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ПРО ПРОМИСЛОВУ ГРУПУ «АРСЕНАЛ»

Промислова Група «Арсенал» упродовж багатьох років є флагманом Українського ринку покрівельних та  
фасадних матеріалів з тонколистової сталі. 

З 1997 року Компанія «Арсенал» вийшла на ринок будівельних матеріалів як торгова компанія. Після 
придбання сучасних ліній профілізації, почалась нова історія підприємства в якості виробника покрівельних 
матеріалів в Україні.

З 2000 року ПГ «Арсенал-Центр» виробляє на своїх заводах в Україні і реалізує через свою власну мережу 
широкий перелік продукції для будівництва: металочерепицю, фальцеву покрівлю, профнастил покрівельний, 
стіновий, металевий сайдинг, профіль оцинкований для гіпсокартонних конструкцій і ПВХ-вікон.

З 2008 року на підприємстві встановлена безперервна лінія по виробництву сендвіч-панелей. Повністю 
автоматизована лінія дозволяє виключити людський чинник, забезпечити мінімальні терміни виробництва 
замовлення і робити продукцію відповідно до найжорсткіших вимог, що пред’являються до теплоізольованих 
конструкцій, що захищають.

При виробництві сендвіч-панелей використовується тільки першокласна алюмооцинкована сталь з 
полімерним покриттям і високоякісний скловолоконний утеплювач високої щільності європейського і 
південнокорейського виробництва.

Нині сумарна потужність ліній по виробництву профілів дозволяє переробити до 20000 тонн металу в місяць. 
Усі заводи групи оснащені сучасним італійським і фінським устаткуванням, яке дозволяє випускати продукцію, 
що відповідає вищим європейським стандартам якості : 9 заводів і 38 торгових представництв ПГ «Арсенал» 
по усій території України гарантують якісне і швидке виконання будь-якого замовлення, забезпечують 
оперативну доставку замовлення клієнтам.

ПГ «Арсенал» - ваша підтримка при будівництві, оформленні і створенні затишку усередині спорудження 
будь-якого призначення!
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СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»

У XXI столітті, питання енергозбереження стає особливо актуальним, будівництво та реконструкція неможливі 
без застосування високотехнологічних теплоізолюючих матеріалів, які дозволяють скоротити до мінімуму 
терміни на зведення будівлі і мінімізувати енерговитрати на його опалення в процесі експлуатації.

У жовтні 2008 р. в м. Біла Церква Київської області Промислова Група «Арсенал» відкрила новий завод. 
Була введена в експлуатацію сучасна, повністю автоматизована лінія з комп’ютерним управлінням для 
безперервного виробництва тришарових сендвіч-панелей. Лінія дозволяє виробляти високоякісні сендвіч-
панелі для покрівлі і стін з різними видами профілювання. З потужністю виробництва до 5000 м2 за зміну і 
більше 1 000 000 000 м2 на рік.

Сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» повністю відповідають нормативним вимогам по теплоізоляції, міцності та 
вимогам пожежної безпеки.

Зовнішні та внутрішні обкладки сендвіч-панелей мають антикорозійне та декоративне покриття, стійкі як до 
механічних, так і до хімічних та атмосферних впливів. Багата кольорова гама покриттів дозволяє задовольнити 
смаки будь-яких, навіть самих вибагливих клієнтів.

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ» - ШВИДКО, ПРОСТО, НАДІЙНО!
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1 Кольорове захисне покриття

Шар грунту
Пасиваційний шар
Антикорозійне покриття - цинк (Zn)
Сталевий лист

RAL 8017 RAL 3011 RAL 3009 RAL 3005

МЕТАЛЕВА ОСНОВА ОБКЛАДОК СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ

Сендвіч-панелі «Арсенал-Панель», виробляються з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, можуть 
задовольнити потреби найвибагливішого клієнта.

Довговічність 
В якості основи використовується холоднокатана сталь, покрита цинком, завдяки чому вироби мають 
довгий термін служби!

Кольорова гама
На вибір клієнта пропонується широка кольорова гама, відповідно до карти RAL, а також декоративні 
покриття типу Printech з імітацією натуральних поверхонь.

У виробництві сендвіч-панелей може бути використана сталь з різним покриттям: PE (Поліестер) 25 мкм, РЕМА 
(Матовий поліестер) 35 мкм, PVDF 35 мкм, що дозволяє широко застосовувати сендвіч-панелі при будівництві 
різних типів об’єктів будівництва.

Залежно від середовища використання та вимог замовника сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» можуть бути 
виготовлені з різними видами покриттів і текстур.

Кожне покриття має стандартні кольори, а також може бути виготовлене в обраному клієнтом кольоровому 
рішенні під замовлення:

Поліестер (покриття на основі поліефірної смоли
товщина 25 мкм), широка кольорова гама в 
наявності на складі

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З КОЛЬОРОВИМ ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ

ТИПИ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР»

Кольори:

RAL 1003 RAL 1015 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9006 RAL 7004

RAL 7024 RAL 5005 RAL 6002 RAL 6005 RAL 6020 RAL 8004

Матовий поліестер PEMA
(покриття на основі меламіну товщина 35 мкм), 
в стандартних кольорах на складі

Кольори:

RAL 9004 RAL 3009 RAL 6020 RAL 8017

RAL 8019 RAL 8004 RAL 7024
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НАПОВНЮВАЧІ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»

Мінеральна вата володіє абсолютною пожежною безпекою, що дозволяє використовувати сендвіч-панелі в 
будівлях будь-якого функціонального призначення: торгові центри, житлові будинки, офіси.
В якості середнього теплоізоляційного шару в таких сендвіч-панелях застосовуються ламелі з мінеральної 
вати виробництва ROCKWOOL (Польща) та IZOVAT (Україна), в основі якої - базальтове волокно на 
синтетичному сполучному з гідрофобізуючими добавками та з щільністю 95-105 кг/м3.

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВАТОЮ

Пінополістирол - це жорсткий спінений термопласт, що складається із сплаву гранул з рівномірно 
розподіленими в них мікроскопічними щільними комірками, заповненими повітрям. На 98% складається з 
нерухомого повітря, замкнутому в його закритій комірчастій структурі, яка служить найкращим природним 
теплоізолятором, зберігає теплоізоляційні властивості як у вологих умовах, так і при низьких температурах. 

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ

Найменування
Щільність, 

кг/м3
Горючість, 
ГОСТ 30244

Коефіцієнт теплопровідності, ВТ/мК
Міцність 

на відрив 
шарів, 
МПа

Міцність на 
стискання  
при 10% 

деформації, 
не менше 

МПа

Вміст 
органічних 

речовин 
по масі, не 

більш %

Модуль 
кислотності, 

Мк

Водопо-
глинання 
при част-

ковому 
зануренні 
за масою, 
не більше, 

%

Вологість 
за масою, 
не більш, 

%

λ10 λ25 λA λB

ROCKWOOL
SPANROCK S

95 НГ 0.033 0.0365 0.0369 0.039 8 6 3 2.1 - 1

IZOVAT 110 110 НГ 0.043 0.044 0.039 0.044 0.15 0.8 4 2.1 30% 1

Механічні характеристики Висока міцність на розрив

Теплопровідність
Високі теплоізоляційні властивості. Теплоізоляція зберігає тепло в холодний період року, не даючи 
промерзати основним конструкціям, а також дозволяє створити комфортні умови всередині приміщень влітку

Негорючість
Вироби відносяться до групи негорючих, перешкоджають поширенню вогню, захищають інші конструкції 
будівлі з горючих матеріалів. Витримують температуру понад 1000о С. Випаровування сполучного елемента 
відбувається при температурі  250о С, проте волокна залишаються непошкодженими

Стійкість до деформацій
Плити з мінеральної вати протягом усього терміну експлуатації матеріалу не схильні до усадки завдяки 
високій жорсткості за рахунок вертикального розташування частини волокон

Стійкість Висока стійкість до хімікатів, не покривається пліснявою і не пошкоджується комахами

Гідрофобність та паропроникність
Мінеральна вата відрізняється чудовими водовідштовхувальними властивостями, що створює сприятливий 
внутрішній клімат в приміщенні. Волога, яка потрапляє на поверхню плит з мінеральної вати, не проникає в її 
товщу, в результаті чого матеріал залишається сухим, зберігаючи при цьому високі теплозахисні властивості

Механічні характеристики Жорсткість, мала вага

Теплопровідність Найнижча теплопровідність

Негорючість
Можливість  експлуатувати за темпара-
тури від -50о С до +70о С

Стійкість до деформацій
Не просідає, не зменшується в розмірах 
протягом всього терміну експлуатації 
будівлі

Стійкість

Висока стійкість до хімікатів, морської 
води, сольових розчинів, цементу, не 
створює живильного середовища для 
грибків та бактерій, не гігроскопічний

Безпека для людини

Матеріал виготовляється, 
використовується та утилізується без 
шкоди для навколишнього 
середовища і здоров’я людей. Однак, 
при горінні виділяє шкідливі речовини

Звуконепроникність

При використанні пінополістиролу в 
якості наповнювача в сендвіч-панелях 
покращує звукоізоляційні характери-
стики конструкцій, що монтуються

Найменування показника EPS 25

Густина, кг/м3 От 15,1-до 25,0

Теплопровідність при (25±5) °C, 
Вт/(м X°С)

0,036-0,039

Міцність на стискання при 10% 
лінійній деформації, не менше, 
МПа

0,12

Межа міцності при статичному 
вигині, МПа

0,18-0,23

Водопоглинання  за 24 годин, 
не більше, % об’єму

2,0

Водопоглинання  за 30 діб, не 
більше, % об’єму

-4

Група горючесті Г1

Паропроникність, мг/(мXчXПа) - 0,018

Капілярне зволоження 0

Температура застосування, °C -50 до +70

ПЕРЕВАГИ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ:

ПЕРЕВАГИ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ:
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СТІНОВІ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»

Стінові сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» випускаються відповідно до ДСТУ і призначені для огороджувальних 
конструкцій будинків в житлово-цивільному та промисловому будівництві.

Стінові сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» мають тришарову структуру, що складається з:
• профільованих листів (верхнього і нижнього) - з тонколистової оцинкованої сталі із захисним полімерним 

покриттям,  товщиною від 0,45 мм і більше.
• сердечник з утеплювача - плити з мінеральної тонковолокнистої вати на основі базальтового волокна на 

синтетичному сполучному з гідрофобізуючими добавками з вертикальною орієнтацією волокон, щільністю 
95-110 кг/м3 та спінений полістирол,  щільністю 16-25 кг/м3.

Стінові сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» мають маркування в залежності від типу, що  використовується:
ССМ (Панелі стінові з мінераловатним утеплювачем),
ССП (Панелі стінові з пінополістиролом).

Товщина, мм
Приведений опір теплопередачі, R0 (м

2x0С/Вт)

Мінеральна вата Пінополістирол

60 1,579 2,069

80 2,110 2,759

100 2,597 3,448

120 3,085 4,138

150 3,817 5,173

200 5,036 6,897

Товщина, мм
Ширина, мм 

(S-TYPE)
Довжина, мм

Вага м2, кг

Базальт 
(120 кг/м3)

Пінополістирол
(16 кг/м3)

60 1200 1000-13000 14,36 - 18,45 8,96 - 13,05

80 1200 1000-13000 16,56 - 20,65 9,36 - 13,45

100 1200 1000-13000 18,76 - 22,85 9,76 - 13,85

120 1200 1000-13000 20,96 - 25,05 10,16 - 14,25

150 1200 1000-13000 24,26 - 28,35 10,76 - 14,85

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТІНОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»

ВАГА СТІНОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ» 

Товщина сендвіч-панелі (мм) 60 80 100 120 150

Максимальний прольот (м) 4,01 4,41 6,01 6,65 7,31

ДОВЖИНА ПРОЛЬОТІВ МІЖ ВУЗЛАМИ КРІПЛЕННЯ СТІНОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»
(РОЗРАХУНКОВЕ ВІТРОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ 45 КГ/М2)
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ВИДИ СТІНОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»

СТІНОВА ТИП МІКРОХВИЛЯ

СТІНОВА ТИП PR2

СТІНОВА ТИП S

СТІНОВА ТИП PR1

СТІНОВА ТИП PR3

СТІНОВА ТИП V

15,58

1000

10

45

481010
4,
5

55 100

11
10

5

97,5 100 50

15

10
4,
5

28
46

33º

234,8 500 285

1000

4,
5

4

11

1,
510055

14

1200
40

13
,5

4555

12
,5

80º

130
º

15

97,5

10

100 50

48

5

10 10

535484,8

28
46
33º

4,
5

1000

5
10

234,7

20
157

109,7
250

125

1000

125

50 2615

15,510
4,
5

28
46
33º

65,9
115,9

14 6,5

40

11

4,
5

5

4

100 13,5

11

1200
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ПОКРІВЕЛЬНІ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»

Покрівельні сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» випускаються відповідно до ДСТУ і призначені для покриттів 
будівель в житлово-цивільному та промисловому будівництві.

Покрівельні сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» мають тришарову структуру, що складається з:
• профільованих листів (верхнього і нижнього) - з тонколистової оцинкованої сталі із захисним полімерним 

покриттям, товщиною від 0,45 мм і більше.
• сердечник з утеплювача - плити з мінеральної тонковолокнистої вати на основі базальтового волокна 

на синтетичному сполучному з гідрофобізуючими  добавками з вертикальною орієнтацією волокон, 
щільністю 95-110 кг/м3 та спінений полістирол, щільністю 16-25 кг/м3.

Покрівельні сендвіч-панелі «Арсенал-Панель» мають маркування в залежності від типу використовуваного 
утеплювача:
СКМ (Панелі Покрівельні з мінеральною ватою),
СМП (Панелі Покрівельні з пінополістиролом).

ВАГА ПОКРІВЕЛЬНИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ» 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ РІЗНІЙ ДОВЖИНІ ПРОЛЬОТІВ (МІНЕРАЛЬНА БАЗАЛЬТОВА ВАТА)

Товщина, мм Ширина, мм Довжина, мм
Вага м2, кг

Базальт 
(120 кг/м3)

Пінополістирол
(35 кг/м3)

60 1000 2000-14000 15,83 - 20,74 10,43 - 15,34

80 1000 2000-14000 18,03 - 15,74 10,83 - 15,74

100 1000 2000-14000 20,23 - 16,14 11,23 - 16,14

120 1000 2000-14000 22,43 - 16,54 11,63 - 16,54

150 1000 2000-14000 25,73 - 17,14 12,23 - 17,14

Товщина
сендвіч-панелі, мм

Прольот, м

1,5 2,0 2,5 3,0

кПа кг/м2 кПа кг/м2 кПа кг/м2 кПа кг/м2

80 5,92 604 3,33 340 2,14 218 1,48 151

100 6,10 622 3,43 350 2,20 224 1,53 156

120 6,28 640 3,53 360 2,26 230 1,57 160

150 6,45 658 3,63 370 2,32 237 1,60 164
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ПОКРІВЕЛЬНІ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ «АРСЕНАЛ-ПАНЕЛЬ»

ПОКРІВЕЛЬНА ТИП 
МИКРОХВИЛЯ

ПОКРІВЕЛЬНА ТИП S

15

4,
5

50 100

11
5

13,5

57

2037

24,9
120 31,5 20

255

67 182,3

255 250

1000
15

4,
5

50 100

11
5

13,5

57

20

182,367

255255250

34,1
34,1

37

60º

1000
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СУПУТНІ ТОВАРИ

ГВИНТ
Гвинт з самонарізаючим різьбленням, з шестигранною головкою, з EPDM-
шайбою, який служить для кріплення сендвіч-панелей до металевої 
основи до 12мм. Колір відповідно карті RAL. Слід використовувати гвинти  
довжиною більшою ніж товщина панелі та каркасу з виходом за каркас на 
10-20 мм.

ГВИНТ 4.8*19
Гвинт 4.8*19 з самонарізаючим різьбленням, з шестигранною головкою, 
з EPDM-шайбою, який служить для кріплення фасонних елементів та 
нахлестів покрівельних панелей. Колір відповідно карті RAL.

ЗАКЛЕПКА 4.0*10 
Заклепка 4.0*10 - алюмінєва комбінована витяжна заклепка, яка являє 
собою гільзу з грибовидною шляпкою та витяжного стрижня с головкою, 
що деформує гільзу. Заклепки використовуються для кріплення фасонних 
елементів фасаду. На покрівлі використовувати заборонено.

УЩІЛЬНЮЮЧА ТЕРМОПРОКЛАДКА ІЗОЛОН
Ущільнююча термопрокладка Ізолон - стрічка в рулоні на основі фізично 
вспіненого поліетилену з замкнутою комірчастою структурою, покрита 
клеєм з одного боку. Використовується для герметизації цоколя, стиків 
сендвіч панелей, для уникнення «температурних містків» та для шумо- та 
віброізоляції.

Ущільнювач профільний для покрівельної седвіч-панелі – використовується 
для ущільнення простору між покрівельною панелей та фасонним 
елементом. Не руйнується під ультрафіолетом та повністю повторює профіль 
сендвіч-панелі.

SOUNDAL SOUNDAFLEX 40
SOUNDAL SOUNDAFLEX 40 - постійно еластичний поліуретановий клей-
герметик, призначений для герметизації швів-стиків сендвіч-панелей, 
стійкий до вібрацій. Компенсує лінійне розширення швів до 15%. 
Використовується за допомогою пістолету. Температура монтажу від +1о до 
+21о С.
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ПАКУВАННЯ ТА ТРАНПОРТУВАННЯ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ

При транспортуванні автотранспортом використовуються відкриті платформи або бортові автомашини 
з шириною борту не менше 2450 мм. Довжина автотранспортних засобів повинна відповідати довжині 
сендвіч-панелей, які транспортуються. При транспортуванні обов’язкова наявність текстильних ременів для 
зв’язування пачок з сендвіч-панелями.
Забороняється використання жорстких стяжних ременів. Запаковані, завантажені пачки не повинні 
торкатися борту автотранспортного засобу. Розвантаження сандвіч-панелей відбувається за допомогою 
автонавантажувача з широкими вилами або краном з використанням спеціальної траверси. Перевантажувати 
сендвіч-панелі слід механічним способом. Ручне відвантаження не рекомендується.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Сендвіч-панелі «Арсенал-Центр» рекомендується монтувати на металевому, залізобетонному або 
дерев’яному каркасі. Для кріплення слід використовувати спеціальні гвинти, з самонарізаючим різьбленням, 
з шайбою, з ущільнюючою EPDM-прокладкою. Також слід закривати стики, зрізи, торці сендвіч-панелей 
фасонними елементами. Також фасонні елементи використовуються для інших елементів конструкції (цоколі, 
покрівлі, тощо). В зазор між сендвіч-панелями та фасонними елементами, а також в інші отвори і щілини 
рекомендується прокладати мінеральну вату чи використовувати монтажну піну. У стиках замкових з’єднань 
слід використовувати силіконовий герметик. 
Сендвіч-панелі рекомендується розрізати за допомогою сабельної пилки по металу, електролобзика. Після 
завершення робіт слід очистити щіткою місця розрізів від металевої стружки та пилу.
Не допускається порізка сендвіч-панелей газовогневими різаками, або болгаркою.
Поверхню сендвіч-панелей, в процесі експлуатації, слід періодично очищати від забруднень та пилу за 
допомогою миючих засобів, які не викликають пошкоджень захисного покриття металевих обкладок сендвіч-
панелей. У разі довготривалого зберігання (більше трьох місяців) сендвіч-панелей до монтажу, слід зняти 
захисну плівку, в іншому випадку буде суттєво ускладнено знімання. 
Компанія «Арсенал-Центр» рекомендує довірити монтаж сендвіч-панелей та комплектуючих до них 
будівельникам, які мають досвід успішної роботи з даним матеріалом.

МОНТАЖ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ



Київ, пров. Чугуївський, 21
(044) 454-47-47 (66) 

Білгород-Дністровський, 
пр. Водопровідний, 4-а
(04849) 6-06-75, (067) 501-85-24

Біла Церква, Сквирське шосе, 192 В      
(04563) 33-664, (067) 239-57-45

Бердянськ, вул. Свободи, 27 В      
(06153)  35-444, (067)  233-32-25, 
(067) 465-79-89

Васильків, пр. Чкалова, 2а
(04571) 2-19-51(52,53,54),
(067) 239-03-15

Вінниця, пр. Цегельний, 12
(0432) 56-29-00, (067) 233-03-88,
(067) 657-37-72, (0432)  55-42-42

Вознесенськ, вул. Київська, 25      
(05134) 327-63, (067) 466-12-09,
(067) 239-79-47

Днiпро, вул. Запорізьке шосе, 28 Н      
(067) 374-83-98

Житомир, вул. Вітрука, 9 А
(0412) 33-60-55, (067) 233-03-86

Запоріжжя, 
пров. Архангельський, 20 А
(061) 227-11-02, (061) 227-11-01,
(067)  464-24-81

Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 30       
(067) 465-74-34

Ізмаїл, вул. Комерційна, 156 (04841)  
2-11-39, (067) 559-27-12

Красноград, вул. Полтавська, 85       
(05744) 709-61, (067) 328-09-35

НАШІ АДРЕСИ:

Кропивницький, вул. Автолюбителів, 3 Д
(0522) 30-10-36, (067) 507-60-72

Конотоп, вул. Батуринська, 22 А       
(067) 239-78-99, (05447) 2-34-29

Коростень, вул. Сергія Кемського, 68       
(067) 440-11-78, (067) 3277806

Подільськ, вул. Соборна, 222 Б       
(04862) 560-77, (067) 55-90-633

Кременчук, Першотравнева 52 Б 
(0536) 700-119, (067) 245-19-94, 
(067) 501-21-87

Кривий Ріг, 
вул. Отто Брозовського, 51 А
(067) 464-24-86, (056) 404-12-62

Львів, вул. Городоцька, 286 Б
(067) 374-83-96, (032) 295-07-69

Луцьк, вул. Електропаратна, 3       
(0332) 75-05-28, (067) 239-79-34

Мелітополь, вул. Ломоносова, 107 А       
(0619) 41-38-98, (067) 691-95-90

Миколаїв, вул. Цілинна, 22 В
(0512) 57-29-25, (067) 557-62-06

Нова Каховка, вул. Букіна, 32      
(05549) 717-60, (067) 238-05-56

Одеса, вул. Бугаївська, 43 Б
(048) 728-01-20, (048) 728-15-85,
(067) 557-62-00

Переяслав-Хмельницький, 
вул. Шевченка, 13
(044) 221-47-75, (067)  693-00-47

Первомайськ, вул. Київська, 131      
(05161) 33-388, (067) 485-34-86

Полтава, вул. Європейська, 57, оф. 205      
(0532) 50-63-22, (067) 239-79-36

Прилуки, вул. Константинівська, 115       
(067) 328-09-34

Рівне, вул. Академіка 
Грушевського, 77, оф. 502
(0362) 63-63-06, (067) 239-79-38

Слов’янськ, вул. Шовковична, 19       
(06262) 2-86-09, (067) 233-86-31

Суми, вул. Путивльська, 3
(0542) 61-54-61, (067) 446-30-88

Тернопіль, вул. Збаразька, 16
(067) 442-34-09

Умань, вул. Заводська, 1
(04744) 4-90-41, (067) 233-03-91

Харків, вул. Єнакіївська, 14
(057) 760-28-50, (067) 501-85-44

Херсон, Миколаївське шосе, 5 км       
(0552) 41-03-69, (0552) 31-99-01,
(067) 557-62-04

Хмельницький, вул. Курчатова, 8       
(0382) 66-43-63, (067) 501-77-03

Черкаси, пр. Хіміків, 3
(0472) 555-220

Чернігів, пр. Перемоги, 62
(0462) 61-01-21, (067) 245-97-35

Чернівці, пр. Складський, 1
(03722) 4-04-08, (067) 328-09-31

Одеська обл., 14-а,
ст. Чорноморської дороги, 
ул. Овидиопольская 1/1-1/6,  
(067) 557-61-90, (067) 557-61-87




