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Виробниче об’єднання “Карпати” засноване в 1977 році, як структурний 

підрозділ Львівського об’єднання по випуску радіоапаратури. 

розпочало власний трудовий шлях і було скероване на випуск продукції спеціального 

призначення для потреб Міністерства Оборони колишнього Союзу РСР. Як товари 

народного споживання завод випускав в різні часи таку продукцію: підсилювач 

”Юпітер-квадро”, відеомагнітофон “Спектр-203”, акустичні системи потужністю від 10 

Вт до 200 Вт, радіомовні УКХ приймачі, касетні магнітофони  “Карпати”.
З метою конверсії і перепрофілювання підприємства за останні роки освоєно 

цілий ряд нових виробів, серед яких чільне місце займає кабельно-провідникова 
продукція для автомобільної галузі, продукція за енергозберігаючими технологіями, 
освоєно виробництво металопластикових конструкцій, корпусних меблів, кованих 
виробів і засобів малої механізації сільського господарства. 

З 1978 р. підприємство 

Світлодіодне освітлення - одне з перспективних напрямків
технологій штучного освітлення, засноване на використанні

випромінювання напівпровідників

Переваги
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1. Світлодіоди економно використовують енергію в порівнянні з попередніми

поколіннями електричних джерел світла – ламп розжарювання і газорозрядних.

Їхня світлова віддача – до 150 люменів на 1 Вт енергоспоживання!

2. Економія електроенергії – 5-10 раз, що при постійно зростаючих тарифах на

електроенергію приносить відчутну економію.

3. Термін служби світлодіодних систем – до 100 тисяч годин безперервної роботи,

що в 50-200 раз більше в порівнянні з лампами розжарювання й в 4-16 раз більше,

ніж в люмінесцентних ламп. 

4. Абсолютна стійкість до багаторазових включень і вимикань, що також збільшує 

термін служби.

5. Можливість створювати будь-який спектр без застосування світлофільтрів.

6.Завдяки малим габаритам світлодіоду є можливість створювати будь-які 

конструкції ламп і світильників, у тому числі й антивандальні.

7. Висока міцність – світлодіодні лампи мають високу стійкість до вібрації й

механічних впливів.

8. Екологічна безпека – відсутнє радіоактивне випромінювання, світлодіодні лампи

не містять ртуті, що виключає отруєння при експлуатації й не вимагає спеціальної

утилізації.

9. Мале ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання, відсутність пульсації і

мерехтіння.

10. Незначне тепловиділення (для малопотужних обладнань), не нагріваються

освітлювані світлодіодними світильниками предмети.

11. Широкий температурний діапазон – світлодіодні світильники працюють у

будь-яких погодних умовах при температурі від -40°С до +50°С. Світлодіодні 

освітлювальні прилади підрозділяються на вуличні й інтер’єрні.  Сьогодні їх 

застосовують для підсвічування будівель, автомобілів, вулиць і рекламних 

конструкцій, фонтанів, тунелів і мостів. Дане освітлення використовують для 

підсвічування виробничих і офісних приміщень, для освітлення птахофабрик, 

акваріумів, парників, домашнього інтер'єру й меблів. Світлодіодне освітлення 

застосовується в світлотехніці для створення дизайнерського освітлення в 

спеціальних сучасних дизайнерських проектах. Надійність світлодіодних джерел 

світла дозволяє використовувати їх у важкодоступних для частої заміни місцях 

(вбудоване стельове освітлення, усередині натяжних стель і т. д.).



Д К У  03 –2 х12–008 У1

світлодіод
консольний

для освітлення вулиць і доріг

номер серії

кількість світлодіодних джерел світла

потужність одного світлодіодного джерела світла

номер модифікації

вид кліматичного виконання
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Світильник світлодіодний енергоощадний
серії ДКУ корпус «COBRA»

Світильник призначений для вуличного освітлення та промислових
і громадських майданчиків

Технічні характеристики:

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас світлорозподілу:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 17,6–44 Вт

від 1780–3800 Лм

75–200 Вт

ГОСТ 17677-82-П

ДСТУ 3135.0-95-І

ІР54

50000 год

Semiconductor (Пд. Корея)

3 роки

Споживання електроенергії за рік при 12 годинах безперервної
роботи за добу - від  77,1 до 192,7 кВт год/рік
Термін окупності світильника - 4–6 років
За бажанням клієнта можливе укомплектування світильників
кронштейном кріплення стандартного взірця або за кресленням
замовника, а також встановлення світильників.

Специфікація світильників серії ДКУ

Д КУ  0 3 2 х 1 2 – 0 0 8 У 1–

Д КУ  0 3 1 7 , 5 0 0 9 У 1– –

Д КУ  0 4 – 2 0 – 0 0 1 У 1 U 1 2

ДКУ  04
від сонячної батареї

–20–001 У1 U12 призначений для вуличного освітлення з живленням

Умовні позначення світильників:

А

Енергетична
ефективність

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=
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Світильники світлодіодні
енергоощадні серіїї ДБО

Світильники призначені для освітлення промислових підприємств, сходових та
ліфтових площадок, для ЖКГ, ОСББ

Споживання електроенергії за рік при 12 годинах 
безперервної роботи за добу від 19,3 до 38,5 кВт год/рік

Термін окупності світильника - 1 2 роки–

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 4,3–8,7 Вт

від 450–910 Лм

40–75 Вт

0

не нижче ІР44

50000 год

Semiconductor (Пд. Корея)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

Специфікація світильників серії ДБО

Д Б О  01 –4,3 –001 У2 (з одним світлодіодом)

світлодіод
настінний

для громадських будівель

номер серії

потужність одного світлодіодного джерела світла

номер модифікації

вид кліматичного виконання

Умовні позначення світильників:

Д БО  0 1 4 , 3 – 0 0 1 У 2–

Д БО  0 1 – 8 , 7 – 0 0 2 У 2

Д БО  0 1 – 8 , 0 – 0 1 8 У 2

Д БО  0 1 – 1 2 – 0 0 3 У 2

Д БО  0 3 – 3 , 3 – 0 0 1 У 2

Д БО  0 3 – 4 х 4 , 4 – 0 0 4 У 2

Д БО  0 4 – 4 8 – 0 0 1 У 2

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин
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Світильники світлодіодні енергоощадні серії ДБО

Споживання електроенергії за рік при 12 годинах безперервної
роботи за добу - від  19,3 до 38,5 кВт год/рік
Термін окупності світильника - 1–2 роки

Світильник призначений для освітлення промислових підприємств,
сходових та ліфтових площадок, для ЖКГ, ОСББ, а також із сигнальними і

попереджувальними наклейками

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 4,3–45 Вт

від 450–3500 Лм

40–75 Вт

0

не нижче ІР44

50000 год

Semiconductor (Пд. Корея)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

Д В О  0 1 2 х 1 6 – 0 0 9 У 2–

Д В О  0 1 – 2 6 , 4 – 0 0 4 У 2

Д В О  0 1 – 2 6 , 4 – 0 0 7 У 2

Д В О  0 1 – 2 8 – 0 0 1 У 2

Д В О  0 1 – 3 6 – 0 0 2 У 2

Д В О  0 1 – 4 5 – 0 0 3 У 2

Специфікація світильників
серії ДБО

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин

А

Енергетична
ефективність



Д В О  0 1 – 4 х 8 – 0 0 5 У 2

Д В О  0 1 – 4 х 8 – 0 0 6 У 2

Д БО  0 1 – 4 х 9 – 0 0 1 У 2

Д БО  0 1 – 4 х 9 – 0 0 2 У 2
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Світильники світлодіодні

енергоощадні підвісні

Споживання електроенергії за рік при 12 годинах 
безперервної роботи за добу від 122,6 до 197,1 кВт год/рік

Термін окупності світильника - 1 2 роки–

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 28–45 Вт

від 2280–3420 Лм

150–300 Вт

0

не нижче ІР44

50000 год

Semiconductor (Пд. Корея)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

Світильники призначені для освітлення промислових приміщень,
офісів, торгівельних площадок тощо.

Специфікація світильників серії ДВО
серія «Армстронг»

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=

А

Енергетична
ефективність

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин
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Світильник світлодіодний енергоощадний серії RL

Світильник призначений для
вуличного освітлення та промислових

і громадських майданчиків

Технічні характеристики:

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас світлорозподілу:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 30 до 300 Вт

від 2400–24000 Лм

300–3000 Вт

ГОСТ 17677-82-П

ДСТУ 3135.0-95-І

ІР65

50000 год

Cree (США)

3 роки

Специфікація світильників
серії RL

R L 3 0 B – 3 0 B т

R L 5 0 B – 5 0 B т

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин

А

Енергетична
ефективність

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=

R L 6 0 B – 6 0 B т

R L 2 0 0 B – 2 0 0 В т

R L 3 0 0 B – 3 0 0 B т

R L 1 0 0 B – 1 0 0 B т

R L 1 2 0 B – 1 2 0 В т

R L 1 5 0 B – 1 5 0 В т

R L 2 5 0 B – 2 5 0 В т
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220 В +/- 20%, 50 Гц

від 8 до 15 Вт

від 550–1035 Лм

75–150 Вт

0

не нижче ІР44

50000 год

Cree (США)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

«КАРПАТИ»
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Світильники світлодіодні
енергоощадний серії KS 

Специфікація світильників серії KS

KS–M8W–8Bт

Світильник призначений для освітлення промислових підприємств,
сходових та ліфтових площадок, для ЖКГ, ОСББ, а також із сигнальними і

попереджувальними наклейками

Технічні характеристики:

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин

А

Енергетична
ефективність

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=

KS–M12W–12Bт

KS–M15W–15Bт

KS–Y8W–8Bт

KS–L8W–8Bт

KS–Y12W–12Bт

KS–L12W–12Bт

KS–Y15W–15Bт

KS–L15W–15Bт

8
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Cвітлодіодні лампи Т8

Специфікація Світлодіодних ламп Т8

А

Енергетична
ефективність

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=
Трубчаті світлодіодні лампи з цоколем Т5, Т8 стандарту 600мм, 1200мм, 1500мм є

сучасною заміною люмінесцентним лампам. Корпус ламп виконаний зі скла. Вироби 
виготовлено з екологічно чистих матеріалів і підлягають загальній утилізації

Лампи придатні для стельового встановлення для освітлення 
офісних, адміністративних та інших будівель загального користування

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 8 до 20 Вт

від 680–2400 Лм

14–48 Вт

ІР20

50000 год

Cree (США)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог люмінесцентної лампи:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин

KS.T8.06D10S.2D61PC L590xф26mm 10W

KS.T8.12D18S.2D61PC L1198xф26mm 18W

KS.T8.15P25S.3D61PE L1498xф26mm 24W

9
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Світлодіодні лампи
з цоколем E27, E40

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин

А

Енергетична
ефективність

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 3 до 10 Вт

від 210–800 Лм

40–100 Вт

0

не нижче ІР44

50000 год

Cree (США)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

Світильники призначені для освітлення промислових приміщень,
офісів, торгівельних площадок тощо.

10
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Світильники світлодіодні енергоощадні профільні

Споживання електроенергії за рік при 12 годинах безперервної
роботи за добу - від  35 до 157,3 кВт год/рік
Термін окупності світильника - 1–2 роки

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 8–36 Вт

від 800–3800 Лм

60–200 Вт

0

не нижче ІР44

50000 год

Semiconductor (Пд. Корея)

3 роки

від 600 до 2000 мм

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Клас захисту від ураження електричним струмом:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

Довжина лінійки світлодіодів:

Світильники призначені для монтажу підлогової підсвітки, 
виготовлення світлових елементів декору стін та стелі, 

підсвітки в скритих нішах, в корпусних меблях, торгівельних 
вітринах, як самостійний світильник тощо.

Сфера застосування: для освітлення житлових і громадських приміщень,
торгових центрів, супермаркетів,  лікарень, готелів, ресторанів, магазинів тощо

Світлодіодні лампи з цоколем Е27

Споживання електроенергії за рік при 12 годинах безперервної
роботи за добу - від  21,9 кВт год/рік

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

5 Вт

620 Лм

60 Вт

ІР54

50000 год

Semiconductor (Пд. Корея)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог ламп розжарювання:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

11
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Трубчаті світлодіодні лампи з цоколем Т5, Т8 стандарту 600мм, 1200мм, 1500мм є
сучасною заміною люмінесцентним лампам. Корпус ламп виконаний зі скла. Вироби 

виготовлено з екологічно чистих матеріалів і підлягають загальній утилізації

Лампи придатні для стельового встановлення для освітлення 
офісних, адміністративних та інших будівель загального користування

 
Світлодіодні лампи Т5, Т8

Споживання електроенергії за рік при 12 годинах 
безперервної роботи за добу від 35 до 87,6 кВт год/рік

Технічні характеристики:

220 В +/- 20%, 50 Гц

від 8–20 Вт

від 680–2400 Лм

14–48 Вт

ІР20

50000 год

Semiconductor (Пд. Корея)

3 роки

Напруга живлення:

Максимальна споживана потужність:

Світловий потік:

Аналог люмінесцентної лампи:

Ступінь захисту:

Ресурс роботи, мін.

Виробник світлодіодів:

Гарантійний термін експлуатації:

L L E D 2 2 0 6 0 0 x G 1 3 – 8 W–

L L E D 2 2 0 – x G 1 3 –1 2 0 0 1 6 W

L L E D 2 2 0 – 1 5 0 0 x G 1 3 – 2 0 W

Специфікація світлодіодних ламп:

Одна світлодіодна лампа
за терміном використання

замінює 50 ламп

х 10=

Економія електроенергії
Енергоефективність
Миттєвий старт

100 000 вмикань/вимикань
Не містить ртуті
50 000 ресурс годин

А

Енергетична
ефективність

12
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Художня ковка

Художня ковка на сьогоднішній день один із самих
популярних методів обробки металу. Ковані вироби
підкреслюють і доповнюють архітектуру житлових
будівель, котеджів, офісів.

Ковані вироби не виходять з моди
за весь час свого існування. Ковані
меблі нададуть «родзинки» і затишку
квартирі чи приватній садибі. Ковані
ворота, паркани, огорожі прикрасять
фасад будівлі. 

Ми працюємо як по типових проектах,
так і за ескізами клієнта.

Проте, кожен виріб, виготовлений у нас, - це індивідуальна ковка
металу, ручна робота, а не «штамповка».

Ковка надає будь-якому помешканню
особливий шик, виглядає одночасно
і красиво, і солідно, і надійно.

Ковка виділяє Ваш будинок серед
традиційних приватних садиб
більшості сусідів і надає певного
статусу власнику будинку.

Ковані вироби гармонійно вписуються і доповнюють будь-який
стиль сучасного інтер'єру та екстер'єру будівель.

Ковка славиться не тільки своєю красою, але й якістю, довговічністю.

Ковані решітки захистять Вас
від непроханих гостей. Наші
майстри втілять в життя будь-яку
Вашу ідею, виготовлять ексклюзивні
вироби ручної роботи будь-якої
складності, розроблять для Вас
індивідуальний проект.
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ДП ВО «Карпати» виготовляє та встановлює дитячі
майданчики різної комплектації, призначення та вартості. 
Наші вироби - це широкий асортимент обладнання для
відпочинку та фізичної активності дітей від найменшого
віку до підліткового, спеціально пристосовані для
вуличної експлуатації.

Дитячі майданчики

Дитячі майданчики можуть бути використані в дошкільних
навчальних закладах, школах, інших установах освіти, в
різних секторах громадської та житлової забудови, а саме в
парках, скверах, дворах, зонах відпочинку та спортивних
спорудах. 

За Вашим бажанням спеціалісти нашого підприємства запроектують
обєкти будь-якої складності або запропонують типові на вибір. 

Ми пропонуємо тільки продукцію власного виробництва, якісну та
надійну в експлуатації.
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В даний час на ДП ВО “Карпати” працює понад 1200 працівників.

Щорічно зростають обсяги виробництва промислової продукції в
порівнянні з попередніми роками, понад 90% продукції реалізовується
на експорт. Завдяки неухильному дотриманню термінів поставок та
високій якості, постійно розширюється  номенклатура виробів, яку
підприємство експортує  іноземним партнерам.

Значна увага надається високій культурі виробництва та якості продукції.
В 2008 році виробництво кабельно-провідникової продукції атестоване за
міжнародною системою якості ISO 9001:2000. За результатами аудиту
підприємство щорічно підтверджує дотримання стандартів цієї системи з
оцінкою “відмінно”. В 2011 році виробництво сертифіковане за
міжнародною системою якості ISO TS 16949:2009 .                    
На нашому підприємстві виготовляються джгути для таких автомобільних
марок, як “Skoda”, “VW”, “Mercedes”, “Porsche”.

Кабельно-провідникова продукція
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 Продовжувач

Використовується високоякісна сировина та матеріали

Корпусні меблі за замовленням

Меблеве виробництво

Товари народного споживання

Подовжувач П-16 призначений для підключення електроприладів 
потужністю до 4,2 кВт з під'єднувальними вилками типу В6 
(стандарт СНД) і В16 (стандарт «Євро») і відповідає технічному 
опису ИВСТ 685692001ТО. 

З метою забезпечення надійної роботи у подовжувачі застосовані 
електричний шнур і струмопровідні шини збільшеного січення, 
контактні гнізда підпружені спеціальними скобами, надійний 
контакт забезпечують різьбові з'єднання.

Подовжувач П-16 – це надійна робота всіх Ваших електроприладів.
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Кабельно-провідникова продукція

Конвеєрні лінії Контрольні стенди
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Вільні виробничі площі з інфраструктурою
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Presentation  of  DP VO « KARPATY»

Production association “Karpaty” was grounded in 1977 as an enterprise of military-industrial 
complex for the release of specific equipment on demands of the Ministry of Defense of the former USSR. 
Total production square constitutes 83 398 sq. m (including the square of the main production 
constructions – 31 027 sq. m, additional – 52 371 sq. m).  

With the purpose of enterprise restructure for the release of national consumption goods, the 
complete overhaul and reconstruction of production premises was carried out during the last years.     
Preparation of production squares for placement of new production is not stopped.

Since 2007 the release of commodity output has been renewing from 24 shop workers. For the 
time being more than 750 employees are working at the enterprise. In plans – to increase the quantity of 
employees to 1,5 thousand persons till 2013.  

A series of new goods was developed, among which the first place is occupied by cable-
conductor production for such famous automobile brands like Skoda, VW, Porsche as well as electronic 
components (theses).  

Scopes of industrial production increased in comparison with the previous years, above 90% of 
production is realized for export. Owing to steady sticking to delivery terms and high quality, range of 
products exported by the enterprise to foreign partners is expanding continuously. The enterprise's 
financial position is stable, salary (fund – above 2 million hrn.) and taxes to the budgets of all levels are 
paid in time and full amount.   

Significant attention is paid to high culture and quality of production. In 2008 the cable-
conductor production was attested due to the international system of quality EN ISO 9001:2000. 
According to the audit results, the enterprise confirms sticking to the standards of this system with 
“excellent” mark every year. 

According to the euro audit results 2011, the enterprise is planning to work with the famous firm 
“Mercedes”. After project launch, the quantity of employees will increase on 500 workers.  

In 2009 the documentation was prepared and production of solid fuel boilers with energy 
efficient technologies was mastered, industrial model of double-pressure heliocentric system of warm 
water supply was produced, what is especially topical for implementation of energy efficient programs in 
Ukraine. Production of metal-plastic constructions, cabinet furniture and forged products is mastered. 
New work places are created additionally in the result.

Since 2010 the enterprise conducts research works and works on the usage of high-powered light-
emitting diodes in lamps for road lighting, public and production premises, emergency lighting in housing 
and communal service and territories in countryside. The works are being conducted with involvement of 
the specialists from Kyiv scientific research institute of innovative technologies and energy efficiency in 
energetics.      

Works on modernization of labor mechanization means in rural economy, products for active rest 
and bicycle touring are recommenced. Scope of providing services to enterprises and population is 
growing.

State enterprise production association “KARPATY”

Director of the enterprise Vterkovsky Dmytro

76009 Ukraine, Ivano-Frankivsk, Halytska street 201 

0342 57 10 08

0342 57 10 08

vokarpaty@ukr.net

www.dpkarpaty.com.ua

cable-conductor production, components of electronic

equipment, commodities with energy efficient

technologies, national consumption goods, services

for population.

Social infrastructure is preserved at the enterprise. First-aid post, café and dining room 
are working for employees' needs. Administration is collaborating actively with trade-
union committee in health improvement and organization of rest of the enterprise's 
employees and their children.

(Emblem)     Production association “Karpaty”

COMPANY  NAME        

1. CONTACT PERSON
       
2. POST                                 

3. TELEPHONE                   

4. FAX                                   

5. E-MAIL                            

6. WEB-SITE                       

7. FIELD OF ACTIVITY

       
                                          

8. WHICH PRODUCTION DO YOU WANT TO DELIVER/PURCHASE
                                                

9. EXPECTED KINDS OF PARTNERSHIP

                                       
  

10. PROPOSALS CONCERNING INVESTMENTS

production of joint enterprise

creation of joint enterprise, implementation of technical

development programs

wind energetics, devices for gas and electric power

registration, lighting equipment on light-emitting

diodes, electronic devices and components. 
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ВО «Карпати»

Підприємство має технологічні можливості і 
кваліфіковані кадри для надання послуг:

  - переобладнання існуючих світильників на 
    світлодіодні, в корпусі від замовника; 
  - з обробки металів;
  - лиття деталей з пластмас на термопластавтоматах 
    (до 1000г);
  - монтажу електронних вузлів;
  - регулювання електронної техніки;
  - зі штампувального виробництва;
  - виробництво із металопластикового профілю;
  - виробництво художніх кованих виробів, корпусних 
    меблів на замовлення.

Запрошуємо підприємства, фізичних осіб, інвесторів 
до співробітництва з таких напрямів:

  - організація спільних підприємств зі складання і 
    реалізації радіотелевізійної електронної техніки, 
    виробів машинобудування, товарів народного споживання;
  - виготовлення електроапаратури, приладів, 
    побутової техніки;
  - створення дилерської мережі;
  - оренда виробничих і невиробничих площ.

Виробниче  об ' єднання  «Карпати»  виготовляє  
кабельно-провідникову продукцію, компоненти 
електронної техніки, вироби за енергоощадними 
технологіями, товари народного споживання, вироби 
з металопластикового профілю, металу, корпусні меблі.
Проводить гарантійне та після гарантійне обслуговування. 
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