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2021 рік став початком фактичної діяльності

Торгово-Промислової Палати Україна-Ліберленд,
Коли були залучені міжнародні та українські

компанії, такі як Amway, Faberlic, Jerelia,
Greenway, Unice, міжнародна мережа ресторанів

Суші Майстер, транспортна система Skyway,
міжнародна виробнича мережа Solargroup –

Двигуни ДУюнова та інші.
 

Усі їхні представники дізналися про існування
Вільної Республіки Ліберленд і те, що можна

працювати з Ліберлендом.
 

До цього року Торгово-Промисловою Палатою
Україна-Ліберленд створено пілотний проект

музичного радіо Liberland FM.
2021 приніс створення нових російськомовних

проектів, такі як Liberland Railways, Liberland
House Construction, Liberland Medical, Liberland
Business Air, Liberland Investment International.

 
Чому російською мовою та в Україні?

Головний Youtube канал Торгово-Промислової
Палати Україна-Ліберленд є провідним каналом

перекладу інформації про Ліберленд на всі
російськомовні країни.

 
Ми робимо навіть більше контенту, ніж Російська

Федерація і пишаємося, що доносимо людям
інформацію до їхньої країни зрозумілою їм

мовою.
І робить це саме Торгово-промислова палата

Україна-Ліберленд.
 

Більшість інформації імпортується та
перекладається завдяки нашим агентствам

перекладів Lingvo24 (https://lingvo24.net),
Libertrans24 (http://libertrans24.xyz)

 
Наступного року ми плануємо збільшення, також,

україномовного для тих, хто розмовляє
українською. Тому що у Вільній Республіці
Ліберленд шануються всі права всіх націй.

 
Ми тут служимо вам. Ми продовжимо виступати

за вас, наших учасників, інвесторів та
створювачів вакансій. Ми продовжимо боротися

за ваш бізнес, щоб ви могли інвестувати,
працювати та наймати. Ми продовжимо бути тут

для вас, створюючи нові можливості для
просування ваших послуг і брендів.

 
Ліберленд-одна з небагатьох мікронацій, що має

під собою економічну модель, засновану на
реальній економіці.

Ми створюємо робочі місця та платимо зарплати
та гонорари. Давайте це робити разом!
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2021 was the starting year of the actual activity of
the Ukraine-Liberland Chamber of Commerce,

when international and Ukrainian companies were
involved such as Amway, Faberlic, Jerelia, Greenway,

Unice, the international Sushi Master restaurant
chain, the Skyway transport system, the

international production network Solargroup -
Duyunov Engines and others.

 
All of their representatives have learnt about the

existence of the Free Republic of Liberland and the
possibility to work with Liberland.

 
Until this year, the Ukraine-Liberland Chamber of
Commerce and Industry created a pilot project for

the Liberland FM music radio.
2021 brought the creation of new Russian-language

projects, such as Liberland Railways, Liberland
House Construction, Liberland Medical, Liberland
Business Air, Liberland Investment International.

 
Why in Russian and in Ukraine?

The main Youtube channel of the Ukraine-Liberland
Chamber of Commerce and Industry is the leading

channel for translating information about Liberland
to all Russian-speaking countries.

 
We make even more content than the Russian

Federation and are proud to deliver information to
people in their countries in a language they

understand.
And it is the Ukraine-Liberland Chamber of

Commerce and Industry that does it.
 

Most of the information is imported and translated
thanks to our translation agencies Lingvo24

(https://lingvo24.net), Libertrans24
(http://libertrans24.xyz)

 
Next year we are planning to increase the content in
Ukrainian language for those who speak Ukrainian as

well. Because in the Free Republic of Liberland, all
rights of all nations are respected.

 
We are here to serve you. We will continue to speak

for you, our members, investors and job creators. We
will continue to fight for your business so you can

invest, work and hire. We will continue to be here for
you, creating new opportunities for you to promote

your services and brands.
 

Liberland is one of the few micronations that has an
economic model based on the real economy.

We create jobs and pay salaries and royalties. Let's
do it together!
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2021 год явился началом фактической

деятельности Торгово-Промышленной Палаты
Украина-Либерленд,

Когда были привлечены международные и
украинские компании такие как Amway, Faberlic,

Jerelia, Greenway, Unice, международная сеть
ресторанов Суши Мастер, транспортная система
Skyway, международная производственная сеть

Solargroup - Двигатели ДУюнова и другие.
 

Все их представители узнали о существовании
Свободной Республики Либерленд и о том, что

можно работать с Либерлендом.
 

До этого года Торгово-Промышленной Палатой
Украина-Либерленд был создан пилотный
проект музыкального радио Liberland FM.

2021 год принёс создание новых русскоязычных
проектов, такие как Liberland Railways, Liberland
House Construction, Liberland Medical, Liberland
Business Air, Liberland Investment International.

 
Почему на русском языке и в Украине?

Главный Youtube канал Торгово-Промышленной
Палаты Украина-Либерленд является ведущим

каналом по переводу информации о Либерленде
на все русскоговорящие страны.

 
Мы делаем даже больше контента, чем

Российская Федерация и гордимся, что доносим
людям информацию в их страны на понятном им

языке.
И делает это именно Торгово-Промышленная

Палата Украина-Либерленд.
 

Большинство информации импортируется и
переводится благодаря нашим агентствам

переводов Lingvo24 (https://lingvo24.net),
Libertrans24 (http://libertrans24.xyz)

 
В следующем году мы планируем увеличение,

также, украиноязычного для тех, кто говорит по-
украински. Потому что в Свободной Республике

Либерленд уважаются все права всех наций.
 

Мы здесь, чтобы служить вам. Мы продолжим
выступать за вас, наших участников, инвесторов
и создателей вакансий. Мы продолжим бороться

за ваш бизнес, чтобы вы могли инвестировать,
работать и нанимать. Мы продолжим быть здесь

для вас, создавая для вас новые возможности
для продвижения ваших услуг и брендов.

 
Либерленд- одна из немногих микронаций,

которая имеет под собой экономическую модель,
основанную на реальной экономике.

Мы создаём рабочие места и платим зарплаты и
гонорары. Давайте это делать вместе!

 

     Д
енис  

Южаков
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Our vision
 

Making Ukraine and Liberland
 world-class places for investment, 

innovation and job creation.
 

Our mission               
 

Unite the business community,                 
be the voice of best-in-class companies,                      

 and shape a competitive business climate                                  
 in Ukraine and Liberland.                              
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Наше бачення

 
Зробимо Україну та Ліберленд 

місцями світового рівня для інвестицій, 
інновацій та створення робочих місць

 
Наша місія            

 
Об'єднуйте бізнес-спільноту,                         

будьте голосом найкращих у своєму                     
 класі компаній та формуйте                     

конкурентоспроможний бізнес-клімат                          
в Україні та Ліберленді.                            

 
 

                           
     RU

 
Наше видение

   
       Сделаем Украину и Либерленд 

    местами мирового уровня для 
инвестиций, 

инноваций и создания рабочих мест
 

Наша миссия               
 

Объединяйтесь в бизнес-сообщество,              
будьте голосом лучших в своем                    

классе компаний и формируйте                        
 конкурентоспособный бизнес-климат                 

 в Украине и Либерленде.                  
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Our strategic directions

 
 

B2G
Organize negotiations with the

government of Liberland, propose
solutions to problems

B2B
Create ongoing business partnership

opportunities
B2C

One of the unusual directions of the
Chambers of Commerce. But

nevertheless, we supervise this too -
this is the Liberland Club.

B2L
Business to Liberland

Promote Liberland internationally as an
attractive investment and crypto

investment destination
U2L

Ukraine to Liberland
Position Liberland as a business

partner and political partner among
Ukrainian and international companies
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Наші стратегічні напрямки

 
 

B2G
Організовувати переговори з урядом
Ліберленду, пропонувати вирішення

проблем
B2B

Створювати постійні можливості для
ділового партнерства

B2C
Один із незвичайних напрямків

Торгових Палат. Проте ми працюємо
і із ним – це Liberland Club.

B2L
Business to Liberland

Просувати Ліберленд на
міжнародному рівні як привабливий

напрямок для інвестицій та
криптоінвестицій

U2L
Ukraine to Liberland

Позиціонувати Ліберленд як бізнес-
партнера та політичного партнера
серед українських та міжнародних

компаній
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Наши стратегические

направления
 

B2G 
Организовывать переговоры с
правительством Либерленда,
предлагать решения проблем

B2B
Создавать постоянные возможности

для делового партнерства
B2C 

Одно из необычных направлений
Торговых Палат. Но тем не менее, мы
курируем и его – это Liberland Club.

B2L 
Business to Liberland

Продвигать Либерленд на
международном уровне как

привлекательное направление для
инвестиций и криптоинвестиций

U2L 
Ukraine to Liberland

Позиционировать Либерленд как
бизнес-партнёра и политического

партнёра среди украинских и
международных компаний
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Наші цінності

 
Безбар'єрність

Ми стираємо лінгвістичні бар'єри
міжкраїнами та готові спілкуватися

місцевою мовою з усім світом
Lingvo24*, Libertrans24*

Чесність
Ми дотримуємося найвищих

етичних стандартів таподаємо
приклад убізнес-спільноті.

Прозорість
Ми маємо на увазі те, що говоримо, і
говоримо, що маємо на увазі, діючи

відкрито та прозоро.
Досконалість

Ми націлені на результат і прагнемо
досконалості у всьому, що робимо

Послуги
Ми пропонуємо нашим учасникам

максимальну віддачу на благо
їхнього бізнесу, України та

Ліберленду.
Спільнота

Ми – сильна платформа, що
об'єднує бізнеси із загальними

цінностями.
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Our values

 
Barrier-free

We erase linguistic barriers between
countries and are ready to

communicate in the local language with
the whole world

Lingvo24 *, Libertrans24 *
Honesty

We adhere to the highest ethical
standards and set an example in the

business community.
Transparency

We mean what we say and we say what
we mean by acting openly and

transparently.
Perfection

We are result-oriented and strive for
excellence in everything we do

Services
We offer our members the best value

for their business, Ukraine and
Liberland.

Community
We are a strong platform connecting

businesses with common values.
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Наши ценности

 
Безбарьерность

Мы стираем лингвистические
барьеры между странами и готовы

общаться на местном языке со всем
миром

Lingvo24*, Libertrans24*
Честность

Мы придерживаемся самых высоких
этических стандартов и подаем

пример в бизнес-сообществе.
Прозрачность

Мы имеем в виду то, что говорим, и
говорим, что имеем в виду, действуя

открыто и прозрачно.
Совершенство

Мы нацелены на результат и
стремимся к совершенству во всем,

что делаем
Услуги

Мы предлагаем нашим участникам
максимальную отдачу на благо их
бизнеса, Украины и Либерленда.

Сообщество
Мы - сильная платформа,

объединяющая бизнесы с общими
ценностями.

 
 



     EN                                    Membership in the Chamber
World, Ukrainian and Liberland companies

all newcomers in 2021

Membership in the CCI Ukraine-Liberland
- FREE                                                                                                                                                                      
- GOLD         - a company becomes a Gold member if it orders a translation from Lingvo24, Libertrans24
- PLATINUM - a company becomes a gold member if it orders a translation from Lingvo24, Libertrans24 and  
                        one of the   services to choose from Liberland Offhore International, Liberland Investment 
                        International, Liberland Business Air, Liberland Railways

    UK                                           Членство у Палаті                                                       
Світові, українські та Ліберлендські компанії

усі новачки у 2021 р

Членство у ТПП Україна-Ліберленд
- FREE          - безкоштовне                                                                                                                                    
- GOLD         – компанія стає золотим членом, якщо замовляє переклад компанії Lingvo24, Libertrans24
- PLATINUM – компанія стає золотим членом, якщо замовляє переклад у компаній Lingvo24, Libertrans24
                        та одну з послуг на вибір Liberland Offhore International, Liberland Investment International, 
                         Liberland Business Air, Liberland Railways

    RU                                           Членство в Палате                                                      
Мировые, украинские и Либерлендские компании

все новички в 2021 г
 

Членство в ТПП Украина-Либерленд
- FREE         - бесплатное
- GOLD        – компания становится золотым членом, если заказывает перевод у компаний Lingvo24, 
                       Libertrans24 
- PLATINUM - компания становится золотым членом, если заказывает перевод у компаний Lingvo24, 
                       Libertrans24 и одну из услуг на выбор Liberland Offhore International, Liberland Investment 
                       International, Liberland Business Air, Liberland Railways



 
      PLATINUM MEMBERSHIP of CCI Ukraine-Liberland:

 
 ПЛАТИНОВЕ ЧЛЕНСТВО ТПП Україна-Ліберленд:              

 
ПЛАТИНОВОЕ ЧЛЕНСТВО ТПП Украина-Либерленд:                            

 
 

СЕКТОР MULTI-LEVEL
 

BLOCKCHAIN   SECTOR AND CRYPTOECONOMICS
 
 

OFFLINE-ECONOMY SECTOR



Solargroup- (Двигуни Дуюнова) –
Ліберленд

 
Інновації в електродвигунах

"Двигуни Дуюнова" - проект з комерціалізації
унікальної технології суміщених обмоток
"Слов'янка". Технологія дозволяє команді

інженера Дмитра Олександровича Дуюнова
проектувати електродвигуни нового покоління,

які застосовуються в електротранспорті,
промисловості, сільському господарстві,

військовій галузі, авіації, побутовій техніці,
медицині та інших галузях.

Головні переваги електродвигунів із технологією
«Слов'янка»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Амбітний проект
Головна мета проекту «Двигуни Дуюнова» –

отримання прибутку від розробки
електродвигунів із суміщеними обмотками

«Слов'янка» для різних клієнтів та сфер
застосування.

 
Для досягнення цієї мети створюється проектно-

конструкторське технологічне бюро (ПКТБ), де
компанія «СовЕлМаш» здійснюватиме весь цикл

робіт.
Місце будівництва - територія державної

особливої   економічної зони "Технополіс "Москва",
майданчик "Алабушево", розташований

недалеко від Зеленограда (Росія).
 

Інвестиції, доступні кожному
Проект «Двигуни Дуюнова» фінансується
методом краудінвестінгу: це означає, що

інвестиції надходять від необмеженої кількості
приватних інвесторів.

Інвестор стає співвласником інноваційного
бізнесу та може розраховувати на частину від
прибутку компанії, одержуючи дивіденди на

свою частку. Інвестувати може кожна людина із
будь-якої точки світу.

Організацією фінансування проекту займається
міжнародна компанія SOLARGROUP.

Проект підтримують
Понад 250 000 людей зі 198 країн світу.

Саме стільки учасників залучила до проекту
компанія SOLARGROUP, зокрема Ліберленд

 
 
 
 
 

Solargroup- (Duyunov Engines) -
Liberland

 
Innovation in electric motors

Duyunov Engines is a project for the
commercialization of the unique technology of
combined windings Slavyanka. The technology

allows the team of engineer Dmitry Alexandrovich
Duyunov to design new generation electric motors

used in electric transport, industry, agriculture,
military industry, aviation, household appliances,

medicine and other areas.
The main advantages of electric motors with

Slavyanka technology
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An ambitious project
The main goal of the Duyunov Engines project is to

make a profit from the development of electric
motors with combined windings Slavyanka for

different clients and applications.
 

To achieve this goal, a design and engineering
technological bureau (PKTB) is being created, where

SovElMash will carry out the entire cycle of work.
The construction site is the territory of the state
special economic zone Technopolis Moscow, the
Alabushevo site, located not far from Zelenograd

(Russia).
 

Investments available to everyone
The Duyunov Engines project is funded by

crowdfunding, which means that investments come
from an unlimited number of private investors.

The investor becomes a co-owner of the innovative
business and can count on a part of the company's

profit, receiving dividends for his share. Anyone from
anywhere in the world can invest.

The project is financed by the international
company SOLARGROUP.

The project is supported by
More than 250,000 people from 198 countries of the

world.
So many participants were attracted to the project

by SOLARGROUP, including Liberland
 
 
 
 

Solargroup- (Двигатели Дуюнова) –
Либерленд

 
Инновации в электродвигателях

«Двигатели Дуюнова» — проект по
коммерциализации уникальной технологии

совмещённых обмоток «Славянка». Технология
позволяет команде инженера Дмитрия

Александровича Дуюнова проектировать
электродвигатели нового поколения,
применяемые в электротранспорте,

промышленности, сельском хозяйстве, военной
отрасли, авиации, бытовой технике, медицине и

других сферах.
Главные преимущества электродвигателей с

технологией «Славянка»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Амбициозный проект
Главная цель проекта «Двигатели Дуюнова» —

получение прибыли от разработки
электродвигателей с совмещёнными обмотками

«Славянка» для разных клиентов и сфер
применения.

 
Для достижения этой цели создается проектно-
конструкторское технологическое бюро (ПКТБ),
где компания «СовЭлМаш» будет осуществлять

весь цикл работ.
Место строительства — территория

государственной особой экономической зоны
«Технополис «Москва», площадка «Алабушево»,

расположенная недалеко от Зеленограда
(Россия).

 
Инвестиции, доступные каждому

Проект «Двигатели Дуюнова» финансируется
методом краудинвестинга: это означает, что

инвестиции поступают от неограниченного числа
частных инвесторов.

Инвестор становится совладельцем
инновационного бизнеса и может рассчитывать

на часть от прибыли компании, получая
дивиденды на свою долю. Инвестировать может

каждый человек из любой точки мира.
Организацией финансирования проекта

занимается международная компания
SOLARGROUP.

Проект поддерживают
Более 250 000 человек из 198 стран мира.

Именно столько участников привлекла в проект
компания SOLARGROUP, в том числе Либерленд

 
 



SkyWay – Ліберленд
 
 

Струнний транспорт SkyWay
Поєднання перевірених технологій з

інноваційними рішеннями породжує абсолютно
новий підхід до транспортування пасажирів та

вантажів.
 

Переваги технології
SkyWay кардинально перевершує існуючі види

транспорту за ключовими показниками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безпека
колійна структура розташована над землею - це

підвищує безпеку приблизно у 100 разів
протиподібна система підвищує безпеку ще в 10

разів
автоматизована система управління виключає

людський фактор
 

Екологічність
транспорт SkyWay працює на електроенергії,

тому суттєво скорочує шкідливі викиди в
атмосферу

для виробництва всієї транспортної
інфраструктури SkyWay потрібно набагато

менше матеріалів та сировини, ніж для будь-
якого іншого транспорту

SkyWay можна будувати в будь-якій місцевості з
будь-яким кліматом, зберігаючи при цьому

природну екосистему.
 

Економічність
вартість будівництва шляхів SkyWay нижче

вартості шляхів будь-яких інших видів
транспорту до 20 разів!

витрати на паливо нижче ніж в інших видів
транспорту до 6 разів відповідно вартість проїзду

та перевезень значно нижча
 

Швидкість пересування
до 500 км.ч досягає високошвидкісний

транспорт SkyWay - це в 2 рази швидше за
найшвидший поїзд Росії “Сапсана”

до 150 км.год досягає міський транспорт SkyWay
- це в 2 рази швидше за автобуси.

до 150 км. досягає вантажний транспорт Skyway
 

Завдяки ТПП Україна-Ліберленд ми
сподіваємось принести таку транспортну
систему до Вільної Республіки Ліберленд

 
 

SkyWay - Liberland
 
 

SkyWay string transport
The combination of proven technologies with
innovative solutions creates a completely new

approach to the transportation of passengers and
goods.

 
Technology advantages

SkyWay radically surpasses the existing types of
transport in terms of key indicators

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety
the track structure is located above the ground -

this increases safety by about 100 times
anti-derailment system increases safety by 10 times

automated control system eliminates the human
factor

 
Environmental friendliness

SkyWay transport operates on electricity, therefore,
it significantly reduces harmful emissions into the

atmosphere
for the production of the entire SkyWay transport

infrastructure, much less materials and raw
materials are required than for any other transport
SkyWay can be built in any area with any climate,

while preserving the natural ecosystem.
 

Profitability
the cost of building SkyWay tracks is up to 20 times
lower than the cost of tracks of any other types of

transport!
fuel costs are up to 6 times lower than other types of

transport, respectively, the cost of travel and
transportation is much lower

 
Travel speed

up to 500 km / h is reached by high-speed SkyWay
transport - this is 2 times faster than the fastest

train in Russia "Sapsan"
city   transport SkyWay reaches up to 150 km / h -

this is 2 times faster than buses.
up to 150 km / h reaches freight transport Skyway

 
Thanks to the Ukraine-Liberland CCI, we hope to

bring such a transport system to the Free Republic
of Liberland

 
 
 
 
 

SkyWay – Либерленд
 
 

Струнный транспорт SkyWay
Сочетание проверенных технологий с
инновационными решениями рождает

абсолютно новый подход к транспортировке
пассажиров и грузов.

 
Преимущества технологии

SkyWay кардинально превосходит существующие
виды транспорта по ключевым показателям

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность
путевая структура расположена над землёй - это

повышает безопасность примерно в 100 раз
противосходная система повышает безопасность

ещё в 10 раз
автоматизированная система управления

исключает человеческий фактор
 

Экологичность
транспорт SkyWay работает на электроэнергии,

поэтому существенно сокращает вредные
выбросы в атмосферу

для производства всей транспортной
инфраструктуры SkyWay требуется гораздо

меньше материалов и сырья, чем для любого
другого транспорта

SkyWay можно строить в любой местности с
любым климатом, при этом сохраняя природную

экосистему.
 

Экономичность
стоимость возведения путей SkyWay ниже

стоимости путей любых других видов транспорта
до 20 раз!

затраты на топливо ниже чем у других видов
транспорта до 6 раз соответственно стоимость

проезда и перевозок значительно ниже
 

Скорость передвижения
до 500 км.ч достигает высокоскоростной

транспорт SkyWay - это в 2 раза быстрее самого
быстрого поезда России “Сапсана”

до 150 км.ч достигает городской транспорт
SkyWay - это в 2 раза быстрее автобусов.

до 150 км.ч. достигает грузовой транспорт Skyway
 

Благодаря ТПП Украина-Либерленд мы
надеемся принести такую транспортную систему

в Свободную РеспубликуЛиберленд
 
 



Суші Майстер X100 INVEST
 
 

Холдинг X100 INVEST представляє
унікальну бізнес-модель, яка дозволить

кожному стати власником чинного бізнесу у
міжнародній мережі ресторанів

 
Мережа ресторанів СУШІ МАЙСТЕР - один із

перших проектів, доступний для бізнес-
партнерства в холдингу Х100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання проекту - об'єднати фахівців з
управління найвищого рівня та звичайних
людей, які бажають мати власний бізнес та
не бажають займатися управлінням цього

бізнесу.
І в цій концепції ми хочемо відкрити 30 000

ресторанів і створити глобальну мережу, яка
стане лідером у кожному місті світу.

«У комплекті» з бізнесом ви отримуєте
команду найкращих менеджерів

міжнародної мережі ресторанів, яка,
використовуючи весь накопичений досвід,

зробить всю роботу за вас.
Мрія абсолютно всіх – отримувати

стабільний пасивний дохід і присвячувати
час тому, що справді цінно та важливо для

вас саме зараз.
 

Алекс Яновський - Власник мережі "Суші
Майстер" -

Першочергове завдання управлінської
команди

ЦЕ МАКСИМАЛЬНО ШВИДКЕ ПОВЕРНЕННЯ
ВЛОЖЕНИХ ЗАСОБІВ ВЛАСНИКУ БІЗНЕСУ.

Адже лише після цього управлінська
компанія почне отримувати свій прибуток

від бізнесу за моделлю 50/50.
Система, яка дозволяє будь-якому
ліберлендцю   стати співвласником

ресторану або мережі ресторанів, фізично
перебуваючи в будь-якій точці світу, навіть

якщо в Ліберленді поки що немає
ресторанів.

 
 

Sushi Master X100 INVEST
 
 

X100 INVEST Holding presents a unique
business model that will allow everyone to

become the owner of an existing business in
an international restaurant chain

 
SUSHI MASTER restaurant chain is one of the

first projects available for business
partnership in X100 holding.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The goal of the project is to unite top-level
management specialists and ordinary people

who want to have their own business and
who do not want to be involved in managing

this business.
And in this concept, we want to open 30,000
restaurants and create a global network that
will become a leader in every city in the world.
"Bundled" with the business, you get a team

of the best managers of an international
restaurant chain, which, using all the

accumulated experience, will do all the work
for you.

The dream of absolutely everyone is to receive
a stable passive income and devote time to
what is really valuable and important to you

right now.
 

Alex Yanovsky - Owner of the Sushi Master
restaurants -

The primary task of the management team is
THIS IS THE FASTEST RETURN OF THE

INVESTED FUNDS TO THE BUSINESS OWNER.
After all, only after that the management

company will begin to receive its profit from
the business according to the 50/50 model.

A system that allows any Liberland to become
a co-owner of a restaurant or restaurant
chain, physically located anywhere in the
world, even if there are no restaurants in

Liberland yet ...
 
 
 
 

Суши Мастер X100 INVEST
 
 

Холдинг X100 INVEST представляет
уникальную бизнес-модель, которая позволит

каждому стать владельцем действующего
бизнеса в международной сети ресторанов
Сеть ресторанов СУШИ МАСТЕР - один из
первых проектов, доступный для бизнес

партнёрства в холдинге Х100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача проекта - объединить специалистов по
управлению самого высокого уровня и

обычных людей, желающих иметь
собственный бизнес и не желающих

заниматься управлением этого бизнеса.
И в этой концепции мы хотим открыть 30000

ресторанов и создать глобальную сеть,
которая станет лидером в каждом городе

мира.
«В комплекте» с бизнесом вы получаете

команду лучших менеджеров международной
сети ресторанов, которая используя весь

накопленный опыт сделает всю работу за вас.
Мечта абсолютно всех - получать стабильный
пассивный доход и посвящать время тому, что
действительно ценно и важно для вас именно

сейчас
 

Алекс Яновский - Владелец сети "Суши
Мастер" -

Первостепенная задача управленческой
команды —

ЭТО МАКСИМАЛЬНО БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ
ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ СОВЛАДЕЛЬЦУ

БИЗНЕСА.
Ведь только после этого управленческая

компания начнет получать свою прибыль от
бизнеса по модели 50/50.

Система позволяющая любому либерлендцу
стать совладельцем ресторана или сети

ресторанов, физически находясь в любой
точке мира, даже если в Либерленде пока ещё

нет ресторанов…
 
 



InCruises-Liberland
 
 
 
 

An international, exclusive, membership-
based, invitation-only travel club.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We are a "game changer" in planning, saving
and paying for cruises for many families.

We created this Club in order to make cruises
more accessible, inexpensive and even

beneficial for millions of people around the
world.

The hundreds of millions of dollars typically
spent on cruise travel advertising directly play

into the hands of the most effective
marketers on the planet - YOU!

 
All over the world we are the most significant

and profitable membership-based Cruise
Club that makes your life better, the life of

other people and the whole world in general.
 
 
 
 

InCruises-Liberland
 
 
 

Международный эксклюзивный
туристический клуб, основанный на
членстве и работающий только по

приглашению.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы "полностью меняем правила игры" в
области планирования, экономии и

способа оплаты круизов для многих семей.
Мы создали этот Клуб для того, чтобы

сделать круизы более доступными,
недорогими и даже выгодными для

миллионов людей по всему миру.
Сотни миллионов долларов, которые
обычно тратятся на рекламу круизных

путешествий, напрямую играют на руку
самым эффективным маркетологам на

планете – ВАМ!
 

Во всём мире мы самый значимый и
выгодный Круизный Клуб, основанный на

членстве, который делает лучше Вашу
жизнь, жизнь других людей и вообще весь

мир в целом.
 
 
 
 

InCruises-Liberland
 
 
 

Міжнародний ексклюзивний
туристичний клуб, заснований на
членстві та працюючий лише на

запрошення.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми "повністю змінюємо правила гри" в
галузі планування, економії та способу

оплати круїзів для багатьох сімей.
Ми створили цей Клуб для того, щоб

зробити круїзи доступнішими, недорогими і
навіть вигідними для мільйонів людей по

всьому світу.
Сотні мільйонів доларів, які зазвичай

витрачаються на рекламу круїзних
подорожей, грають на руку

найефективнішим маркетологам на
планеті – ВАМ!

 
У всьому світі ми найбільш значущий і
вигідний Круїзний Клуб, заснований на

членстві, який покращує Ваше життя, життя
інших людей і взагалі весь світ загалом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Amway-liberland

 
 

Amway is an international manufacturer of
personal care products, household chemicals,

cosmetics, dietary supplements and
household items. Founded in 1959 in the USA.

The Liberland branch of the company was
established in 2021. The company's activities
are not limited to the production and sale of

goods. Each buyer can become an
independent Amway entrepreneur and build

their own direct selling business.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amway-Liberland

 
 

Amway - міжнародний виробник засобів
особистої гігієни, побутової хімії,

косметичних засобів, дієтичних добавок до
їжі та предметів побуту. Заснована у 1959
році в США. Ліберлендська філія компанії
з'явилася у 2021 році. Діяльність компанії

не обмежується виробництвом та
продажем товарів. Кожен покупець може

стати незалежним підприємцем Amway та
побудувати власний бізнес прямих

продажів.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amway-Liberland

 
 

Amway — международный производитель
средств личной гигиены, бытовой химии,

косметических средств, диетических
добавок к пище и предметов быта.

Основана в 1959 году в США.
Либерлендский филиал компании
появился в 2021 году. Деятельность

компании не ограничивается
производством и продажей товаров.

Каждый покупатель может стать
независимым предпринимателем Amway и

построить собственный бизнес прямых
продаж.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Faberlic-Liberland

 
Today Faberlic is one of the leading
international cosmetic companies!

Faberlic is an international company
operating in 18 countries around the world.

More than five million customers enjoy high-
quality Faberlic cosmetics.

For 15 years Faberlic has been awarded more
than 20 awards in various nominations at

various international competitions and
exhibitions, confirming the high quality of

products and business efficiency.
 

Our own R&D Center is our pride!
We cooperate with scientists from the

Department of Cell Biology and Histology of
the Biological Faculty of Moscow University,

who conduct research on cell cultures for us.
The Department of Surgery of the Medical

Academy named after V.I. Sechenov.
The composition of the manufactured

products includes more than 600 names of
ingredients, which are purchased from

leading manufacturers with a worldwide
reputation and undergo strict quality control

of incoming raw materials.
One of the leading international partners is

the INTERCOS concern, the largest
manufacturer of decorative cosmetics in

Europe.
We also cooperate with other Western

partners, such as:
 

CLAVIS COSMETICS (Italy)
Fiabila (France)

Faber- Castell (Germany)
Schwan-Stabilo (Germany)

The company has a product quality control
laboratory.

Faberlic holds 25 registered patents.
Faberlic began operations in Liberland in

2021
 

 
 
 
 

 
Faberlic-Liberland

 
Сьогодні Фаберлік – одна ізпровідних
міжнародних косметичних компаній!

Фаберлік – це міжнародна компанія, що
працює у 18 країнах світу.

Високоякісною косметикою Фаберлік із
задоволенням користуються понад п'ять

мільйонів клієнтів
За 15 років компанії Фаберлік на різних

міжнародних конкурсах та виставках було
надано понад 20 нагород у різних

номінаціях, що підтверджують високу якість
продукції та ефективність бізнесу.

 
Наш власний Центр наукових розробок –

наша гордість!
Ми співпрацюємо з вченими кафедри
клітинної біології та гістології біофаку

Московського Університету, які проводять
для нас дослідження на культурах клітин.
Також із нами співпрацює кафедра хірургії

Медичної Академії ім. Сєченова.
До складу продукції входить понад 600

найменувань інгредієнтів, які
закуповуються у провідних виробників зі

світовим ім'ям та проходять суворий
контроль якості вхідної сировини.

Один з провідних міжнародних партнерів –
найбільший у Європі виробник

декоративної косметики концерн
INTERCOS.

Також ми співпрацюємо з іншими
західними партнерами, такими як:

 
CLAVIS COSMETICS (Італія)

Fiabila (Франція)
Faber-Castell (Німеччина)

Schwan-Stabilo (Німеччина)
У компанії працює лабораторія контролю

якості продукції.
Фаберлік має 25 зареєстрованих патентів.
У Ліберленді компанія Faberlic розпочала

свою роботу з 2021 року.

 
 
 
 
 

 
Faberlic-Liberland

 
Сегодня Фаберлик – одна из ведущих

международных косметических компаний!
Фаберлик – это международная компания,

которая работает в 18 странах мира.
Высококачественной косметикой Фаберлик

с удовольствием пользуются более пяти
миллионов клиентов

За 15 лет компании Фаберлик на
различных международных конкурсах и

выставках было присвоено более 20
наград в различных номинациях,

подтверждающих высокое качество
продукции и эффективность бизнеса.

 
Наш собственный Центр научных

разработок – наша гордость!
Мы сотрудничаем с учеными кафедры

клеточной биологии и гистологии биофака
Московского Университета , которые
проводят для нас исследования на

культурах клеток.
Также с нами сотрудничает кафедра
хирургии Медицинской Академии им.

Сеченова.
В состав выпускаемой продукции входит
более 600 наименований ингредиентов,

которые закупаются у ведущих
производителей с мировым именем и
проходят строгий контроль качества

входящего сырья.
Один из ведущих международных
партнеров - крупнейший в Европе

производитель декоративной косметики
концерн INTERCOS.

Так же мы сотрудничаем и с другими
западными партнерами, такими как:

 
CLAVIS COSMETICS (Италия)

Fiabila (Франция)
Faber- Castell (Германия)

Schwan-Stabilo (Германия)
В компании работает лаборатория по

контролю качества продукции.
Фаберлик имеет 25 зарегистрированных

патента.
В Либерленде компания Faberlic начала

свою работу с 2021 года

 
 
 



 
Greenway-liberland

 
 

Greenway is a company that has a place for
aspiring beginners and professionals.

Greenway is a chain of eco-markets with a
wide range of eco-products for home and

everyday life, healthy lifestyle and personal
hygiene.

 
The company produces not only high-quality,
effective and useful products - it improves the
quality of your life by improving the ecology of

your personal space.
 

Greenway is a dynamic new project that
brings together companies and leadership
teams with a long history of success. There

are already more than 1 million of us. We have
come together to live environmentally, build

our careers, do what we love. We create a
strong business and attract the most modern

technologies and bright people to it.
The company began operations in Liberland

in 2021.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Greenway-Liberland

 
 

Greenway – компанія, в якій є місце
цілеспрямованим новачкам та

професіоналам.
Greenway - це мережа екомаркетів з

великим асортиментом екотоварів для
дому та побуту, здорового способу життя та

особистої гігієни.
 

Компанія випускає не лише якісну,
результативну та корисну продукцію – вона
покращує якість Вашого життя за рахунок
покращення екології особистого простору.

 
Greenway - це новий динамічний проект,

який об'єднав компанії та лідерські
команди з багаторічною історією успіху.

Нас уже понад 1 млн. людей. Ми
об'єдналися, щоб жити екологічно,

будувати кар'єру, займатися улюбленою
справою. Ми створюємо сильний бізнес та

залучаємо до нього найсучасніші технології
та яскравих людей.

У Ліберленді компанія розпочала
діяльність з 2021 року.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Greenway-Liberland

 
 

Greenway - компания, в которой есть место
целеустремленным новичкам и

профессионалам.
Greenway - это сеть экомаркетов с большим

ассортиментом экотоваров для дома и
быта, здорового образа жизни и личной

гигиены.
 

Компания выпускает не только
качественную, результативную и полезную
продукцию - она улучшает качество Вашей

жизни за счет улучшения экологии
личного пространства.

 
Greenway - это новый динамичный проект,

объединивший компании и лидерские
команды с многолетней историей успеха.

Нас уже более 1 млн. человек. Мы
объединились, чтобы жить экологично,

строить свою карьеру, заниматься
любимым делом. Мы создаем сильный

бизнес и привлекаем к нему самые
современные технологии и ярких людей.

В Либерленде компания начала
деятельность с 2021 года.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNICE - Liberland

 
 

The history of the cosmetic company UNICE
multibrand is a history of recognition and

leadership in the beauty industry. It all started
with a dream to make people happier and the

world more beautiful, which came true on
December 1, 2016 - the day the first catalog

was published. Subsequently, this dream
became the mission of the multi-brand. In

just two years of existence, the Company has
accomplished the impossible, winning the

hearts of Ukrainian families and firmly settling
in almost every home. And this is just the

beginning!
The secret of the popularity and commercial
success of UNICE multibrand is explained by
its uniqueness: the project has no analogues
in Ukraine. This is the first Ukrainian chain
cosmetics company that cooperates with a

number of brands, carefully monitoring
trends in the beauty and wellness segments

and offers its Clients only the best
assortment.

A scrupulous approach to the selection of
products stems from UNICE's desire to satisfy

all the needs of the customer. To this end,
Company President Sinan Sen and other

team members travel the world in search of
the most effective and natural products. 

The UNICE multibrand assortment is
impressive: perfumes, innovative care

cosmetics, ultra-fashionable decorative
cosmetics, collections for the little ones, food

supplements and home products. The
Company's products help everyone to look

100%, take care of themselves and loved ones
and keep their home clean.

 
The company began operations in Liberland

in 2021.
 
 

 
 
 
 

 
UNICE – Liberland

 
 

Історія косметичної компанії UNICE
multibrand (ЮНАЙС Мультібренд) – це

історія визнання та лідерства в індустрії
краси. Все почалося з мрії робити людей
щасливішими, а світ – прекраснішим, що
відбувся 1 грудня 2016 року – у день, коли
вийшов перший каталог. Згодом ця мрія
стала місією мультибренду. Лише за два

роки існування Компанія зробила
неможливе, завоювавши серця українських

сімей та міцно оселившись майже у
кожному будинку. І це тільки початок!

Секрет популярності та комерційного успіху
UNICE multibrand пояснюється його

унікальністю: проект не має аналогів в
Україні. Це перша українська мережева
косметична компанія, яка співпрацює з

цілою низкою брендів, ретельно
відстежуючи тенденції в сегментах beauty

та wellness та пропонує своїм Клієнтам
лише найкращий асортимент.

Скрупульозний підхід у виборі продукції
випливає з бажання UNICE задовольняти
усі потреби покупця. Для цього Президент
Компанії Сінан Cен та інші члени команди
подорожують світом у пошуках найбільш

ефективних та натуральних продуктів.
Асортимент UNICE multibrand вражає:

парфумерія, інноваційна косметика для
догляду, ультрамодна декоративна
косметика, колекції для найменших,
харчові добавки та засоби для дому.

Продукція Компанії допомагає кожному
виглядати на всі 100%, дбати про себе та
близьких та утримувати житло у чистоті.

 
Компанія розпочала діяльність у

Ліберленді з 2021 р.

 
 
 
 
 
 

 

 
UNICE – Liberland

 
 

История косметической компании UNICE
multibrand (ЮНАЙС Мультибренд) – это

история признания и лидерства в
индустрии красоты. Все началось с мечты
делать людей счастливее, а мир – более
прекрасным, свершившимся 1 декабря

2016-го года – в день, когда вышел первый
каталог. Впоследствии эта мечта стала

миссией мультибренда. Только за два года
существования Компания совершила

невозможное, завоевав сердца украинских
семей и крепко поселившись почти в
каждом доме. И это – только начало!

Секрет популярности и коммерческого
успеха UNICE multibrand объясняется его
уникальностью: у проекта нет аналогов в
Украине. Это первая украинская сетевая

косметическая компания, которая
сотрудничает с целым рядом брендов,

тщательно отслеживая тенденции в
сегментах beauty и wellness и предлагает

своим Клиентам только лучший
ассортимент.

Скрупулезный подход в выборе продукции
вытекает из желания UNICE удовлетворять

все потребности покупателя. Для этого
Президент Компании Синан Cен и другие
члены команды путешествуют по миру в

поисках наиболее эффективных и
натуральных продуктов. 

Ассортимент UNICE multibrand впечатляет:
парфюмерия, инновационная косметика по

уходу, ультрамодная декоративная
косметика, коллекции для самых

маленьких, пищевые добавки и средства
для дома. Продукция Компании помогает

каждому выглядеть на все 100%,
заботиться о себе и близких и содержать

жилище в чистоте.
 

Компания начала деятельность в
Либерленде с 2021 г.

 
 
 
 
 
 

 



Jerelia - Ліберланд
 
 

Jerelia це торгова марка українського
виробництва. Вся продукція цього

косметичного бренду виготовляється лише
українськими виробниками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerelia – це насамперед високоякісна
продукція. Всі товари виготовляються з

екологічно чистих та натуральних
матеріалів та повністю сертифіковані.

Продукція виготовлена   згідно з санітарно-
гігієнічними нормами та має висновки МОЗ

України.
Jerelia – це величезний асортимент товарів.

Продукція призначена для споживачів
будь-якої статі та віку. Широкий вибір

товарів включає косметичні засоби для
догляду за шкірою та волоссям, побутові

засоби для прибирання, продукти
здорового харчування.

Вільна Республіка Ліберленд стала
першою країною, куди вийшла компанія за

межі України

 
 
 
 
 

Jerelia - Liberland
 
 

Jerelia is a Ukrainian trade mark. All products
of this cosmetic brand are made only by the

Ukrainian manufacturers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerelia is above all high quality products. All
products are made from environmentally

friendly and natural materials and are fully
certified. The products are manufactured in

accordance with sanitary and hygienic
standards and have the conclusion of the

Ministry of Health of Ukraine.
 

Jerelia is a huge assortment of products. The
products are intended for consumers of any

gender and age. A wide range of products
includes cosmetics for skin and hair care,

household cleaning products, healthy food.
The Free Republic of Liberland was the first

country where the company appeared
outside of the Ukraine.

.
 
 
 
 

Jerelia - Liberland
 
 

Jerelia — это торговая марка украинского
производства. Вся продукция данного

косметического бренда изготавливается
только украинскими производителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerelia — это прежде всего
высококачественная продукция. Все

товары производятся из экологически
чистых и натуральных материалов и

полностью сертифицированы. Продукция
изготовлена согласно санитарно-

гигиеническим нормам и имеет
заключение Минздрава Украины.

Jerelia — это огромный ассортимент
товаров. Продукция предусмотрена для
потребителей любого пола и возраста.

Широкий выбор товаров включает в себя
косметические средства по уходу за кожей
и волосами, бытовые средства для уборки,

продукты здорового питания
Свободная Республика Либерленд явилась
первой страной, куда вышла компания за

пределы Украины

 
 
 
 



Farmasi-Liberland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компанія Farmasi була створена в 1950 р. і
розпочала свою діяльність з невеликого
сімейного бізнесу в передмісті Стамбула

(районі Омерлі), Туреччина з виробництва
лікарських препаратів. Згодом компанія

почала виробляти косметичні засоби для
догляду за шкірою та волоссям,

використовуючи набутий досвід та
технології роботи у фармацевтичній галузі.

До складу спеціально розроблених
формул і комплексів почали додаватися

натуральні екстракти, олії, вітаміни та
мінерали.

Сьогодні Farmasi - це турецька декоративна
косметика та засоби догляду за шкірою
класу люкс. Візитною карткою бренду є

використання натуральних інгредієнтів як у
засобах догляду за шкірою, так і в лінії

декоративної косметики.
Компанія зайшла до України у 2017 році

Ліберлендці стали отримувати продукцію,
починаючи з 2021 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmasi-Liberland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmasi was established in 1950 and started
as a small family business in the outskirts of

Istanbul (Omerli district), Turkey for the
production of pharmaceuticals. Over time, the

company began to produce cosmetics for
skin and hair care, using the acquired

experience and technologies of work in the
pharmaceutical industry. Natural extracts,
oils, vitamins and minerals were added to

specially developed formulas and complexes
.

Today Farmasi is a luxury Turkish decorative
cosmetics and skin care products. The
brand's trademark is the use of natural

ingredients both in skin care products and in
the line of decorative cosmetics.

The company entered Ukraine in 2017.
Liberlanders began receiving products

starting from 2021.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmasi-Liberland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компания Farmasi была создана в 1950 г. И
начала свою деятельность с небольшого
семейного бизнеса в пригороде Стамбула
(районе Омерли), Турция по производству
лекарственных препаратов. Со временем

компания начала производить
косметические средства по уходу за кожей

и волосами, используя приобретенный
опыт и технологии работы в

фармацевтической отрасли. В состав
специально разработанных формул и

комплексов начали добавляться
натуральные экстракты, масла, витамины

и минералы.
Сегодня Farmasi - это турецкая 

декоративная косметика и средства по 
уходу за кожей класса люкс. Визитной 

карточкой бренда является использование 
натуральных ингредиентов как в 

средствах по уходу за кожей, так и в линии 
декоративной косметики.

Компания зашла в Украину в 2017 году                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tupperware-Liberland
 
 
 

Tupperware - всесвітньо відомий виробник
ексклюзивного високоякісного посуду для
дому та кухні. Компанія була заснована в
1947 році в США хіміком Ерлом Сайлас

Таппер. Розробку, виробництво та
розповсюдження продукції здійснює

материнська компанія Tupperware Brands
Corporation.

У Ліберленді компанія розпочала
діяльність з 2021 р.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tupperware-Liberland
 
 
 

Tupperware is a world renowned
manufacturer of exclusive high quality home

and kitchen utensils. The company was
founded in 1947 in the United States by

chemist Earl Silas Tupper. The product is
developed, manufactured and distributed by

the parent company Tupperware Brands
Corporation.

The company began operations in Liberland
in 2021.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tupperware-Liberland
 
 
 

Tupperware — всемирно известный
производитель эксклюзивной

высококачественной посуды для дома и
кухни. Компания была основана в 1947 году

в США химиком Эрлом Сайласом
Таппером. Разработку, производство и

распространение продукции осуществляет
материнская компания Tupperware Brands

Corporation.
В Либерленде компания начала

деятельность с 2021 г

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLO DeFi Ecosystem - Liberland
 
 

Ми – команда професіоналів у сфері
партнерської взаємодії, яка об'єднала у собі
всі необхідні компетенції для створення та
реалізації комерційного продукту, якому на
сьогоднішній день на ринку немає аналогів
щодо переходу взаємодії від моделі CeFi до

DeFi!
CEO OLO та його команда мають безліч

успішних кейсів, залучених коштів більш
ніж на 10 млн $ з міжнародною командою

партнерів понад 350 000 чоловік!
Що отримує власник наших токенів?

Потенційне зростання вартості токенів на
біржі

Участь у найприбутковіших фінансових
DeFi – моделях ринку з першого дня:

- Стейкінг
- Фармінг

Участь у партнерському пулі - OLO
Blockchain Partners Network

Участь у нескінченній партнерській
програмі

 
 
 
 
 
 
 
 

OLO DeFi Ecosystem - Liberland
 
 

We are a team of professionals in the field of
partnerships, combining all the necessary
competencies to create and implement a
commercial product, which, today, has no
analogues on the market in terms of the
transition from the CeFi model to DeFi!

OLO CEO and his team have many successful
cases, attracted more than $ 10 million in

funds with an international team of partners
of over 350,000 people!

What does the holder of our tokens get?
Potential growth in the value of tokens on the

exchange
Participation in the most profitable financial

DeFi - market models from day one:
- Staking
- Farming

Participation in the partner pool - OLO
Blockchain Partners Network

Participation in an endless affiliate program

 
 
 
 
 
 

OLO DeFi Ecosystem - Liberland
 
 

Мы – команда профессионалов в области
партнёрского взаимодействия,

объединившая в себе все необходимые
компетенции для создания и реализации

коммерческого продукта, которому, на
сегодняшний день, на рынке нет аналогов

по переходу взаимодействия от модели
CeFi к DeFi!

CEO OLO и его команда имеют множество
успешных кейсов, привлечённых средств

более чем на 10 млн $ с
интернациональной командой партнёров

свыше 350 000 человек!
Что получает держатель наших токенов?

Потенциальный рост стоимости токенов на
бирже

Участие в самых прибыльных финансовых
DeFi - моделях рынка с первого дня:

- Стейкинг
- Фарминг

Участие в партнерском пуле - OLO
Blockchain Partners Network

Участие в бесконечной партнёрской
программе

 
                          

 
 
 
 
 



GDA Capital
 
 

GDA Capital надає маркетингові послуги
компаніям, що займаються цифровими

активами, включаючи стратегії виведення
ринку, PR, спільноти, розробку токеноміки.
Команда GDA Capital має великий досвід
виведення на ринок нових технологій, а
також допомоги існуючим компаніям у

прискоренні їх зростання.
Наша велика мережа складається з
партнерів з маркетингу, галузевих

експертів та підприємців з
безпрецедентним досвідом. GDA Capital

працював з деякими з найбільших
блокчейн-проектів у світі та має досвід
роботи у всіх секторах та на всіх ринках.

 
 
 
 

GDA Capital
 
 

GDA Capital provides marketing services to
digital asset companies including go-to-

market strategies, PR, communities,
tokenomics development.

The GDA Capital team has extensive
experience in bringing new technologies to

market as well as helping existing companies
accelerate their growth.

Our extensive network consists of marketing
partners, industry experts and entrepreneurs

with unparalleled experience. GDA Capital
has worked with some of the largest

blockchain projects in the world and has
experience in all sectors and all markets.

 

 
 
 
 
 
 

GDA Capital
 
 

GDA Capital оказывает маркетинговые
услуги компаниям, занимающимся

цифровыми активами, включая стратегии
вывода на рынок, PR, сообщества,

разработку токеномики.
Команда GDA Capital имеет обширный опыт

вывода на рынок новых технологий, а
также помощи существующим компаниям

в ускорении их роста.
Наша обширная сеть состоит из партнеров

по маркетингу, отраслевых экспертов и
предпринимателей с беспрецедентным

опытом. GDA Capital работал с некоторыми
из крупнейших блокчейн-проектов в мире и

имеет опыт работы во всех секторах и на
всех рынках.

 
                          

 
 
 
 
 

Accelerating Disruptive
Blockchain Companies

We help scale companies globally.

 

Подробнее...More...
Докладніше...

https://gda.capital
https://gda.capital
https://gda.capital


Cointelligence
 
 

Cointelligence створює інструменти для
приватних осіб та організацій, що
дозволяють краще взаємодіяти з

криптоіндустрією. Це включає освітню
платформу Cointelligence Academy та

інструменти об'єктивного спостереження за
ринком, такі як рейтингова система біржі.

Cointelligence також обслуговує компанії, які
мають конкретні потреби в дослідженнях

блокчейнів або криптовалют з таких тем, як
активи, постачальники послуг та біржі.

 
 

Cointelligence
 
 

Cointelligence creates tools for individuals
and organizations to better engage with the

crypto industry. This includes the
Cointelligence Academy educational platform
and objective market surveillance tools such

as the exchange rating system. Cointelligence
also serves companies that have specific

blockchain or cryptocurrency research needs
on topics such as assets, service providers,

and exchanges.

 
 

 
 
 
 
 
 

Cointelligence 
 
 

Cointelligence создает инструменты для
частных лиц и организаций, позволяющие

лучше взаимодействовать с
криптоиндустрией. Это включает в себя

образовательную платформу Cointelligence
Academy и инструменты объективного

наблюдения за рынком, такие как
рейтинговая система биржи. Cointelligence
также обслуживает компании, у которых

есть конкретные потребности в
исследованиях блокчейнов или

криптовалют по таким темам, как активы,
поставщики услуг и биржи.
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https://www.cointelligence.com/
https://www.cointelligence.com/
https://www.cointelligence.com/


Thra Al Watan
 
 

Thra Al Watan - це компанія з Саудівської
Аравії, яка має глобальний і національний

досвід і керована активним менеджментом.
Завдяки широкій співпраці з національним

та міжнародним бізнесом, Thra Al Watan
завойовує довіру унікальних партнерів на

ринку.
Таким чином, наші виконавчі та

управлінські команди направляють нашу
компанію, щоб надавати помітний вплив у
кількох секторах, пропонуючи високоякісні

послуги, які покращують світ бізнесу.
Ми активно працюємо в регіоні MENA, і

зараз ми працюємо над великими
інвестиційними проектами в КСА, ОАЕ,

Іраку, Йорданії та Єгипті.

 
 

Thra al watan
 
 

Thra Al Watan is a Saudi Arabian company
with global and national expertise and active

management.
Through extensive cooperation with national
and international business, Thra Al Watan is
gaining the trust of unique partners in the

market.
In this way, our executive and management

teams guide our company to make a
significant impact across multiple sectors by

offering high quality services that improve the
business world.

We are active in the MENA region and are
currently working on major investment

projects in KSA, UAE, Iraq, Jordan and Egypt.
 
 

 
 
 

Thra Al Watan
 
 

Thra Al Watan - это компания из
Саудовской Аравии, обладающая

глобальным и национальным опытом и
управляемая активным менеджментом.
Благодаря широкому сотрудничеству с

национальным и международным
бизнесом, Thra Al Watan завоевывает

доверие уникальных партнеров на рынке.
Таким образом, наши исполнительные и
управленческие команды направляют

нашу компанию, чтобы оказывать заметное
влияние в нескольких секторах, предлагая

высококачественные услуги, которые
улучшают мир бизнеса.

Мы активно работаем в регионе MENA, и в
настоящее время мы работаем над

крупными инвестиционными проектами в
КСА, ОАЭ, Ираке, Иордании и Египте.
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https://taw.com.sa/
https://taw.com.sa/
https://taw.com.sa/


Парк з Розробок, Технологій та
Досліджень, Шарджа (SRTI Park)

 
Ласкаво просимо до SRTI Park

Розташований у штаб-квартирі SRTI Park,
воротах регіону до інновацій та зростання

бізнесу,
парк SRTI пропонує неймовірну
різноманітність як творчих, так і

традиційні приміщення для зустрічей і
заходів.

«Творчість – це вигадування нового.
Інновації роблять нове» – ми йдемо в ногу зі

світовими тенденціями чинити трохи
інакше. У конференц-центрі команда
пропонує індивідуальні рішення та

нестандартні варіанти проведення заходів,
обладнання для заходів та креативні

продукти харчування та напої.
Вибір підтримується найновішими

технологіями.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коли справа доходить до наших
майданчиків, можливості справді безмежні.

Із спільних
зустрічей і гала-вечерів під зірками, від
виставок, наповнених інноваціями, до

форумів, що наводять на роздуми в чудовій
обстановці, кожен знайде щось для себе.

Прихильність до створення творчих та
унікальних заходів лежить в основі

команди SRTIP,
від розробки концепції, тематики місця
проведення та оформлення заходу до

розробки бренду та маркетингу кампанії.
«Ми розуміємо, що логіка приведе вас від А
до Б. Уява приведе вас куди завгодно." Це
причина того, що наша команда прагне
створювати надихаючі, захоплюючі та

ефективні заходи, які залишать у гостей
незабутні враження.

 

 
 

Development, Technology and
Research Park, Sharjah (SRTI Park)

 
WELCOME TO SRTI Park

Located at the headquarters of SRTI Park, the
region's gateway to innovation and business

growth,
SRTI park offers an incredible variety of both

creative and
traditional meeting and event rooms.

“Creativity is inventing something new.
Innovations make new things ”- we keep up

with the global tendencies to act a little
differently. In the conference center, the team
offers customized solutions and custom event

options, event equipment and creative food
and beverages.

The choice is supported by the latest
technology.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When it comes to our venues, the possibilities
are truly endless. Of the joint

meetings and gala dinners under the stars,
from exhibitions filled with innovation to

thought-provoking forums in a magnificent
setting, there is something for everyone.

A dedication to creating creative and unique
events is at the heart of the SRTIP team,

from concept development, venue theme and
event design to brand development and

marketing, campaign development.
We understand that “Logic will take you from

A to B. Imagination will take you
anywhere. ” This is the reason our team
strives to create inspiring, engaging and

effective events that will leave guests with an
unforgettable experience.

 
 
 

 
 
 

Парк по Разработкам, Технологиям и
Исследованиям, Шарджа (SRTI Park)

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SRTI Park

Расположенный в штаб-квартире SRTI Park,
воротах региона к инновациям и росту

бизнеса,
парк SRTI предлагает невероятное
разнообразие как творческих, так и

традиционных помещения для встреч и
мероприятий.

«Творчество - это придумывание нового.
Инновации делают новое »- мы идем в ногу

с мировыми тенденциями поступать
немного иначе. В конференц-центре

команда предлагает индивидуальные
решения и нестандартные варианты

проведения мероприятий, оборудование
для мероприятий и креативные продукты

питания и напитки.
Выбор поддерживается новейшими

технологиями.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда дело доходит до наших площадок,
возможности поистине безграничны. Из

совместных
встреч и гала-ужинов под звездами, от

выставок, наполненных инновациями, до
наводящих на размышления форумов в

великолепной обстановке, каждый найдет
что-то для себя.

Приверженность созданию творческих и
уникальных мероприятий лежит в основе

команды SRTIP,
от разработки концепции, тематики места

проведения и оформления мероприятия до
разработки бренда и маркетинга

кампании.
Мы понимаем, что «Логика приведет вас из

точки А в точку Б. Воображение приведёт
Вас куда угодно.» Это причина того, что

наша команда стремится создавать
вдохновляющие, увлекательные и

эффективные мероприятия, которые
оставят у гостей незабываемые

впечатления.
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Машинобудівне підприємство
«Татра-Юг»

 
Українська компанія, яка виготовляє сучасні

трамвайні вагони. Вони за своїми технічними,
ергономічними параметрами та дизайном стоять

в одному ряду з найкращими світовими
зразками.

Протягом багатьох років компанія «Татра-Юг»
займає лідируючу позицію серед виробників
трамвайних вагонів у Східній Європі, будучи

повністю українським виробником. Ми досягли
локалізації виробництва до 95%.

За 22 роки роботи наші трамваї довели свою
високу комфортність та економічність. Вони
надійні та пристосовані до складних умов

експлуатації.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переваги компанії «Татра-Юг»:
 

повністю український виробник — ми досягли
95% локалізації виробництва та забезпечуємо

робочими місцями людей на понад 100
підприємствах по всій Україні;

досвід – ми виробляємо трамвайні вагони вже
понад 20 років, при цьому є ідейними

послідовниками чеської компанії «ЧКД Татра»,
яка займалася випуском трамваїв з 1927 року;

економія електроенергії - наші вагони
споживають до 46% менше електроенергії, ніж їх

аналоги;
гарантія якості – високі характеристики нашої

продукції підтверджені міжнародними
сертифікатами якості;

низька ціна — завдяки повному циклу
виробництва на території України, наші вагони

значно дешевші за свої аналоги;
сервіс — у нас вироблена унікальна система

моніторингу роботи наших вагонів, яка щодня
обробляє інформацію про їхню експлуатацію та

передає до сервісного центру;
гнучкість - ми надаємо гнучкі умови своїм
клієнтам, як щодо дизайну екстер'єру та
інтер'єру, так і за термінами та умовами

постачання;
позитивні відгуки — трамваї компанії «Татра-Юг»
успішно експлуатуються у 22 містах України, їхню

безвідмовну роботу підтверджують усі
експлуатаційні організації;

екологічність — трамвай не забруднює
навколишнє середовище, що є вкрай важливим

для великих міст та промислових центрів,
особливо при такому суттєвому зростанні
захворювань органів дихання у населення

України.
 
 
 
 

 
Machine-building enterprise 

Tatra-Yug
 

Ukrainian company that manufactures modern
tram cars. In terms of their technical, ergonomic

parameters and design, they are on a par with the
world's best examples.

For many years, the Tatra-Yug company has been a
leading manufacturer of tram cars in Eastern
Europe, being at the same time a completely
Ukrainian manufacturer. We have achieved

production localization up to 95%.
For 22 years of operation, our trams have proven

their high comfort and efficiency. They are reliable
and adapted to difficult operating conditions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advantages of the Tatra-Yug company:
 

wholly Ukrainian manufacturer - we have reached
95% of production localization and provide jobs for

people in more than 100 enterprises throughout
Ukraine;

experience - we have been producing tram cars for
over 20 years, while being the ideological followers
of the Czech company ČKD Tatra, which has been

producing trams since 1927;
energy savings - our cars consume up to 46% less

electricity than their counterparts;
quality assurance - high characteristics of our

products are confirmed by international quality
certificates;

low price - due to the full production cycle on the
territory of Ukraine, our cars are much cheaper than

their counterparts;
service - we have developed a unique system for
monitoring the operation of our cars, which daily
processes information about their operation and

transfers it to the service center;
flexibility - we provide flexible conditions to our

clients, both in terms of exterior and interior design,
and in terms and conditions of delivery;

positive feedback - trams of the Tatra-Yug company
are successfully operated in 22 cities of Ukraine,
their trouble-free operation is confirmed by all

operating organizations;
environmental friendliness - the tram does not

pollute the environment, which is extremely
important for large cities and industrial centers,

especially with such a significant increase in
respiratory diseases among the population of

Ukraine.
 
 
 
 
 
 

Машиностроительное
предприятие Татра- Юг

 
Украинская компания, которая производит

современные трамвайные вагоны. Они по своим
техническим, эргономическим параметрам и

дизайну стоят в одном ряду с лучшими
мировыми образцами.

На протяжении многих лет компания «Татра-Юг»
занимает лидирующее место среди

производителей трамвайных вагонов в
Восточной Европе, являясь при этом полностью

украинским производителем. Мы достигли
локализации производства до 95%.

За 22 года работы наши трамваи доказали свою
высокую комфортность и экономичность. Они

надежны и приспособлены к сложным условиям
эксплуатации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества компании «Татра-Юг»:
 

полностью украинский производитель — мы
достигли 95% локализации производства и

обеспечиваем рабочими местами людей на более
чем 100 предприятиях по всей Украине;

опыт — мы производим трамвайные вагоны уже
более 20 лет, при этом являемся идейными
последователями чешской компании «ЧКД

Татра», которая занималась выпуском трамваев с
1927 года;

экономия электроэнергии — наши вагоны
потребляют до 46% меньше электроэнергии, чем

их аналоги;
гарантия качества — высокие характеристики

нашей продукции подтверждены
международными сертификатами качества;

низкая цена — благодаря полному циклу
производства на территории Украины, наши

вагоны значительно дешевле своих аналогов;
сервис — у нас выработана уникальная система

мониторинга работы наших вагонов, которая
ежедневно обрабатывает информацию об их
эксплуатации и передает в сервисный центр;
гибкость — мы предоставляем гибкие условия

своим клиентам, как относительно дизайна
экстерьера и интерьера, так и по срокам и

условиям поставок;
положительные отзывы — трамваи компании

«Татра-Юг» успешно эксплуатируются в 22
городах Украины, их безотказную работу

подтверждают все эксплуатационные
организации;

экологичность — трамвай не загрязняет
окружающую среду, что крайне важно для

больших городов и промышленных центров,
особенно при таком существенном росте

заболеваний органов дыхания у населения
Украины.
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GOLDEN MEMBERSHIP of CCI Ukraine-Liberland:

                  
ЗОЛОТЕ ЧЛЕНСТВО ТПП Україна-Ліберленд:              

 
ЗОЛОТОЕ ЧЛЕНСТВО ТПП Украина-Либерленд:                            

                           
 
 



GinJob
 
 

GinJob – платформа для вирішення
побутових проблем

 
GinJob – це платформа для взаємодії люди
⇔ людидля вирішенняпобутових, освітніхта

іншихнескладних завдань з метою дати
можливість обміняти свої знання, досвід,

кваліфікацію на додатковий заробіток
 

ДАНА ПЛАТФОРМА ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ
БЕЗРОБІТТЯ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ!

 
ЕКОНОМІКА GINJOB — ЦЕ ПЛАТНА

ПІДПИСКА!
 

Допомагаючи створювати економіку
GINJOB – ви допомагаєте створити

економіку Ліберленду

 
 
 

GinJob
 
 

GinJob - a platform for solving everyday
problems

 
GinJob is a platform for interaction between

people ⇔ people for solving everyday,
educational and other not difficult tasks in

order to give an opportunity to exchange your
knowledge, experience, qualifications for

additional income
 

THIS PLATFORM SOLVES THE PROBLEM
UNEMPLOYMENT AND SELF-REALIZATION!

 
GINJOB ECONOMY IS A PAID SUBSCRIPTION!

 
By helping build the GINJOB economy - you
are helping to build the Liberland economy

.
 
 

 
 
 

GinJob
 
 

  GinJob – платформа для решения
бытовых проблем

 
GinJob – это платформа для

взаимодействия люди ⇔люди для
решения бытовых, образовательныхи
другихне сложных задач с целью дать

возможностьобменять своизнания, опыт,
квалификацию на дополнительный

заработок
 

ДАННАЯ ПЛАТФОРМА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
БЕЗРАБОТИЦЫ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ!

 
ЭКОНОМИКА GINJOB — ЭТО ПЛАТНАЯ

ПОДПИСКА!
 

Помогая создавать экономику GINJOB - вы
помогаете создать экономику Либерленда
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EN                Benefits of membership in the Ukraine-Liberland Chamber of Commerce

 
• Expand your capabilities and become part of the B2G dialogue through the policy platform of the Ukraine-Liberland Chamber of Commerce and Industry
• Get help with business and leisure travel to Liberland with our Visit Liberland Concierge Service
• Share your experience with other member companies - become a speaker on the Youtube channels of the Chamber
• Raise any issue that your company considers important through an official position
• Join the events of partner companies of the Ukraine-Liberland Chamber of Commerce
• Promote your company, brand or service using the Chamber's partnership opportunities through media opportunities
• Enter new markets thanks to the opportunity to invest in your business with our partners and thanks to our translation business, which covers 40+ 
 languages   and operates 24/7/365
• Subscribe to the mailing lists of the Chamber and the Embassy of the Free Republic of Liberland in Ukraine to keep abreast of everything that happens in
Liberland, Ukraine and the international arena.
• We are ready to put you in touch with senior government officials of the Free Republic of Liberland, where you can directly voice your concerns
• Grow professionally by attending a wide range of educational events of partner companies of the Ukraine-Liberland Chamber of Commerce

UK                     Переваги членства в Торговельній палаті Україна-Ліберленд     
                                                    
• Розширте свої можливості та станьте частиною діалогу B2G через платформу політики Торгово-Промислової Палати Україна-Ліберленд
• Отримайте допомогу з діловими та туристичними поїздками до Ліберленду завдяки нашому консьєрж-сервісу Visit Liberland
• Поділіться своїм досвідом з іншими компаніями-членами – станьте спікером на Youtube каналах Палати
• Підніміть будь-яке питання, яке ваша компанія вважає важливим через офіційну позицію
• Приєднуйтесь до заходів компаній-партнерів Торгово-Промислової Палати Україна-Ліберленд
• Просувайте свою компанію, бренд чи послугу, використовуючи можливості партнерства Палати через медіа можливості
• Виходьте на нові ринки завдяки можливості інвестування у ваш бізнес нашими партнерами та завдяки нашому перекладацькому бізнесу, який
покриває 40+ мов та працює в режимі 24/7/365
• Підпишіться на розсилки Палати та Посольства Вільної Республіки Ліберленд в Україні, щоб бути в курсі всього, що відбувається в Ліберленді,
Україні та міжнародній арені.
• Ми готові пов'язати вас з високопоставленими урядовцями Вільної Республіки Ліберленд, де ви можете безпосередньо озвучити свою проблему.
• Зростайте професійно, відвідуючи широкий спектр освітніх заходів компаній-партнерів Торгово-Промислової Палати Україна-Ліберленд

 

RU                    Преимущества членства в Торговой Палате Украина-Либерленд 
                                           

• Расширьте свои возможности и станьте частью диалога B2G через платформу политики Торгово-Промышленной Палаты Украина-Либерленд
• Получите помощь с деловыми и туристическими поездками в Либерленд благодаря нашему консьерж-сервису Visit Liberland
• Поделитесь своим опытом с другими компаниями-членами - станьте спикером на Youtube каналах Палаты
• Поднимите любой вопрос, который ваша компания считает важным, через официальную позицию
• Присоединяйтесь к мероприятиям компаний-партнёров Торгово-Промышленной Палаты Украина-Либерленд
• Продвигайте свою компанию, бренд или услугу, используя возможности партнерства Палаты через медиа возможности
• Выходите на новые рынки благодаря возможности инвестирования в ваш бизнес нашими партнёрами и благодаря нашему переводческому
бизнесу, который покрывает 40+ языков и работает в режиме 24/7/365
• Подпишитесь на рассылки Палаты и Посольства Свободной Республики Либерленд в Украине, чтобы быть в курсе всего, что происходит в
Либерленде, Украине и международной арене
• Мы готовы вас связать с высокопоставленными правительственными чиновниками Свободной Республики Либерленд, где вы можете напрямую
озвучить свою проблему
• Растите профессионально, посещая широкий спектр образовательных мероприятий компаний-партнёров Торгово-Промышленной Палаты
Украина-Либерленд

 
 



 

International B2G interaction
Міжнародна взаємодія B2G

       Международное взаимодействие B2G
                         

Networking Heads of Chambers of Commerce Ukraine-
Liberland and Russia-Liberland
Нетворкінг Глав Торгових Палат Україна-Ліберленд
та Росія-Ліберленд
Нетворкинг Глав Торговых Палат Украина-Либерленд
и Россия-Либерленд

CCI Ukraine Liberland presents the Montelibero project,
Montenegro

ТПП Україна Ліберленд представляє проект
Montelibero, Чорногорія

ТПП Украина Либерленд представляет проект
Montelibero, Черногория

Montelibero How to legalize your residency in Montenegro
Montelibero How to legalize ваше місцезнаходження в

Montenegro
Montelibero How to legalize your residency in Montenegro

Sealand & Liberland, two dreams of freedom
Сіленд & Ліберленд, дві мрії про свободу
Силенд & Либерленд, две мечты о свободе

About the principality of Sealand
Про князівство Сіленд
О княжестве Силенд

https://www.youtube.com/watch?v=oO44Yfhq_YM
https://www.youtube.com/watch?v=ekZY4Tj6fVw
https://www.youtube.com/watch?v=ck9AGZx7cxc
https://www.youtube.com/watch?v=WEhBdLyjsaI
https://www.youtube.com/watch?v=ARdMTqGuccE


 

Events announced by CCI Ukraine-Liberland
Заходи, що анонсуються ТПП Україна-

Ліберленд
Мероприятия, анонсируемые ТПП Украина-

Либерленд      
 

Financial independence courses from the Ukrainian
Youtube channel "Running Banker"
Курси фінансової незалежності від українського
Youtube каналу «Бегучий банкір»
Курсы финансовой независимости от украинского
Youtube канала «Бегущий банкир»

BIG MONEY University from teachers from the TOP-30
FORBES UKRAINE list

Університет BIG MONEY від викладачів зі списку TOP-
30 FORBES UKRAINE

Университет BIG MONEY от преподавателей из
списка TOP-30 FORBESUKRAINE

https://onistrat-finance.com/
https://bigmoneyuniversity.com/bmu_new


Libertrans24

Russian-language channel RED-LINE TV - channel # 1 in Russian, broadcasting information about
Liberland to 15 Russian-speaking countries
Російськомовний канал RED-LINE TV –канал №1 російською мовою, що транслює інформацію про
Ліберленд на 15 російськомовних країн
Русскоязычный канал RED-LINE TV –канал №1 на русском языке, транслирующий информацию о
Либерленде на 15 русскоязычных стран

Freedom for Liberland! Freedom for Liberland!
 

Freedom for Liberland! Свобода для Ліберленду!
 

Freedom for Liberland! Свобода для Либерленда!

Liberland 2021. Presentation of Ambassador Denis
Yuzhakov. Part 1. Territory
Ліберленд 2021. Презентація Посла Южакова Дениса.
Частина 1. Територія
Либерленд 2021. Презентация Посла Южакова
Дениса. Часть1. Территория

MEDIA МЕДІА МЕДИА
 

Content about the Free Republic of Liberland is translated by our translation agencies:
Контент про Вільну Республіку Ліберленд перекладається нашими агентствами

перекладів:
Контент про Свободную Республику Либерленд переводится нашими агентствами

переводов:

Lingvo24

https://lingvo24.net
http://libertrans24.xyz
https://www.youtube.com/c/RedLineTV1/
https://www.youtube.com/watch?v=quDp5I_YnFA
https://www.youtube.com/watch?v=ZWN--UQ41cw&list=PLPNmEakJcWJEDqInKREpgtitgmOmGRNQi&index=18


 

Liberland Significant Dates
Ліберлендські значні дати

  Либерлендские значимые даты
                     

Anniversary of the creation of Liberland. A kind of countdown of
what has been done during the period when the flag was installed
on the island
5th Anniversary of Liberland - President's opening remarks
Річниця створення Ліберленду. Своєрідний відлік того, що
зроблено за період встановлення прапора на острові
5-річчя Ліберленда – вступне слово президента

Liberland 6th Anniversary
 

Floating man
The very first and only so far the Festival, which annually attracts
Liberlands from all over the world
Floating Man
Найперший і єдиний поки що Фестиваль, куди щороку 
з'їжджаються ліберлендці з усього світу
Самый первый и единственный пока Фестиваль, куда 

Годовщина создания Либерленда. Своеобразный отсчёт того что сделано за период
установки флага на острове
5-летие Либерленда - вступительное слово президента

ежегодно съезжаются либерлендцы со всего мира

https://www.youtube.com/watch?v=2IlQjn_Eq8Q&list=PLPNmEakJcWJEDqInKREpgtitgmOmGRNQi&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=CKhQ2vuDEn4
https://www.youtube.com/watch?v=RB2ym52xOcw&list=PLPNmEakJcWJEDqInKREpgtitgmOmGRNQi&index=63


The company aims to promote information on railway modeling to a Russian-speaking audience from 15 countries.
We researched this industry and realized that there is way too little information about world manufacturers of models
of railways of all scales that is translated into Russian, and there is no news from this industry, or there are very very
few of them.
We decided to fill this gap and release our own videos on Liberland Railways.

Компанія спрямована на просування для російськомовної аудиторії з 15 країн інформації про залізничне
моделювання. Ми досліджували цю галузь і зрозуміли, що, на російську мову перекладається категорично
мало інформації про світових виробників моделей залізниць всіх машстабів, і немає жодних новин з даної

індустрії, або їх критично мало.
Ми вирішили заповнити цю прогалину та випускаємо на каналі Liberland Railways ролики власного

виробництва.

Компания направлена на продвижение для русскоговорящей аудитории из 15 стран информации о
железнодорожном моделировании. Мы исследовали эту отрасль и поняли что, на русский язык переводится
категорически мало информации о мировых производителях моделей железных дорог всех масштабов, и
нет никаких новостей из данной индустрии, или их критически мало.
Мы решили восполнить этот пробел и выпускаем на канале Liberland Railways ролики собственного
производства.

Website

 

Business and hobby support - opening new
Youtube channels  

      Підтримка бізнесу та хобі - відкриття
нових Youtube каналів

    Поддержка бизнеса и хобби - открытие
новых Youtube каналов

      

Since 2021, the Ukraine-Liberland Chamber of Commerce and Industry has launched a number of industry
projects on YouTube

З 2021 року Торгово-Промислова Палата Україна-Ліберленд стартувала низка галузевих
проектів у Ютубі

С 2021 года Торгово-Промышленная Палата Украина-Либерленд стартовала ряд отраслевых
проектов в Ютубе

Liberland Railways 

https://www.youtube.com/channel/UC9IQTnMXDIb6UkESQRbVUWw/videos
https://www.iccukraine-liber.land/liberland-railways-liberlendskie-zheleznye-dorogi/


Liberland Telemedicine Project
The goal of the project is to import information from the English-speaking segment to 15 Russian-speaking countries
on telemedicine, telehealth, medical innovation.

Проект телемедицини з Ліберленду
Мета проекту - імпортувати інформацію з англомовного сегменту на 15 російськомовних країн з

телемедицини, телеохорони здоров'я, медичних інновацій.
 

Проект телемедицины из Либерленда
Цель проекта — импортировать информацию из англоязычного сегмента на 15 русскоговорящих стран по
телемедицине, телездравоохранению, медицинским инновациям.

Airline from Liberland. Business aviation consulting.
We work 24/7 and serve clients all over the world.
We manage takeoff and landing slots at all airfields in the world, so we organize your flights from start to finish.

Авіакомпанія з Ліберленду. Консалтинг щодо ділової авіації.
Працюємо в режимі 24/7 та обслуговуємо клієнтів у всьому світі. Ми керуємо 

слотами зльотів та посадок на всіх аеродромах світу, тому організуємо ваші польоти від початку до кінця.

Авиакомпания из Либерленда. Консалтинг по деловой авиации.
Работаем в режиме 24/7 и обслуживаем клиентов по всему миру.
Мы управляем слотами взлётов и посадок на всех аэродромах мира, поэтому организуем ваши полёты от
начала и до конца.

 

Website

Website

Liberland Medical

Liberland Business Air

https://www.youtube.com/channel/UCS5BXrL4CFBU7dA0XQSMuYg/videos
https://www.iccukraine-liber.land/liberland-medical/
https://www.youtube.com/channel/UCUw5ghq92DWjnb0IJkcbLGA/videos
https://www.iccukraine-liber.land/liberland-business-air/


Investment Company from Liberland.
We have a proven track record of helping companies expand overseas.

This includes raising private and venture capital to expand the business into new markets and win-win M&A
brokerage services anywhere in the world.

We conduct the entire process on crystal clear terms and have transparent commissions.

Liberland Investment International is a company with a pool of investors from all over the world who are ready to
finance any business in B2B mode.

Інвестиційна компанія з Ліберленду.
Ми маємо підтверджений досвід надання допомоги компаніям у розширенні за кордоном.

 
Це включає залучення приватного та венчурного капіталу для розширення бізнесу на нові ринки та

безпрограшні брокерські послуги злиття або поглинання в будь-якій точці світу.
 

Ми ведемо весь процес на кришталево чітких умовах і маємо прозорі комісії
 

Liberland Investment International - компанія, яка має пул інвесторів з усього світу, готових фінансувати будь-
який бізнес у режимі B2B.

 
Инвестиционная Компания из Либерленда.
Мы имеем подтвержденный опыт оказания помощи компаниям в расширении за рубежом.

Это включает в себя привлечение частного и венчурного капитала для расширения бизнеса на новые рынки
и беспроигрышные брокерские услуги слияния или поглощения в любой точке мира.

Мы ведем весь процесс на кристально четких условиях и имеем прозрачные комиссии.

Liberland Investment International — компания имеющая пул инвесторов со всего мира, готовых
финансировать любой бизнес в режиме B2B.

Website

Liberland Investment International

https://www.iccukraine-liber.land/liberland-investment-international/
https://www.youtube.com/channel/UCCkWLRsmc6I9xL9Xjm5aA9g/videos


Construction company from Liberland. Consulting on frame and prefabricated houses.
The goal of the project is to convey information to the Russian-speaking audience about the prefabricated house
industry, about the main players in the industry, fresh proposals, new ideas.

Будівельна компанія із Ліберленду. Консалтинг по каркасних та швидкомонтованих будинках.
Мета проекту - донести інформацію російськомовної аудиторії про галузь швидкомонтованих 

будинків, про основних гравців галузі, свіжі пропозиції, нові ідеї.
.

Строительная компания из Либерленда. Консалтинг по каркасным и быстровозводимым домам.
Цель проекта — донести информацию русскоязычной аудитории об отрасли быстровозводимых домов, об
основных игроках отрасли, свежих предложениях, новых идеях.

Website

Liberland House Construction
 

https://www.youtube.com/c/NorskHomeConstruction/videos
https://www.iccukraine-liber.land/liberland-house-construction/


 

Liberland Offshore International

         We are a company registered in the Free Republic of 
      Liberland and offering a wide range of services to those
    clients who work in international business and are 
  thinking about the possibility of not being tied to
 one country.

LIBERLAND OFFSHORE INTERNATIONAL 
- offshore company from Liberland

– офшорна компанія з Ліберленду
– офшорная компания из Либерленда

           Мы являемся компанией, зарегистрированной в  
        Свободной Республике Либерленд и предлагаем   
      широкий спектр услуг тем клиентам, которые 
    работают в международном бизнесе и 
   задумываются о возможности не быть 
  привязанным к одной стране.

          Ми є компанією, що зареєстрована у Вільній 
      Республіці Ліберленд і пропонуємо широкий спектр 
    послуг тим клієнтам, які працюють у міжнародному 
  бізнесі та замислюються про можливість не бути 
 прив'язаним до однієї країни.

https://www.iccukraine-liber.land/liberland-offshore-international/
https://www.youtube.com/watch?v=AfczAyNDXdA


- we have received dozens of requests from performers from Ukraine, Czech Republic, Germany, Belarus,
Russia, Turkey, Croatia, Romania for the placement of singles with greetings to the Liberlands and
Liberland FM listeners.
We are in the process of updating the radio concept and have released the media book Liberland FM -
2021.

- ми отримали десятки запитів від виконавців з України, Чехії, Німеччини, Білорусі, Росії,
Туреччини, Хорватії, Румунії на розміщення синглів із вітанням до ліберлендців та слухачів
Ліберленд ФМ.
Ми в процесі оновлення концепту радіо та випустили медіакнигу Liberland FM – 2021.

- мы получили десятки запросов от исполнителей из Украины, Чехии, Германии, Беларуси,
России, Турции, Хорватии, Румынии на размещение синглов с приветствием к либерлендцам и
слушателям Либерленд ФМ.
Мы в процессе обновления концепта радио и выпустили медиакнигу  Liberland FM - 2021.

The culture Культура Культура

Liberland, Ukraine and the world
Ліберленд, Україна тасвіт
Либерленд, Украина и мир

 

Music radio station Liberland FM
 

Музична радіостанція "Liberland FM"
 

Музыкальная радиостанция Liberland FM
 

https://liberland.fm/


Liberland Pets Animal Contest

Конкурс тварин Liberland Pets

Конкурс животных Liberland Pets

In the spring of 2021, we held a Liberland animal contest, in which cats and dogs
from 6 cities of Ukraine participated

Навесні 2021 р. ми провели конкурс тварин Ліберленду, в якому брали
участь кішки та собаки з 6 міст України.

Весной 2021 г мы провели конкурс животных Либерленда, в котором
участвовали кошки и собаки из 6 городов Украины

https://telegra.ph/LIBERLAND-ZOO-Contest-12-23


B2C direction
Напрямок B2C

 Направление B2C 

Liberland club
In 2021, the Club worked on the concept of gifts from member companies Amway-Liberland,

Faberlic-Liberland, Greenway-Liberland, Unice-Liberland, Jerelia-Liberland, Farmasi-Liberland for
reposting information about Liberland and its events.

Liberland Club
У 2021 році Клуб працював за концепцією подарунків від компаній-членів Amway-Liberland,

Faberlic-Liberland, Greenway-Liberland, Unice-Liberland, Jerelia-Liberland, Farmasi-Liberland за
репостинг інформації про Ліберленд та події

Liberland Club
В 2021 году Клуб работал по концепции подарков от компаний-членов Amway-Liberland,

Faberlic-Liberland, Greenway-Liberland, Unice-Liberland, Jerelia-Liberland, Farmasi-Liberland за
репостинг информации о Либерленде и событий палаты



YouTube channel RED-LINE TV
   Official channel of the Ukraine-Liberland Chamber of Commerce and Industry
     Channel # 1 about Liberland in Russian, watched by 15 Russian-speaking countries
       Subscribe - and be the first to know Liberland news!

YouTube канал RED-LINE TV
  Офіційний канал Торгово-Промислової Палати Україна-Ліберленд
   Канал №1 про Ліберленд російською мовою, який дивляться
  15 російськомовних країн
 Підписуйся – і дізнавайся новини Ліберленда Першим!

       YouTube канал RED-LINE TV
    Официальный канал Торгово-Промышленной Палаты Украина-Либерленд
  Канал №1 о Либерленде на русском языке, который смотрят 15 русскоговорящих стран
Подписывайтся – и узнавай новости Либерленда Первым!

Translation agency from Liberland Libertrans24

-Written translation into 40+ languages
-Localization
-Copyright and rewrite in 10+ languages
- Layout and design of documents,
presentations
-Making or translating videos,
voiceover video or
editing in another language
- interpretation, negotiations
- multilingual projects
- individual project

 

 

Агентство переводов из Либерленда Libertrans24
 

-Письменный перевод на 40+ языков
-Локализация

-Копирайт и рерайт на 10+ языках
-Вёрстка и дизайн документов,

презентаций
-Изготовление или перевод видео,

озвучка видео или
монтаж на другом языке

- устный перевод, переговоры
- мультиязычные проекты
- индивидуальный проект

 
 
 
 
 
 
 

Website

Агенція перекладів з Ліберленду Libertrans24
-Письмовий переклад 40+ мов

-Локалізація
-Копірайт та рерайт 10+ мовами
-Верстка та дизайн документів,

презентацій
-Виготовлення або переклад відео,

озвучення відео або
монтаж іншою мовою

- усний переклад, переговори
- мультимовні проекти

- індивідуальний проект

https://www.youtube.com/c/RedLineTV1
https://www.youtube.com/c/RedLineTV1
http://libertrans24.xyz/en/home/


                     Liberland Railways

- we organize train tours around the world
- we organize the supply of models of railways, 
rolling stock to you, construction of models
- we build models of railways in restaurants, hotels, 
clubs in private households
- we supply and build railways that you, your family and your clients can ride in parks, gardens, private households

- організуємо залізничні тури по всьому світу
- організуємо постачання вам моделей залізниць, рухомого складу, будівництво макетів
- будуємо макети залізниць у ресторанах, готелях, клубах у приватних домоволодіннях
- поставляємо та будуємо залізниці, на яких можна їздити вам, вашій родині та вашим клієнтам у парках, садах,
приватних домоволодіннях

- организуем железнодорожные туры по всему миру
- организуем поставки вам моделей железных дорог, подвижного состава, строительство макетов
- строим макеты железных дорог в ресторанах, гостиницах, клубах в частных домовладениях
- поставляем и строим железные дороги, на которых можно ездить вам, вашей семье и вашим клиентам в парках,
садах, частных домовладениях

Website

Liberland Investment International

-We finance your business anywhere in the world
-We have a proven track record of helping companies expand overseas.
-We conduct the whole process on crystal clear terms and have transparent commissions.

-Фінансуємо ваш бізнес у будь-якій країні світу
-Ми маємо підтверджений досвід надання допомоги компаніям у розширенні за кордоном.
-Ми ведемо весь процес на кришталево чітких умовах та маємо прозорі комісії.

-Финансируем ваш бизнес в любой стране мира
-Мы имеем подтвержденный опыт оказания помощи компаниям в расширении за рубежом.
-Мы ведем весь процесс на кристально четких условиях и имеем прозрачные комиссии.

Website

https://www.iccukraine-liber.land/liberland-investment-international/
https://www.iccukraine-liber.land/liberland-railways-liberlendskie-zheleznye-dorogi/


                 Liberland Business Air

- Organization of private and corporate flights to Liberland
- Organization of private and corporate flights around the world
- Organization of tours to Liberland and Serbia
- Delivery of the plane to the airport closest to you
- Solutions to all current flight problems
- Services of accompanying translators
- Steward escort services

- Організація приватних та корпоративних перельотів до Ліберленду
- Організація приватних та корпоративних перельотів по всьому світу

- Організація турів до Ліберленду та Сербії
- Подання літака до найближчого аеропорту

- Вирішення всіх поточних проблем, пов'язаних з перельотами
- Послуги супроводу перекладачів

- Послуги супроводу стюардів

 
- Организация частных и корпоративных перелётов в Либерленд

- Организация частных и корпоративных перелётов по всему миру
- Организация туров в Либерленд и Сербию

- Подача самолёта в ближайший к вам аэропорт
- Решения всех текущих проблем, связанных с перелётами

- Услуги сопровождения переводчиков
- Услуги сопровождения стюардов

Website

          Liberland Offshore International

- we open bank accounts and companies in the Free Republic of Liberland
- we open bank accounts and companies in Serbia, Montenegro
- we open bank accounts and companies in Hong Kong, Vietnam, Thailand, South Korea
- we open bank accounts and companies in the UK, Ireland
- we open bank accounts and companies in Malta
- financial services - registration of trusts
- second citizenship and overseas property
- more services - відкриваємо банківські рахунки та 

компанії у Вільній Республіці Ліберленд
- відкриваємо банківські рахунки та компанії в Сербії, Чорногорії

- відкриваємо банківські рахунки та компанії у Гонконгу, В'єтнамі, Тайланді, Південній Кореї
- відкриваємо банківські рахунки та компанії у Великій Британії, Ірландії

- відкриваємо банківські рахунки та компанії на Мальті
- фінансові послуги - реєстрація трастів

- друге громадянство та закордонна нерухомість
- більше послуг

- открываем банковские счета и компании в Свободной 
Республике Либерленд
- открываем банковские счета и компании в Сербии, Черногории
- открываем банковские счета и компании в Гонконге, Вьетнаме, Тайланде, Южной Корее
- открываем банковские счета и компании в Великобритании, Ирландии
- открываем банковские счета и компании на Мальте
- финансовые услуги - регистрация трастов
- второе гражданство и зарубежная недвижимость
- больше услуг

Website

https://www.iccukraine-liber.land/liberland-offshore-international/
https://www.iccukraine-liber.land/liberland-business-air/


Music radio station from Liberland
       Музична радіостанція з Ліберленду
              Музыкальная радиостанция из Либерленда 

Danube Crypto Country Radio
 

- We are listened to by Liberlands from all over the world
and even the President of Liberland

 
project of the Chamber of Commerce and Industry Ukraine-Liberland

 
download on Android

 
iOS soon

 
Радіо Дунайської Криптокраїни

 
- нас слухають ліберлендці з усього світу

і навіть Президент Ліберленда
 

проект Торгово-Промислової Палати Україна-Ліберленд
 

скачай на Android
 

скоро на iOS

 
Радио Дунайской Криптостраны

 
- нас слушают либерлендцы со всего мира

и даже Президент Либерленда
 

проект Торгово-Промышленной Палаты Украина-Либерленд
 

скачай на Android
 

скоро на iOS

 

https://liberland.fm/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.radio.liberlandfmmm&hl=ru&gl=US


ANNUAL REPORT-2021ANNUAL REPORT-2021
CHAMBER OF COMMERCECHAMBER OF COMMERCE  

UKRAINE-LIBERLANDUKRAINE-LIBERLAND
  

РІЧНИЙ ЗВІТ-2021РІЧНИЙ ЗВІТ-2021
ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВАТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА

  ПАЛАТАПАЛАТА  
УКРАЇНА-ЛІБЕРЛЕНДУКРАЇНА-ЛІБЕРЛЕНД

  
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ-2021ГОДОВОЙ ОТЧЁТ-2021  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ПАЛАТАПАЛАТА  

УКРАИНА-ЛИБЕРЛЕНДУКРАИНА-ЛИБЕРЛЕНД
  

Publishing House Lingvo24
CCI Ukraine-Liberland 2022

 

Видавничий дім Lingvo24
ТПП Україна-Ліберленд 2022

 

Издательский Дом Lingvo24
ТПП Украина-Либерленд 2022

 


