


161 Гербери в букеті. На вибір червоний, рожевий, білий 
колір | Gerberas in bouquet. Red, pink or white color .........$4.50

162 Гербери в декоративному оформленні з 
зеленню. На вибір персиковий, червоний, білий 
колір. Від 15 до 55 гербер в композиції. 50В х 50Ш 
см | Gerberas in arrangement with fresh foliage and 
green accents. Peach, red or white color. From 15 to 
55 gerberas in arrangement. 50H x 50W cm ....$5.00

164 Гвоздики в декоративному оформленні з зеленню. На 
вибір червоний, рожевий, білий колір. Від 15 до 55 гвоздик 
в композиції. 50В х 50Ш см | Carnations in arrangement with 
fresh foliage and green accents. From 15 to 55 carnations in 
arrangement. 50H x 50W cm .......................................$4.00

163 Гвоздики в букеті. На вибір червоний, 
рожевий, білий колір | Carnations in bouquet. 
Red, pink or white color ........................... $3.50

164 Гвоздики в декоративному оформленні з зеленню. На 
вибір червоний, рожевий, білий колір. Від 15 до 55 гвоздик 
в композиції. 50В х 50Ш см 
fresh foliage and green accents. From 15 to 55 carnations in 

163
рожевий, білий колір 
Red, pink or white color
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ГЕРБЕРИ ТА ГВОЗДИКИ | GERBERAS AND CARNATIONS*

*Ціни вказані за одну квітку



173 Троянди в декоративному оформленні 
з зеленню. Від 15 до 55 троянд в 
композиції. На вибір червоний, рожевий, 
білий, жовтий, персиковий, оранжевий та 
бордовий колір. 50В х 50Ш см |  Roses in 
arrangement with fresh foliage and green 
accents. From 15 to 55 roses in arrangement. 
Red, pink, white, yellow, peach, orange or 
deep red color. 50H x 50W cm .......... $5.70

174 Троянди в декоративному оформленні з зеленню. 
Від 15 до 55 троянд в композиції. На вибір червоний, 
рожевий, білий, жовтий, персиковий, оранжевий та 
бордовий колір. 70В х 60Ш см | Roses in arrangement 
with fresh foliage and green accents. From 15 to 55 roses 
in arrangement. Red, pink, white, yellow, peach, orange or 
deep red color. 70H x 60W cm .............................. $7.90

171 Троянди в букеті. На вибір червоний, 
рожевий, білий, жовтий, персиковий, оранжевий та 
бордовий колір. Висота 50-60 см | Roses in bouquet. 
Red, pink, white, yellow, peach, orange or deep red  
color. Height 50-60 cm ............................... $5.00

172 Троянди високі в букеті. На вибір червоний, 
рожевий, білий, жовтий, персиковий та бордовий 
колір. Висота 70-80 см | Long stem roses in 
bouquet. Red, pink, white, yellow, peach or deep 
red color. Height 70-80 cm ........................ $7.50

173 Троянди в декоративному оформленні 

Троянди в букеті. На вибір червоний, 
рожевий, білий, жовтий, персиковий, оранжевий та 

Roses in bouquet. 
Red, pink, white, yellow, peach, orange or deep red 

$5.00
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ТРОЯНДИ | ROSES*

*Prices are per one flower



181 “Екзотичність”. Орхідеї, 
хризантеми, зелень. 40В х 
20Ш см | “Exotic”. Orchids, 
chrysanthemums, fresh 
foliage and accents. 40H x 
20W cm....................... $79

182 “Чарівність”. Гербери, троянди, антуріум, астромерії, 
хризантеми, орхідеї, зелень. 60В х 60Ш см | “Charm”. 
Gerberas, roses, anthuriums, astromerias, chrysanthemums, 
orchids, fresh foliage and accents. 60H x 60W cm .... $115

183 “Гармонія”. Хеліконія, протея, антуріум, 
орхідеї, лілії, астромерії, хризантеми, гербери, 
маргаритки, гвоздички, зелень. 100В х 80Ш 
см | “Harmony”. Heliconia, protea, anthuriums, 
orchids, lilies, astromerias, chrysanthemums, 
gerberas, daisies, mini carnations, fresh foliage 
and accents. 100H x 80W cm ................... $185

182 “Чарівність”. Гербери, троянди, антуріум, астромерії, 
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187 “Елегантна”. Орхідеї, фрезії, астромерії, гербери, 
маргаритки, хризантеми, троянди, зелень. 60В х 80Ш 
см | “Elegant”. Orchids, fresias, astromerias, gerberas, 
daisies, chrysanthemums, roses, fresh foliage and 
accents. 60H x 80W cm .................................... $165

185 “Симфонія”. Гербери, троянди, 
тюльпани, хризантеми, зелень. 50В 
х 40Ш см | “Symphony”. Gerberas, 
roses, tulips, chrysanthemums, 
fresh foliage and accents. 50H x 
40W cm.................................. $73

186 “Сонячна фантазія”. 
Гербери, жовті троянди, 
хризантеми, зелень. 
45В х 20Ш см | “Sunny 
Fantasy”. Gerberas, yellow 
roses, chrysanthemums, 
fresh foliage and accents. 
45H x 20W cm ..........$75

184 “Святкова”. Антуріум, гербери, лілії, 
хризантеми, зелень. 100В х 60Ш см | “Festive”. 
Anthurium, gerberas, lilies, chrysanthemums, fresh 
foliage and accents. 100H x 60W cm ............$145

187 “Елегантна”. Орхідеї, фрезії, астромерії, гербери, 
маргаритки, хризантеми, троянди, зелень. 60В х 80Ш 

| “Elegant”. Orchids, fresias, astromerias, gerberas, 

“Сонячна фантазія”. 
Гербери, жовті троянди, 
хризантеми, зелень. 

“Sunny 
Fantasy”. Gerberas, yellow 
roses, chrysanthemums, 

“Святкова”. Антуріум, гербери, лілії, 
хризантеми, зелень. 100В х 60Ш см | “Festive”. 
Anthurium, gerberas, lilies, chrysanthemums, fresh 

............$145
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185 “Симфонія”. Гербери, троянди, 
тюльпани, хризантеми, зелень. 50В 
х 40Ш см 
roses, tulips, chrysanthemums, 
fresh foliage and accents. 50H x 
40W cm

КВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ | FLOWER ARRANGEMENTSКВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ | FLOWER ARRANGEMENTSК



191 “Київський”, 1 кг. Коржі безе з масляним кремом та 
подрібненими горішками | ”Kyiv”, 1 kg. Meringue layers and butter 
cream with ground nuts ........................................................ $29

192 “Київський”, 500 г. Коржі безе з масляним кремом та 
подрібненими горішками | “Kyiv”, 500 g. Meringue layers and 
butter cream with ground nuts ......................................$22

193 “Празький”, 1 кг. Шоколадно-бісквітні коржі з шаром 
повидла та молочно-масляним кремом | ”Prague”, 1 kg. Chocolate 
sponge cake layered with jam and milk-butter cream ......... $23

194 “Бісквітний”, 1 кг. Бісквітні коржі з масляним кремом | 
“Sponge cake”, 1kg. Sponge cake layers with butter cream .. $20

195 “Фруктовий”, 1 кг. Різноманітні фрукти викладені на бісквітних 
коржах | ”Fruit cake”, 1 kg. Sponge cake layered with fruits ..... $25

196 “Маково-горіховий”, 1 кг. Бісквітні маково-горіхові коржі з 
масляним кремом | ”Poppyseed and Nut”, 1 kg. Sponge poppyseed and 
nut cake with butter cream ......................................................... $23

260 Плитка шоколаду, 100 г | 
Chocolate bar, 100 g ..................$4

261 “Богема”, 470 г, шоколадне 
асорті | ”Bohema”, 470 g, assorted 
chocolates .............................. $19

262 “Есферо”, 330 г, шоколадні 
цукерки з лісовими горішками | 
”Esfero”, 330 g, chocolate candies 
with hazelnuts  ........................ $18

263 “Пташине молоко”, 250 г, 
ванільне суфле в шоколаді | 
”Ptashyne moloko”, 250 g, vanilla 
souffle in chocolate ................ $11

264 “Nestle Gold Chocolate”, 380 г, 
темний шоколад з різноманітними 
начинками | ”Nestle Gold Chocolate”, 
380 g, dark chocolates with various 
fillings .................................... $19

265 “Стожари”, 230 г, шоколадні 
цукерки з різноманітними начинками 
| ”Stojary”, 230 g, chocolate candies 
with various fillings .................. $14

266 “Палітра”, 390 г, шоколадні 
цукерки з різними начинками | 
”Palitra”, 390 g, chocolates with 
various fillings ......................... $18

267 “Ferrero Rocher”, 200 г, 
вишуканий шоколад з лісовими 

горішками | ”Ferrero Rocher”, 200 g, 
fine hazelnut chocolates ............ $22

268 “Ferrero Rocher”, 300 г, 
вишуканий шоколад з лісовими 
горішками | ”Ferrero Rocher”, 300 g, 
fine hazelnut chocolates ............ $38

269 “Raffaello”, 150 г, цукерки з 
кокосовим кремом та мигдалем | 
”Raffaello”, 150 g, candies filled with 
coconut cream and almonds ...... $16

270 “Raffaello”, 300 г, цукерки з 
кокосовим кремом та мигдалем | 
”Raffaello”, 300 g, candies filled with 
coconut cream and almonds ...... $38
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ТОРТИ | CAKES



361 Фрукти в подарунковому оформленні: ананас 1 шт, виноград 
500 г, лимони 500 г, гранати 1 кг, банани 1 кг, апельсини 1 кг | 
Fresh fruit in festive wrapping: 1 pineapple, grapes 500 g, lemons 500 g, 
pomegranates 1 kg, bananas 1 kg, oranges 1 kg ..........................$65

362 Фрукти в подарунковому оформленні: виноград 1 кг, 
ананас 1 шт, груші 1 кг, грейпфрути 1 кг, апельсини 1 кг, манго 
1 кг | Fresh fruit in festive wrapping: grapes 1 kg, 1 pineapple, 
pears 1 kg, grapefruit 1 kg, oranges 1 kg, mango 1 kg ......... $75

363 Фрукти в подарунковому оформленні: грейпфрути 1 кг, 
банани 1 кг, мандарини 1 кг, яблука 1 кг, ківі 1 кг, лимони 
500 г | Fresh fruit in festive wrapping: grapefruit 1 kg, bananas 
1 kg, tangerines 1 kg, apples 1 kg, kiwi 1 kg, lemons 500 g ...$59

364 Фрукти в подарунковому оформленні. На вибір замовника 4 види фруктів 
по 1 кг: апельсини, банани, гранати, грейпфрути, груші, ківі, лимони, манго, 
мандарини, персики, яблука | Fresh fruit in festive wrapping. Choose any 4 
of the following fruit, 1 kg each: oranges, bananas, pomegranates, grapefruit, 
pears, kiwi, lemons, mango, tangerines, peaches, apples ........................ $48

365 Фрукти в торбинці. На вибір замовника 4 види фруктів по 1 кг: 
апельсини, банани, гранати, грейпфрути, груші, ківі, лимони, манго, 
мандарини, персики, яблука | Bag of fresh fruit. Choose any 4 of the 
following fruit, 1 kg each: oranges, bananas, pomegranates, grapefruit, 
pears, kiwi, lemons, mangoes, tangerines, peaches, apples.......... $35

366 Фрукти в торбинці. На вибір замовника 6 видів фруктів 
по 1 кг: апельсини, банани, гранати, грейпфрути, груші, 
ківі, лимони, манго, мандарини, персики, яблука | Bag of 
fresh fruit.Choose any 6 of the following fruit, 1 kg each: 
oranges, bananas, pomegranates, grapefruit, pears, kiwi, 
lemons, mangoes, tangerines, peaches, apples ............... $45

Фрукти в подарунковому оформленні. На вибір замовника 4 види фруктів 
по 1 кг: апельсини, банани, гранати, грейпфрути, груші, ківі, лимони, манго, 

Fresh fruit in festive wrapping. Choose any 4 
of the following fruit, 1 kg each: oranges, bananas, pomegranates, grapefruit, 

........................ $48

Фрукти в торбинці. На вибір замовника 4 види фруктів по 1 кг: 
апельсини, банани, гранати, грейпфрути, груші, ківі, лимони, манго, 

Bag of fresh fruit. Choose any 4 of the 
following fruit, 1 kg each: oranges, bananas, pomegranates, grapefruit, 

$35
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381 Подарунковий набір №1. Коньяк “Закарпатський” 500 мл, цукерки 
“Палітра” в коробці 350 г, рулет бісквітний 250 г, кава розчинна “Tchibo” 
в скляній баночці 50 г, печиво “Крекер ніжний” 180 г, плавлений сир 
“Президент” 280 г, фаршировані оливки в баночці 300 г | Gift set №1. 
Cognac “Zakarpatskyy” 500 ml, chocolates “Palitra” 350 g box, sponge roll 
250 g, instant coffee “Tchibo” in a glass jar 50 g, “Tender Crackers” 180 g, 
“President” cream cheese 280 g, stuffed olives 300 g jar ................... $85

382 Подарунковий набір №2. Мартіні “Вермут” 500 мл, 
апельсиновий сік 1 літр, цукерки “Ferrero Rocher” 
200 г, цукерки “Асорті” в коробці 220 г, кава розчинна 
“Nescafe” в скляній баночці 100 г, круасани 200 г | Gift 
set №2. “Vermouth” 500 ml, orange juice 1 L, chocolates 
“Ferrero Rocher” 200 g, boxed chocolates “Assorti” 220 g, 
instant coffee “Nescafe” in a glass jar 100 g, croissants 
200 g ............................................................... $ 8 9

383 Подарунковий набір №3. Шампанське “Одеса” 750 мл, 
цукерки “Raffaello” 150 г, цукерки “Богема” в коробці 269 г, чай 
“Lipton” 25 пакетиків, кава “Tchibo” у вакуумній упаковці 250 г, 
апельсини 500 г, 1 ананас “Gold” | Gift set №3. Champagne 
“Odesa” 750 ml, “Raffaello” coconut candies 150 g, chocolates 
“Bohema” 269 g box, 25 bags of “Lipton” tea, vacuum packed 
coffee “Tchibo” 250 g, oranges 500 g, 1 “Gold” pineapple ..... $85

384 Подарунковий набір №4. Вино “Кагор” 750 мл, цукерки “Пташине молоко” в коробці 
250 г, печиво в упаковці 250 г, фрукти в сиропі 400 г, кава “Jacobs” в вакуумній упаковці 
250 г, курага 200 г, виноград 500 г, банани 1 кг | Gift set №4. Wine “Kahor” 750 ml, “Ptashyne 
moloko” chocolates 250 g box, box of crackers 250 g, fruits in light syrup 400 g, vacuum packed 
“Jacobs” coffee 250 g, dried apricots 200 g, grapes 500 g, bananas 1 kg ........................... $77

383
цукерки “Raffaello” 150 г, цукерки “Богема” в коробці 269 г, чай 
“Lipton” 25 пакетиків, кава “Tchibo” у вакуумній упаковці 250
апельсини 500 г, 1 ананас “Gold” 
“Odesa” 750 ml, “Raffaello” coconut candies 150 g, chocolates 
“Bohema” 269 g box, 25 bags of “Lipton” tea, vacuum packed 
coffee “Tchibo” 250 g, oranges 500 g, 1 “Gold” pineapple
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385 Подарунковий набір №5. Шампанське “Кримське” 750 мл, цукерки 
“Raffaello” 150 гр, цукерки “Nestle Gold Chocolate” коробка 234 г, чай 
листовий “Dilmah” 100 г, кава “Jacobs” у вакуумній упаковці 250 г, апельсини 
500 г, мандарини 500 г, 1 ананас “Gold” | Gift set №5. Champagne “Crimean” 
750 ml, “Raffaello” coconut candies 150 g, “Nestle Gold Chocolate” 234 g box, 
“Dilmah” loose leaf tea 100 g, vacuum packed “Jacobs” coffee 250 g, oranges 
500 g, tangerines 500 g, 1 “Gold” pineapple ......................................... $ 9 5

386 Подарунковий набір №6. Горілка “Хортиця” 500 мл, ікра лососева 
червона 130 г, шампіньйони консервовані 420 г, шпроти 240 г, оливки 
в баночці 300 г, кільце домашньої ковбаси, оселедець в упаковці 250 г, 
твердий сир 270 г | Gift set №6. Vodka “Khortytsia” 500 ml, red caviar 140 g, 
pickled mushrooms 420 g, canned sprats 240 g, olives 300 g jar, homemade 
sausage, marinated herring 250 g package, cheese 270 g .............. $95

387 Подарунковий набір №7. Вино молдавське “Шардоне” 
біле сухе 750 мл, ікра лососева червона 130 г, риба палтус 
в вакуумній упаковці 200 г, риба форель в вакуумній 
упаковці 200 г, рулети з філе оселедця 240 г, твердий сир 
270 г, крекери ніжні 180 г, сирок плавлений 280 г, лимони 
500 г, 1 ананас “Gold” | Gift set №7. “Chardonnay” white 
dry Moldavian wine 750 ml, red caviar 130 g, vacuum packed 
halibut fish 200 g, vacuum packed trout fish 200 g, herring filet 
rolls 240 g, cheese 270 g, tender crackers 180 g, cream cheese 
280 g, lemons 500 g, 1 “Gold” pineapple ........................$115

388 Подарунковий набір №8. Лікер “Sheridan’s Original Double Liquor” вершково-кавовий 
375 мл, кава “Davidoff” 250 г у вакуумній упаковці, цукерки “Ferrero Rocher” в коробці 
200 г, цукерки “Raffaello” в коробці 150 г, печиво в шоколадній глазурі 240 г, апельсини 
500 г, мандарини 500 г | Gift set №8. “Sheridan’s Original Double Liquor” 375 ml, vacuum 
packed “Davidoff” coffee 250 g, “Ferrero Rocher” chocolates 200 g box, “Raffaello” coconut 
candies 150 g box, chocolate glazed biscuits 240 g, oranges 500 g, tangerines 500 g .. $110

Подарунковий набір №6. Горілка “Хортиця” 500 мл, ікра лососева 
червона 130 г, шампіньйони консервовані 420 г, шпроти 240 г, оливки 
в баночці 300 г, кільце домашньої ковбаси, оселедець в упаковці 250 г, 

Gift set №6. Vodka “Khortytsia” 500 ml, red caviar 140 g, 
pickled mushrooms 420 g, canned sprats 240 g, olives 300 g jar, homemade 

$95
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051    Набір N-1 | Food package N-1
Борошно | Flour 5 kg 11 lbs
Рис | Rice 5 kg 11 lbs
Цукор | Sugar 5 kg 11 lbs
Гречана крупа | Buckwheat 5 kg 11 lbs
Манна крупа | Cream of wheat 3 kg 6.6 lbs
Вівсяні пластівці | Oatmeal flakes 3 kg 6.6 lbs
Ячмінна крупа | Barley 3 kg 6.6 lbs
Ціна | Price: $69 29 kg 63.8 lbs

052    Набір N-2 | Food package N-2
Борошно | Flour 3 kg 6.6 lbs
Рис | Rice 3 kg 6.6 lbs
Цукор | Sugar 3 kg 6.6 lbs
Гречана крупа | Buckwheat 3 kg 6.6 lbs
Макарони | Spaghetti 1 kg 2.2 lbs
Вівсяні пластівці | Oatmeal flakes 2 kg 4.4 lbs
Паштет печінковий | Liver pâté 480 g 0.88 lb
Зелений горошок | Green peas 400 g 1.06 lbs
М’ясні консерви | Canned meat 650 g 1.43 lbs
Бульйон з курки | Chicken bouillion 250 g 0.55 lb
Родзинки | Raisins 250 g 0.55 lb
Згущене молоко | Condensed milk 800 g 1.76 lbs
Мед натуральний | Natural honey 500 g 1.1 lbs
Кава мелена | Ground coffee 250 g 0.55 lb
Чай в пакетиках | Tea bags 100 bags
Ціна | Price: $75 18.83 kg 41.43 lbs

053    Набір N-3 | Food package N-3
Борошно | Flour 25 kg 55 lbs
Ціна | Price: $35 25 kg 55 lbs

054    Набір N-4 | Food package N-4
Гречана крупа | Buckwheat 25 kg 55 lbs
Ціна | Price: $69 25 kg 55 lbs

055    Набір N-5 | Food package N-5
Рис | Rice 25 kg 55 lbs
Ціна | Price: $75 25 kg 55 lbs

056    Набір N-6 | Food package N-6
Цукор | Sugar 25 kg 55 lbs
Ціна | Price: $49 25 kg 55 lbs

058    Набір N-8 | Food package N-8
Олія соняшникова | Sunflower oil 6 l 1.58 gal
Ціна | Price: $29 6 l 1.58 gal

057    Набір N-7 | Food package N-7
Макарони до розсолу | Egg noodles 6 kg 13.2 lbs
Спагетті | Spaghetti 6 kg 13.2 lbs
Ціна | Price: $31 12 kg 26.4 lbs

059    Набір N-9 | Food package N-9
Борошно | Flour 25 kg 55 lbs
Рис | Rice 25 kg 55 lbs
Цукор | Sugar 25 kg 55 lbs
Вівсяні пластівці | Oatmeal flakes 10 kg 22 lbs
Манна крупа | Cream of wheat 5 kg 11 lbs
Олія соняшникова | Sunflower oil 6 l 1.58 gal
Масло легке | Light butter 2 kg 4.4 lbs
М’ясні консерви | Canned meat 975 g 2.14 lbs
Кава мелена | Ground coffee 500 g 1.1 lbs
Ціна | Price: $195 99.48 kg 219 lbs
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060    Набір N-10 | Food package N-10
Борошно | Flour 50 kg 110 lbs
Рис | Rice 25 kg 55 lbs
Цукор | Sugar 25 kg 55 lbs
Гречана крупа | Buckwheat 15 kg 33 lbs
Олія соняшникова | Sunflower oil 6 l 1.58 gal
Макарони | Spaghetti 3 kg 6.6 lbs
М’ясні консерви | Canned meat 1.95 kg 4.2 lbs
Масло легке | Light butter 1 kg 2.2 lbs
Кава розчинна | Instant coffee 100 g 3.5 oz
Чай в пакетиках | Tea bags 100 bags
Ціна | Price: $252 128 kg 281.6 lbs

062    Набір N-12 | Food package N-12
Борошно| Flour 3 kg 6.6 lbs
Рис| Rice 2 kg 4.4 lbs
Цукор| Sugar 2 kg 4.4 lbs
Гречана крупа| Buckwheat 2 kg 4.4 lbs
Манна крупа | Cream of wheat 1 kg 2.2 lbs
Вівсяні пластівці | Oatmeal flakes 1 kg 2.2 lbs
Макарони | Spaghetti 2 kg 4.4 lbs
Масло легке | Light butter 500 g 1.1 lbs
Мед натуральний | Natural honey 500 g 1.1 lbs
Родзинки | Rasins 250 g 0.55 lb
Чай в пакетиках| Tea bags 100 bags
Какао | Cocoa 200 g 0.44 lb
Бульйон з курки| Chicken bouillion 250 g 0.55 lb
Зелений горошок | Green peas 400 g 0.88 lb
Паштет печінковий | Liver pâté  240 g 0.5 lb
Шпроти| Sprats 160 g 0.35 lb
Цукерки шоколадні| Chocolate candy 500 g 1.1 lbs
Цукерки карамель| Caramel candy 500 g 1.1 lbs
Шоколад | Chocolate 180 g 0.4 lb
Згущене молоко | Condensed milk 400 g 0.88 lb
Ціна | Price: $65 17.5 kg   38.5 lbs

061    Набір N-11 | Food package N-11
Борошно | Flour 25 kg 55 lbs
Рис | Rice 10 kg 22 lbs
Цукор | Sugar 15 kg 33 lbs
Гречана крупа | Buckwheat 10 kg 22 lbs
Олія соняшникова | Sunflower oil 3 l 0.8 gal
Макарони | Spaghetti 2 kg 4.4 lbs
М’ясні консерви| Canned meat 1.95 kg 4.4 lbs
Масло легке | Light butter 1 kg 2.2 lbs
Ціна | Price: $148 68 kg 149.6 lbs

065    Набір N-15 | Food package N-15
Ікра червона | Red caviar 140 g 4.7 oz
Оливки | Olives 400 ml 13.5 oz
Печериці консер | Canned champignons 500 ml 17 oz
Кукурудза консер | Canned corn 340 g 0.75 lb
Шпроти | Sprats 160 g 0.35 lb
Печінка тріски | Cod liver 230 g 0.50 lb
М’ясо кроля конс. | Canned rabbit meat 200 g 0.44 lb
Сайра конс. | Canned saury  240 g 0.53 lb
Фрукти тропічні конс. | Tropical fruit canned 850 g 1.87 lbs
Суміш горіхова | Mixed nuts 1 kg 2.2 lbs
Кава мелена | Ground coffee 250 g 0.55 lb
Шоколад | Chocolate 180 g 0.4 lb
Цукерки в коробці | Box of candy  300 g 0.66 lb
Сухофрукти-асорті (чорнослив, фініки,  
курага, інжир) | Assorted dried fruit  
(Prunes, dates, dried apricotes, figs) 500 g 1.1 lbs
Ціна | Price: $85 5.3 kg   11.66 lbs
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001 Борошно | Flour 5 kg 11 lbs $7.25
002 Рис | Rice 5 kg 11 lbs $18.95
003 Цукор | Sugar 5 kg 11 lbs $12.58
004 Гречана крупа | Buckwheat 5 kg 11 lbs $18.56
005 Вівсяні пластівці | Oatmeal flakes 5 kg 11 lbs $10.88
006 Манна крупа | Cream of wheat 5 kg 11 lbs $9.57
007 Макаронні вироби | Pasta 3 kg 6.6 lbs $8.56
008 Шинка в банках | Canned ham 900 g 2 lbs $14.47
009 М’ясні консерви | Canned meat 650 g 1.43 lbs $9.95
010 Паштет печінковий | Liver pâté  480 g 1.58 lbs $4.65
011 Паштет курячий | Chicken pâté  480 g 1.06 lbs $5.55
012 Масло легке | Light butter 500 g 1.1 lbs $2.92
013 Шоколадно-горіховий крем |  
        Chocolate and nut spread 400 g 0.88 lb      $5.49

014 Шоколад | Chocolate 180 g 0.4 lb $3.62
015 Згущене молоко | Condensed milk 400 g 0.88 lb $3.14
016 Мед натуральний | Natural honey 500 g 1.1 lbs $9.85
017 Родзинки | Rasins 500 g 1.1 lbs $5.88
018 Бульйон з курки | Chicken bouillion  250 g 0.55 lb $6.05
019 Сухі дріжджі | Dry yeast 100 g 3.5 oz $1.29
020 Кетчуп | Ketchup 300 g 0.66 lb $2.35
021 Цукерки шоколадні | Chocolate candy 500 g 1.1 lbs $5.84
022 Цукерки карамель | Caramel candy 500 g 1.1 lbs $3.07
023 Какао | Cocoa 200 g 0.44 lb $3.95
024 Кава мелена | Ground coffee 250 g 0.55 lb $5.32
025 Кава розчинна | Instant coffee 100 g 3.5 oz $4.24
026 Чай в пакетиках | Tea bags 100 bags $7.18
027 Шпроти | Sprats 800 g 1.76 lbs $10.95
028 Соус для макаронів | Pasta sauce 500 g 1.1 lbs $2.58
029 Печінка тріски | Cod liver 460 g 1 lb $17.43
030 Сардина конс. | Canned sardines 480 g 1.06 lbs $5.65
031 Оливки | Olives 800 g 1.76 lbs $9.45
032 Майонез | Mayonnaise 1 kg 2.2 lbs $5.96
033 Порошок до прання | Laundry detergent 900 g 2 lbs $5.90
034 Оселедець | Herring 480 g 1.06 lbs $8.95
035 Ікра червона | Red caviar 130 g 0.28 lbs $19.50

036 Ковбаса салямі 300 g 
        Salami 0.66 lbs $11.45

037 Шампіньйони консерв. 580 g 
 Pickled mushrooms 1.28 lbs $6.50

038 Зелений горошок консерв. 850 g 
        Green peas 1.87 lbs $5.16

039 Кукурудза консерв. 850 g 
        Canned corn 1.87 lbs $4.82

040 Фрукти тропічні консерв. 850 ml  
 Tropical fruit canned 30 oz $5.79

041 Фрукти свіжі (банани,  
 лимони, апельсини) 3 kg 
 Fresh fruit (bananas,  
        lemons, oranges) 6.6 lbs 

$16.85

042 Ананас свіжий 
 Fresh pineapple 1 $12.40

043 Сухофрукти асорті 1 kg 
 Asssorted dried fruit 2.2 lbs $21.95

044 Сік мультивітамінний  2 L 
 Multivitamin juice 0.52 gal $4.78
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071 Набір Смак. Апельсин 1 кг, лимони 500 г, ковбаса салямі в вакуумній 
упаковці 300 г, сир твердий 300 г, паштет курячий 240 г, паштет 
печінковий 240 г, оселедець в вакуумній упаковці 250 г, шпроти 240 г, 
шампіньйони консервовані 300 г, оливки 300 г, кава розчинна 100 г, чай 
25 пакетиків, печиво шоколадне 250 г, горіхово-шоколадний крем 180 г, 
мед натуральний 400 г, родзинки 300 г, сік мультивітамінний 1 літр | 
Delicious Set. Oranges 1 kg, lemons 500 g, vacuum packed salami 300 g, 
cheese 300 g, chicken pâté 240 g, liver pâté 240 g, vacuum packed herring 
250 g, sprats 240 g, pickled mushrooms 300 g, olives 300 g, instant coffee 
100 g, 25 tea bags, chocolate cookies 250 g, chocolate and nut spread 180 g, 
natural honey 400 g, raisins 300 g, multivitamin juice 1 L ..................... $95

072 Набір Делікатесний. Червона риба в вакуумній упаковці 300 г, ікра 
лососева червона 140 г, печінка тріски 200 г, ковбаса салямі 300 г, 
ковбаски “мисливські” 400 г, сир твердий 300 г, м`ясо кроля в банці 
230 г, оливки 300 г, кава мелена 100 г, коробка шоколадних цукерок 
230 г, дві шоколадки, ананас 1 шт, мандарини 1 кг, лимони 500 г, 
курага 200 г, фініки 200 г | Gourmet Set. Vacuum packed smoked salmon 
300 g, red caviar 140 g, cod liver 200 g, salami 300 g, “kabanosy” sausages 
400 g, cheese 300 g, canned rabbit meat 230 g, olives 300 g, ground coffee 
100 g, boxed chocolates 230 g, 2 chocolate bars, 1 pineapple, tangerines  
1 kg, lemons 500 g, dried apricotes 200 g, dates 200 g ................. $129

073 Набір Святковий Стіл. Ікра лососева червона 140 г, печінка тріски 200 г, червона риба в вакуумній 
упаковці 300 г, шпроти 240 г, оселедець в упаковці 250 г, паштет курячий 240 г, паштет печінковий 
240 г, м`ясо кроля в банці 230 г, шинка в банці 470 г, ковбаса салямі 300 г, ковбаски мисливські 400 г, 
сир твердий 300 г, шампіньйони мариновані 300 г, оливки 300 г, ананас 1 шт, лимони 1 кг, мандарини 
1 кг, апельсини 1 кг, чай листовий 100 г, 25 пакетиків чаю, кава розчинна 100 г, цукерки шоколадні 
500 г, печиво до чаю 250 г, чорнослив 200 г, курага 200 г, інжир 200 г, родзинки 200 г, шоколадно-
горіховий крем 180 г, мед натуральний 400 г | Celebration Set. Red caviar 140 g, cod liver 200 g, vacuum 
packed smoked salmon 300 g, sprats 240 g, packed herring 250 g, chicken pâté 240 g, liver pâté 240 g, 
canned rabbit meat 230 g, canned ham 470 g, salami 300 g, “kabanosy” sausages 400 g, cheese 300 g, 
pickled mushrooms 300 g, olives 300 g, 1 pineapple, lemons 1 kg, tangerines 1 kg, oranges 1 kg, loose leaf 
tea 100 g, 25 tea bags, instant coffee 100 g, chocolate candies 500 g, tea biscuits 250 g, prunes 200 g, dried 
apricotes 200 g, figs 200 g, raisins 200 g, chocolate and nut spread 180 g, natural honey 400 g ..... $195 

cheese 300 g, chicken pâté 240 g, liver pâté 240 g, vacuum packed herring 
250 g, sprats 240 g, pickled mushrooms 300 g, olives 300 g, instant coffee 
100 g, 25 tea bags, chocolate cookies 250 g, chocolate and nut spread 180 g, 

..................... $95
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Коньяки, 500 мл | Cognacs, 500 ml

428 “Грінвіч”. Вік 3 роки, Україна | “Greenwich”. Vintage 3 years, Ukraine ...............$16
429 “Белый Аист”. Вік 5 років, Молдова | “Belyy Aist”. Vintage 5 years, Moldova ......$23
430 “Закарпатський”. Вік 5 років, Україна | “Zakarpatskyy”. Vintage 5 years, Ukraine ...................$25
431 “Наше Собрание КВ”. Вік 7 років, Молдова | “Nashe Sobranie”. Vintage 7 years, Moldova .......$34
432 “Арарат”. Вік 7 років, Вірменія | “Ararat”.Vintage 7 years, Armenia .......................................$65

Шампанське, 750 мл | Champagne, 750 ml

424 “Одеса”. Напівсолодке, напівсухе | “Odesa”. Semi-sweet, semi-dry .................$17
425 “Артемівське”. Напівсолодке, напівсухе | “Artemivske”. Semi-sweet, semi-dry ..$19
426 “Кримське”. Напівсолодке, напівсухе | “Crimean”. Semi-sweet, semi-dry .........$28
427 “Krimart”. Вишукане, в упаковці | “Krimart”. Fine gift boxed champagne ...........$45

Горілка, 500 мл | Vodka, 500 ml

433 “Nemiroff житня з медом” | “Nemiroff Rye Honey” . $16
434 “Хортиця платинум” | “Khortytsia Platinum” ......... $18
435 “Абсолют” | “Absolut” ......................................... $35

Вина “Крікова”, Молдова, 750 мл | Wines “Cricova”, Moldova, 750 ml

436 “Каберне”. Червоне напівсолодке | “Cabernet”. Red semi-sweet .......$15
437 “Мускат”. Біле напівсолодке | “Muscat”. White semi-sweet ...............$15
438 “Лідія”. Рожеве напівсолодке | “Lidia”. Rose semi-sweet ..................$15
439 “Кагор”. Десертне | “Kahor”. Red dessert sweet ...............................$17

Вина “Вазіані”, Грузія, 750 мл | Wines “Vaziani”, Georgia, 750 ml

440 “Сапераві”. Червоне сухе | “Saperavi”. Red dry .................................................$25
441 “Цинандалі”. Біле сухе | “Tsinandali”. White dry ................................................$25
442 “Алазанська долина”. Червоне напівсолодке | “Alazan Valley”. Red semi-sweet ...$25
443 “Алазанська долина”. Біле напівсолодке | “Alazan Valley”. White semi-sweet .......$25
444 “Кіндзмараулі”. Червоне напівсолодке | “Kindzmarauli”. Red semi-sweet .............$29
445 “Хванчкара”. Червоне напівсолодке | “Hvanchkara”. Red semi-sweet ..................$29

Вина, Франція, 750 мл | Wines, France, 750 ml

446 “Merlot”. Червоне сухе | “Merlot”. Red dry ........... $38
447 “Chardonnay”. Біле сухе | “Chardonnay”. White dry .$45

Лікери, 500 мл | Liquors, 500 ml

454 “Baileys Irish Cream 
Liquor” ..........................$45
455 “Sheridan`s Original 
Double Liquor” ...............$55

Мартіні, 500 мл | Martini, 500 ml

448 “Rosso” ................$28
449 “Bianco” ...............$28
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305 Orion. Об’єм 1.7 літра, корпус з нержавіючої сталі, індикатор, 
автовідключення, фільтр. ORK0337 | Orion. 1.7 L capacity, stainless steel 
body, indicator, auto shut-off, filter ............................................... $45

306 Tefal. Об’єм 1.7 літра, корпус з теплостійкого пластику, 
автовідключення, індикатор, фільтр. BE5601 | Tefal. 1.7 L capacity, 
thermoplastic body, indicator, filter .......................................... $75

307 Philips. Об’єм 1.7 літра, корпус з теплостійкого пластику, індикатор, 
фільтр, автовідключення. HD4649 | Philips. 1.7 L capacity, heat resistant 
plastic and stainless steel body, indicator, filter, auto shut-off ........... $90

314 Delonghi. Кавоварка фільтраційна крапельна, 1000 Вт, 
резервуар 1,7 л, фільтр. ICM2 | Delonghi. Coffee Maker, 1000 W, 
filtration system, 1.7 L water reservoir, filter ........................$60

315 Moulinex. Кавоварка фільтраційна крапельна, 640 Вт, 
резервуар 1.5 л, фільтр. BCA1L | Moulinex. Coffee Maker, 640 W, 
filtration system, 1.5 L water reservoir, filter ........................$85

316 DeLonghi. Кавоварка Еспрессо, 800 Вт, резервуар 
0.5 л, селектор міцності кави, капучіно, індикатор. EC6 | 
Delonghi Espresso and Cappuccino Maker, 800 W, 0.5 L water 
reservoir, brew strength selector, indicator ...................$115

317 Orion. 120 Вт, 
контейнер для зерен 50 г. 
ORCG02 | Orion. 120 W, 
capacity 50 g ............... $29 

318 Bosch. 180 Вт, 
контейнер для зерен 75 г. 
MKM 6000 | Bosch. 180 W, 
capacity 75 g ................ $63

319 Moulinex. 180 Вт, 
контейнер для зерен 85 г. 
A843 | Moulinex. 180 W, 
capacity 85 g ................ $85

Delonghi. Кавоварка фільтраційна крапельна, 1000 Вт, 
Delonghi. Coffee Maker, 1000 W, 

$60

Moulinex. Кавоварка фільтраційна крапельна, 640 Вт, 
Moulinex. Coffee Maker, 640 W, 

$85
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376 Samsung. Піч об’ємом 20 літрів, 800 Вт, механічне управління, 
6 режимів приготування + розморожування, таймер, габарити 27В 
х 48Ш х 36Г см, білий колір. M1712NR | Samsung. Oven capacity 
20 L, 800 W, knob operated, 6 cooking modes + defrost option, timer, 
dimensions 27H х 48W х 36D cm, white color ............................$120

377 Sharp. Піч об’ємом 22 літри, 800 Вт, механічне управління, 5 
режимів приготування + розморожування, таймер, габарити 28В х 
46Ш х 38Г см, білий колір. R209W | Sharp. Oven capacity 22 L, 800 W, 
knob operated, 5 cooking modes + defrost option, timer, dimensions 28H 
х 46W х 38D cm, white color ...................................................$135

378 LG. Піч з грилем, об’єм 19 л, піч 1000 Вт, гриль 600 Вт, сенсорне 
управління, 10 режимів приготування і розморожування, таймер, 
габарити 25В х 46Ш х 32Г см, білий колір. MB3949G | LG. Oven with grill. Oven capacity 19 L, oven 1000 W, grill 600 W, 
touch-pad operated, 10 cooking and defrost modes, timer, dimensions 25H х 46W х 32D cm, white color ... $165

379 Panasonic. Піч з грилем, об’єм 21 л, піч 800 Вт, кварцевий гриль 1100 Вт, сенсорне управління, 
12 режимів приготування і розморожування, габарити 28В х 48Ш х 37Г см, білий колір. NNGT337 | 
Panasonic. Oven with grill. Oven capacity 21 L, oven 800 W, quartz grill 1100 W, touch-pad control, 12 
cooking and defrost modes, dimensions 28H х 48W х 37D cm, white color ...................................$185

380 Samsung. Піч з грилем, об’єм 23 л, піч 850 Вт, гриль 1100 Вт, сенсорне управління, 10 
режимів приготування і розморожування, таймер, габарити 28В х 48Ш х 39Г см, білий колір. 
CE287DNR | Samsung. Oven with grill. Oven capacity 23 L, oven 850 W, grill 1100 W, touch-pad operated, 
10 cooking and defrost modes, timer, dimensions 28H х 48W х 39D cm, white color ............$195

353 Daewoo. 1200 Вт, 3 
змінних решітки, насадка 
для ковбасок, функція 
“реверс”, DI1930 | Daewoo 
1200 W, 3 plates, sausage 
attachment, reverse 
option ..................... $79

354 Zelmer. 1400 Вт, 
2 змінних решітки, 3 
насадки для ковбасок, 
макаронів і тіста, функція 
“реверс”. 886.5 | Zelmer. 
1400 W, 2 plates, three 
attachment for sausage, 
pasta and dough, reverse 
option ...................$129

355 Moulinex. 1600 Вт, 
2 змінних решітки, 2 
насадки для ковбасок, 
функція “реверс”. ME6051 | 
Moulinex 1600 W, 2 plates, 
2 sausage attachments, 
reverse option ......... $189

6 режимів приготування + розморожування, таймер, габарити 27В 
Samsung. Oven capacity 

W, knob operated, 6 cooking modes + defrost option, timer, 

режимів приготування + розморожування, таймер, габарити 28В х 
Sharp. Oven capacity 22 L, 800 W, 

knob operated, 5 cooking modes + defrost option, timer, dimensions 28H 

управління, 10 режимів приготування і розморожування, таймер, 
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345 Orion. Для фруктів та овочів, терка/фільтр з нержавіючої сталі, резервуари для 
соку 0,5 л для м’якоті 1 л, захисні фіксатори. ORJ012 | Orion. Fruit and vegetables 
processing, durable stainless steel cutter and strainer, 0,5 L juice reservoir and 1 L pulp 
container, safety fixators ................................................................................ $75

346 Braun. Для фруктів та овочів, центрифуга з нержавіючої сталі, резервуари 
для соку 0,5 л і для м’якоті 1,2 л, подвійна система захисту. MP80 | Braun. Fruit and 
vegetables processing, durable stainless steel centrifuge, 0.5 L juice reservoir and 
1.2 L pulp container, double-safety system ................................................ $129

347 Moulinex. Для фруктів та овочів, центрифуга з нержавіючої сталі, 
резервуар для соку 0,8 л, для м’якоті 1,3 л, потрійна система захисту. BKA381 | 
Moulinex. Fruit and vegetables processing, durable stainless steel centrifuge, 
0.8 L juice reservoire and 1.3 L pulp container, triple-safety system ....... $145

348 Bosch. Для фруктів та овочів, терка/фільтр з нержавіючої сталі, 
резервуари для соку 1 л і для м’якоті 1.5 л, подвійна система захисту. MES1020 | 
Bosch. Fruit and vegetables processing, durable stainless steel cutter and strainer, 
1 L juice container and 1.5 L pulp container, double-safety system ......... $149

324 Orion. Чаша об’ємом 1.5 літра, блендер об’ємом 1 літр, диски та 
насадки для подрібнення, збивання, тіста, соковитискач, 5 швидкостей 
+ імпульсний режим, кавомолка. ORFP01 | Orion. Bowl capacity 1.5 L, 
blender capacity 1 L, blades and knives for slicing, dough, cutting, mixing, 
juice extractor, 5 speeds + pulse mode, coffee grinder ......................$89

325 Philips. Чаша об’ємом 2 літра, блендер об’ємом 1 літр, 5 швидкостей 
+ імпульсний режим, диски та насадки для подрібнення, збивання,  
приготування фаршу чи тіста, перемішування, нарізки фруктів та овочів. 
HR7625 | Philips. Bowl capacity 2 L, blender capacity 1 L, 5 speeds + pulse 
mode, blades for slicing, dough, cutting, mixing, fruit and vegetables .... $155

326 Kenwood. Чаша об’ємом 2 літра, блендер об’ємом 1,2 літрa, 2 
швидкості + імпульсний режим, диски та насадки для подрібнення, 
приготування фаршу чи тіста, нарізки фруктів та овочів, 
соковижималка, прес для цитрусових. FP270 | Kenwood. Bowl capacity 
2 L, blender capacity 1.2 L, 2 speeds + pulse mode, blades for slicing, 
dough, cutting, mixing, fruit and vegetables, citrus juice extractor ..$215

345 Orion. Для фруктів та овочів, терка/фільтр з нержавіючої сталі, резервуари для 
соку 0,5 л для м’якоті 1 л, захисні фіксатори. 
processing, durable stainless steel cutter and strainer, 0,5 L juice reservoir and 1 L pulp 
container, safety fixators

346
для соку 0,5 л і для м’якоті 1,2 л, подвійна система захисту. 
vegetables processing, durable stainless steel centrifuge, 0.5 L juice reservoir and 
1.2 L pulp container, double-safety system

Orion. Чаша об’ємом 1.5 літра, блендер об’ємом 1 літр, диски та 
насадки для подрібнення, збивання, тіста, соковитискач, 5 швидкостей 

Orion. Bowl capacity 1.5 L, 
blender capacity 1 L, blades and knives for slicing, dough, cutting, mixing, 

$89

Philips. Чаша об’ємом 2 літра, блендер об’ємом 1 літр, 5 швидкостей 
+ імпульсний режим, диски та насадки для подрібнення, збивання,  
приготування фаршу чи тіста, перемішування, нарізки фруктів та овочів. 

Philips. Bowl capacity 2 L, blender capacity 1 L, 5 speeds + pulse 
.... $155

Kenwood. Чаша об’ємом 2 літра, блендер об’ємом 1,2 літрa, 2 
швидкості + імпульсний режим, диски та насадки для подрібнення, 
приготування фаршу чи тіста, нарізки фруктів та овочів, 

Kenwood. Bowl capacity 
2 L, blender capacity 1.2 L, 2 speeds + pulse mode, blades for slicing, 

$215
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СОКОВИЖИМАЛКИ | JUICE EXTRACTORS



459 Ariette. Автоматична йогуртниця, приготування до 
1 кг йогурту, 6 скляних стаканчиків, таймер, індикатор. 
DC0085 | Ariette authomatic yogurt maker, makes up to 
1 kg of yogurt, 6 reusable glass jars, built-in timer ...$59

460 Moulinex. Автоматична йогуртниця, LCD-
дисплей, таймер, приготування до 1 кг йогурту, 
7 скляних стаканчиків. YG230 | Moulinex authomatic 
yogurt maker, makes up to 1 kg of yogurt, 7 reusable 
glass jars, built-in timer, LCD display ..............$115

406 Moulinex. 600 Вт, 2 прозорі пластикові чаші на 2 л і 3 л, 
механічний таймер, індикатори включення і рівня води. MV1000 | 
Moulinex. 600 W, 2 transparent 2 L and 3 L plastic bowls, manual 
timer, Start and Water Level indicators.................................. $75

407 Tefal. 900 Вт, 3 прозорі пластикові чаші по 3 л, таймер з 
автовідключенням, функція швидкої пари, чаша для рису, термостат. 
VC1002 | Tefal. 900 W, 3 transparent 3 L plastic bowls, automatic switch 
off timer, turbo steam mode, rice bowl, thermostat .................. $105

408 Philips. 900 Вт, 3 прозорі пластикові чаші на 2.5 л, 2.6 л 
і 3.5 л, LCD-дисплей, електронне управління, таймер, функція 
швидкої пари, чаша для рису, підставка для яєць, термостат, 
індикатори, книга рецептів.HD9140 | Philips. 900 W, 3 transparent 
2.5 L, 2.6 L & 3.5 L plastic bowls, LCD display, electronic controls, 
timer, turbo steam mode, rice bowl, egg rack, thermostat, 
indicators, recipe book ..................................................$145
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ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРОВАРКИ | ELECTRIC FOOD STEAMERS



456 Orion. 10 програм для випічки, вага випічки до 900 г, 
аксесуари для випічки. OBM206 | Orion. 10 programs, makes 
loaf up to 900 g. Baking accessories ............................ $105

457 Kenwood. 3 програми для випічки білого, 
французького і пшеничного хліба, вага випічки 
до 700 г, аксесуари для випічки. BM150 | Kenwood. 
3 conveniently popular everyday programs for 
white, whole wheat & French bread, makes 700 g 
loaf. Baking accessories ............................. $129

458 Moulinex. 12 програм випічки, вага випічки 
до 1000 г. Таймер, електронний дисплей, 
аксесуари для випічки, OW2000 | Moulinex. 12 
programs, makes loaf up to 1000 g. Timer, display, 
baking accessories ..................................... $175

409 Orion. Електрична сушка для фруктів, овочів, 
грибів, потужність 250 Вт, 5 секцій, термостат, механічне 
управління, зберігає смак, аромат, всі вітаміни та 
мікроелементи продуктів. ORFD01 | Orion. Electric dryer 
(dehydrator) for fruit, vegetables, mushrooms, 250 W,  
5 trays, preserves the taste, aroma, vitamines and 
microelements of food ............................................$79

410 Zelmer. Електрична сушка для фруктів, овочів, грибів, 
потужність 300 Вт, два рівні потужності, 4 великі секції, 
електронне управління, автовідключення, зберігає смак, аромат, 
всі вітаміни та мікроелементи продуктів. 36Z011 | Zelmer. Electric 
dryer (dehydrator) for fruit, vegetables, mushrooms, 300 W, 2-level 
power, 4 large trays, electronic controls, auto switch off, preserves 
the taste, aroma, vitamines and microelements of food .......... $115
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465 Greta. Газова плита, габарити 85В х 50Ш х 54Г см, 4 
газових конфорки, механічний тип управління, верхня кришка, 
газова духовка з контролем температури, господарський 
відсік, білий колір. 1470-0016 | Greta. Gas range, dimensions 85H 
х 50W х 54D cm, 4 gas burners, knob operated, top cover, gas 
oven with temperature control, storage drawer, white ........$265

466 Zanussi. Газова плита, габарити 85В х 50Ш х 50Г см, 
4 газових конфорки, механічний тип управління, верхня 
кришка, газова духовка з подвійним склом дверцят, 
підсвіткою і контролем температури, господарський відсік, 
білий колір. ZCG55 | Zanussi. Gas range, dimensions 85H 
х 50W х 50D cm, 4 gas burners, knob operated, top cover, 
gas oven with double glass door, light and adjustable oven 
temperature, storage drawer, white ............................ $295

467 Electrolux. Газова плита, габарити 85В х 50Ш х 60Г 
см, 4 газових конфорки, автозапал газових конфорок (без 
сірників), механічний тип управління, верхня кришка, газова 
духовка з подвійним склом дверцят, підсвіткою і контролем 
температури, господарський відсік, білий колір. EKG500109 | 
Electrolux. Gas range, dimensions 85H х 50W х 60D cm, 4 gas 
burners, electric lighter (no matches needed), knob operated, 
top cover, gas oven with double glass door, light and adjustable 
oven temperature, storage drawer, white .........................$345

468 Indesit. Газова плита, габарити 85В х 50Ш х 50Г см, 4 газових 
конфорки, газовий гриль, механічний тип управління, верхня кришка, 
газова духовка з подвійним склом дверцят, підсвіткою і контролем 
температури, господарський відсік, білий колір. K1G21 | Indesit. Gas 
range, dimensions 85H х 50W х 50D cm, 4 gas burners, knob operated, 
top cover, gas oven with double glass door, light and adjustable oven 
temperature, storage drawer, white .............................................$395

469 Indesit. Електрична плита, габарити 85В х 50Ш х 50Г см, 4 електричних 
конфорки, механічний тип управління, верхня кришка, електрична духовка з 
подвійним склом дверки, підсвіткою і контролем температури, господарський 
відсік, білий колір. K1E11 | Indesit. Coil (electric) range, dimensions 85H х 50W х 
50D cm, 4 coil burners, knob operated, top cover, electric oven with double glass 
door, light and adjustable oven temperature, storage drawer, white .............$365

469
конфорки, механічний тип управління, верхня кришка, електрична духовка з 
подвійним склом дверки, підсвіткою і контролем температури, господарський 
відсік, білий колір. 
50D cm, 4 coil burners, knob operated, top cover, electric oven with double glass 
door, light and adjustable oven temperature, storage drawer, white
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415 Hansa. Габарити 90В х 50Ш х 62Г см, завантаження 7 комплектів посуду, 
8 програм, 5 режимів температури, внутрішня поверхня з нержавіючої сталі, 
електронне управління, міні-дисплей. HDV9241 | Hansa. Dimensions 90H x 50W x 
62D cm, capacity 7 place settings, 8 wash programs, 5 temperature options,stainless 
steel interior coating, electronic control type, mini display ..................... $335

416 Electrolux. Габарити 45В х 55Ш х 48Г см, компактна, завантаження 
6 комплектів посуду, 5 програм, 5 режимів температури, внутрішня 
поверхня з нержавіючої сталі, пом’якшення води, індикатор вибору 
програми. ESF2430 | Electrolux. Dimensions 45H x 55W x 48D cm, capacity 
6 place settings, 5 wash programs, 5 temperature options, stainless steel 
interior coating, built-in water softener, program indicator ................. $415

417 Ariston. Габарити 85В х 45Ш х 60Г см, завантаження 9 комплектів 
посуду, 6 програм, 6 режимів температури, внутрішня поверхня з нержавіючої 
сталі, індикатор вибору програми. LSF712 | Ariston. Dimensions 85H x 45W x 
60D cm, capacity 9 place settings, 6 wash programs, 6 temperature options, 
stainless steel interior coating, program indicator .................................$485

411 Orion. Ручний блендер, 400 Вт, 2 швидкості, корпус з пластику і нержавіючої сталі, 
пластикова чаша 0,5 л, насадка для збивання з нержавіючої сталі. ORB014 | Orion. Hand-
held immersion blender, 400W, 2 speeds, plastic and stainless steel body, plastic 0.5 L bowl, 
stainless steel blender attachment ....................................................................... $49

412 Vitek. Ручний блендер, 300 Вт, 2 швидкості, корпус з нержавіючої сталі, 
пластикова чаша 0,8 л, ніж для подрібнення, мірний стакан, насадка для збивання з 
нержавіючої сталі. VT1461 | Vitek. Hand-held immersion blender, 300 W, 2 speeds, plastic 
0.8 L bowl, chopping blade, measuring glass, stainless steel blender attachment ....$75

413 Vitek. Стаціонарний блендер, 600 Вт, 2 швидкості + режим Pulse, чаша об’ємом 
1,5 л, ніж з нержавіючої сталі, функції змішування, взбивання, подрібнення. 
VT1473 | Vitek. Countertop blender, 600 W, 2 speeds + Pulse mode, plastic 1.5 L bowl, 
stainless steel chopping blade, mixing, blending and chopping functions ........... $59

414 Philips. Стаціонарний блендер, 350 Вт, 2 швидкості, чаша об’ємом 1,5 л, 
ніж з нержавіючої сталі, функції змішування, взбивання, подрібнення. HR2000 | 
Philips. Countertop blender, 350 W, 2 speeds, plastic 1.5 L bowl, stainless steel 
chopping blade, mixing, blending and chopping functions .......................... $95
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ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ | DISHWASHERS

БЛЕНДЕРИ | BLENDERS



481 Nord. Габарити: 142В х 57Ш х 61Г см, об’єм загальний 246 л / 
холодильна камера 198 л / морозильна камера 48 л, скляні полички, білий 
колір. DX271010 | Nord. Dimensions: 142H х 57W х 61D cm, capacity: total 
246 L /refrigerator 198 L / freezer 48 L, glass shelves, white color .......$375

482 Indesit. Габарити: 145В х 60Ш х 67Г см, об’єм загальний 249 л/ 
холодильна камера 196 л/ морозильна камера 53 л, білий колір. ST145 | 
Indesit. Dimensions: 145H х 60W х 67D cm, capacity: total 249 L / refrigerator 
196 L / freezer 53 L, white color......................................................$435

483 Zanussi. Габарити: 140В х 55Ш х 60Г см, об’єм загальний 230 л/ 
холодильна камера 186 л/ морозильна камера 44 л, антибактеріальне 
покриття, колір білий. ZRT324 | Zanussi. Dimensions: 140H х 55W х 60D cm, 
capacity: total 230 L / refrigerator 186 L / freezer 44 L, anti-bacterial coating, 
white color ................................................................................ $450

484 Samsung. Габарити: 155В х 55Ш х 61Г см, об’єм загальний 217 л / 
холодильна камера 161 л / морозильна камера 56 л, система No Frost, 
система i-COOL, скляні полички, колір на вибір білий або сріблястий. 
RT2 | Samsung. Dimensions: 155H х 55W х 61D cm, capacity: total 217 L / 
refrigerator 161 L / freezer 56 L, No Frost system, i-COOL system, glass 
shelves, available in white and stainless steel finish ...........................$485

485 Whirlpool. Габарити: 173В х 60Ш х 64Г см, об’єм загальний 320 л / 
холодильна камера 232 л / морозильна камера 88 л, антибактеріальне 
покриття, колір білий або сріблястий. WTE3113 | Whirlpool. Dimensions: 
173H х 60W х 64D cm, capacity: total 320 L / refrigerator 232 L / freezer 88 L, 
anti-bacterial coating, available in white and stainless steel finish .......$560

492 Gorenje. Габарити: 85В х 54Ш 
х 60Г см, загальний корисний об’єм 
85 л, індикатор температури, білий 
колір. F4105 | Gorenje. Dimensions: 
85H х 54W х 60D cm, total capacity 
85 L, temperature indicator, white 
color  .........................................$405

493 Indesit. Габарити: 167В х 60Ш х 
67Г см, загальний корисний об’єм 271 л, 
індикатор температури, суперзаморозка 
Quick Freeze, білий колір. SFR 167 | Indesit. 
Dimensions: 167H х 60W х 67D cm, total 
capacity 271 L, temperature indicator, Quick 
Freeze superfrost, white color ...........$535
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486 Indesit. Габарити: 150В х 60Ш х 67Г см, об’єм загальний 263 л / 
холодильна камера 191 л / морозильна камера 72 л, система No Frost, 
колір білий. SB15020 | Indesit. Dimensions: 150H х 60W х 67D cm, 
capacity: total 263 L / refrigerator 191 L / freezer 72 L, No Frost system,  
white color ............................................................................. $435

487 Samsung. Габарити: 168В х 59Ш х 64Г см, об’єм загальний 263 л / 
холодильна камера 202 л / морозильна камера 61 л, LED-підсвітка, 
антибактеріальне покриття, колір на вибір білий або сріблястий. RL29 | 
Samsung. Dimensions: 168H х 59W х 64D cm, capacity: total 263 L /
refrigerator 202 L / freezer 61 L, LED light, antibacterial coating, available 
in white and stainless steel finish ................................................. $515

488 Zanussi. Габарити: 175В х 60Ш х 63Г см, об’єм загальний 336 л / 
холодильна камера 226 л/ морозильна камера 110 л, антибактеріальне 
покриття Silver Nano, білий колір. ZRB634 | Zanussi. Dimensions: 175H х 
60W х 63D cm, capacity: total 336 L / refrigerator 226 L / freezer 110 L, 
Silver Nano anti-bacterial coating, white color ................................ $545

489 Whirlpool. Габарити: 190В х 60Ш х 64Г см, об’єм загальний 352 л / 
холодильна камера 236 л / морозильна камера 116 л, антибактеріальне 
покриття, білий колір. WBE3411 | Whirlpool. Dimensions: 190H х 60W х 64D 
cm, capacity: total 352 L / refrigerator 236 L / freezer 116 L, anti-bacterial 
coating, white color .................................................................... $590

490 LG. Габарити: 190В х 60Ш х 62Г см, об’єм загальний 303 л / 
холодильна камера 217 л / морозильна камера 86 л, LCD-дисплей, 
суперзаморозка, суперохолодження, антибактеріальне покриття Bio 
Shield, система No Frost, індикатори, білий колір. GAB399 | LG. Dimensions: 
190H х 60W х 62D cm, capacity: total 303 L / refrigerator 217 L / freezer 
86 L, LCD-display, superfrost, supercooling, Bio Shield anti-bacterial coating, 
No Frost system, indicators, white color ........................................ $685

491 Electrolux. Габарити: 201В х 60Ш х 63Г см, об’єм загальний 377 л / холодильна 
камера 285 л / морозильна камера 92 л, суперзаморозка, система Fuzzy control, 
система Green range та антибактеріальне покриття Silver Nano, індикатори, білий 
колір. ERB40233 | Electrolux. Dimensions: 201H х 60W х 63D cm, capacity: total 377 L / 
refrigerator 285 L / freezer 92 L, superfrost, Fuzzy control system, Green range system 
and Silver Nano anti-bacterial coating, indicators, white color ........................... $745
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541 Zanussi. Габарити 85В х 40Ш х 60Г см, завантаження 5 кг, 
максимальна швидкість віджиму 1000 об/хв, барабан з нержавіючої сталі, 
10 програм, контроль піноутворення і рівня води, захист від переливу. 
ZWY1100 | Zanussi. Dimensions: 85H х 40W х 60D cm, 5 kg maximum load 
capacity, spin speed up to 1000 RPM, stainless steel drum, 10 wash cycles, 
adjustable water and soil levels, overflow protection .......................$415

542 Whirlpool. Габарити 90В х 40Ш х 60Г см, завантаження 5 кг, 
максимальна швидкість віджиму 800 об/хв, барабан з нержавіючої 
сталі, 18 програм, контроль піноутворення і рівня води, захист від 
переливу. AWE2221 | Whirlpool. Dimensions: 90H х 40W х 60D cm, 5 kg 
maximum load capacity, spin speed up to 800 RPM, stainless steel drum, 
18 wash cycles, adjustable soil and water levels, overflow protecion..$445

543 Electrolux. Габарити 85В х 40Ш х 60Г см, завантаження 5.5 кг, 
максимальна швидкість віджиму 1000 об/хв, барабан з нержавіючої 
сталі, бак з карборану, 16 програм, контроль піноутворення і рівня 
води, захист від переливу. EWB105205 | Electrolux. Dimensions:  
85H х 40W х 60D cm, 5.5 kg maximum load capacity, spin speed up 
to 1000 RPM, stainless steel drum, carboran tub, 16 wash cycles, 
overflow protecion, adjustable water and soil levels ................ $545

552 Комплект. 546 Gorenje пральна машина + 551 
Gorenje сушильна машина | 546 Gorenje Washer + 
551 Gorenje Dryer ........................................ $1100

553 Комплект. 548 Electrolux пральна машина + 550 
Electrolux сушильна машина | 548 Electrolux Washer 
+ 550 Electrolux Dryer ....................................$1200

549 Beko. Габарити: 85В х 60Ш 
х 54Г см, завантаження 6 кг, 11 
програм, барабан із нержавіючої 
сталі. DC1560 | Beko.dimensions: 85H 
х 60W х 54D cm, load up to 6 kg, 
11 drying cycles, timer, stainless  
steel drum ............................ $475

550 Electrolux. габарити: 85В х 
60Ш х 58Г см, завантаження 6 кг, 
5 програм, барабан із нержавіючої 
сталі. EDC46130 | Electrolux. 
dimensions: 85H х 60W х 58D cm, 
load up to 6 kg, 5 drying cycles, 
stainless steel drum ............... $545

551 Gorenje. габарити: 85В х 
60Ш х 60Г см, завантаження 6 кг, 
12 програм сушіння, барабан із 
нержавіючої сталі. D62325 | Gorenje. 
dimensions: 85H х 60W х 60D cm, 
load up to 6 kg, 12 drying cycles, 
stainless steel drum ............... $650
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544 Samsung. Габарити: 85В х 60Ш х 34Г cm, завантаження 4 кг, 9 програм, 
максимальна швидкість віджиму 800 об/хв, барабан з нержавіючої сталі, 
делікатне прання, термостат, контроль дизбалансу і рівня води, захист від 
переливу, система Volt Control. WF0408 | Samsung. Dimensions: 85H х 60W х 34D 
cm, 4 kg maximum load capacity, 9 wash cycles, spin speed 800 RPM, stainless 
steel drum, delicate cycle, thermostat, variable water levels, adjustable soil levels, 
overflow protection, Volt Control system .....................................................$395

545 Whirlpool. Габарити 85В х 60Ш х 40Г см, завантаження 5 кг, 14 
програм прання, максимальна швидкість віджиму 1000 об/хв, барабан 
з нержавіючої сталі, термостат, контроль дизбалансу, піноутворення і 
рівня води. AWC5107 | Whirlpool. Dimensions: 85H х 60W х 40D cm, 5 kg 
maximum load capacity, 14 wash cycles, stainless steel drum, spin speed 
1000 RPM, thermostat, adjustable soil and water levels ..................... $445

546 Gorenje. Габарити 85В х 59Ш х 53Г см, завантаження 5 кг, 15 програм, 
максимальна швидкість віджиму 1000 об/хв, барабан з нержавіючої сталі, 
цифровий дисплей, контроль дизбалансу і рівня води, термостат, захист від 
переливу. WS 510 | Gorenje. Dimensions: 85H х 59W х 53D cm, 5 kg maximum 
load capacity, 15 wash cycles, spin speed 1000 RPM, stainless steel drum, 
digital display, adjustable soil levels, overflow protection, thermostat ... $505

547 Bosch. Габарити 85В х 60Ш х 45Г см, завантаження 4,5 кг, 
максимальна швидкість віджиму 1000 об/хв, 14 програм, барабан з 
нержавіючої сталі, LCD-дисплей, контроль дизбалансу, піноутворення 
і рівня води, захист від переливу. WLF20261 | Bosch. Dimensions: 85H х 
60W х 45D cm, 4,5 kg maximum load capacity, spin speed 1000 RPM, 14 
wash cycles, stainless steel drum, LCD display, adjustable soil and water 
levels, overflow protection .........................................................$635

548 Electrolux. Габарити 85В х 60Ш х 45Г см, завантаження 6 кг, 
максимальна швидкість віджиму 1000 об/хв, барабан з нержавіючої 
сталі, бак з карборану, 16 програм, LCD-дисплей, термостат, контроль  
дизбалансу і рівня води, захист від переливу. EWS106410 | Electrolux. 
Dimensions: 85H х 60W х 45D cm, 6 kg maximum load capacity, maximum  
spin speed 1000 RPM, stainless steel drum, 16 wash cycles, carboran tub, LCD  
display, thermostat, overflow protection, adjustable water and soil levels ..$705
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535 Brother. Електромеханічна машинка, 14 операцій, 
тип човника вертикальний, петля в напівавтоматичному 
режимі, плавне регулювання довжини і ширини стрічки, 
автоматична заправка нитки, регулювання швидкості 
шиття. LS2125 | Brother. Electromechanical sewing machine, 
14 stitch functions, vertical shuttle, semi-automatic 
buttonholer, auto-set stitch length and width, automatic 
needle threader, speed control ................................$175

536 Brother. Електромеханічна машинка, 17 операцій, 
тип човника вертикальний, петля в автоматичному 
режимі, плавне регулювання довжини і ширини стрічки, 
автоматична заправка нитки, вільний рукав для 
опрацювання вузьких і кругових виробів, регулювання 
балансу петлі, регулювання швидкості шиття. ML65 | 
Brother. Electromechanical sewing machine, 17 stitch 
functions, horizontal shuttle, automatic buttonholer with 
stitch balance control, auto-set stitch length and width, 
automatic needle threader, free-arm sewing for narrow 
and round items, speed control ............................$235

537 Brother. Електромеханічна професійна машинка, 27 операцій, тип човника 
горизонтальний, автоматична заправка нитки, плавне регулювання довжини 
і ширини стібка, регулювання швидкості шиття, індикатор контролю вибраної 
строчки, шиття подвійною голкою, оверлок, декоративні строчки. Star 55 | Brother. 
Electromechanical professional sewing machine, 27 stitch functions, horizontal 
shuttle, automatic needle threader, auto-set stitch length and width, speed 
control, needle position adjustment .......................................................... $285

До всіх швейних машинок безкоштовно додається комплект: 
диски, голки, шпульки, щіточки, чoхол

All sewing machines are delivered with a free bonus: 
set of discs, needles, bobbins, brushes and a cover
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565 Vitek. 2200 Вт, сухе і 
парове прасування, робоча 
поверхня з алюмінію з 
антипригарним покриттям. 
VT1241 | Vitek. 2200 W, 
dry and steam ironing, 
aluminium soleplate ..... $55

566 Tefal. 2000 Вт, сухе і 
парове прасування, робоча 
поверхня Ultragliss Diffusion 
із нержавіючої сталі. FV3320 | 
Tefal. 2000 W, dry and steam 
ironing, Ultragliss Diffusion 
stainless steel soleplate ..$85

567 Philips. 2300 Вт, сухе і 
парове прасування, робоча 
поверхня Steam Glide. 
GC3320 | Philips. 2300 , dry 
and steam ironing, Steam 
Glide soleplate............ $115

586 Samsung. 1300 Вт, 5 ступенів фільтрації, мішок-пилозбірник об’ємом 
2 л, індикатор, додаткові насадки. VC5853 | Samsung. 1300 W, 5-level 
filtration, 2 L dust bag, indicator, extra brushes are included..................$85

587 LG. 1400 Вт, 5 ступенів фільтрації , мішок-пилозбірник об’ємом 2 л, додаткові насадки. 
VC3245 | LG. 1400 W, 5-level filtration, 2 L dust bag, extra brushes are included ......... $95

588 Samsung. 1600 Вт, пластиковий контейнер-пилозбірник об’ємом 1.4 л, система 
“циклон”, “HEPA” фільтр для усунення найменших частинок пилу, додаткові насадки, 
індикатор. VCC6530 | Samsung. 1600 W, 1.4 L durable plastic dust container, Cylcone 
system, HEPA filter for removing fine dust particles, indicator, extra brushes ............$145

589 Electrolux. 1700 Вт, система “Accelerator”, пластиковий контейнер-
пилозбірник об’ємом 4 л, мікрофільтр, “HEPA” фільтр для усунення найменших 
частинок пилу, насадка Vario, додаткові насадки. ZCX6410 | Electrolux. 1700 W, 
Accelerator System, 4 L durable plastic dust container, microfilter, HEPA filter for 
removing fine dust particles, Vario brush, extra brushes .......................... $190

590 Philips. 1800 Вт, касета Clean Comfort, мішок-пилозбірник об’ємом 
3 л, мікрофільтр, “HEPA” фільтр для усунення найменших частинок пилу, 
додаткові насадки. FC8611 | Philips. 1800 W, Clean Comfort system, 3 L 
durable plastic dust container, HEPA filter for removing fine dust particles, 
microfilter, extra brushes are included ......................................... $205

ironing, Ultragliss Diffusion 
..$85

Glide soleplate $115

LG. 1400 Вт, 5 ступенів фільтрації , мішок-пилозбірник об’ємом 2 л, додаткові насадки. 
......... $95

Samsung. 1600 Вт, пластиковий контейнер-пилозбірник об’ємом 1.4 л, система 
“циклон”, “HEPA” фільтр для усунення найменших частинок пилу, додаткові насадки, 

Samsung. 1600 W, 1.4 L durable plastic dust container, Cylcone 
............$145
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855 Histar. 50 Вт, діаметр 40см, 3 швидкості, поворот на 90°, регулювання 
висоти. H16 | Histar. 50 W, 40 cm in diameter, 3 speed settings, 90° rotation, hight 
adjustment .............................................................................................$39

856 El Fresco. 50 Вт, діаметр 40 см, регулювання висоти, 3 швидкості, 
поворот на 90°. EFS16M | El Fresco. 50 W, 40 cm in diameter, 3 speed 
settings, 90° rotation, hight adjustment ....................................... $75

857 Polaris. 55 Вт, діаметр 40 см, 3 швидкості, поворот на 
90°, пульт дистанційного управління, вмонтований термометр. 
PSF40RC | Polaris. 55 W, 40 cm in diameter, 3 speed settings, 90° 
rotation, remote control, built-in thermometer ................. $110

875 Delonghi. Тепловентилятор, 2000 
Вт, 2 режими обігрівання і 1 холодного 
повітря, термостат, захист від перегріву, 
компактний. HTN2020 | Delonghi thermo-
vent heater, 2000 W, 2 heating options 
and cold air function, thermostat, overheat 
protection, compact size ......................$55

876 Hansa. Масляний радіатор, 2 режими обігріву, 2000 Вт, захист від 
перегріву, світловий індикатор, 7 секцій, регулювання температури, зручні 
коліщата. OHF07 | Hansa. Oil-filled radiator, 2000 W, 2 heat settings, light indicator, 
7 heating sections, adjusted temperature, overheat protection, easy wheels ..$89

877 DeLonghi. Масляний радіатор, 3 режими обігріву, 1500 Вт, захист від 
перегріву, світловий індикатор, регульований термостат, 7 секцій, зручні коліщата. 
KH770715 | DeLonghi. Oil-filled radiator, 3 heat settings, 1500 W, light indicator, 7 
heating sections, temperature control, overheat protection, easy wheels ..... $135

878 UFO. Інфрачервоний обігрівач, 2300 Вт, інфрачервона лампа, металевий корпус, 
миттєвий обігрів, термостат, захист від перегріву. ECO2300 | UFO infrared heater, 2300 W, 
metal body, infrared lamp, fast heat, thermostat, overheat protection .................... $150
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825 Samsung DVD програвач. DVD-C350 | Samsung DVD Player. DVD, DVD-R/RW, 
DVD+R/RW, CD-R/RW; DivX, MPEG4, VCD, SVD, Picture-CD, JPEG, Audio CD, MP3, 
WMA, DTS, Dolby Digital; Easy View ............................................................$85

826 Sony DVD програвач. DVP-NS718 | Sony DVD Player. DVD, DVD-RW/-R, 
+R/+R(DL)/+RW, HDCD, CD, CD-R/RW, MPEG4, DivX, MP3, JPEG; HDMI 
BRAVIA Sync, PhotoTV HD, TV Virtual Surround (TVS) .......................$129

827 Pioneer DVD програвач. DV120 | Pioneer DVD Player. USB, DVD, 
DVD-RW/-R, +R/+R(DL)/+RW, HDCD, CD, CD-R/RW, MPEG4, DivX, 
MP3, JPEG, Advanced Progressive Scan, Variable/Auto ZOOM, Dolby 
Digital, DTS, Dolby Surround Pro Logic II, Dialogue Enhancer  .. $145

828 LG. Портативний DVD програвач, LCD-дисплей 7” 
(17 см). DP561 | LG Portable 7” LCD Display DVD Player. DivX, 
MPEG4, VCD, MP3, JPEG, CD-R/RW, DVD+R/RW, USB .....$205

805 Sony. Магнітола, формат СD/CD-RW/MP3, касетна 
дека, цифровий тюнер, таймер, LCD дисплей, звук Mega 
Bass. CFDS35 | Sony Boombox. СD/CD-RW/MP3, cassette deck, 
digital tuner, timer, LCD display, Mega Bass Sound ........ $135

806 Philips. Магнітола, формат СD/MP3/WMA/USB, касетна 
дека, цифровий тюнер, 2 смуги акустичної системи, таймер, 
дистанційний пульт, LCD дисплей, цифрове управління звуком, 
Bass Reflex. AZ1850 | Philips Boombox, СD/MP3/WMA/USB, cassette 
deck, digital tuner, two-way acoustic sound, timer, remote control, 
LCD display, digital sound, Bass Reflex .................................. $175

807 LG. Музичний центр, формат СD/DVD/MP3/WMA/USB, відеоформати 
JPG, DivX, цифровий тюнер з синтезатором частоти, 2 смуги акустичної 
системи, таймер, дистанційний пульт, LCD дисплей. XB64 | LG Micro 
System, СD/DVD/MP3/WMA/USB, videoformats JPG and DivX, digital 
tuner, two-way acoustic sound, timer, remote control, LCD display... $245

DVD+R/RW, CD-R/RW; DivX, MPEG4, VCD, SVD, Picture-CD, JPEG, Audio CD, MP3, 
$85
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605 Panasonic. Комплектація база і трубка, стандарт DECT, дисплей, 
телефонна книга, вибір мелодій дзвінка, повторний набір останніх номерів, 
будильник. KXTG1311 | Panasonic. Base unit with handset, DECT standard, 
display, phone book, various ringtones, redial, alarm clock ......................$59 

606 Philips. Комплектація база і трубка, стандарт DECT, дисплей, 
телефонна книга, вибір мелодій дзвінка, повторний набір останніх 
номерів, будильник. CD1701 | Philips. Base unit with handset, DECT  
standard, display, phone book, various ringtones, redial, alarm clock ..$75 

607 Panasonic. Комплектація база і трубка, 
стандарт DECT, дисплей, спікерфон, телефонна 
книга, 10 мелодій дзвінка, повторний набір 
останніх номерів, будильник. KXTG2511 | Panasonic. 
Base unit with handset, DECT standard, phone  
book, 10 ringtones, redial, alarm clock ........... $95 

608 Panasonic. Комплектація база і трубка, стандарт DECT, дисплей, 
спікерфон, телефонна книга, визначник номера, 15 мелодій дзвінка, 
підсвітка дисплея та клавіатури, повторний набір останніх номерів, 
будильник. KXTG6511 | Panasonic. Base unit with handset, DECT 
standard, display, speakerphone, phone book, caller ID, 15 ringtones, 
backlit display and keypad, redial, alarm clock ......................... $105 

609 Panasonic. Комплектація база і трубка + вмонтований 
автовідповідач, стандарт DECT, дисплей, спікерфон, телефонна 
книга, 20 мелодій дзвінка, підсвітка дисплея та клавіатури, 
повторний набір останніх номерів, нічний режим, будильник. 
KXTG8021 | Panasonic.Base unit with answering machine and handset, 
DECT standard, display, speakerphone, phone book, 20 ringtones, 
backlit display and keypad, redial, night mode, alarm clock ........$145 

останніх номерів, будильник. 
Base unit with handset, DECT standard, phone 
book, 10 ringtones, redial, alarm clock
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Panasonic. Комплектація база і трубка, стандарт DECT, дисплей, 
телефонна книга, вибір мелодій дзвінка, повторний набір останніх номерів, 

Panasonic. Base unit with handset, DECT standard, 
$59 



631 Nokia. Корпус звичайний, SMS, EMS, записник на 500 контактів, 250 
повідомлень, 2 Мб пам’яті, кольоровий дисплей, поліфонія, будильник, ігри. 
1800 | Nokia. Bar form design, SMS, EMS, 2 MB of built-in Memory, Phonebook/500 
Entries, 250 messages, Polyphonic Tunes, Alarm Clock, Games ..................$85 

632 Nokia. Корпус розкладний, SMS/EMS/MMC/E-mail, мелодії MP3, FM-
радіо, 1,3 megapix камера, Bluetooth, спікерфон, диктофон, 11 Мб пам’яті, 
записник/500 контактів, будильник, ігри. 2720 | Nokia. Fold form design, SMS/
EMS/MMC/E-mai, MP3 Melodies; FM-Tuner, 1.3 MegaPix Camera, Bluetooth, 
Speakerphone, Voice Recorder, 11 МB of built-in Memory, Phonebook/500 
Entries, Alarm Clock, Games ........................................................... $140 

633 Samsung. Корпус   звичайний, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM-плеєр, MP3-плеєр, 
2.0 megapix камера, Bluetooth, диктофон, 40 Мб пам’яті, записник/1000 номерів, 
будильник, ігри. С3200 | Samsung. Bar form design, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, 
FM Tuner, MP3 Player, 2.0 MegaPix Camera, Bluetooth, Speakerphone, Voice Recorder, 
40 МB of built-in Memory, Phonebook/1000 Entries, Alarm Clock, Games ........ $155 

634 Nokia. Корпус звичайний, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM-плеєр, MP3 плеєр, 3.2 megapix 
камера, Bluetooth, спікерфон, диктофон, 55 Мб пам’яті + 2 Гб картка пам’яті, записник/1000 
номерів, будильник, ігри. 6303 | Nokia. Bar form design, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM Tuner, 
MP3 Player, 3.2 MegaPix Camera, Bluetooth, Speakerphone, Voice Recorder, 55 МB of built-in 
Memory + 2 GB Memory Card, Phonebook/1000 Entries, Alarm Clock, Games .................... $215 

635 Samsung. Корпус сенсорний моноблок, дисплей 3”, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM-
плеєр, MP3-плеєр, TV-тюнер, 3.2 megapix камера, Bluetooth, спікерфон, диктофон, 50 Мб 
пам’яті, записник/1000 номерів, будильник, ігри, сенсорний інтерфейс. S5233 | Samsung. 
Touch screen phone, 3” display, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM Tuner, MP3 Player, TV tuner, 
3.2 MegaPix Camera, Bluetooth, Speakerphone, Voice Recorder, 50 MB of built-in Memory, 
Phonebook/1000 Entries, Alarm Clock, Games, Touch Screen interface .......................... $260 

636 Nokia. Корпус сенсорний моноблок з повною висувною 
клавіатурою, дисплей 3.2”, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM-плеєр, 
MP3-плеєр, 5.0 megapix камера, відеодзвінки, Bluetooth, спікерфон, 
диктофон, 200 Мб пам’яті, записник/1000 номерів, будильник, 
ігри, сенсорний інтерфейс. С6 | Nokia. Touch screen phone with full 
QWERTY, 3.2” display, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM Tuner, MP3 
Player, 5.0 MegaPix Camera, videocalls, Bluetooth, Speakerphone, 
Voice Recorder, 200 MB of built-in Memory, Phonebook/1000 Entries, 
Alarm Clock, Games, Touch Screen interface ........................... $455 
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Memory + 2 GB Memory Card, Phonebook/1000 Entries, Alarm Clock, Games

635 Samsung. Корпус сенсорний моноблок, дисплей 3”, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM-
плеєр, MP3-плеєр, TV-тюнер, 3.2 megapix камера, Bluetooth, спікерфон, диктофон, 50 Мб 
пам’яті, записник/1000 номерів, будильник, ігри, сенсорний інтерфейс. 
Touch screen phone, 3” display, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, FM Tuner, MP3 Player, TV tuner, 
3.2 MegaPix Camera, Bluetooth, Speakerphone, Voice Recorder, 50 MB of built-in Memory, 
Phonebook/1000 Entries, Alarm Clock, Games, Touch Screen interface



651 Nikon. PowerShot. 8 MPix, 3.6x оптичний zoom, 4x 
цифровий zoom, 2.5” LCD дисплей, макрозйомка, відео, 
19 Мб вбудованої пам’яті. L21 | Nikon. PowerShot. 8 Mpix, 
3.6x optical zoom, 4x digital zoom, 2.5” LCD display, macro 
shooting option, video, 19 MB built-in memory ............$129

652 Olympus. PowerShot. 12 MPix, 3x оптичний zoom, 4x цифровий 
zoom, 2.7” LCD дисплей, цифровий стабілізатор, макрозйомка, 
відео, 19Мб вбудованої пам’яті. FE26 | Olympus. PowerShot. 12 Mpix, 
3x optical zoom, 4x digital zoom, 2.7” LCD display, digital stabilizer, 
macro shooting option, video option, 19 MB built-in memory ..... $145

653 Canon. 10 MPix, 3.3x оптичний zoom, 4x цифровий zoom, 
комбінований 13x zoom, 2.5” LCD дисплей, макрозйомка, відео, 
підтримка карти пам’яті SD. A495 | Canon. 10 Mpix, 3.3x optical zoom, 
4x digital zoom, 13x mixed zoom, 2.5” LCD display, macro shooting 
option, video option, SD memory card compatible ..................... $169

654 Nikon. 12 MPix, 4x оптичний zoom, 6x цифровий zoom, 2.7” 
LCD дисплей, 48 Мб вбудованої пам’яті, макрозйомка, відео, 
підтримка карти пам’яті SD. S3000 | Nikon. 12 Mpix, 4x optical zoom, 
6x digital zoom, 2.7” LCD display, macro shooting option, video, 48 
MB internal memory, SD memory card compatible ................. $180

655 Canon. 10.3 MPix, 10x оптичний zoom, 4x цифровий zoom, 
Ultra Zoom, 3” LCD дисплей, 128 Мб вбудованої пам’яті, оптичний 
стабілізатор зображення, макрозйомка, відео в форматі MJPEG, 
AVI. SX120 | Canon. 10.3 Mpix, 10x optical zoom, 4x digital zoom, 
Ultra zoom, 3” LCD display, macro shooting option, video formats 
MJPEG and AVI, 128 MB built-in memory, optical stabilizer ... $259

656 Sony. 14.1 MPix, 5x оптичний zoom, 10x цифровий zoom, 
оптика Carl Zeiss, 2.7” LCD дисплей, 45 Мб вбудованої пам’яті, 
макрозйомка, відео в різних форматах, оптичний стабілізатор 
зображення. DSCW380 | Sony. 14.1 Mpix, 5x optical zoom, 10x 
digital zoom, Carl Zeiss optics, 2.7” LCD display, macro shooting 
option, various formats video, 45 MB built-in memory ......$340

................. $180
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661 Samsung. Розмір екрану 7”, 480х234 пікселів, вбудована пам’ять 120 
Мб, JPEG, USB, годинник. SPF71E | Samsung 7” screen, 480x234 resolution, 
120 Mb built-in memory, JPEG, USB, clock diplay ..............................$109

662 Sony. Розмір екрану 7”, 480х234 пікселів, вбудована пам’ять 
128 Мб, JPEG, BMP, USB, годинник, будильник, календар, пульт 
дистанційного управління, три змінні панелі (чорна, коричнева, 
червона). DPF-E72 | Sony. 7” screen, 480x234 resolution, 128 Mb built-in 
memory, JPEG, BMP, USB, alarm clock, calendar and clock display, remote 
control, photo frame borders in black, brown and red colors ....... $130

663 Philips. Розмір екрану 8”, 800х600 пікселів, вбудована 
пам’ять 512 Мб, JPEG, AVI, MPEG1/4, MP3, USB, сенсорні елементи 
управління, годинник з анімацією. SPF5008 | Philips. 8” screen, 
800x600 resolution, 512 MB built-in memory, JPEG, AVI, MPEG1/4, 
MP3, USB, touchscreen border controls, animated clock ...... $189

675 Panasonic. Формат MPEG2, 0.8 Mpix, розмір матриці 1/6”, 10х оптичний 
zoom, 2.7” широкоформатний LCD дисплей, компактний та стильний дизайн. 
SDR-S15 | Panasonic. MPEG2 Camcorder, 0.8 Mpix, 1/6” Image Sensor, 10х optical 
zoom, 2.7” widescreen LCD display, compact size and cool styling ........... $285

676 JVC. Формат MPEG2, 0.8 Mpix, розмір матриці 1/6”, 
45х оптичний zoom, 900x цифровий zoom, 2.7” LCD 
широкоформатний дисплей, об’єктив Konica Minolta, технологія 
Super LoLux. GZ-MS215 | JVC. MPEG2 Camcorder, 0.8 Mpix, 1/6” 
image sensor, 45х optical zoom, 900х digital zoom, 2.7” widescreen 
LCD display, Konica Minolta lense, Super LoLux function ....$330

677 Canon. Формат MPEG2, 0.8 Mpix, розмір матриці 1/6”, 41х 
оптичний zoom, 2000х цифровий zoom, 2.7” широкоформатний LCD 
дисплей, фоторежим, електронний стабілізатор, різні режими запису. 
Canon FS-306 | Canon. MPEG2 Camcorder, 0.8 Mpix, 1/6” image sensor, 41х 
optical zoom, 2000х digital zoom, 2.7” widescreen LCD display, photo 
functions, electronic image stabilization, various recording modes ...$375
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128 Мб, JPEG, BMP, USB, годинник, будильник, календар, пульт 
дистанційного управління, три змінні панелі (чорна, коричнева, 
червона). 
memory, JPEG, BMP, USB, alarm clock, calendar and clock display, remote 
control, photo frame borders in black, brown and red colors

ЦИФРОВІ ВІДЕОКАМЕРИ | DIGITAL CAMCORDERS



707 Sharp 19”/48 см LCD TV. 1365x768 пікселів, контраст 10000:1, яскравість 300 кд/м², 
тюнер, таймер, телетекст, меню, HD-Ready. 19S7EBK | Sharp 19” LCD TV. 1365x768 resolution, 
1000:1 contrast, 300 cd/m² brightness, tuner, timer, teletext, HD-Ready ...........................$325

708 LG 19”/48 см LCD TV. 1365x768 пікселів, контраст 30000:1, яскравість  
300 кд/м², тюнер, таймер, телетекст, меню, HD-Ready, Intelligent Sensor. 19LD320 | 
LG 19” LCD TV. 1365x768 resolution, 30000:1 contrast, 300 cd/m² brightness, tuner, 
timer, teletext, settings menu, HD-Ready, Intelligent Sensor .............................$375

709 Samsung 22”/55 см LCD TV. 1365x768 пікселів, контраст 30000:1, 
яскравість 300 кд/м², HDTV, тюнер, таймер, телетекст, картинка в 
картинці, звук Dolby Digital. LE22C350 | Samsung 22” LCD TV. 1365x768 
resolution, 30000:1 contrast, 300 cd/m² brightness, tuner, timer, teletext, 
settings menu, HDTV, picture in picture, Dolby Digital Sound. ...... $425

710 Samsung 32”/81 см LCD TV. 1920x1080 пікселів, Full HD, 
контраст 50000:1, яскравість 500 кд/м², тюнер, таймер, телетекст, 
HDMI, USB, картинка в картинці, звук Dolby Digital Plus. LE32C530 | 
Samsung 32” LCD TV. 1920X1080 resolution, Full HD, 50000:1 
contrast, 500 cd/m² brightness, tuner, timer, teletext, settings menu, 
HDMI, USB, picture in picture, Dolby Digital Plus sound ....... $675

711 Sony 37”/94см LCD TV. 1920x1080 пікселів, Full HD, яскравість 
500 кд/м², контраст 4000000:1, тюнер, таймер, телетекст, HDMI, 
USB, картинка в картинці, Bravia Engine 2, звук Dolby Digital Plus. 
KDL37EX402 | Sony 37” LCD TV. 1920x1080 resolution, 500 cd/m² 
brightness, 4000000:1 contrast, tuner, timer, teletext, settings menu, 
Bravia Engine 2, Dolby Digital Plus sound ................................$880

712 Samsung 40”/102 см LCD TV. 1920x1080 пікселів, частота 100 Гц, яскравість 
500 кд/м², контраст 100000:1, тюнер, таймер, телетекст, HDMI, USB, картинка в 
картинці, звук Dolby Digital Plus. LE40C650 | Samsung 40” LCD TV. 1920x1080 resolution, 
100 Hz frequency, 500 cd/m² brightness, 100000:1 contrast, tuner, timer, teletext, 
settings menu, HDMI, USB, picture in picture, Dolby Digital Plus sound ............$1090

713 Sony 46”/117см LCD TV. 1920x1080 пікселів, Full HD, яскравість 500 кд/м², контраст 
4000000:1, тюнер, таймер, телетекст, HDMI, USB, картинка в картинці, Bravia Engine 2, звук 
Dolby Digital Plus. KDL46EX402 | Sony 46” LCD TV. 1920x1080 resolution, Full HD, 500 cd/m² 
brightness, 4000000:1 contrast, tuner, timer, teletext, HDMI, USB, picture in picture, Bravia 
Engine 2, Dolby Digital Plus sound .............................................................................$1295
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LG 19” LCD TV. 1365x768 resolution, 30000:1 contrast, 300 cd/m² brightness, tuner, 
timer, teletext, settings menu, HD-Ready, Intelligent Sensor



714 Philips 19”/48 см LED TV. 1366x768 пікселів, контраст 150000:1, яскравість  
300 кд/м², HD-Ready, HDMI, тюнер, таймер, телетекст, USB, функція 3D Combfilter, технологія 
Digital Crystal Clear. 19PFL3405 | Philips 19” LED TV. 1366x768 resolution, 150000:1 contrast,  
300 cd/m² brightness, HD Ready, HDMI, tuner, timer, teletext, settings menu, USB, 3D 
Combfilter, Digital Crystal Clear technology ................................................................ $415

715 LG 22”/55 см LED TV. 1366x768 пікселів, контраст 1000000:1, яскравість  
500 кд/м², частота розгортки 100 Гц, тюнер, таймер, телетекст, USB, HD-Ready, 
HDMI, технології Infinite Sound та Clear Voice II. 22LE3300 | LG 22” LED TV. 1365x768 
resolution, 1000000:1 contrast, 500 cd/m² brightness, 100 Hz frequency, tuner, 
timer, teletext, USB, HD-Ready, HDMI, Infinite Sound&Clear Voice II .............. $540

716 Samsung 26”/65 см LED TV Ultra Slim. 1366x768 пікселів, контраст 
500000:1, яскравість 500 кд/м², тюнер, таймер, телетекст,HD-Ready, 
HDMI, USB, картинка в картинці, звук Dolby Digital Plus. UE26C4000 | 
Samsung 26” LED TV Ultra Slim. 1366x768 resolution, HD-Ready, 
500000:1 contrast, 500 cd/m² brightness, tuner, timer, teletext, settings 
menu, HDMI, USB, picture in picture, Dolby Digital Plus sound ... $665

717 Sony 32”/81 см LED TV. 1920x1080 пікселів, Full HD, 
яскравість 500 кд/м², контраст 4000000:1, тюнер, таймер, 
телетекст, HDMI, USB, картинка в картинці, Bravia Engine 2, 
звук Dolby Digital Plus. KDL32EX600 | Sony 32” LED TV. 1920x1080 
resolution, 500 cd/m² brightness, 4000000:1 contrast, HDMI, USB, 
picture in picture, timer, teletext, settings menu, Bravia Engine 2, 
Dolby Digital Plus sound ....................................................$930

718 Samsung 37”/94 см LED TV Ultra Slim. 1920x1080 пікселів, 
Full HD, контраст 4000000:1, яскравість 500 кд/м², тюнер, 
таймер, телетекст, HDMI, USB, картинка в картинці, звук Dolby 
Digital Plus. UE32C5000 | Samsung 37” LED TV Ultra Slim, 1920x1080 
resolution, Full HD, 4000000:1 contrast, 500 cd/m² brightness, 
tuner, timer, teletext, HDMI, USB, settings menu, picture in picture, 
Dolby Digital Plus sound ................................................... $1185

719 Sharp 40”/105 см LED TV Ultra Slim. технологія Quattron, 1920x1080 пікселів, Full 
HD, контраст 2000000:1, яскравість 450 кд/м², частота розгортки 100Гц, тюнер, таймер, 
телетекст, HDMI, USB, звук Dolby Surround. LC40LX810 | Sharp 40” LET TV Ultra Slim, Quattron 
technology, 1920x1080 resolution, Full HD, 2000000:1 contrast, 450 cd/m² brightness, 100 Hz 
frequency, timer, teletext, settings menu, HDMI, USB, Dolby Surround sound ................. $1450

35

LED ТЕЛЕВІЗОРИ | LED TELEVISIONS

timer, teletext, USB, HD-Ready, HDMI, Infinite Sound&Clear Voice II .............. $540



736 Процесор Pentium Dual-Core 2,93 GHz / 2 MB Cache, материнська 
плата Gigabyte GA-G41MT-ES2L, відеокарта GeForce 9500GT 1 Gb, 
оперативна пам’ять DDR3 2048 MB (2 Gb), жорсткий диск 500 Gb, DVD+/-
RW Asus, колонки Genius SP-S100, мережевий фільтр. Windows 7. Монітор 
TFT 19” LG | Pentium Dual-Core 2,93 GHz / 2 MB Cache Processor, Gigabyte 
GA-G41MT-ES2L Mother Board, GeForce 9500GT 1 Gb Graphics Card, DDR3 
2048 MB (2 Gb) RAM, 500 Gb Hard Drive, DVD+/-RW Asus, Genius SP-S100 
Speakers, Network FIlter. Windows 7. TFT 19” LG Monitor .................$655

737 Процесор Athlon II X3 440, 3 GHz / 1,5 MB Cache, материнська плата 
Asus M4A78LT-M, відеокарта ATI Radeon HD4670 Club-3D 1024 Mb (1 Gb), 
оперативна пам’ять DDR3 2048 MB (2 Gb), жорсткий диск 640 Gb, DVD+/-
RW Asus, колонки F&D R215, мережевий фільтр. Windows 7. Монітор TFT 20” 
Samsung | Athlon II X3 440, 3 GHz / 1,5 MB Cache Processor, Asus M4A78LT-M 
Mother Board, ATI Radeon HD4670 Club-3D 1024 Mb (1 Gb) Graphics Card, 
DDR3 2048 MB (2 Gb) RAM, 640 Gb Hard Drive, DVD+/-RW Asus, F&D R215 
Speakers, Network Filter. Windows 7. TFT 20” Samsung Monitor .........$750

738 Процесор Core 2 Duo 2,93 GHz / 3 MB Cache, материнська плата Asus P5G41T-M LX2, відеокарта GeForce GT240 
Asus 1024 Mb DDR3, оперативна пам’ять DDR3 2048 MB (2 Gb), жорсткий диск 750 Gb, DVD+/-RW Asus, колонки 
F&D R215, мережевий фільтр. Windows 7. Монітор TFT 20” Samsung | Core 2 Duo 2,93 GHz / 3MB Cache Processor, 
Asus P5G41T-M LX2 Mother Board, GeForce GT240 Asus 1024 Mb DDR3 Graphics Card, DDR3 2048 MB (2 Gb) RAM,  
750 Gb Hard Drive, DVD+/-RW Asus, F&D R215 Speakers, Network Filter. Windows 7. TFT 20” Samsung Monitor ....$835

739 Процесор Athlon II X4 645 / 3 MB Cache, материнська плата Gigabyte GA-MA770T-ES3, відеокарта ATI 
Radeon HD5670 Sapphire 1024 Mb (1 Gb) GDDR5, оперативна пам’ять DDR3 4096 MB (4 Gb), жорсткий диск 800 
Gb, DVD+/-RW Pioneer, колонки Gemix TF-5 Beech, мережевий фільтр. Windows 7. Монітор TFT 22” Samsung | 
Athlon II X4 645 / 3MB Cache Processor, Gigabyte GA-MA770T-ES3 Mother Board, ATI Radeon HD5670 Sapphire 
1024 Mb (1 Gb) GDDR5 Graphics Card, DDR3 4096 MB (4 Gb) RAM, 800 Gb Hard Drive, DVD+/-RW Pioneer, Gemix 
TF-5 Beech Speakers, Network Filter. Windows 7. TFT 22” Samsung Monitor  .......................................... $970

740 Процесор Pentium Core i3 3.2 GHz / 4 MB Cache, материнська плата Gigabyte GA-H55M-S2, 
відеокарта GeForce GTS250 XpertVision 1 Gb, оперативна пам’ять DDR3 4096 MB (4 Gb), жорсткий диск 
1000 Gb, DVD+/-RW Pioneer, колонки Gemix TF-5 Beech, мережевий фільтр. Windows 7. Монітор TFT 22” 
Samsung | Pentium Core i3 3.2 GHz / 4 MB Cache Processor, Gigabyte GA-H55M-S2 Mother Board, GeForce 
GTS250 XpertVision 1 Gb Graphics Card, DDR3 4096 MB (4 Gb) RAM, 1000 Gb Hard Drive, DVD+/-RW 
Pioneer, Gemix TF-5 Beech Speakers, Network Filter. Windows 7. TFT 22” Samsung Monitor ........... $1035

До всіх персональних комп`ютерів безкоштовно додається комп`ютерна мишка з ковриком 
і клавіатура | Keyboard, Mouse and Mouse Pad are included with all personal computers+

Pioneer, Gemix TF-5 Beech Speakers, Network Filter. Windows 7. TFT 22” Samsung Monitor $1035

36

ПЕРСОНАЛЬНІ КОМП`ЮТЕРИ | DESKTOP COMPUTERS



756 ASUS Процесор Intel Celeron M 220 1.2 GHz, оперативна пам’ять 2048 MB 
SoDDR2, жорсткий диск 250 GB, відеокарта SiS Mirage 3 Graphics 128 MB, екран 
15.6”, DVDRW Multi DL, WiFi, LAN, Windows 7. K50C | ASUS. Intel Celeron M 220 1.2 
GHz Processor, 2048 MB SoDDR2 RAM, 250 GB Hard Drive, SiS Mirage 3 Graphics 128 
MB Graphics Card, 15.6” screen, DVDRW Multi DL; WiFi; LAN; Windows 7 ....... $545

757 SAMSUNG. Процесор Pentium Dual Core 2x2,2 GHz, оперативна 
пам’ять 2048 MB DDR3, жорсткий диск 320 GB, відеокарта Intel 
GMA X4500 512 MB, екран 15.6”, DVD-RW, WiFi, Webcam, Windows 
7. RV508 | SAMSUNG. Pentium Dual Core 2x2,2 GHz Processor, 2048 
MB DDR3 RAM, 320 GB Hard Drive, Intel GMA X4500 512 MB Graphics 
Card, 15.6” screen, DVD-RW, WiFi, Webcam, Windows 7 .........$620

758 DELL. Процесор AMD Athlon II Dual Core 2x2.1 GHz, оперативна пам’ять 2048 MB DDR3, жорсткий диск 
320 GB, ATI Radeon HD 550v 1024 Mb (1 Gb), екран 15.6”, DVD-RW, WiFi, Bluetooth, Webcam, Windows 7. 
Inspiron M5010 | DELL. AMD Athlon II Dual Core 2x2.1 GHz Processor, 2048 MB DDR3 RAM, 320 GB Hard Drive, 
ATI Radeon HD 550v 1024 Mb (1 Gb), 15.6” screen, DVD-RW, WiFi, Bluetooth, Webcam, Windows 7 .........$755

759 HP Процесор AMD Athlon II Dual Core 2x2.3 GHz, оперативна пам’ять 3072 MB DDR3, жорсткий диск 
500 GB, відеокарта Radeon HD5470 1024 Mb, екран 15.6”, DVD-RW, WiFi, Bluetooth, Webcam, Windows 7. 
G62-A54SR | HP AMD Athlon II Dual Core 2x2.3 GHz Processor, 3072 MB DDR3 RAM, 500 GB Hard Drive, Radeon 
HD5470 1024 Mb Graphics Card, 15.6” screen, DVD-RW, WiFi, Bluetooth, Webcam, Windows 7 ......... $830

760 DELL. Процесор Intel Core i3 350M 2x2.26 GHz, оперативна пам’ять 3072 MB SoDDR3, жорсткий 
диск 320 GB, відеокарта Radeon HD5470 1024 Mb, екран 15.6”, DVD-RW, WiFi, Webcam, Windows 7. 
Inspiron N5010 | DELL. Intel Core i3 350M 2x2.26 GHz Processor, 3072 MB SoDDR3 RAM, 320 GB Hard Drive, 
Radeon HD5470 1024 Mb Graphics Card, 15.6” screen, DVD-RW, WiFi, Webcam, Windows 7 ........... $895

745 Струменевий принтер HP. DeskJet 
1000 | HP Ink Jet Printer. A4, 4800x1200 
dpi, 16/12 ppm, USB 2.0 .......... $95

746 Лазерний принтер Xerox. 
Phaser 3140 | Xerox Laser Printer. 
А4, 18 ppm, 1200x600 dpi, 8 Mb,  
USB 2.0, GDI ................... $165

747 Лазерний принтер Canon. LBP-
3010B | Canon Laser Printer. A4, 2 M, 14 
ppm, 2400x600 dpi, USB 2.0 ........ $215

748 Кольоровий лазерний принтер 
Samsung. CLP-315 | Samsung Colour Laser 
Printer. A4, 16/4 ppm, 64 M, 600 dpi 
(2400x600), USB 2.0....................... $275

ASUS Процесор Intel Celeron M 220 1.2 GHz, оперативна пам’ять 2048 MB 
SoDDR2, жорсткий диск 250 GB, відеокарта SiS Mirage 3 Graphics 128 MB, екран 

ASUS. Intel Celeron M 220 1.2 
GHz Processor, 2048 MB SoDDR2 RAM, 250 GB Hard Drive, SiS Mirage 3 Graphics 128 
MB Graphics Card, 15.6” screen, DVDRW Multi DL; WiFi; LAN; Windows 7 ....... $545
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911 Сонечко, м’яка іграшка, 40 см |  
Sun, plush toy, 40 cm .................................. $19

912 Зайчик, м’яка іграшка, 40 см |  
Bunny, plush toy, 40 cm tall................ $39

913 Ведмедик, м’яка іграшка, 50 см |  
Teddy bear, plush toy, 50 cm tall ...........$45

914 Велика м’яка іграшка, висота 100 cм, на  
вибір: ведмідь, лев, пес, інше | Large plush toy,  
100 cm tall, choice of teddy bear, lion, puppy etc ... $95

915 Дерев’яний коник-гойдалка, 50В × 80Д см | 
Wooden Rocking Horse, 50H × 80L cm .......... $109

916 Машинка, 40Д см, дистанційне управління |  
Toy car, 40 cm long, remote control ...............$65

$95

917 Портативна ігрова приставка Sony PSP 3008 |  
Portable Playstation SONY PSP 3008 ............................. $279

918 Ігрова приставка Microsoft Xbox 360 |  
Playstation Microsoft Xbox 360 ............................. $359

919 Ігрова приставка Sony Playstation 3 |  
Sony Playstation 3 ............................................. $489
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Велика Ілюстрована Енциклопедія. Чудовий посібник для дітей середнього 
та старшого шкільного віку. Джерело інформації з різних галузей науки 
та життя суспільства. Тисячі статей, ілюстрацій, фотографій та діаграм. 
Формат 22х28 см | The Great Illustrated Encyclopedia. Excellent source of 
information in various fields of science and social studies for middle and 
high school students. Each book contains thousands of articles, illustrations, 
pictures and diagrams. Format 22х28 cm

Українська народна творчість. Улюблені народні казки та легенди. Формат 22х29 см | 
Ukrainian Folk Arts. Favorite Ukrainian Fairy Tales and Legends. Format 22x29 cm

Казки для малят | Fairy Tales

Всі книжки в твердій обкладинці. 
Подарункове видання 
All books are hard cover gift editions

931 Географії, 490 ст. | Geography, 490 p ................. $28
932 Тварин, 240 ст. | Animals, 240 p ........................$22
933 Історії, 430 ст. | History, 430 p .......................... $28
934 Школяра, 430 ст. | For School Students, 430 p ..... $28
935 Ерудита, 490 ст. | For Erudites, 490 p ................. $28
936 Живої природи, 320 ст. | Wildlife, 320 p..............$26

943 Для малят, 180 ст. |  
For Children, 180 p ....................$16
944 Заходу та Сходу, 180 ст. |  
Tales of the West and the East,  
180 p .......................................$22
945 Снігова королева, 33 ст. |  
Snow Queen, 33 p .....................$16
946 Туманного Альбіону, 33 ст. |  
Tales of the Foggy Albion,  33 p ...$16

941 Родинні казки, 480 ст. |  
Family Fairy Tales, 480 p ......................$23
942 Легенди та оповідання, 480 ст. |  
Legends and Stories, 480 p ..................$23

39

$16

$22

$16

$16

......................$23
Легенди та оповідання, 480 ст. | 

..................$23
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976 Велосипед для дітей віком приблизно від 5 до 7 років. 
Діаметр коліс 16”/40 см, металева рама, додаткові коліщата для 
початківців, гумові рульові ручки, зручне сидіння | 16” wheels 
bicycle for 5 to 7 years old children. Metal frame, additional small 
wheels for beginners, rubber handlebars, comfortable seat .. $115 

977 Велосипед для дітей віком приблизно від 7 до 10 років. 
Діаметр коліс 18”/45 см, металева рама, додаткові коліщата 
для початківців, гумові рульові ручки, зручне сидіння |  
16” wheels bicycle for 7 to 10 years old children. Metal frame, 
additional small wheels for beginners, rubber handlebars, 
comfortable seat ...................................................... $155

978 Велосипед підлітковий. Діаметр коліс 20”/51 
см, металева рама, ручні передні та задні гальма, 
18 швидкостей, амортизатори, гумові рульові ручки, 
зручне сидіння | 20” wheels bicycle for teenagers. 
Metal frame, 18-speed, front and rear brakes, shock 
absorbers, rubber handlebars, comfortable seat .. $215 

979 Велосипед для дорослих. Діаметр коліс 28”/71 см, 
металева рама, стійка конструкція корпуса, гумові рульові 
ручки, зручне сидіння | 28” wheels bicycle for adults. Metal frame, 
stable frame design, rubber handlebars, comfortable seat ... $165 

980 Велосипед для дорослих. Діаметр коліс 
26”/66 см, легка алюмінієва рама, гнучка 
гальмівна система, передні та задні амортизатори, 
21 швидкість, стійка конструкція корпуса, гумові 
рульові ручки, зручне сидіння | 26” wheels 
bicycle for adults. Aluminum light frame, 21-speed, 
improved brake system, front and rear shock 
absorbers, stable frame design, rubber handlebars, 
comfortable seat ....................................... $275
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ВЕЛОСИПЕДИ | BICYCLES
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ІНШІ ТОВАРИ | OTHER ITEMS

Automobiles from $7500 Tractors starting at $4600

Scooters  
starting at $850

Wheelchairs  
and walkers  

starting at $130

Lawnmowers from $230

Barbecues  
starting at $90

Air conditioners and split systems  
from $230

Snowblowers  
from $390



42

• Доставляємо подарунки в усі міста та села по всій території України. 

 Доставляємо в усі дні року на будь-яку адресу: додому, в офіс, в ресторан, в школу тощо. 

• Вартість доставки:

    • В міста:

  Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Львів, Луцьк,  
 Луганськ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон,  
 Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці

   •  доставка протягом 3-14 робочих днів, без вказування конкретної дати доставки – $15

   •  доставка у конкретно визначений день – $30 

    • В усі інші міста і населені пункти України: 

   •  доставка протягом 3-14 робочих днів, без вказування конкретної дати доставки – $25 

   •  доставка у конкретно визначений день – $40 

• Оплата за доставку є за ціле замовлення і не залежить від кількості товарів в замовленні.

• Всі податки є включені в ціну товарів. Ціни вказані в доларах США. Замовники в Канаді можуть надати оплату в 
американських доларах або в канадських доларах згідно обмінного курсу на день оплати.

• Прохання вказувати в замовленні таку інформацію: прізвище та ім‘я отримувача, його повну адресу, контактні 
телефони (домашній, робочий, мобільний). Також можете надати інструкції, кому віддати подарунок (родичам, 
сусідам), якщо на момент доставки отримувач відсутній. 

• В замовленні Ви можете написати текст-привітання для отримувача, текст до 20 слів – безкоштовно. Текст може бути 
українською, англійською чи російською мовою.

• Компанія “Міст” зберігає за собою право замінити/модифікувати товари на аналогічні/подібні тієї ж вартості та якості. 
Це пов’язано з наявністю замовлених товарів в регіоні доставки (всі товари) і від пори року (квіти і фрукти). Товари 
можуть виглядати не точно так, як в цьому каталозі чи на веб-сторінці.

• Замовлення можна анулювати тільки до того моменту, поки товар не є підготовлений для доставки. Компанія “Міст” 
не повертає грошей замовникові, якщо отримувач не був знайдений чи відмовився від подарунку; або якщо доставка 
була виконана з запізненням через форс-мажорні  обставини. 

• Вся побутова техніка є абсолютно нова, доставляється з інструкцією та гарантією. Всі електричні товари виготовлені 
згідно стандарту електричної напруги в Європі.

УМОВИ ДОСТАВКИ ПОДАРУНКІВ



43

• We deliver to any location in Ukraine 365 days a year to any home address, office, restaurant, school, etc.

• Delivery charge:

    • To the cities of:

  Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovohrad, Lviv, Lutsk, Luhansk,  
 Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Simferopol, Sumy, Ternopil, Uzhhorod, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Cherkasy,  
 Chernihiv, Chernivtsi

   •  delivery from 3 to 14 business days with no delivery day specified – $15

   •  delivery on specific day – $30

    • To all other cities and villages in Ukraine:

   •  delivery from 3 to 14 business days with no delivery day specified – $25

   •  delivery on specific day – $40 

• Delivery charge is per order, regardless of the quantity of items ordered.

• All taxes are included in the prices. Prices are listed in US dollars. Customers in Canada can pay in US dollars or in 
Canadian dollars according to the exchange rate.

• Please provide us with full name, address and telephone numbers (home, work, cell) of the recipient. Please, specify 
alternative recipient (relative or neighbor) to whom your order can be given in case of recipient’s absence.

• You can include a free of charge greeting message up to 20 words. Text can be in Ukrainian, English or Russian language.

• MEEST reserves the right to replace/modify ordered goods with similar goods of the same price and quality, due to 
availability of goods in the delivery region. Due to seasonal availability of flowers and fruit, their substitution will be made 
according to MEEST discretion. Items might not look exactly as shown in the catalogue or on our website.

• Order cannot be cancelled after it has been prepared for delivery. No refund will be given in case of recipient’s absence or 
refusal to accept the order, or in case of delayed delivery that occurred due to force-majeure conditions. 

• All the appliances are brand new and are delivered with warranty certificate and owner’s manual. All electronics and 
appliances are manufactured according to European voltage. 

GIFT DELIVERY TERMS AND CONDITIONS
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ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ | MONEY TRANSFERS

• Міст перекаже Ваші гроші швидко та надійно до 
України, Білорусі, Молдови, Росії та по цілому світу 
за найкращими цінами.

• Гроші можливо отримати вже наступного дня в 
будь-якому з 2,000 відділень банків в Україні.

• Не потрібно відкривати банківський рахунок.

•  Жодних доплат при отриманні грошового переказу.

• Тільки Міст доставляє грошові перекази 
безпосередньо до рук отримувача*.

• Meest guarantees fast and reliable money transfer 
service. Best prices for money transfers to Ukraine, 
Belarus, Moldova, Russia and around the world.

• Money transfers are payable at any of 2,000 bank 
branches in Ukraine the next day after the transfer 
was made.

• No additional fees and no bank account needed.

• Only Meest delivers money transfers directly to the 
recipients*.

 *існують певні обмеження | *some conditions apply

MEEST – OVER 20 YEARS OF OUTSTANDING SERVICE



• Щороку Міст доставляє літаком та кораблем понад 
500,000 посилок до адресатів в Україні, Росії, Білорусі, 
Молдові, Прибалтиці та країнах Середньої Азії.

• Контейнери з посилками відходять від центральних 
офісів компанії Міст щоденно.

• Компанія Міст гарантує надійну доставку посилок до 
рук адресатів в зазначені терміни.

• На всі замовлення з доставкою до рук даємо письмове 
підтвердження від отримувача.

• Міст також доставляє посилки з України в будь-яку 
точку Канади та США*.

• Посилки приймаються у всіх регіональних відділах 
компанії в Україні або забираємо посилки з дому в будь-
якому населеному пункті України*.

• Every year, Meest delivers over 500,000 sea and air parcels 
to recipients in Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Baltic 
countries and countries of Central Asia.

• Containers with parcels are shipped daily from central 
offices.

• Meest Corporation guarantees timely delivery of parcels.
• We provide written confirmation of delivery from the 

recipients.
• Meest also delivers parcels from Ukraine to Canada and USA*.
• Parcels can be sent from all regional branches in Ukraine 

and also home pick-up service available from any location 
in Ukraine*.

 *існують певні обмеження | *some conditions apply

MEEST – FOR OVER 20 YEARS IS THE WORLD’S LARGEST  
UKRAINIAN SHIPPING COMPANY

45

ПОСИЛКИ ЛІТАКОМ ТА КОРАБЛЕМ | SEA AND AIR PARCELS
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КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ | COURIER SERVICES

• Компанія Міст понад 20 років доставляє до рук 
адресатів листи, документи, авіаквитки та цінні 
бандеролі в будь який куточок України.

• Надійна доставка за найнижчими цінами в найкращі 
терміни. Також є можливість експрес доставки.

• Міст доставить листи, документи, авіаквитки та 
цінні бандеролі додому, в офіс чи в посольство в 
Україні.

• Через Міст Ви також можете відправити листи, 
документи та бандеролі з України в Канаду та США.

• Оплатити пересилку може відправник або 
отримувач.

• For over 20 years Meest Corporation provides hand 
delivery of letters, documents, air tickets and 
valuable packages to any locations in Ukraine.

• Meest has reliable delivery at the lowest prices. For 
your convenience we offer express service.

• We deliver letters, documents, air tickets and valuable 
packages to the home addresses, offices or to the 
Embassies.

• We send letters, documents and small packages from 
Ukraine to Canada and USA.

• Sender or recipient can make payment for shipment.

MEEST – OVER 20 YEARS  
OF CUSTOMER 

SATISFACTION AND LOYALTY
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КОМЕРЦІЙНІ ВАНТАЖІ | COMMERCIAL CARGO

• Понад 20 років корпорація Міст провадить доставку 
автомобілів та комерційних вантажів на Україну.

• Вантажі від 5 кг до цілих контейнерів доставляються 
вчасно та за найнижчими цінами.

• Міст провадить подальшу доставку вантажів по  
Україні.

• Щоденна відправка контейнерів з комерційними 
вантажами.

• Міст також доставляє комерційні вантажі з України 
в будь-яку точку Канади та США*.

• Комeрційні відправлення літаком.

• For over 20 years Meest Corporation provides shipping 
of automobiles and commercial cargo to Ukraine.

• Shipments from 5 kg to full container loads are 
delivered at the lowest prices and in best terms.

• Meest Corporation also provides delivery of commercial 
cargo throughout Ukraine.

• Containers with commercial cargo are shipped daily.

• Meest also delivers commercial cargo from Ukraine to 
Canada and USA*.

• Commercial Cargo by air.

 *існують певні обмеження | *some conditions apply

MEEST – YOUR RELIABLE 
BUSINESS PARTNER  
FOR OVER 20 YEARS
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