
ПП «ВІКАМ» 

контакти для довідок: 30500, Хмельницька обл., Полонський 

район, м. Полонне, вул. Нахімова, будинок 35;  

тел. +38038432-00-93 (тел/факс) бугалтерія +38067381-02-07 

директор +38067380-58-89 E-mail: http://vikam.prom.ua/ 
 

№ 

з/п 
Товарна пропозиція 

Оптово-відпускна ціна, 

грн. 

1. Вінки 1 гатунку  

код 001 

263,00 

 

2. код 002 83,80 

3. код 003 99,19 

4. код 004 119,20 

5. код 005 90,52 

6. код 006 135,38 

7. Вінки 11 гатунку  

код 0001 

немає в наявності 

8. код 0002 немає в наявності 

9. код 0003 немає в наявності 

10. код 0004 немає в наявності 

11. код 0005 немає в наявності 

12. код 0006 немає в наявності 

13. Вінки 111 гатунку  

код 00001 

немає в наявності 

14. код 00002 немає в наявності 

15. код 00003 немає в наявності 

16. код 00004 немає в наявності 

17. код 00005 немає в наявності 

18. код 00006 немає в наявності 

 Хвоя ( за 1 м)  

19 довжина 2 см 1,20 

20 довжина 3 см 1,55 

21 довжина 4 см 1,75 

22 довжина 5 см 1,85 
 

http://vikam.prom.ua/


ТОВ «ФОКСВЕЛ»      

контакти для довідок: 30500, Хмельницька обл., м. Полонне,  

вул. Привокзальна, 68а тел.: 0977023957,  0985320290 
 

№ 

з/п 
Товарна пропозиція Вага, кг/м

2
 

Оптово-відпускна 

ціна, грн.за 1 кв. м 

 Тротуарна плитка:    

1. кірпіч 45 сірий 97 155,00 грн. 

2 кірпіч 45 кольоровий 97 165,00/ б.195,00 грн. 

3 кірпіч 60 сірий 130 185,00 грн. 

4 кірпіч 60 кольоровий 130 195,00/ б.225,00 грн. 

5 1000х300х150 сірий 100 155,00 грн. 

6 1000х200х80 сірий 30 65,00 грн. 

7 Блоки великі 20х20х40  13,00 грн. 

8 Блоки маленькі 12х20х40  10,50 грн. 

 

Під замовлення плитка тротуарна може бути виготовлена товщиною 45 і 

60 мм.  Піддони продаються разом з плиткою і є тарою, що не повертається. 

Вартість піддону – 30 грн. 



ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна» 

контакти для довідок: 

Місцезнаходження: 43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. 

Карбишева, 3, Фактична і поштова адреси: 30511, Хмельницька 

область, Полонський район, смт. Понінка, вул. Перемоги, 34, 

тел./факс. 03843-7-21-07,7-21-41, 

е-mail: info@pkpf.com.ua 
 

№ 

з/п 
Товарна позиція 

Оптово-

відпускна ціна, 

грн. 

1 Папір для гофрування макулатурний марки П-0, П-0 (3)' Ціна договірна 

2 Папір для гофрування макулатурний марки П-1, П-1 (3), 

П-2, П-2 (3), П-3 (3), ПМП
2 Ціна договірна 

3 Папір обгортковий марки Ціна договірна 

4 Картон для плоских шарів гофрованого картону 

макулатурний Картон КМ-0, картон КМ-0 (3), картон КМ-

1, картон КМ-1 (З)
4 

Ціна договірна 

5 Картон тарний для виробництва гофротари Картон К-Т, 

картон К- Т(Ф)
5 Ціна договірна 

6 Картон тарний для виробництва гофротари Картон К-Т, 

картон К-Т (Ф)
6 Ціна договірна 

7 Гофрокартон Ціна договірна 

8 Гофроящик
8 

Ціна договірна 

9 Складний лоток
а 

Ціна договірна 

10 Гофрокартон листовий із нанесенням друку
10 

Ціна договірна 

11 Решітка Ціна договірна 

12 Прокладка/Вкладка
12 

Ціна договірна 

 
1
 Папір для гофрування макулатурний марки П-0, П-0 (3) - папір некрейдований, 

у рулонах, не підданий додатковому обробленню або оброблений, папір «МЄІІЄПБІОГГ». 
2
 Папір для гофрування макулатурний марки П-1, П-1 (3), П-2, П-2 (3), П-3 (3), 

ПМП -папір некрейдований, у рулонах або аркушах, не підданий додатковому обробленню 

або оброблений, призначений для виробництва гофрокартону. 
3
 Папір обгортковий марки 6 призначений для виробництва гофрокартону та 

обгортання товару, некрейдований, з масою 1 м
2
150 г або менше. 

4
 Картон для плоских шарів гофрованого картону макулатурний Картон КМ-0, 

картон КМ-0 (3), картон КМ-1, картон КМ-1 (3) - призначений для виробництва 

гофрокартону, крафт-папір та крафт-картон, некрейдований, крафт-лайнер. 
5
 Картон тарний для виробництва гофротари Картон К-Т, картон К-Т (Ф) -

призначений для виробництва гофрокартону - верхній, плоский шар для виробництва гільзи, 

з масою їм
2
150 г або менше, некрейдований. 

6
 Картон тарний для виробництва гофротари Картон К-Т, картон К-Т (Ф) -

призначений для виробництва гофрокартону - верхній, плоский шар для виробництва гільзи, 

з масою їм
2
 більш як 150 г, некрейдований. 

7
 Гофрований картон одержують в процесі проходження матеріалу між валами, 

які обігріваються парою, з рифленою поверхнею. Гофрований картон може складатися з 



одного гофрованого шару в сполученні з плоским шаром, приклеєним до нього з одного боку 

(один лицьовий бік) чи по обидва боки двох плоских шарів (двостороннє покриття). Таким 

способом можуть бути одержані вироби з великої кількості шарів, що чергуються, гладкого 

та гофрованого паперу чи картону. Гофрований папір і картон звичайно застосовують для 

виготовлення ящиків, а також використовують як захисний пакувальний матеріал. 

Розрізняють гофрокартон від кількості шарів: 

Т-трьохшаровий, що складається з двох плоских та одного гофрованого шару; П-

п'ятишаровий, що складається з трьох плоских та двох гофрованих шарів; С-семишаравий, 

що складається з чотирьох плоских та трьох гофрованих шарів. 
8
 Гофроящик - це 4-клапанна тара, виготовлена із гофрованого картону з 

нанесенням друку та без друку, призначена для пакування продукції харчової промисловості 

та технічного призначення. 
9
 Складний лоток - тара складної конфігурації, виготовлена із гофрованого 

картону з нанесенням друку та без друку, призначена для пакування продукції харчової 

промисловості та технічного призначення. 
10
 Гофрокартон листовий із нанесенням друку (ГКД). 

11
 Решітка - допоміжний елемент (перегородка) для гофроящика, виготовлений із 

гофрокартону, призначений для захисту та амортизації продукції, яка упаковується. 
12
 Прокладка/Вкладка - допоміжний елемент для гофроящика виготовлений із 

гофрованого картону, призначений для посилення міцності, а також для розділення продукції 

в ящику. 

 


