
  

Інформація 

щодо підприємств, науково-дослідних установ Дніпровського району - учасників виставки 

«Зроблено в Києві» 25.05.2017 року 
№ 

з/п 

Назва підприємства, 

наукової установи 

(буде використано 

при оформлені фриза) 

Адреса Галузь   Продукція для презентації ПІБ керівника , електронна 

адреса, телефон 

1 ПАТ «Укрпластик» 02660, м. Київ, 

вул. Євгена 

Сверстюка (М. 

Раскової), 1 

Хімічна 

промисловість 

Гнучкі пакувальні матеріали для 

молокопереробної, 

кондитерської, масложирової, 

фармацевтичної галузей 

Мірошник Ірина Миколаївна 

т. 517-36-83 

office@ukrplastic.com 

2 Приватне акціонерне 

товариство «Фанери та 

плити» 

02160, м. Київ,  

вул. Фанерна, 1 

Деревообробна 

промисловість 

Фанера, деревоволокнисті 

плити, вироби з деревини (меблі 

дитячі, житлові, офісні, тощо). 

Горбатюк Палладій 

Миколайович 

т. 559-12-11 

 info@fanplit.com.ua 

3 ТОВ «Герольдмайстер» 02660, м. Київ,  

проспект 

Возз’єднання, 21 

Виробництво інших 

готових металевих 

виробів 

Сувенірно – нагородна 

продукція (медалі, значки, 

ордени, футляри, дипломи, 

тощо) 

Аврамчик Денис 

Володимирович  

т.586-48-14 

sales@heroldmaster.kiev.ua, 

4 ТОВ КМЗ 

«Магістраль»                         

ім. М.П. Шульгіна» 

02160, м. Київ,  

вул. Каунаська, 3 

Виробництво 

дорожньої техніки 

Машини та устаткування для 

комунального господарства 

(ремонт та прибирання доріг, 

утримання зелених зон, 

прибудинкових територій), 

експериментальний майданчик 

для підземного збору та 

зберігання сміття 

Курченко  

Микола Олександрович 

т. 559-98-11 

magistral-kmz@mail.ru 

 

5 ТОВ «ЛІМ» 02099, м. Київ,  

вул. Бориспільська, 9 

Ливарне виробництво 

для машинобудівної 

галузі 

Вироби для газової апаратури, 

телекомунікаційних систем; 

запасні частини до засобів малої 

механізації, ліфтів, обладнання 

метрополітену 

Мяськівський 

Павло Миколайович 

369-53-24 

ceo@lim.com.ua 

mailto:office@ukrplastic.com
mailto:info@fanplit.com.ua
mailto:sales@heroldmaster.kiev.ua
mailto:magistral-kmz@mail.ru
mailto:ceo@lim.com.ua


6 ТОВ «Еліт Пошив ТД» 

 

02094, м. Київ, 

проспект Миру, 13 

 

Легка промисловість Уніформа, спецодяг 

(військовий, медичний, для 

барменів, покоївок, 

прибиральниць, тощо) 

Мороз Алла Миколаївна 

т. 223-26-37 

offmen@elitposhiv.com.ua 

7 Київське учбово-

виробниче 

підприємство №4 УТОС 

02160, м. Київ, 

вул. Фанерна, 4 

Виробництво виробів 

господарського 

призначення для 

населення 

Вироби для народного 

споживання (защіпки для 

білизни, килимотримач, супутні 

товари, тощо) 

Хіміченко Віталій Борисович 

559-43-77 

upp4utos@gmail.com 

8 ТОВ 

«Київміськвторресурси» 

02660, м. Київ, 

вул. Сагайдака, 112 

Збір, переробка, 

утилізація твердих 

відходів 

Переробка твердих 

промислових, побутових 

відходів (поліетиленові 

гранули, тощо) 

Малахова-Чуднер Ольга 

Михайлівна 

т. 517-65-64 

Kgvr@ukr.net 

9 ТОВ «Науково-

виробниче товариство 

«Дніпро-МТО» 

03164, м. Київ,  

вул. Генерала 

Наумова, 15 

Розробка, 

виробництво 

обладнання для 

медичних та 

дослідних цілей 

(медична галузь) 

Кріотерапевтичне обладнання, 

низькотемпературні 

холодильники, морозильники 

Мостицький Андрій 

Васильович 

т. 424-91-69 

dnipro.mto@gmail.com 

10 ТОВ «Голнит» 02160, м. Київ, 

Харьківське шосе, 48 

Виробництво 

фармацевтичних 

препаратів і матеріалів 

( медична галузь) 

 

Синтетичні нерозсмоктуючі та 

розсмоктуючі шовні матеріали 

у сфері хірургії 

Скуратовська Тетяна 

Миколаївна   

т. 296-19-82 

info@golnit.com 

11 ТОВ НВФ «Ірком ЕКТ» 02094, м. Київ,  

вул. Червоноткацька, 

69,  

02105, м. Київ, вул. 

Усенко, 8, а/я 12 

Машинобудівна, 

хімічна галузь 

Фасувальне обладнання для 

хімічної та лакофарбової 

промисловості; лаки, фарби для 

використання у будівельній 

галузі 

Конишев Валерій Васильович 

т. 559-92-80 

ircom@ircom.ua 

12 ТОВ «Компанія 

«Енергія води» 

02092, м. Київ,  

вул. Алма-Атинська, 

39д 

Машинобудівна Насосне обладнання, станції 

пожежогасіння, каналізаційне 

обладнання 

Андрікевич Андрій - керівник 

market@waterenergy.com.ua 

13 ДП «НДІ «Еластик» 02090, м. Київ,  

вул. Празька, 5 

Хімічна 

промисловість 

Гумотехнічні вироби: 

ущільнювачі гумові, гумові 

трубки, гумові суміші, 

техпластини гумові. 

Ущільнювачі пористі; пресовані 

вироби; силіконові кільця, клеї, 

тощо  

Яременко Всеволод 

Едуардович 

т. 292-51-23 

elastik@elastik.com.ua 
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14 Інститут хімії 

високомолекулярних 

сполук Національної 

академії наук України 

02160, м. Київ, 

Харьківське шосе, 48 

Хімічна промисловість Наукові розробки щодо 

екологічно нешкідливих лаків і 

фарб, покриття з високою 

захисною дією в агресивних 

середовищах, клеї різного 

призначення, в тому числі для 

медичних цілей, тощо 

Бровко Олександр 

Олександрович 

т. 559-13-94 

mishenya@mail.ru 

15 Інститут продовольчих 

ресурсів Національної 

академії аграрних наук 

України 

02002, м. Київ, 

вул. Євгена 

Сверстюка (М. 

Раскової), 4-а 

Харчова та переробна 

промисловість 

Наукові розробки, технології та 

устаткування для виробництва 

м'ясної та молочної продукції, в 

тому числі для дитячого 

харчування; технології 

дієтичних добавок і 

бактеріальних препаратів для 

виробництва харчових 

продуктів 

Сичевський Микола 

Петрович 

т. 517-17-37 

sychevskiy@ipr.net.ua 

dir@ipr.net.ua 

 

16 Державне дослідне 

підприємство інституту 

продовольчих ресурсів 

НААНУ 

02002, м. Київ, 

вул. Євгена 

Сверстюка (М. 

Раскової), 4-а 

Харчове виробництво Закваски бактеріальні  (сметана, 

кефір, йогурт, біопродукти 

кисломолочні, тверді сири, сири 

кисломолочні) 

Мисан Григорій Федорович 

т. 517-13-60 

ddp1@ukr.net, 

ddp100@meta.ua, 

17 ТОВ “Український 

інститут сталевих 

конструкцій ім. В.М. 

Шимановського” 

02660, м. Київ, 

вул. Шимановського, 

2/1 

Металобудівництво Проектно-конструкторська 

діяльність будівництва 

промислових об’єктів, 

громадських будівель, 

будівельних металоконструкцій, 

мостів, нафта-газопроводів, 

резервуарів різної місткості. 

Шимановський Олександр 

Віталійович 

т. 543-93-87 

niipsk@webber.kiev.ua 

 

18 Український державний 

науково-дослідний і 

проектно-

вишукувальний 

інститут УКРНДІ 

«Водоканалпроект» 

 

02660, м. Київ,  

проспект 

Визволителів, 1 

 

Будівництво, житлово-

комунальне 

господарство 

Проектна діяльність систем 

забору, очищення, підготовки і 

подачі води споживачам як з 

підземних, так й поверхневих 

джерел для питних та технічних 

потреб, каналізаційних очисних 

споруд, промислових 

гідротехнічних споруд. 

Оглобля Олександр Іванович 

т. 543-95-45 

main@uvkp.com.ua 
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