№

Назва підприємства
1 ТОВ "АЙ ТІ ПРО"

3 ТОВ "ВДП "АКВАХІМ"

4

ТОВ "Аульська
хлорпереливна станція"

5 ТОВ «МЦ Баухемі»
6 ТОВ “Будінвесткомпані”

7 ТОВ "Валром Україна"

Товариство з обмеженою
8 відповідальністю
«Інтерпроект GМВН»

УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ (БІЗНЕС)
виді діяльності
Регіон, місто, адреса
розробка програмного забезпечення
UAB „NEVDA“
Savanorių ave. 178 F,
03154 Vilnius
04136, м. Київ, вул
Тираспільська, 43
52310 Дніпропетровська
область, смт. Аули
Криничанський район
вул. Маяковського, 38,
Київська область, м.
Березань, 07541
01133, м.Київ, ул.Щорса
44 а, оф.163
23320, Вінницька обл.,
Тиврівський р-н,
смт. Сутиски,
вул. Вінницька, буд. 49

смт. Ставище, Киъвська
обл., вул.
Червоноармійська 8,
09400
Для листування: 03189,
м.Київ, а/с 50

оптова торгівля хімічними продуктами,
оптова торгівля іншими машинами й
устаткованням
Виробництво інших основних неорганічних
хімічних речовин
оптова торгівля хімічними продуктами
Вантажний автомобільний транспорт
виробництво та продаж продуктів для
покращення якості бетону, а також захисту
та ремонту споруд
торгівля запірною арматурою для мереж
водопост. та водовід.
виробництво плит,листів,труб і профілів із
пластмасса

електромонтажні роботи
оптова торгівля іншими машинами й
устаткованням,видання іншого
програмного забезпечення, комп'ютерне
програмування, консультування з питань
інформатизації, оброблення даних,
розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність,діяльність у
сфері архітектури
дослідження й експериментальні розробки
у сфері інших природничих і технічних
наук, 41.20 Будівництво житлових і
нежитлових будівель
42.21 Будівництво трубопроводів

E-mail

№ телефону офісу

vidas.andrikis@nevda.eu;
artur.udayev@bakertilly.ua

T: +380 (44) 237-78-07
M: +380 (73) 337-82-48

aquahim_marketing@ukr.net

(67) 270-77-50; (95)
522-08-58

s_lit@i.ua

067 568 06 37

Artem.Pryymachenko@mcbauchemie.ua, info@mcbauchemie.ua
info@hawle.net.ua

067 406 07 94
050 360 23 87
099 087 49 40

volodymyr.chernyshuk@valrom.c
050 406 33 25; 050-461om.ua;
41-25
Andriy.frolov@valrom.com.ua

ykun@interproekt.kiev.ua;
alina.kiporuk.93@gmail.com

050 441 41 56, 095 241
85 41

ТОВ "НАУКОВО9 ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
"ВАЛІДУС"

10 ТОВ "ВІЛО УКРАЇНА"

11

03143, м.Київ,
вул.Академіка
Заболотного, 150А офіс
109-110-для листування

постачає в Україну сучасне насосне
обладнання для систем опалення,
08135, вул.Антонова,4, с. водопостачання, водовідведення,
Чайки, Києвовентиляції, кондиціювання. Надійність
Святошинського р-ну,
обладнання WILO зумовлено якістю
Київської обл.
конструкцій та виготовлення, зручністю в
монтажі та експлуатації.
мобільний зв'язок

ПрАТ «ВФ Україна»,
(Водафон)

Представництво “Гідро12
Вакуум С.А.”
13 ТОВ “Грундфос Україна”

14 ТОВ «ДІФРАНО ЮНІОН»

оптова торгівля машинами й устаткуванням
для добувної промисловості та будівництва

03062, м. Київ, пр-т
Перемоги, 67, корп. “В”,
оф. 406
03131, м.Київ, Столичне
шосе,103, Бізнес-центр
“Європа”

02068, Київ, вул
Драгоманова, 119

petr_goncharenko@ukr.net

073 419 21 88; 068 707
81 08

dmytro.goncharenko@wilo.ua

(050)359-34-51

mkulykov@vodafone.ua

постачання насосного обл. виробництва
e.zaharowna@hv.pl;
v.bachynsky@hv.pl

(067)238-50-20; 067401-78-84

продаж насосного обладнання
aandriyashchenko@grundfos.com (050)387-00-19
електромонтажні роботи; монтаж
водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування; неспеціалізована оптова
торгівля діяльність у сфері інжинірингу,
геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

info@organicfilter.com

097 007 19 10; 063 56982-36

15 ТОВ "ЕКВІВЕС"

ТОВ "Еко-Інвест" (були
16
Екотон)

17 ТзОВ "Ельпласт-Львів"

ТОВ "ВИРОБНИЧО18 ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА
"ЕТНА"

виробництво гідравлічного та
пневматичного устатковання
виробництво інших помп і компресорів
виробництво підшипників, зубчастих
передач, елементів механічних передач і
приводів
виробництво підіймального та вантажно02094, м. Київ, вул. Гната розвантажувального устатковання
kiselev@ekvives.com.ua;
Хоткевича, 8, оф. 199,
виробництво електродвигунів, генераторів і tks@ekvives.com.ua
трансформаторів
монтаж водопровідних мереж, систем
опалення та кондиціонування
оптова торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів
61072, м.Харків а/с 7055
(юр.адреса: м.Чугуєв,
Харківська обл.,
вул.Вокзальна, 26 Е,
63503)
вул. Заводська 4, м.
Городок, Львівська обл.,
81500
юр.адреса: 03062,
Україна, м. Київ, пр-т
Перемоги, буд 67, корп. К
для лист:
вул.Межигірська,87А,
літера Б, 3 поверх, м. Київ

виробництво обл. для
механічної,бологічної,фізіко - хімічної і
механічного зневоднення осаду

karpenko@ekoton.com; komdir@ekoton.com;
lensyash@gmail.com

виробництво плит, листів, труб і профілів із
elplast@elplast.com.ua;
пластмас
gorodokdim@ukr.net

067 467 98 68; 067 463
65 67

067 4137262; 050-40554-05, 067-965-91-70

067-232-42-04; 067-35325-66

поставка та реалізація трубопроводної
арматури, проектування насосних станцій,
виробництво насосних станцій
elena@etna-trade.com.ua;
office@etn.in.ua

067 469 58 22; (067)
401-59-94

19

ТОВ «Компанія «ЕНЕРГІЯ
ВОДИ»

02094 Київ, Гната
Хоткевича 10. Оф. 179

монтаж водопровідних мереж, систем
опалення та кондиціонування
оптова торгівля іншими машинами й
устаткованням
ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання промислового призначення
ремонт і технічне обслуговування інших
машин і устатковання
установлення та монтаж машин і
устатковання

Дочірнє підприємство
20
«Прем’єр Експо»

21 ТОВ НВП РІКОМ

розробник першого вітчизняного
повнофункціонального програмного
продукту «Розрахунково-інформаційний
61070, м. Харків, а/с 9876 комплекс інженерних мереж «РІКОМ»»
(«Система мереж водопостачання та
водовідведення «РІКОМ WS»)

23 НВФ "Екополімер"

Трубна продукція та комплектуючих для
будівництва та експлуатації інженерних
мереж різного призначення. В асортименті
компанії представлені з'єднувальні деталі і
зварювальне обладнання для мереж водо-і
02090 м.Київ, вул. Алма- газопостачання відомого світового бренду
Атинська, 8
GF Piping Systems. ТД «Євротрубпласт» є
стратегічним партнером і авторизованим
дилером компанії Georg Fischer, що
підтверджено сертифікатом.

61072 м.Харків, вул.
Тобольська, 42-а

(067) 703-95-91; 093
151 23 31

y.kotenko@pe.com.ua
info@pe.com.ua ( для
листування)

тел./факс. (044) 496-8645, 496-86-46

0675700400@ukr.net

(067)570-04-00

kozak@polyplastic.ua;
kozak@etp.com.ua

(067) 404-26-48

girman@ecopolymer.com

т/ф:057-717-14-17

виставкова діяльність

03150, м. Київ, вул.
Червоноармійська 57/3(
для листування 04071, г.
Киев, ул. Верхний Вал
4А, для Яны Котенко

22 ТОВ "ТД "Євротрубпласт""

ava@we.com.ua;
s.andrikevich@we.com.ua

Виробництво інших машин і устатковання
загального призначення, н. в. і. у.

24

25

ТОВ "Енергозберігаючі
технології"

ТОВ "ЗАВОД
СПІРОПЛАСТ"

26 ТОВ "ІН-ПРЕМ"

03680, м. Київ, вул,
Казимира Малевича, б. 84
(03138, м.Київ,
вул.Сумська, 2А - для
пошти)

Будівництво
Будівництво будівель
Будівництво магістральних трубопроводів,
ліній зв’язку та енергопостачання
Діяльність у сфері інжинірингу

виробництво інших виробів із пластмас
оптова торгівля деревиною, будівельними
61082, г.Харьков а/я 2957 матеріалами та санітарно-технічним
обладнанням

02121, вул харківське
шосе, 201-203, м. Київ

director@eneteh.com.ua;
torubara@eneteh.com.ua

067 242 33 95

sale.spiroplast@gmail.com;
lp.spiroplast@gmail.com

0(800)211-209

Установлення та монтаж машин і
устатковання
Виробництво гідравлічного та
пневматичного устатковання
Ремонт і технічне обслуговування машин і
устатковання промислового призначення
Оптова торгівля іншими машинами й
устаткованням
Оптова торгівля залізними виробами,
водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього
іnfо@іn-prem.соm.ua;
Діяльність у сфері проводового
o.lukash@in-prem.com.ua
електрозв'язку
Діяльність у сфері безпроводового
електрозв'язку
Діяльність у сфері супутникового
електрозв'язку
Інша діяльність у сфері електрозв'язку
Комп'ютерне програмування
Консультування з питань інформатизації
Діяльність із керування комп'ютерним
устаткованням

(050) 323-56-60; (044)
251-37-37;

28

ТОВ "Інститут комунальної
інфраструктури"

29 ТОВ “Інсталпласт”

30 ТОВ “Інтерекст LTD”

31

Приватне акціонерне
підприємство "Київстар"

32 ТОВ "КЛЕВЕР МЕТЕР"

Юр. адреса: 03035, м.
Київ, вул. Митрополита
В. Липківського, 33-А,
оф. 139
Для листування: Нова
пошта, відділення 97
Кравченко Олександр
81500, м. Городок,
Львівська обл., вул.
Біласа, 35
81500 Львівська обл
м.Городок. а/с 31

01014, м Київ, вул.
Тимірязівська, 2

03113 м. Київ, вул.
Дегтярівська, 53
юр.адреса: 01030, м.
Київ, вул. Пирогова, 2/37
Фактична адреса: 04071.
м. Київ, Ярославський
провулок, І /3

akravchenko@iki.org.ua

виробництво плит, листів, труб і профілів із
пластмас

Постачання труб і фасонних частин з
високоміцного чавуну ВЧКГ, запірної та
трубопровідної арматури
(засувки,затвори,клапани,крани, тощо),
труби склопластикові, люки каналізаційні.
Виконання проектних робіт
мобільний зв'язок

mkosmyna@gmail.com;

097-668-99-52

viktor.shepelenko@gmail.com;
interext-hop@ukr.net;
interextltd@gmail.com

067-465-16-29;
099 902 67 60

yevgeniy.yavorskyy@kyivstar.net

лічильники води
kyivrada@gmail.com;
yelyzaveta.saiko@gmail.com

067 216 21 49; 050 206
03 43

33

ТОВ "КСКАВТОМАТИЗАЦІЯ"

02002, Київ, вул.
Є.Сверстюка, 4 б

34 ТОВ "КСМ-ГРУП"

м.Київ, а/с №33, 03143

Приватне акціонерне
35 товариство "Страхова
компанія "Крона"

04080 , місто Київ
,вулиця
Кирилівська,будинок 1418

Журнал "Водопостачання та
36 водовідведення" ФОП
м.Київ
Мудрий О.П.

37 ПВП “Насосенергопром”

38

Державне підприємство
“Новатор”

76011, м. ІваноФранківськ, вул. Євгена
Коновальця, 227 А,
корп.2

29016, м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17

виробництво іншого електричного
устатковання
виробництво інших кранів і клапанів
виробництво електророзподільчої та
контрольної апаратури
будівництво інших споруд, н.в.і.у.
електромонтажні роботи
інші будівельно-монтажні роботи
Інша діяльність у сфері інформаційних
технологій і комп'ютерних систем
діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах
надання в оренду автомобілів і легкових
автотранспортних засобів
ремонт і технічне обслуговування
електричного устатковання
будівництво трубопроводів
будівництво споруд електропостачання та
телекомунікацій
страхування

галузевий журнал

Виробництво насосів, компресорів та
гідравлічних систем
Ремонт і технічне обслуговування інших
машин та устаткування загального
призначення
Оптова торгівля іншими машинами та
устаткуванням
виготовлення та продаж лічильників води

kck@kck.ua; igor_lenko@kck.ua

067-658-07-86;067 658
08 03

isaev.ksm@gmail.com;
purmo@bigmir.net;
2503540@i.ua

067-409-39-08; 097-70403-34

dobrenkova@krona.net.ua;
darina_i@krona.net.ua

093 674 13 81

oleg_mudriy@ukr.net;
oleg_mudriy@ukr.net

(063) 030-55-87

34@nep.ua;
0673426545@ukr.net

067-342-23-01;
(067)342-65-45

office@novator-tm.com;
svistunov@novator-tm.com;
novator1market@gmail.com

068 205 04 65; 067 333
47 77

Товариство з обмеженою
відповідальністю «науково39
виробниче підприємство
«Неосинтез»
40

ТОВ “Полімерна група
“ТерПолімерГаз”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
41 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПАРТНЕР ТЕКС»

Спільне підприємство
«РАДМІРТЕХ» у формі
42 Товариства з обмеженою
відповідальністю, СП
«РАДМІРТЕХ»

43

ТОВ «Смарт Вотер Груп»,
ТОВ «СВГ»

оптові торгівля хімічними продуктами,
технічні випробування та дослідження
03035, м.Київ, а/с №33

neosintez@gmail.com
info@neosintez.com.ua
an.kuchin@gmail.com;
novator1market@gmail.com

46005, м. Тернопіль, вул. Виробництво плит, листів, труб і профілів
julia_work17@ukr.net
із пластмас
Микулинецька, 31
виробництво готових текстильних виробів,
крім одягу
виробництво нетканих текстильних
матеріалів і виробів із них, крім одягу
39802 обл.Полтавська
виробництво інших текстильних виробів
asme2017@ukr.net;
м. Горішні Плавні, вул. технічного та промислового призначення
abramova26@ukr.net
Будівельників, буд. 62
роздрібна торгівля пальним
оптова торгівля твердим, рідким,
газоподібним паливом і подібними
продуктами
виробництво обладнання зв'язку
комп'ютерне програмування
оброблення даних, розміщення інформації
на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
інша професійна, наукова та технічна
діяльність, н.в.і.у.
ремонт і технічне обслуговування
Харківська обл, р-н
електронного й оптичного устатковання
Немишлянський 61037 м. будівництво житлових і нежитлових
Харків, п-р Московський будівель
буд. 199
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах
торгівля електроенергією
технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних
04080, м. Київ, вулиця:
Вікентія Хвойки, 18/14,
оф. 312

продаж насосного обладнання, хімічних
реагентів, комплектуючих

678579603

973292625

067 230 85 28

kommerc@radmirtech.com.ua;
alexey.turyanytsya@radmirtech.c 067-185-49-41; 050om.ua;
644-53-99
babenko@radmirtech.com.ua

d.stryzhak@smartwg.com.ua;
info@smartwg.com.ua;
assist@smartwg.com.ua

(097) 656 50 46; 38
(096) 898 15 14

44 ТОВ "СК ГРУПС"

вул. Осіння, 2 А, м.
Дніпро, 49051

46 ТОВ "ТЕХНОЕТАЛОН"

02095 Київ, вулиця
Княжий Затон, б 9а, оф.
369

47 ПП "ТОП-ІНФОРМ"

ПрАТ “Шведсько48 Українська група - “SU
GROUP”

розробка технологій, проектування,
виготовлення обладнання будівельноais@skgroups.com.ua
монтажні роботи; автоматизація та
диспетчеризація
діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах
будівництво житлових і нежитлових
будівель
gm@tehnoetalon.com;
технічні випробування та дослідження
as@tehnoetalon.com
монтаж водопровідних мереж, систем
опалення та кондиціонування
електромонтажні роботи
виробництво інструментів і обладнання для
вимірювання, дослідження та навігації

03040, Київ, вул.
Васильківська, буд. 14.
тел. 38 (093) 338-77-76;
38 (044) 456-78-90

діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах
технічні випробування та дослідження
будівництво житлових і нежитлових
будівель, будівництво трубопроводів

02121, м. Київ, вул.
Вірменська, 5А

Агрегати, установки, станції насосні
Агрегати, установки насосні і насоси
водяніНасоси для цивільного будівництва й
будівельної промисловості
mail@sugroup.com.ua
Насоси дренажні та меліоративні
Насоси для водопостачання
Імпортери та / або експортери

49 ТОВ "УКСПАР"

02091, м. Київ, вул
Ревуцького, буд 5,

50 ТОВ «Укрхімстандарт»

Украі·на, 01133, м.Київ,
Печерский р-н, вул.
Євгена Коновальця, буд.
31, офіс 503

Виробництво кранів і клапанів
монтаж водопровідних мереж, систем
опалення та кондиціонування
технічні випробування та дослідження
ТОВ “Укрхімстандарт” спеціалізується на
поставках реагентів для водопідготовки,
проведенні науково-дослідних та
впроваджувальних робіт.

kobets@top-inform.com.ua;
obodovsky@top-inform.com.ua;
office@top-inform.com.ua

050-489-99-94, ф. 056785-04-37

050 036 47 24; 098 440
08 35

050 544-55-66; (050)
465-81-10

(050)469-35-97

vpb@ukspar.com

067 232 04 02; 067 209
61 11

ukrhimstandart@gmail.com

093-205-57-03,

51 ТОВ "+ФІТІНГ+"

03127 Україна, Киів,
вул.Васильківська,49
корп.1, кв.88. Для
листування: Київська
область
Бучанський район. індекс
08133 Вишневе
вул.Чорновола, 1

ТОВ "+ФІТІНГ+" прямий імпортер
пластикових фітингів торгових
марок FOX, SAB, ТЕГА, FUTURA
для будівництва та ремонту
трубопроводів з поліетилену ПЕ100.

tf_fitting@ukr.net;
kholopov76@ukr.net

067 360 35 51;(050)434-01-08

