@gmail.com 
Вишиті подушки створюють затишок 
в вашій оселі. 
 
Лавка Счастья 
(066) 308 33 19 
lavka.schastya.ua@gmail.com 
Instagram: _lavka_schastya_ 
Ляльки з текстилю. 
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mailto:bolwesveta@gmail.com
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ЛЕЯ ТМ 
(097) 015 35 99 
yamilolleya@gmail.com 
Facebook: yamiloleya 
Натуральна косметика Лея- просто 
та вишукано, бездоганно як сама 
природа! 
 
Львівська Феєрія 
(098) 453 29 17 
Lvivfeeria@gmail.com 
www.Lvivfeeria.com.ua 
Шоколадні подарунки, шоколадні 
фігури, оригінальні шоколадні 
подарунки. 
 
Майстерня Росланда 
(067) 290 38 40 
ros-ros@ukr.net 
Instagram: Sword. Saber. Knife 
Вироби ковальства, такі як сокири, 
ножі в тому числі з дамаської сталі. 
 
МініАсоціація митців мініатюристів 
(044) 332 21 66 
t3322166@gmail.com 
Facebook: Miniassociation 
Об'єднання митців лялькової 
мініатюри. 
 
Мильна опера 
(093) 253 88 88 
omatush8@gmail.com 
Instagram: mylna_opera 
Найкращий догляд за шкірою 
забезпечують натуральні олії та 
трави. Мило та шампуні. 
 

 
 
 
Набори для вишивання вiд 
ТМ"ФАНТАЗІЯ" 
(096) 240 01 07 
fantazia-05@ukr.net 
www.tmfantaziya.ru 
www.fantazia.ua.market 
Запрошуємо відвідати стенд 
ТМ"ФАНТАЗІЯ" - виробника наборів 
для вишивання. 
 
Натуральне мило та косметика 
(097) 398 80 44 
letysh@ukr.net 
https://handmade-4you.com.ua/ 
Натуральна косметика та мило 
ручної роботи. 
 
Павлова Оксана 
(096) 547 13 87 
maxim96@gmail.com 
Instagram: KsanaBoho 
Всі вироби виготовленні з 
полімерної глини в різних техніках та 
стилях. 
 
Пані Мрія 
(099) 496 74 59 
Tanya.barab@gmail.com 
Facebook: tanya.barab 
Авторські вироби з вовни і шовку. 
Чудове поєднання повсті і ткацтва. 
 
Прикраси з душею 
(096) 205 52 88 
myr.myrch@gmail.com 
Прикраси з натурального каміння та 
каучуку. 
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Прикраси з рога 
(093) 013 13 58 
zakrevskaya.ta@gmail.com 
Стильні прикраси для стильних 
жінок. 

 
Прикраси ручної роботи 
(097) 859 63 83 
tanya05111976anna@gmail.com 
Instagram: hair_ornament 
Прикраси виготовлені власними 
руками з натурального каміння, 
жемчуга. 
 
Світ Самоцвітів 
(066) 160 49 44 
liudmyla.s@i.ua 
Натуральний камінь вироби, 
браслети, підвіски бронза. 
 
Світильники та нічники з природного 
матеріалу 
(099) 659 57 46 
sergienkoolga111@gmail.com 
Instagram: dekortikva 
Facebook:  
Ексклюзивні світильники, нічники та 
вази з природного матеріалу. 
 
Січкар Світлана 
(050) 453 63 51 
sichkar.stitch@gmail.com 
https://sa-stitch.com/ 
Авторські набори та схеми для 
вишивки хрестиком. 
 
 
 

 
 
 
Скрапбукінг з ТМ ЄК 
(050) 982 67 73 
scrap-ek.com@ukr.net 
www.scrap-ek.com 
ТМ ЕК – це вітчизняний виробник 
товарів для скрапбукінгу та 
кардмейкінгу. 

 
Софіти бісеру 
(096) 387 87 68 
lumira46ib@gmail.com 
https://chastnoe-litso-
cs2141018.prom.ua/ 
https://skrynya.ua/104820 
Facebook: 
Прикраси ручної роботи. 
 
Творческое ателье Светланы 
Лебедевой 
(067) 393 03 14 
bantik1967@gmail.com 
Instagram: bantik1967 
Вироби з натуральної шкіри на 
любий смак. 
 
Трикотаж 
(067) 224 14 91 
lybov.mardoian.ru@gmail.com 
Instagram: liubovmardoian 
Жіночий трикотаж. 
 
УКР-БОЧКА ТМ 
(096) 518 27 45 
ukr-bochka@ukr.com 
www.ukr-bochka.com 
Укр-бочка - український виробник 
бондарних виробів №1! 
 

mailto:zakrevskaya.ta@gmail.com
mailto:tanya05111976anna@gmail.com
https://www.instagram.com/hair_ornament/
mailto:liudmyla.s@i.ua
mailto:sergienkoolga111@gmail.com
https://www.instagram.com/dekortikva/
https://www.facebook.com/groups/2312526525650527
mailto:sichkar.stitch@gmail.com
https://sa-stitch.com/
mailto:scrap-ek.com@ukr.net
http://www.scrap-ek.com/
mailto:lumira46ib@gmail.com
https://chastnoe-litso-cs2141018.prom.ua/
https://chastnoe-litso-cs2141018.prom.ua/
https://skrynya.ua/104820
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030683118875
mailto:bantik1967@gmail.com
https://www.instagram.com/bantik1967/
mailto:lybov.mardoian.ru@gmail.com
https://www.instagram.com/liubovmardoian/?hl=ru
mailto:ukr-bochka@ukr.com


 
 

29 

 

 
 
 
Фотоальбом ручної роботи 
(073) 650 70 00 
svetlanavedrintseva@gmail.com 
www.vedrintseva.com.ua 
Фотоальбом, виготовлений з душею 
ексклюзивно для Вас! 
 
ФрузелОк 
(066) 740 37 77 
fruzelok.office@gmail.com 
https://fruzelok.com.ua 
Набори для вишивки. 
 
Хитра Синиця 
(093) 693 31 83 
artenechka@gmail.com 
https://uastitches.com/ 
Схеми для вишивки хрестиком від 
українських дизайнерок. 
 
Чарівниця, магазин 
(050) 386 20 03 
(097) 494 44 83 
Sveta_sorokina@bigmir.net 
Все для рукоділля. Тканини, нитки, 
схеми та набори для вишивки. 
 
Чудеса з соснової голки 
(095) 394 87 08 
janna.maslinkova@gmail.com 
Facebook: 
Фігури, скульптури, подарунки, квіти, 
коробки, вази, кошики та інше з 
соснової голки. 
 
 
 

 
 
 
Чудесіна 
(050) 493 72 87 
tm.chudesina@gmail.com 
https://www.chudesina.com.ua/ 
Виробництво товарів для творчості. 
 
Шарфи 
(098) 658 20 10 
simpasmile@ukr.net 
 
Шкіряний Кіт и Ко 
(096) 207 35 17 
excellent_way@ukr.net 
Facebook: 
Шкіряні сумки, рюкзаки дитячі і 
дорослі, гаманці та інші вироби. 
 
Шкіряний Їжак 
(063) 789 91 72 
gogoleva_m@ukr.net 
Instagram: ,,Шкіряний Їжак,, 
Авторські вироби з натуральної 
шкіри. Паски, гаманці, жіночі 
прикраси, браслети. 

 
Шовкові мрії 
(097) 916 45 40 
t.chernyachok@gmail.com 
Дуже гарні шарфи та хустки. 
 
Щасливий дім 
(063) 595 09 10 
Sedokur@ukr.net 
www.happy-house.tk 
Instagram: @happy_house_kyiv 
Подарунки, виготовлені з любов'ю 
для дорослих і дітей! Іграшки, декор, 
шопери. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 
 
SEWING BUSINESS AND FASHION/ Швацька Справа та Мода 
А/с 8304 м Харків 
+38 068 18 19 113 
E-mail: mail@sbf-media.group 
Web: www.Sbf-media.group 
Видавничий дім Sewing Business & Fashion існує з 2002 року і є 
інформаційним каналом і платформою для текстильної промисловості 
України. За цей час ми налагодили стосунки з великими гравцями на ринках 
України та СНД, а також з середнім і малим бізнесом. Останні кілька років ми 
займаємося організацією і супроводом виробників на міжнародні галузеві 
виставки в різних країнах. 
Всім, хто зацікавлений в створенні бізнесу з українськими виробниками або 
торговельними організаціями, ми пропонуємо різні PR і посередницькі 
послуги. 
Ми з нетерпінням чекаємо вашої відповіді. mail@sbf-media.group 
 

mailto:mail@sbf-media.group
http://www.sbf-media.group/
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SKRYNYA.UA, ярмарка Handmade Україна 
+380 99 222 73 83 
E-mail: skrynya.ua@gmail.com 
Web: http://skrynya.ua/ 
Ярмарка SKRYNYA.UA - найбільший портал в Україні для покупки і продажу 
подарунків ручної роботи, зразків народного мистецтва, рукоділля і 
handmade. 
 
 
UKRAINE TEXTILE (УКРАЇНА ТЕКСТИЛЬНА) 
А/С 7088, Харків, 61033, Україна 
+380 68 899 0405 
E-mail: uatextile.mag@gmail.com 
Web: www.ukrainetextile.com 
UKRAINE TEXTILE – інформаційний ресурс про текстильну, швейну і фешн 
індустрію України.  
Наша місія – поєднувати людей навколо професійних інтересів – виробників 
одягу, взуття і аксесуарів із постачальниками тканин, обладнання, фурнітури 
і послуг. UKRAINE TEXTILE виходить у вигляді друкованого журналу, високий 
рівень якого відзначили багато професіоналів, а також в електронній версії на 
сайті www.ukrainetextile.com. 
 
 
WWW.CUDESA.NET - цілий світ чарівних речей 
E-mail: cudesa.life@gmail.com 
Web: http://cudesa.net/ 
CUDESA.net (Кудеса) - перше українська онлайн-спільнота поціновувачів 
сучасної прикладної творчості, а також авторської одягу, нестандартних 
дизайнерських рішень, строкатого, етнічного. 
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Інформбізнес, видавничий центр 
Київ 
+380 44 489 32 46 
+380 50 441 68 01 
+380 67 506 63 43 
Web: http://www.ib.kiev.ua 
Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти для фешн ринку України. 
Журнал с каталогом постачальників «Все для легкой промышленности» 
(друкована та Online версія): фахова інформація для підприємств легкої  
промисловості та дані щодо постачальників обладнання , матеріалів та 
фурнітури для виробників одягу, взуття, галантереї. Розповсюджується 
безкоштовно для фахівців. 
Онлайн маркетплейс http://bizera.com.ua/: 
http://leg.bizera.com.ua: обладнання, матеріали, фурнітура для легкої 
промисловості; 
http://fashion.bizera.com.ua: виробники та імпортери одягу, взуття, модни 
аксесуарів. 
Сайт постачальників легкої промисловості: http://legprom.ib.kiev.ua 
Тематичні сторінки для фахівців фешн індустрії у соцмережах: 
https://www.facebook.com/fashionindustry.ua і 
https://www.instagram.com/industriamodaua/   
 
КОМПАСС Україна 
а/c 3122, Харків, 61072, Україна 
+380 67 571 62 31 
E-mail: office@kompass.ua 
Web: www.kompass.ua 
База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» (450 000 компаній). 
Безкоштовна демоверсія – www.demo.kompass.ua 
Бази даних 45 млн. компаній з 75 країн світу на www.kompass.com  
Пошук покупців та імпортерів за кордоном. 
Бази даних для Email-розсилання в Україні й за кордон. 
Онлайн-просування компаній в Україні та за кордоном - 
http://booster.kompass.ua 
Лінк-білдинг, розміщення SEO-статей. 
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua 
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Мамине сонечко, видавництво 
Закревського вул., 93 А, Київ, 02232, Україна 
+380 67 915 23 91 
+380 66 410 57 62 
E-mail: mam-son@ukr.net 
Web: http://feya.net.ua/ 
Креативні дитячі журнали для розвитку в грі!  
Спеціально розроблені ігри для вивчення цифр та літер. 
Завдання на розвиток мислення, уваги, дрібної моторики рук. 
Найсучасніші розвивальні іграшки та ігри, на які перетворюються картонні 
вкладки. 
Пальчикові персонажі та реквізит для гри в казку. 
Дитячі журнали: 
Мамине сонечко від 1 до 3 років 
Мамине сонечко від 2 до 5 років 
Маленька фея та сім гномів 
Маленький розумник 
ВДГ /вигадуй думай грай/ 
 
 
Українська Родина, журнал 
Ревуцького вул., 44, Київ, 02140, Україна 
+380 44 501 48 22 
E-mail: mail@dds.com.ua 
Web: www.rodyna.com.ua/ 
Мова - Історія - Культура – три чинники, що творять українську націю. 
Дякуємо нашим дорогим читачам, авторам, митцям, спонсорам і меценатам, 
всім, хто допомагає творити цей журнал. Ваша підтримка і ваш інтерес до 
нашого видання дають йому енергію життя... 
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