Акціонерне товариство
«Лисичанськвугілля»
(АТ «Лисичанськвугілля»)
Сфера діяльності
АТ «Лисичанськвугілля»
видобуток кам’яного вугілля марки «Д»
та «ДГ», реалізація вугільної продукції.
Шахти потенційно перспективні та
потребують значних інвестицій на модернізацію і капітальне будівництво. Шахти є
постачальниками вугілля для енергетики
на побутові та комунальні потреби.

Виробниче об'єднання «Лисичанськвугілля» розташоване в Лисичанському геолого-промисловому районі. В
адміністративному відношенні шахти розташовані на території міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля Луганської області.
Лисичанський геолого-промисловий район є найстарішим гірничодобувним районом Донбасу. Вивчення і освоєння району тісно пов'язана з вивченням і освоєнням Донецького басейну в цілому, розпочато в 1721 – 1725 р. р. експедицією Петровської Берг-колегії на чолі з рудознавцем
Капустіним Г.Г., який відкрив у Лисячій балці вугілля. На
Донбасі першими почали давати вугілля шахти у Лисичанську в 1796 році.
Наказом Міністерства вугільної промисловості України 01.02.1981 у м. Лисичанську було створено виробниче
об’єднання по видобутку вугілля ВО «Лисичанськвугілля».
На виконання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 23.05.2012 № 319 з 06.06.2012 Відкрите акціонерне товариство «Лисичанськвугілля» перейменоване на Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля».
У складі ПАТ «Лисичанськвугілля» 4 шахти та 7 відокремлених підрозділів, у т.ч. ВП шахта ім.
Д.Ф. Мельникова; ВП шахта «Привільнянська», ВП шахта
Новодружеська, ВП шахта ім. Г.Г. Капустина.
Загальні промислові запаси складають 144,2 млн. тн.
Виробнича потужність на 01.01.2020-1010 тис. тн
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Контактна інформація
Адреса: 93100, Луганська область,
м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1
тел. комутатор: 0660073648;
0645196088, 0645196021
E-mail: lisichanskygol@ukr.net
E-mail (канцелярія): okidlu@i.ua
Офіційний сайт: http://lisugol.com

Приватне акціонерне товариство
«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»
ПРАТ «ЛИНІК»
Сфера діяльності
ПРАТ «ЛИНІК»
Переробка нафтопродуктів
ПРАТ «ЛИНІК» є надійною базою
для проходження навчально-виробничої
практики студентів технічних вузів, технікумів та училищ регіону, з можливістю
подальшого працевлаштування і проходження програми розвитку та адаптації молодих фахівців.
На території заводу працює спорткомплекс, проводяться заводські спартакіади, футбольна команда підприємства бере
участь у регіональних турнірах. У розпорядженні заводчан своя поліклініка.
Підприємство розпочало промислову діяльність у
1976 р. ПРАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) є одним з
найсучасніших нафтопереробних підприємств України, яке
здатне переробляти близько 6,4 млн. тонн нафтової сировини на рік.
Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти понад 30 видів товарної продукції: автомобільні
бензини, дизельне паливо, авіаційний газ, мазут, поліпропілен, зріджений нафтовий газ, сірка, дорожні і покрівельні
бітуми, метил-трет-бутиловий ефір.
Основна сировина для переробки – сира нафта марки Urals. Технологічна схема заводу дозволяє залучати до
30% легкої нафти. Також можливо переробляти прямогінний мазут, вакуумний газойль, пропан-пропіленову фракцію, що забезпечує завантаження вторинних установок і
покращує баланс виходу нафтопродуктів. Установки каталітичного крекінгу, поліпропілену та виробництва бітумів
можуть бути на 100% завантажені привізною сировиною.
Випробувальний центр ПРАТ «ЛИНІК» першим серед лабораторій нафтопереробних заводів України отримав
атестат Національного агентства з акредитації і може самостійно проводити випробування якості нафтопродуктів.
У виконанні ремонтних робіт, виготовленні та обслуговуванні технологічного обладнання та наданні різного
роду послуг заводу задіяні підприємства та організації як
найближчих областей, так і України в цілому.
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Контактна інформація
Юридична адреса:
93113,Луганська
обл.,
м. Лисичанськ,
вул. ім. В. Сосюри, 371, офіс 1А;
93113, Луганська обл., м. Лисичанськ.
вул. ім. В. Сосюри, 371, офіс 1А;
Тел/факс: 0645193111,
факс: 0645193577
e-mail: lis_npz@rosneft.ru
сайт: http://lisnpz.com/

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайон»
ТОВ «Лайон»
Підприємство розпочало свою діяльність з 8 червня
2000 року на базі цеху № 9 ВАТ «Лисичанський завод ГТВ»
та успадкувало більш ніж 50-річний досвід роботи.
ТОВ «Лайон» має позитивну репутацію виробника
високоякісної та надійної продукції. Якість продукції
ТОВ «Лайон» знайшло своє визнання в Російській Федерації
та країнах Балтії.

Пропозиція про співробітництво:
товариство пропонує більш 20-ти видів гумовотехнічних
виробів, які застосовуються у технологічних процесах
металургійної промисловості, машинобудуванні, будівництві,
сільському господарстві, вугільної промисловості та для
ремонту залізничних колій.
Пропонована продукція:
1. Полоса набивна «ЛАЙОН» для гідравлічних пресів;
2. Шевроні ущільнення для гідравлічних пресів;
3. Тканина
прогумована
вулканізована
та
невулканізована;
4. Паси пласкі гумові та гумовотканеві;
5. Гумові суміші;
6. Техпластина гумова та гумовотканева;
7. Прокладки гумові для рейкової колії;
8. Паси гумовотканеві для машин по переробці луб’яних
культур;
9. Ущільнення гумові.
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Сфера діяльності
ТОВ «Лайон»:
виробництво гумовотехнічних виробів.
Підприємство пропонує якісну
продукцію яка задовольняє вимогам по
якості та ціні.
Існує індивідуальний підхід до
кожного клієнта з урахуванням
технічних вимог та цінової політики.
При поставці продукції за
кордон здійснює оформлення митних
документів

Контактна інформація:
Адреса:93118,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128.
Телефон директор:
0503287760
Телефон гол. бухгалтер
0504226017
e-mail: layon.lg@ukr.net

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг Інвест»
ТОВ «ЛІЗИНГ ІНВЕСТ»
Сфера діяльності
ТОВ «ЛІЗИНГ ІНВЕСТ»
спрямована на формування нових напрямків в
переробці, постійне поліпшення виробничотехнічної бази, розробку інноваційних рішень
в переробці скла на основі поєднання висококласного обладнання і сучасних технологій, є
одним з провідних підприємств промислової
переробки скла в Україні та за її межами.
Наявність повного циклу переробки
скла, розвиненої системи логістики та власних складських приміщень дозволяє запропонувати клієнтам цілий комплекс продуктів і послуг високої якості.
Підприємство засноване в 2004 році, та є одним з провідних в промислової переробки скла в
Україні та за її межами.
ТОВ «ЛІЗИНГ ІНВЕСТ» пропонує наступні
види продукції:
- великогабаритне срібне дзеркало;
- енергозберігаюче скло (низькоемісійне скло
з м'яким покриттям) «Комфорт Плюс»;
- сонцезахисне скло з м’яким покриттям
«Рефлект синій/бронза/графіт/зелений»;
- мультифункціональне скло;
- декоративне скло з кольоровою цифровою
печаткою;
- безпечне загартоване плоске скло;
- гнуте загартоване моліроване скло;
- ламіноване скло;
- безпечне загартоване плоске скло з шовкографією;
- скло з лакофарбовим покриттям «Skinali
Glass».
та іншу високоякісну продукцію вироблену на
обладнанні
світових
лідерів
«TAMGLASS»,
«Shanghai North Glass Technology Industrial CO»,
«VON ARDENNE», «KLOPPER» та інших.
Продукція повністю сертифікована заводомвиготовлювачем і відповідає всім необхідним стандартам.
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Контактна інформація
Адреса: Луганська область, м. Лисичанськ,
вул. ім. В. Сосюри, 349
Телефон: +38 (050) 053-34-63
Веб-сайт: http://l-i.com.ua
E-mail: leasing_ltd@ukr.net

Виробничо-комерційне приватне підприємство «Термо-Златополь»
ВКПП «Термо-Златополь»
Сфера діяльності
ВКПП «Термо-Златополь»

виконання будівельних та монтажних
робіт підвищеної небезпеки.
Метою
діяльності
ВКПП «Термо-Златополь» є надання
якісних послуг та створення комфортних умов життєдіяльності для фізичних та юридичних осіб.
Персонал підприємства та
наймані працівники мають необхідну
кваліфікацію та періодично поновлюють свої знання у сфері діяльності підприємства.
Дата заснування підприємства 19 лютого 2001 року.
Підприємство «Термо-Златополь» має широкий перелік
робіт провадження господарської діяльності до Ліцензії виданої Державною будівельно-архітектурною інспекцією України. Дозвіл на провадження виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки наданий Державним комітетом України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
Основні види діяльності:
- монтаж та обслуговування побутового та промислового опалювального обладнання;
- монтаж та обслуговування систем опалення;
- підбір,
монтаж
та
обслуговування
систем
пом’якшення та очищення питної води для побутових та промислових потреб;
- будівництво об’єктів різного призначення від фундаменту до введення в експлуатацію;
- виконання робіт з капітального та поточного ремонту
об’єктів різних форм власності;
- оформлення документів на отримання дозволу спец
водокористування;
- буріння свердловин.
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Контактна інформація
Адреса: Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри,
349а;
Тел/факс: 064517-13-11,
050-328-58-33, 050-598-6-895,
095-567-81-77;
веб-сайт: www.termozlatopol.prom.ua
e-mail: termozlatopol@gmail.com

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОКСПРИНТ»
ТОВ «ФОКСПРИНТ»
Сфера діяльності
ТОВ «ФОКСПРИНТ»
поліграфічна діяльність.

Дата заснування підприємства 05.12.2016 року.
ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:
ТОВ «ФОКСПРИНТ» – це найкращій поліграфічний
сервіс східної України! Пропонує комфортні умови співпраці, короткі терміни виконання, креативні ідеї та високу
якість робіт. Команда креативних працівників завжди напоготові до вирішення поставлених завдань. Сучасне поліграфічне обладнання та багаторічний досвід у галузі поліграфії, дозволяють втілювати ваші мрії у життя.
Пропонує виготовлення:
- іміджевої поліграфії (каталоги продукції, буклети,
флаєра, календарі (кишенькові, настільні, квартальні), фірмові бланки, конверти, візитівки та ін.));
- поліграфії для маркірування (етикетки, бирки, ярлики, стікери, наліпки);
- поліграфії для наукових праць (монографії, збірники, періодичні видання, посібники та інше);
- обліково-звітної документації (журнали та книги з
техніки безпеки та охорони праці, бланкова продукція, обліково-звітна документація, медична документація та інше);
- архівних справ (виготовлення, оформлення та супровід).
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Умови співпраці та сервіси при
супроводі замовлень:
- підбір зручного способу комунікацій;
- пошук ідей для втілення їх у
життя;
- безкоштовне виготовлення макетів;
- доставка замовлень до дверей;
- відстрочка платежу.
Долучайтесь до числа наших замовників!

Контактна інформація
Адреса:
93100,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ, вул. Ген. Потапенко,
244;
Тел/факс:
+380953304420,
+380674586315
веб-сайт:
www.foxprint.lg.ua; www.linkedin.com
e-mail: foxprint20@gmail.com

Товариство з обмеженою відповідальністю
Виробничо-торгова фірма «Шарм»
ТОВ «ВТФ «Шарм»
Сфера діяльності
ТОВ «ВТФ «Шарм»
надає виключно послуги з виготовлення швейних виробів із давальницької сировини.

Пропозиція співпраці
Підприємство пропонує послуги
з виготовлення швейних виробів із давальницької сировини.
Долучайтесь до числа наших замовників!
Підприємство засновано у 1934 році. Виробничі
цеха підприємства розташовані у 4-х поверховому будинку, що було введено в експлуатацію у 1971 році. Цеха
оснащені сучасним технологічним обладнанням. У розкрійному цеху встановлений настилочний комплекс «Куріс» (Німеччина). Дублювання деталей здійснюється за
допомогою дублюючого пресу D 32602 VLOTHO
Kannegiesser. У швацьких потоках для виконання усіх технологічних операцій встановлені універсальні, спеціальні
швейні машини и полуавтомати фірми «Juki», «Duerkopp
Adler», «Pfaff», також є обладнання для волого-теплової
обробки фірми «Veit».
З 1993 року підприємство виконує замовлення з виготовлення швейних виробів з бавовняних, шовкових, вовняних тканин та трикотажу. У співпраці з фірмами Федеративної Республіки Німеччини, Франції, Великобританії
та Сполучених Штатів Америки ТОВ «ВТФ «Шарм» виготовляє наступний асортимент продукції: пальто, куртки,
плащі, жакети, плаття, штани, спідниці.
Зараз на підприємстві працює 35 робітників, але
потужність ТОВ дозволяє працевлаштувати до 500 осіб.
Підприємство готово до взаємовигідної співпраці.
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Контактна інформація
Адреса:
93113,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ,
просп.
Перемоги,
буд. 159;
Тел/факс: 064517-16-13
e-mail: oooptfsharm@ukr.net

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ялинкові прикраси»
ТОВ «Ялинкові прикраси»
Сфера діяльності
ТОВ «Ялинкові прикраси»
Виробництво ігор та іграшок.
Пропонуємо іноземним та вітчизняним компаніям скляні ялинкові прикраси.

Лисичанська фабрика ялинкових прикрас розпочало діяльність у 1950 р. Сьогодні ТОВ «Ялинкові прикраси» є одним з провідних підприємств України в своєму
профілі.
Підприємство виробляє скляні ялинкові іграшки
(для новорічних свят, нанесення логотипів на іграшки).
Прикрашати ялинку – традиція йде углиб століть.
В наш час прийнято зустрічати Новий рік поруч з ялинкою, що виблискує всіма кольорами веселки. А щоб зробити її такою підприємство розробляє широкий асортимент ялинкових прикрас і різних іграшок, які по достоїнству займуть місце на новорічній красуні поруч зі старими іграшками. Також ми пропонуємо барвисту і міцну
упаковку для ялинкових прикрас Продукція підприємства
не підлягає сертифікації, експортується до країн ЄС, Росії
та Білорусі.
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Контактна інформація
Юридична адреса:
Луганська
область,
м.
Лисичанськ,
вул. Газовиків, 24-А;
Тел/факс: 0645173823,
+38 (099)7427719
e-mail: feulis@ukr.net, lisfactori@ukr.net
сайт: http://ukrashaem.biz

Колективне підприємство «Лисичанський завод
залізобетонних виробів»
КП «ЛЗЗБВ»
Сфера діяльності
КП «Лисичанський завод ЗБВ»
Виготовлення виробів із бетону для
будівництва

Завод розпочав свою історію з 1 жовтня 1960 року.
КП «ЛЗЗБВ» виготовляє:
а) залізобетонні вироби:
- лотки та плити перекриття теплофікаційних каналів;
- кільця та плити перекриття канализаційних колодців;
- плитка тротуарна, бордюри тротуарні
- плити ленточних фундаментів;
- перемички брускові.
б) бетонні вироби:
- бордюри дорожні;
- блоки бетонні;
- бетони та суміші в асортименті.
в)пісок;
г)крейда дроблена.
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Контактна інформація
Адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Ген. Потапенка, буд. 256;
Тел/факс:
+38 (050) 2303315
e-mail: lisichansk_zbv@meta.ua

Приватне акціонерне товариство
«РЕГЕНЕРАТ»
ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ»
Вклад підприємства в екологічний
захист навколишньої середи дуже впливовий, з огляду на те, що підприємство переробляє дуже небезпечні відходи, які не
піддаються біологічному розкладанню та
значно погіршують екологічний стан регіону.

Сфера діяльності
ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ»

Приватне акціонерне товариство «Регенерат»
зареєстроване 8 травня 1997 року, як підприємство по
переробці зношених шин і гумових відходів. В нашому регіоні це єдине підприємство, що має ліцензію на
збір та переробку відпрацьованих автошин та займається цією діяльністю (Ліцензія Міністерства екології
та природних ресурсів України АГ №594548). ПРАТ
«Регенерат» має кінцевий цикл з переробки та виготовлення з відходів переробки кінцевого товарного
продукту.
Результатом
переробки
зношених шин є регенерат
шинний. Він дозволяє економити каучук, наповнювачі, пластифікатори при використанні в гумових сумішах, що значно здешевлює
вартість готових виробів.
Висока якість і доступна
ціна забезпечує попит на
регенерат серед виробників
виробів з гуми.
Компанія має сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. Підприємство - лауреат Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100
кращих товарів України» на регіональному рівні у
2005, 2009-2013 роках. На цей час продукція підприємства експортується до Білорусі, Росії, Польщі.
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Виробництво інших гумових виробів (основний)
Пропонуємо компаніям наступну
продукцію: гумова крихта; гумові суміші;
гумове покриття «Резмопол»; техпластина.

Контактна інформація
Адреса:
93118,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ,
вул.
Незалежності,
буд. 128;
Телефон: +38(050)4281153
e-mail: reglis2008@rambler.ru,
reglis@emitent.net.ua
Веб-сайт: www.regenerat.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Лисичанський скляний завод»
ТОВ «Лисичанський скляний завод»
ТОВ «Лисичанський скляний завод» працює з високою
стабільністю. Споживачами продукції є підприємства України, країн Близького Сходу та деяких країн Європи.

Сфера діяльності
ТОВ «Лисичанський скляний
завод»:
Формування й оброблення листового
скла
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям високоякісну продукцію (загартоване скло, скло листове
«рефлект», мультифукціональне скло,
триплекс, скло з шовкографією, скло з
лакофарбовим покриттям Skinali Glass та
ін.) вироблену на обладнанні світових
лідерів «Tamglass», «Shanghai North
Glass
Technology
Indastrial
Co»,
«BUSETTI», «HIYON» та інших.

Основні види продукції, що виробляє
ТОВ «Лисичанський склозавод»:
- скло безпечне загартоване плоске;
- скло безпечне загартоване моліроване (гнуте);
- скло безпечне загартоване плоске з малюнком, нанесеним методом шелкографичного друку;
- скло безпечне загартоване плоске з малюнком, нанесеним методом цифрового фотодруку;
- багатошарове скло (триплекс);
- листове скло з лакофарбним покриттям;
- листове скло з сонцезахисним м'яким покриттям;
- великогабаритне срібне дзеркало.
Продукція Лисичанського скляного заводу сертифікована. Загартоване скло для автотранспорту сертифіковане
відповідно до Міжнародного стандарту відповідно до правила
ЄЕК ООН № 43.
Споживачами продукції є підприємства будіндустрії,
виробники вантажних та легкових автомобілів, автобусів,
сільськогосподарських машин, тепловозів, газових плит, холодильників, сантехніки, меблів.
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Контактна інформація
Адреса: 93108, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Спортивна, 48-Б
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, 318
Телефон: (050)348-91-12 (директор);
(050)324-87-29;
(050)324-35-66 (відділ постачання та збуту).
Веб-сайт: www.lisglass.com.ua
E-mail: lisglass@lisglass.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Лисстальпром»
ТОВ «Лисстальпром»
ТОВ «Лисстальпром» – одно з основних ливарних
виробництв на сході України з промисловою історією
більш ніж 50 років. В даний час ТОВ «Лисстальпром» являє собою приватне підприємство, яке динамічне розвивається з професійним колективом і високопродуктивним
обладнанням. Структура підприємства, його компактність,
наявність допоміжних виробництв, дозволяють швидко і
ефективно перебудовувати виробництво.
Виробнича структура підприємства складається з
ливарного, ковальського, токарного, інструментального
цехів та цехів металоконструкцій і термічної обробки металів. Термічна і хімікотерміческая обробка виливків виробляється на спеціалізованому обладнанні в умовах окремої ділянки. Контроль механічних властивостей: міцність
на розрив, ударна в’язкість, твердість – виконується в умовах лабораторії механічних випробувань ливарного цеху.
Система менеджменту якістю на підприємстві відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.
Виробничі потужності ТОВ «Лисстальпром» дозволяють виробляти та проводити капітальний ремонт всіх
видів відцентрових і консольних насосів типу ЦНС, виготовлювати шламові насоси НШ 80/19, насосів типу АР, а
також виготовляти запасні частини до всіх типів насосів.
Підприємство виготовляє запасні частини до залізничного рухомого складу. ТОВ «Лисстальпром» здійснює
лиття чавунне, лиття сталеве, механічну обробку деталей з
металу, валів довжиною до 6 м, плазмове різання металів.
Крім того, може виготовляти зварні металоконструкцій по
кресленнях замовника, прес-форми діаметром до 1000 мм,
поковку і штампування.
Основні види продукції:
- Лиття чавунне та сталеве з відливом до 100 кг за
домовленістю із замовником.
- Відцентрові та шламові насоси для вугільної промисловості.
- Залізничні запчастини для вантажних вагонів.
- Спортивні майданчики для районів, селищ тощо.
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Сфера діяльності
ТОВ «Лисстальпром»:
чавунне та сталеве лиття, виробництво металоконструкцій

Контактна інформація
Адреса: 93100, Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Канатна, 58.
Тел/факс: (050) 476 33 26
e-mail: lsp-lis@ukr.net, prom-lit@ukr.net
Сайт: http://www.lisstalprom.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Лисичанський машинобудівельний завод»
ТОВ «ЛИСМАШ»
Лисичанський завод «Строммашина», на території якого в
2003 р. організовано ТОВ «Лисмаш», був створений в 1952 р. Спочатку на території заводу існувала ливарна ділянка, продукцією якої
в основному були кулі для млинів. Також існував механічний цех з
токарної і фрезерної обробкою деталей і невеликий за площею цех
зі складання металоконструкцій, який потім переобладнаний в
складське приміщення. У 1966 році був побудований цех металоконструкцій (ЦМК) який в даний час є основним виробничим корпусом ТОВ «Лисмаш», а в 1973 році був введений в експлуатацію Механоскладальний цех (МСЦ). Ці великі виробничі підрозділи, з чисельністю близько 150 осіб в ЦМК і до 220 осіб МСЦ, займалися
випуском машин для виробництва залізобетонних конструкцій, а
самі конструкції використовувалися для великопанельного домобудівництва.

Сфера діяльності
ТОВ «ЛИСМАШ»
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування
промислового призначення
Виробництво ТОВ «Лисмаш» орієнтоване на виготовлення шахтного устаткування,
обладнання для різних промислових комплексів: гірничозбагачувального,
паливноенергетичного, металургійного,
будівельної галузі, аграрного
сектора та ін.

Контактна інформація
У заводу є власне конструкторське бюро, яке розробляє проекти різного рівня складності. ТОВ «Лисмаш» має багаторічний досвід виготовлення різного устаткування. Більше 60 років завод постачає технологічне обладнання на підприємства України, Росії, Казахстану, Білорусії. Також «Лисмаш» був головним підрядником
проекту будівництва заводу для міжнародної компанії «Кнауф
Гіпс» по виробництву будівельних та оздоблювальних матеріалів.
Для котрого були виготовлені все необхідне обладнання і виробничі
приміщення.
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Адреса: 93108, Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Коцюбинського, 6А

Товариство з додатковою відповідальність «Лисичанський желатиновий завод»
ТДВ «Лисичанський желатиновий
завод»

Розпочав свою діяльність у 1968 році. У 2005 році
підприємство було зареєстровано в системі сертифікації
УкрСЕПРО. Виробництво продукції сертифіковане у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 «Система управління якістю». У 2007 році налагоджено виробництво нового виду продукції-піноутворювач білковий.
Спільними зусиллями технологів ПАТ «Лисичанський
желатиновий завод» і НІВіВ «Магарач» був розроблений і
вироблений новий інноваційний продукт для освітлення
виноматеріалів – Еножелатін.
ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» отримав
підтвердження відповідності системи добровільної сертифікації системи якості харчової продукції HACCP ДСТУ
ISO 22000:2007, тим самим підтвердивши високу якість
желатину, що виробляється на виконання вимог міжнародних стандартів.
Продукція підприємства, має високі споживчі властивості, затребувана і пізнавана як на внутрішньому ринку
України, так і на ринках Близького і Далекого зарубіжжя.
Контроль продукції здійснюється відомчої акредитованою
лабораторією. На продукцію є санітарно-епідеміологічний
висновок Федеральної служби Російської Федерації з нагляду в сфері прав споживачів і благополуччя людини.
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Сфера діяльності
ТДВ «Лисичанський желатиновий завод»:
Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям: желатин (ДСТ 11293-89,
ТУ У 24.6-00418030-002:2007), желатин
фасований швидкорозчинний ТУ У 24.600418030-002:2007, желе фруктове ДСТУ
3718-98, еножелатин ТУ У 24.6-00418030006:2011, клей кістковий ДСТ 2067-93, клей
казеїновий ДСТ 3056-90, клей міздровий
ДСТ 3252-80, ремодент, золу рослинну (зола деревинну соняшника, змішану), казеїнат
натрію – молочно-білковий концентрат,
піноутворювач білковий ТУ У 15.600418030-001:2007, жир тваринний технічний 3 сорту ДСТ 1045-73, полуфабрикат
кістковий ДСТ 28189-89.
Лисичанський желатиновий завод закуповує на постійній основі для власного
виробництва: сировину: мокросолону або
морожені свинячу шкіру без прирезей сала і
м'яса, обріз шкур великої рогатої худоби
(ВРХ), спилок шкур великої рогатої худоби
(ВРХ), курячі лапки, а також кістку великої
рогатої худоби (ВРХ) після обвалювання;
матеріали: нефрас С2 80/120; уайтспіріт С4;
бавовняна целюлоза і сульфід натрію.
Контактна інформація
Адреса: 93109, Луганська обл.,
м. Лисичанськ-9
Телефон: 0577280681
Моб. тел: 050 477 2216,
067 829 1229
e-mail: office@gelatin.com.ua
сайт: http://www.gelatin.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Лисичанський пивоварний завод»
ТОВ «ЛИСПИ»
Сфера діяльності
ТОВ «ЛИСПИ»:
Виробництво слабоалкогольних напоїв
(ПИВО) та солоду.

Лисичанський пивоварний завод був заснований в
серпні 1972 року для виробництва пива з метою задоволення потреб споживачів в слабоалкогольної продукції.
Пиво Лисичанського пивоварного заводу виробляється за класичною технологією в дві стадії: головне бродіння і доброджування. При виготовленні використовується тільки вода, солод і хміль. Головне бродіння відбувається в бродильних апаратах і триває 7-8 діб. Друга
стадія – доброджування і дозрівання пива – проводиться
у лагерних танках при 1-3°С протягом 20-40 днів в залежності від сорту пива. Основна сировина для виробництва пива – світлий пивоварний ячмінний солод.
Солод виробляється із високоякісного пивоварного ячменю. Солодовий цех повністю задовольняє річну
потребу заводу в солоді, також реалізується іншим пивоварням. Використання у виробництві сучасного німецького обладнання дозволяє нам виготовляти пиво стійкістю 2 місяці в скляній пляшці, 45 діб в ПЕТ пляшці, 30 діб
для продукції в кегах- не застосовуючи консервантів. Ми
забезпечуємо постійний контроль за смаковими якостями
нашої продукції. На теперішній час завод виробляє 12
сортів пива (10 сортів світлого та 2 сорти напівтемного
пива). Завод за різні роки має багато нагород за високу
якість продукції. Медалей 8 золотих, 5 срібних, 2 бронзових, та переможець конкурсів «100 кращих товарів України» та Луганщини.
Вся продукція Лисичанського пивзаводу сертифікована в системі УкрСЕПРО і має висновок Державної
санітарно-епідеміологічної експертизи. На Лисичанському пивзаводі проводяться екскурсії та дегустації пива
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Пропонуємо вітчизняним компаніям,
дилерам, супермаркетам якісну продукцію
сертифіковану в системі УкрСЕПРО торгівельних марок «Душа пивовара», «СІЧ» і
«Дойчхоф».
Підприємством випускається світлі сорти пива, такі як «Душа пивовара світле»,
«Душа пивовара преміум», «Душа пивовара
міцне», «95», «Жигулівське», «Запорізька
січ», «Московське», «Медове», напівтемне
пиво «Чумацьке», а також реалізується продукція компанії партнера Приватної броварні «Діміорс» м. Мелітополь, яка здійснює
виробництво пива преміум класу за рецептами чеських і німецьких пивоварів: «Віденське», «Мюнхенське», «Південна Баварія».

Контактна інформація
Адреса:93193, Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Ген. Потапенка, б. 500.
Телефон: +38(050)4764106
e-mail: info@lispi.com.ua
сайт: http://lispi.lg.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Хлібний дім Кирилова»
ТОВ «Хлібний дім Кирилова»
Пекарня заснована
24 жовтня 1997 року. Пекарня «Хлібний дім Кирилова» один з крупніших
виробників хлібобулочної
продукції на різні смаки.
Протягом всіх років підприємство постачає якісну
та смачну продукцію по
всьому регіону. Асортимент хлібобулочних виробів відповідає як дієтичному, так і загальноспоживчому попиту та на
сьогоднішній день складається з 13 видів хліба та
20 видів здобних виробів,
а також на замовлення
покупців виготовляються традиційні короваї та пироги.
Дві діючі пекарні, які
оснащені сучасним імпортним
обладнанням, виробляють продукцію, що відповідає жорстким вимогам стандартів. На
підприємстві працюють лише
кваліфіковані фахівці, які мають великий досвід роботи.
При виробництві хлібобулочних виробів використовуються
давні національні рецепти та
лише традиційні технології:
новомодні технологічні добавки – поліпшувачі, розпушувачі,
ферменти, емульгатори не використовуються, бо вони не спроможні конкурувати зі
смаком хліба, виготовленого з використанням живих дріжджів та молочних заквасок.
Доставка хлібобулочних виробів покупцям здійснюється власними спеціалізованими автомобілями по
всьому регіону
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Сфера діяльності
ТОВ «Хлібний дім Кирилова»:
виготовлення хлібобулочної продукції, здобних та кондитерських виробів.

Контактна інформація
Адреса:
93100,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ, вул. ім. М. Грушевського,
буд. 13.
Телефон/факс (06451)7-29-00,
для замовлень: +380504748386;
+380979808120, (06451)7-38-11,
e-mail: pkirillov1965@gmail.com

Кондитерський цех «Кураж»
ФОП Арусханян С.Л.

Виробничу підприємницьку діяльність з виготовлення і реалізації кондитерських
виробів
Арусханян Сержик
Левіки
розпочав у 2004
році. Цех з виготовлення конкондитерських
виробів з дегустаційним залом
введений в експлуатацію
18.05.2012 року. Підприємство добровільно
проводить сертифікацію своєї
продукції, його
асортимент налічує
більше
180 найменувань різноманітних кондитерських виробів.
З 2011 року продукція кондитерського цеху «Кураж» визнається конкурсною комісію Всеукраїнського
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100
найкращих товарів України» як одна з найкращих та якісніших вітчизняна продукція продовольчої групи.
Кондитерський цех «Кураж» використовує сировину на 80% вітчизняних виробників, поставляє продукцію в
Дніпровську, Луганську, Донецьку, Харківську, Запорозьку області.
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Сфера діяльності
Кондитерський цех «Кураж»
ФОП Арусханян С.Л.:
виробництво борошняних кондитерський виробів
Пропонуємо вітчизняним компаніям
борошняні кондитерські вироби в широкому асортименті на взаємовигідних умовах.
Продукція якісна та добровільно сертифікована.

Контактна інформація
Адреса: 93105, Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Миру, 12
Телефон: (06451) 7-51-55;
+38 (050) 8480191
e-mail: kurajtort@gmail.com

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІТ»
ТОВ «БІТ»

Сфера діяльності
ТОВ «БІТ»:
виготовлення хліба та хлібобулочних
виробів
Пропонуємо якісну продукцію на
внутрішній ринок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІТ» –
лідер серед виробників хлібобулочної продукції в місті.
Засновано 3 липня 1997 року. Підприємство має два виробничих цехи, які оснащені сучасним технологічним обладнанням, потужністю до 35 тон на добу, свій автотранспортний цех та лабораторію.
У 2006-2007 роках «БІТ» отримав свідоцтво учасника у Всеукраїнському конкурсі «100 кращих товарів
України». Продукція підприємства виготовляється з натуральної сировини без шкідливих добавок. Хліб товариства
«БІТ» користується попитом не тільки у Лисичанську, але
і в інших містах області – Сєвєродонецьку, Рубіжному,
Сватове та Старобільську.
Підприємство чітко виконує усі замовлення споживачів і повністю задовольняє потреби торгівельної мережі
міста у хлібобулочних виробах. Як відомо, конкуренція в
цій галузі харчової промисловості досить висока, тому
витримати її можливо тільки завдяки високопрофесійній
працездатній команді, ефективному менеджменту і напрацьованому власному авторитету.
За час активної діяльності на ринку хлібопродуктів
товариство зарекомендувало себе як надійного і відповідального партнера, стабільного виробника високоякісної
продукції, одного з кращих роботодавців, сумлінного платника податків.
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Контактна інформація
Адреса:
93107,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 103
Телефон: тел. (06451) 5-23-63,54352
e-mail: tovbit@gmail.com

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОТЕХ»
ТОВ «ЕКОТЕХ»
ТОВ «ЕКОТЕХ» – регіональний лідер, який має
сучасне обладнання для наступних видів виробництва та
реалізації: промислових газів та зварювальних сумішей,
пиролізних котлів, теплової енергії, брикетів з відходів та
забезпечення екологічно чистим паливом котелень, будівництво модульних котелень, які при меншому обсязі витрат виробляють, на відміну від газових і електричних,
значно більше тепла.
Компанія з 1994 року успішно співпрацює з підприємствами майже з усіх областей України. Географія
діяльності підприємства охоплює в основному східні регіони країни – Донецьку, Луганську та Харківську області,
де продукція підприємства добре відома споживачам і має
зростаючий попит.
Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікованому персоналу клієнти отримують продукцію
відмінної якості.

Сфера діяльності
ТОВ «ЕКОТЕХ»:
Виробництво промислових газів
Пропонуємо високоякісні промислові гази та зварювальні суміші для будівної
та машинобудівної промисловості, виробництво різноманітних пиролізних котлів і
постачання теплової енергії, а також забезпечення екологічним паливом вітчизняних
підприємств і організацій.

Контактна інформація
Адреса: 93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Первомайська, 126
Телефон: 0504726918, 0504724869
e-mail: ecotekh@ukr.net
сайт: www.ecoteh.in.ua
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕТРА»
ТОВ «ТЕТРА»

Сфера діяльності
ТОВ «ТЕТРА»:
переробка скла та дзеркала
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям які торгують аксесуарами
для квартир та будинків якісні декоративні
дзеркала і дзеркала із ЛЕД підсвіткою.

ТОВ «Тетра» унікальне підприємство східної України, яке займається виготовленням дзеркал для ванних
кімнат та прихожих із застосуванням унікальної технології фьюзинг для декору в своїх дзеркал, а також виготовлення картин зі скла та дзеркала.
Картини та декор для дзеркал виконується в техніці
фьюзинг, яка передбачає роботу з розігрітим матеріалом
до температури 300-1200 градусів в залежності від сорту
скла. Картини є складними витворами, і на виготовлення
однієї потрібно декілька діб.

Контактна інформація
Адреса:
93120,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ, вул. Московська, 63-Б
Телефон: тел. (050) 475-30-99
e-mail: mgoltysev@gmail.com

У каталозі «Тетра» біля 400 найменувань виробів,
які представлені в 60 гипермаркетах в усіх регіонах України, а саме в торгових мережах «Епіцентр К», ПрАТ «Нова Лінія», ТОВ « ОПТ ЦЕНТР», ТОВ «Будмен».
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Східагро»
ТОВ «Східагро»

Сфера діяльності
ТОВ «Схід-Агро»:
Вирощування овочів і баштанних
культур, коренеплодів і бульбоплодів.
Пропонуємо якісну сільськогосподарську продукцію на внутрішній ринок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Східагро» – засновано 11 липня 2011 року. Підприємство має
складські приміщення для зберігання сільськогосподарської продукції та здійснює оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією.
Для вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів «Східагро» орендує земельні
ділянки. На сьогодні підприємство є одним з лідерів оптової торгівлі овочевими культурами у місті.

Контактна інформація
Адреса:
93120,
Луганська
обл.,
м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, буд. 332,
кім. 2
Телефон: тел. +38 (050) 622 31 33
e-mail: ooo.vostokagro@mail.ru
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TM Be easy
ФОП Косілкин Д.В.
Сфера діяльності
ТМ Be easy ФОП Косілкин Д.В.:
ТМ Be easy – спеціалізується на виробництві і оптових продажах дитячого одягу. Ми
пропонуємо великий вибір виробів, постійне оновлення товарів, прийнятні ціни по
Україні і країнам ближнього зарубіжжя.

Дата заснування підприємства: 2014 рік
Пропозиції про співробітництво:
Доступні ціни та лояльні умови співпраці дозволяють
компаніям, магазинам і дилерам продавати продукцію
ТМ Be easy, тим самим розвиваючи власну справу. Невелика сума первинного замовлення дає можливість
придбати «пробний» товар. Для зручності партнерів
передбачена доставка по всій Україні та іншим державам. Фірми з міста Лисичанськ Луганської області можуть забирати вироби безпосередньо зі складу.
Дитячий одяг Be easy оптом – це:
 Верхній одяг, що відповідає європейським
стандартам;
 Різноманітна колекція, яка постійно оновлюється;
 Візуальний доступ до асортименту на сайті;
 Вигідні умови співпраці;
 Швидке узгодження, оформлення і відправлення
замовлення;
 Інформаційна підтримка, в тому числі он-лайн доступ до наявності певних товарів;
 Тривалі взаємини з клієнтами і позитивні відгуки
партнерів;
 Перенаправлення кінцевого покупця в Ваш магазин.
Заходьте на сайт, замовляйте товар та оцініть всі
переваги співпраці з гідним виробником.
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Контактна інформація
Телефон: тел. +38(098) 223-47-13
+38(050) 183-21-33
e-mail: sales@beeasy.com.ua
сайт: https://easyshopping.com.ua
http://beeasy.com.ua
https://www.instagram.com/beeasy_official
https://www.facebook.com/UAeasyshopping

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДН-Маркет»
ТОВ «ДН-Маркет»
Тематика та розділи
Сайт пропонує розділи, присвячені новинам регіонів України, економіці, бізнесу,
науки, способу життя, спорту.
У розділі «Світ захоплень» публікуються статті про подорожі, хобі, ведення домашнього господарства.
Розділ «Правозахисник» висвітлює
юридичні питання, питання щодо податків,
трудових відносин та прав споживачів.
На сайті є дуже активна програма в соціальних мережах: регулярно оновлюють
свої облікові записи в Twitter, Facebook,
Pinterest, що дозволяє спілкуватися зі своєю
аудиторією через кілька каналів.

Нагороди та досягнення
Дата заснування підприємства: 28.03.2007рік
Час Пік – незалежне суспільно-політичне новинне
та аналітичне інтернет-видання. Засноване в 2007 році, як
газета з редакцією в м. Лисичанськ. У 2009 році запустилась електронна версія газети, інформаційний портал
«Час Пік». Головним напрямком порталу є регіональні
новини, в тому числі м. Лисичанська.
У 2020 році портал став багатомовним. Було створено програму для пристроїв з OC Android з однойменною назвою. Користувачі додатка при першому заході
вибирають місто, статті про події, які вони хотіли б отримувати. Саме за цим фільтром розсилаються pushповідомлення з резонансними новинами.
Журналісти порталу не тільки пишуть тексти, а й
знімають відеоматеріали, створюють інфографіку.
«Час Пік» є одним з найбільш відвідуваних сайтів в
Луганській області з щоденною аудиторією близько
20000 унікальних користувачів.
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Журналісти газети та сайту «Час Пік»
неодноразово ставали переможцями професійних конкурсів, в тому числі «Честь професії», «Кращий податковий оглядач».
У 2020 році сайт зайняв друге місце в «Східних редакційних батах 2.0», яке проводило
Агентство медійного росту «АБО» 4.

Контактна інформація
Адреса: 93100, Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, б. 360.
Телефон: +380994541344
e-mail: reklamachaspik@gmail.com
сайт: https://vchaspik.ua/

