


ШАНОВНІ КОЛЕГИ, УЧАСНИКИ ТА 
ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ АГРО-2020!

Від себе особисто та від команди Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України вітаємо вас на головній 
аграрній події 2020 року – 32-й міжнародній агропромисловій ви-
ставці АГРО-2020. 

Щиро радію, що завдяки спільним зусиллям, ентузіазму кожного з 
вас і відданості своїй справі цьогорічний захід все-таки відбувається, 
навіть в непростих умовах боротьби з пандемією COVID-19.

Це свідчить про те, що аграрний сектор був і залишається основою 
для забезпечення продовольчої безпеки держави та її економічного 
розвитку. Разом з цим, такі аграрні події як АГРО-2020, виступають 
унікальною платформою для ефективного діалогу, обміну досвідом, 
вдосконалення виробництва, впровадження інновацій та досягнен-
ня нових високих результатів.

Початок року став викликом абсолютно для кожного з нас. Але не дивлячись на складні умови, ко-
жен продовжував робити свою справу: поля засівалися, продукція вироблялася, експорт здійсню-
вався.

У 2019/2020 МР Україна оновила рекорд з експорту зернових – 57,2 млн тонн. В це досить складно 
повірити, але ще в 2000/2001 маркетинговому періоді Україна експортувала всього трохи більше 1 
млн. тонн зерна.

Поставляючи значні обсяги зерна на експорт, Україна є одним з гарантів світової продовольчої без-
пеки. Згідно з даними міністерства сільського господарства США в 2019/2020 МР в рейтингу най-
більших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 - по кукурудзі, 
5 - по пшениці. У сукупності за обсягом експорту всіх зернових ми стали «срібними призерами», 
пропустивши вперед лише США.



Щорічно українське зерно відправляється більш ніж в 90 країн світу, з них близько 20 щорічно 
купує більше 1 млн. тонн зерна. Не можна не відзначити і факт успішної міжурядової роботи, а 
також відповідних компетентних органів з фітосанітарних питань, що дозволив українському 
зерну вийти і розширити присутність на нових ринках збуту Єгипту, Індії, Китаю, ЄС та інших 
країн.

У поточному 2020/2021 маркетинговому періоді, з огляду на нетипові кліматичні умови, ми 
очікуємо, що виробництво всіх зернових культур буде в межах 72 млн. тонн. 

Світові демографічні тренди, а також прогнози розвитку світових економік - практично всі ак-
центують увагу на необхідності нарощування сільськогосподарського виробництва з метою 
забезпечення світової продовольчої безпеки.

Розуміючи цю особливу роль АПК, Уряд продовжує системну підтримку аграрного сектору, 
сконцентрувавши її на найбільш важливих галузях. Зокрема, йдеться про підтримку розвитку 
тваринництва, фермерства, українського сільгоспмашинобудування, садівництва, виногра-
дарства, відновлення зрошення.

Одним з надважливих етапів для розвитку АПК і економіки країни в цілому стало прийняття 
земельної реформи, що є передумовою для якісних трансформацій, надходження інвестицій і 
більш ефективного використання аграрного потенціалу. 

Сьогодні наше спільне завдання  – створювати сприятливі умови роботи для аграрного бізне-
су, а особливо для малого фермера, розвивати локальне підприємництво, збільшувати вироб-
ництво продукції з високою доданою вартістю, підвищувати якість продукції та розширювати 
експортні можливості.

Досягнути мети ми зможемо тільки у тісному партнерстві влади, бізнесу, громадськості,  іно-
земних колег. Тож бажаємо нам усім успішної виставки АГРО-2020, продуктивної роботи, вда-
лих рішень та високих результатів!

Міністр розвитку економіки,  
торгівлі та сільського  
господарства України 

 Ігор Петрашко



DEAR COLLEAGUES, PARTICIPANTS AND 
VISITORS TO AGRO-2020!

On behalf of the entire team of the Ministry for Development of the 
Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, I would like to welcome you 
to the biggest agricultural event of 2020, the 32nd international agro-
industrial trade fair AGRO-2020.

I am sincerely pleased that thanks to our joint efforts, the enthusiasm of 
every one of you and dedication to your work, this year’s event will take 
place, even if in the difficult conditions of fighting the COVID-19 pandemic.

It proves that the agricultural sector has been, and remains, the 
foundation of our country’s food security and economic development. 
At the same time, agricultural events like AGRO-2020 provide a unique 
platform for an efficient dialogue, exchange of experience, improvement 
of agricultural production, implementation of innovations, and achieving 
even higher results.

The beginning of this year became a challenge for absolutely every one of us. But despite the difficult 
conditions, everyone continued to do their job, sowing fields, growing and exporting food.

In the marketing year 2019-20, Ukraine broke its grain export record with 57.2 million tons. It is hard to 
believe, but back in the marketing year 2000-01 Ukraine exported just slightly over 1 million tons of grain.

Exporting substantial volumes of grain, Ukraine is one of the guarantors of global food security. According 
to data by the U.S. Department of Agriculture, Ukraine was ranked second in the 2019-20 rating of the 
largest grain exporters in terms of the volume of barley export, and also, as the fourth-largest corn and the 
fifth-largest wheat exporter. Overall, we became the “silver medalists” in the total grain exports, behind 
only the United States.



Every year, Ukrainian grain is shipped to more than 90 countries of the world; almost 20 of them buy 
more than 1 million tons of grain every year. I also cannot omit the successful intergovernmental work 
and the efforts of competent phytosanitary authorities, which allowed Ukrainian grain exporters to 
gain foothold and expand their presence in new sales markets of Egypt, India, China, the EU and 
other countries.

In view of the unusual weather, we expect the production output of all grain crops in the current 
marketing year 2020-21 to be around 72 million tons.

Global demographic trends and almost all global economic development forecasts place an emphasis 
on the need to increase agricultural production to ensure global food security.

Realizing this special role of the agro-industrial complex, our Government continues to provide 
systemic support to the agricultural sector, focusing its efforts upon the most important areas. 
In particular, support is provided to the development of livestock breeding, farming, Ukrainian 
agricultural mechanical engineering, gardening, winegrowing, restoration of irrigation.

The implementation of land reform became one of the extremely important steps in development 
of the agro-industrial complex and the national economy in general, creating preconditions for 
fundamental transformations, investments, and more efficient utilization of agricultural potential.

Today, our common task is to create favorable conditions for agricultural businesses and especially 
small farms, develop local entrepreneurship, increase the output of products with high added value, 
improve product quality, and enhance export opportunities.

We can reach our goals only in a close partnership among the government, businesses, civil society, 
and foreign colleagues. Therefore, we wish all of us a successful AGRO-2020 fair, productive work, apt 
solutions and high achievements!

Minister of Economic Development,  
Trade and Agriculture of Ukraine  

Ihor Petrashko



ВІТАЄМО НА XXXII МІЖНАРОДНІЙ 
АГРОПРОМИСЛОВІЙ ВИСТАВЦІ  

«АГРО-2020»! 
Цього року Компанія Tотал Україна втретє стала Генеральним Спонсором визначної події року 
аграрного сегменту – найбільшої агропромислової виставки «АГРО» на території України та 
Східної Європи. 

ТОТАЛ Україна є частиною TOTAL MARKETING & SERVICES, комерційного підрозділу Групи Total, 
4-ї за величиною нафтової компанії в світі.

Сьогодення вимагає від нас максимальної концентрації та професіоналізму для досягнення 
найвищих результатів у галузі. Компанія TOTAL  – флагман з виробництва мастильних мате-
ріалів та продукції для Агро сегменту. Наш асортимент повністю охоплює потреби найвибаг-
ливіших користувачів:

•  моторні та гідротрансмісійні оливи, 
•  універсальні тракторні та гідравлічні рідини, 
•  оливи для КПП та присадибної техніки, 
•  широка лінійка різноманітних уніфікованих мастил. 

Наша продукція може зацікавити як приватні фермерські господарства, так і великі агро-
холдинги.

Наші партнери - це провідні аграрні підприємства України.

Мастильні матеріали TOTAL та TOTAL AGRI засновані на останніх технологічних розробках, з 
метою допомогти Вам збільшити ефективність і прибутковість бізнесу, а також йти в ногу з 
вимогами сільськогосподарського сектору.

Однією із вагомих переваг співпраці з компанією TOTAL є можливість провести порівняль-
ний аналіз олив Total АNAC. Експрес метод аналізу технічного стану агротехніки за наявності 
певних металів та домішок в оливі дозволяє приймати вірні рішення на основі даних, щоб 
заощаджувати кошти і час між сервісним обслуговуванням техніки. 

Запрошуємо відвідати наш стенд. Будемо раді надати кваліфіковані консультації 
та фахові поради щодо застосування мастильних матеріалів TOTAL та TOTAL AGRI . 

До зустрічі!

Пелліззарі Любов.
Директор ТОВ «Тотал Україна»



TOTAL UKRAINE WELCOMES YOU AT THE 
XXXI INTERNATIONAL AGROINDUSTRIAL 

FAIR «AGRO-2020»!
This year Total Ukraine has become the General Sponsor of the main Agricultural event in Ukraine, 
the biggest agro-industrial fair «AGRO» for the third time.

As an important player and supplier for this segment we consider the event to be an effective 
communication and business platform for all Agricultural market players.

TOTAL Ukraine is a part of TOTAL MARKETING & SERVICES, the Total Group’s commercial division. 
Total Group is the 4th largest Gas and Oil Company in the world.

TOTAL’s family of engine oils and lubricants includes a complete range of products specifically 
formulated for farming equipment, to meet the needs of agricultural professionals. TOTAL’s 
innovative products are carefully tailored to provide cost-effective and practical solutions to meet 
the demands of a professional that relies continuously on sophisticated equipment. Our products 
are designed to suit the specifications of the most recent developments in agricultural machinery.

Because TOTAL lubricants are specially formulated to work well across a range of engines, the same 
lubricant can be used with multiple different brands without compromising on effectiveness..

TOTAL lubricants help to cut costs in three main ways:
•  cut fuel consumption by making your engine more efficient
•  reduce the need for repair or replacement of machinery
•  reduce lube changes intervals.

TOTAL Ukraine also offers unique OIL DIAGNOSIS SYSTEM called TOTAL ANAC. Through its 
expertise, Total provides a full range of lube oil analysis adapted for any automotive and 
industrial application. From a simple oil sampling, TOTAL ANAC establishes a thorough 
diagnosis of all mechanical parts (engine, transmissions, hydraulics) of your equipment 
without disassembly constraint.

In agriculture, breakdowns in the seasonal activity are not acceptable. That’s why regular diagnoses 
are vital for your exploitation. Thanks to the ANAC and its oil analysis, you can access to precious 
information and maintain perfectly your exploitation. 

We invite everyone to visit our TOTAL AGRI stand where our professional consultants  
will provide  all the necessary information and  advices  on the application  

of  TOTAL lubricants.

Best regards,
Lubov Pellizzari

Managing Director
Total Ukraine LLC



ДОРОГІ ДРУЗІ!
УКЛІННО ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ 

ВИСТАВКУ «АГРО-2020»!

Виставка «АГРО» – найважливіша подія агропромислового сектору 
України. Саме сільське господарство є провідною галуззю економіки 
України, яке найшвидше впроваджує інноваційні рішення та техноло-
гії. Завдяки цьому агропромисловий комплекс стрімко розвивається, 
мінімізуючи витрати і збільшуючи дохідність як великих так і малих 
аграрних підприємств. 

АГРО-2020 – це унікальний майданчик для ознайомлення з новинка-
ми сільськогосподарської техніки, обладнання, новаторськими рішен-
нями, поглиблення взаємозв’язків між партнерами, обміну набутим 
досвідом. На виставці ви зможете вирішити усі питання щодо розвитку 
чи започаткування власної справи, а також просто чудово провести час 
у колі друзів чи родини! 

Сподіваюся, що відвідування АГРО-2020 буде винятково корисним та плідним, а також при-
несе вам яскраві позитивні враження! 

З повагою
Організатор виставки АГРО-2020

Олександр Погребний
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ТА 
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: 10014, Україна, Житомир,  
вул. Мала Бердичівська, 25
Тел: + 380 412 473 883
e-mail: office@aprdep.zht.gov.ua
economy-zt.gov.ua

DEPARTMENT FOR  
AGRO-INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AND 
ECONOMIC POLICY OF 
ZHYTOMYR REGIONAL 
STATE ADMINIStr.ATION
Address: 10014, Ukraine, Zhytomyr,  
25 Mala Berdychivska Str. 
Tel: + 380 412 473 883
e-mail: office@aprdep.zht.gov.ua

БЕТЕК, ТОВ
Адреса: Україна, с. Барвинівка, вул. Польова 1б
Тел: +380444943191
e-mail: office_betec@ukr.net
www.betec.com.ua

Вирощування ягідних культур.

BETEC, LTD
Address: Ukraine, v. Barvynivka, str. Pol’ova 1b
Tel: +380444943191
e-mail: office_betec@ukr.net
www.betec.com.ua

Berry grower.

ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД, ПРАТ
Адреса: Україна, 10002, Житомир,  
вул. Івана Гонти 4
Тел: +380412422902
e-mail: info@rud.ua
www.rud.ua

Вже більше 10 років компанія «Рудь» є визнаним 
лідером ринку морозива й заморожених продуктів 
України. Використання нових технологій та підходів 
до роботи, міцні партнерські зв’язки, вірність тради-
ціям дозволяє нам завжди та в усьому бути на крок 
попереду – ми працюємо для споживачів!
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ZOLOTIY KOROVAI, LTD
Address: Zhytomyr, Radonovstr. , 11
Tel: +380 412 487 878
e-mail: bread@bread.zt.ua

Zolotіy korovaі - one of the largest manufacturers 
of bakery products in the Zhytomyr region. For the 
production of products under the trademark «Bread of 
Zhytomyr» only natural raw materials of local production 
are used, without chemical additives, improvers and 
preservatives according to the traditional classical 
technology.

«МИКОЛАЙ» ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО
Адреса: Україна, 12416, с. Барашівка, 
вул. Сонячна, 1-А
Тел: +380674125311
e-mail: mukolay-zt@meta.ua
http://www.mukolay.com.ua

Вирощування перепелів, виробництво перепелиних 
яєць та м’яса. Виробництво макаронних виробів на 
перепелиних яйцях.

«ZHYTOMYR BUTTER 
PLANT» – COMPANY «RUD», 
PJSC
Address: Ukraine, 10002, Zhytomyr,  
str. Ivana Honty 4
Tel: +380412422902
e-mail: info@rud.ua
www.rud.ua

For more than 10 years, Rud has been a recognized 
leader in the market of ice cream and frozen products in 
Ukraine. The use of new technologies and approaches to 
work, strong partnerships, fidelity to tradition allows us 
to always be one step ahead in everything - we work for 
consumers!

ЗОЛОТИЙ КОРОВАЙ, ТОВ
Адреса: Житомир, вул. Радонова, 11
Тел: +380 412 487 878
e-mail: bread@bread.zt.ua

ТОВ «Золотий коровай» - один із найбільших вироб-
ників хлібобулочних виробів в Житомирській облас-
ті. Для виробництва продукції під торговою маркою 
«Хліб Житомира» використовується тільки натураль-
на сировина місцевого виробництва, без хімічних 
добавок, поліпшувачів і консервантів за традиційною 
класичною технологією.
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ОРГАНІЧНИЙ М’ЯСНИЙ 
ПРОДУКТ, ТОВ
Адреса: Україна, 12700, Баранівка 
вул. Звягельська, 139
Тел: +380414431515
e-mail: office@organic-meat.com.ua
http://organic-meat.com.ua/uk/

Виробництво органічної м’ясної продукції.

ORGANIC MEAT, LLC
Address: Ukraine, 12700, Baranivka,  
139 Zviahelska Str. 
Tel: +380414431515
e-mail: office@organic-meat.com.ua
http://organic-meat.com.ua/uk/

Production of organic meat products.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Адреса: 10008, Україна, Житомир, 
Старий бульвар, 7
Тел: +380 412 228 597
e-mail: znau_dilovod@i.ua
http://znau.edu.ua

MYKOLAY, FARMING 
ENTERPRISE
Address: Ukraine, 12416, Barashivka, 
str. Soniachna 1-А
Tel: +380674125311
e-mail: mukolay-zt@meta.ua
http://www.mukolay.com.ua

Quail breeding, production of quail eggs and meat. 
Production of pasta on quail eggs.

ОРГАНІК МІЛК, ТОВ
Адреса: Україна, 12700, Баранівка, 
вул. Звягельська, 139
Тел: +380414442101
e-mail: office@organic-milk.com.ua
https://organic-milk.com.ua

Виробництво органічної молочної  продукції.

ORGANIK MILK, LLC
Address: Ukraine, 12700, Baranivka, 
str. Zviahelska, 139
Tel: +380414442101
e-mail: office@organic-milk.com.ua
https://organic-milk.com.ua

Production of organic dairy products.
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ПАТ «Коростенський хлібозавод» спеціалізується на 
виробництві хлібобулочних та кондитерських виро-
бів. Вся продукція реалізується під ТМ «Твій хліб».

ТВІЙ ХЛІБ, LLC
Address: Ukraine, 11508, Korosten,  
str. Sholom-Aleykhema, 62
Tel: +380414242004
e-mail: korosten.hleb@ukr.net
http://korostenhlib-com-ua.1gb.ua

PJSC «Korosten Bakery» specializes in the production of 
bakery and confectionery products. All products are sold 
under the TM «Your bread».

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: Україна, 01024, м.Київ,  
вул. Велика Васильківська 13/1
Тел: + 380 44 234 6324
e-mail: agro.kyivregion@gmail.com

Житомирський національний агроекологічний універ-
ситет –  єдиний в Україні аграрний вищий навчаль-
ний заклад екологічного спрямування та єдиний на 
Житомирщині національний ВНЗ, який є базовим з 
підготовки фахівців для більшості галузей економіки 
Полісся України (Житомирської, Рівненської, Волин-
ської областей).

POLISSIA NATIONAL 
UNIVERSITY, HIGHER 
EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT
Address: 10008, Ukraine, Zhytomyr, 7 Staryi Blvd.
Tel: +380 412 228 597
e-mail: znau_dilovod@i.ua
http://znau.edu.ua

Zhytomyr National Agroecological University is the only 
agrarian higher educational institution with an ecological 
focus in Ukraine. The University is the basic institution 
providing training in the majority of national economy 
branches in Ukrainian Polissya (Zhytomyr, Rivne and Volyn 
regions).

ТВІЙ ХЛІБ, ТОВ
Адреса: Україна, 11508, Коростень,  
вул. Шолом-Алейхема, 62
Тел: +380414242004
e-mail: korosten.hleb@ukr.net
http://korostenhlib-com-ua.1gb.ua
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АГРОФІРМА КОЛОС, ТОВ
Адреса: 09051, Сквирський район, 
с. Пустоварівка, площа Ватутіна, 18А
Тел: +380 4568 22140
e-mail: agrokolos@i.ua
https://www.agrokolos.com.ua/

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення 
українських сільгоспвиробників високоякісним насін-
нєвим матеріалом з можливістю максимально міні-
мізувати ризики у вирощуванні сільськогосподарської 
продукції. Аграріям пропонується не тільки продаж на-
сіння, а й повний науковий та технологічний супровід, 
що здійснюється висококваліфікованими спеціаліста-
ми агрохімічної та мікробіологічної лабораторій.

AGROFIRMA KOLOS, LLC
Address: 09051, Skvyra district, Pustovarivka, 
Vatutina Square, 18A
Tel: +380 4568 22140
e-mail: agrokolos@i.ua
https://www.agrokolos.com.ua/

The company’s activities are aimed at providing Ukrainian 
farmers with high quality seeds with the ability to 
minimize risks in the cultivation of agricultural products. 
Farmers are offered not only the sale of seeds, but also full 
scientific and technological support provided by highly 
qualified specialists of agrochemical and microbiological 
laboratories.

Основними завданнями департаменту є: забезпе-
чення реалізації державної політики, розроблення та 
виконання регіональних інноваційно-інвестиційних 
та інших програм і прогнозів розвитку галузей агро-
промислового виробництва; участь у формуванні та 
реалізації соціальної політики на селі, сталого розвит-
ку регіонального агропромислового ринку і сільських 
територій та об’єднаних територіальних громад Київ-
ської області.

DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT OF 
KYIV REGION PUBLIC 
ADMINISTRATION
Address: Ukraine, 01024, Kyiv,  
str. Velyka Vasylkivska 13/1
Tel: + 380 44 234 6324
e-mail: agro.kyivregion@gmail.com

The main tasks of the department are: ensuring the 
implementation of state policy, development and 
implementation of regional innovation and investment 
and other programs and forecasts for the development 
of agricultural industr.ies; participation in the formation 
and implementation of social policy in rural areas, 
sustainable development of the regional agricultural 
market and rural areas and united territorial communities 
of Kyiv region.
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БІЛОЦЕРКІВ-
ХЛІБОПРОДУКТ, ТОВ
Адреса: Україна, 09100, Біла Церква, 
вул. Офіцерська, 6
Тел: +380456363225
e-mail: inbox@bc-khp.com.ua
http://bc-khp.com.ua/

Сучасне потужне зернопереробне підприємство - 
борошно пшеничне хлібопекарське, крупа манна і 
гречана, крупа горохова, крупи і пластівці із полби, 
дієтичні добавки з зародка пшениці, комбікорми 
для всіх видів сільськогосподарських тварин, риби 
і птиці, зберігання і переробка, в тому числі на да-
вальницьких умовах, зерна продовольчої пшениці і 
гречки,сушка кукурудзи, послуги зі зберігання зерна 
фуражної пшениці, ячменю і кукурудзи, послуги бази 
відпочинку на Чорноморському узбережжі.

BELOTSERKOV KHLEBO-
PRODUKT, LLC
Address: Ukraine, 09100, Bila Tserkva, Ofitserska str. , 6
Tel: +380456363225
e-mail: inbox@bc-khp.com.ua
http://bc-khp.com.ua/

Modern powerful grain processing enterprise - baking 
wheat flour, semolina and buckwheat, pea groats, groats 
and flakes from spelled, dietary supplements from wheat 

АСКАНІЯ ФЛОРА, ТОВ
Адреса: Україна, 07400, с. Квітневе, 
вул. Центральна, 2-В
Тел: +380993937343
e-mail: sale@ascania-flora.ua
https://ascania-flora.ua/

Найбільший виробник троянд в Україні і один з про-
відних виробників у Європі. Вирощування в теплицях 
висотою 5 метрів на мінерально-ватному субстраті, 
наявні крапельне зрошування і живлення, система 
фотосинтетичного освітлення, система дозування вуг-
лекислого газу.

ASKANIA FLORA, LLC
Address: Ukraine, 07400, Kvitneve, 
 Central str., 2-B
Tel: +380993937343
e-mail: sale@ascania-flora.ua
https://ascania-flora.ua/

The largest producer of roses in Ukraine and one of the 
leading producers in Europe. Growing in greenhouses 5 
meters high on mineral wool substr.ate, available drip 
irrigation and nutrition, photosynthetic lighting system, 
carbon dioxide dosing system.
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ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН 
УКРАЇНА, ТМ АГУША, ПРАТ
Адреса: Україна, 08132, м. Вишневе, 
вул. Промислова, 7
Тел: +380800307302
e-mail: contact@agusha.com.ua
www.agusha.com.ua

Повноцінний асортимент дитячого харчування для 
малюків: кефіри, сирки, йогурти, пюре, соки, молоко, 
каші, морси, питна вода для дітей, що добувається із 
артезіанської свердловини в екологічно чистій зоні 
Закарпаття. Використовуються тільки натуральні та 
якісні інгредієнти, без консервантів та ГМО.

WIMM-BILL-DANN 
UKRAINE, TM AGUSHA, 
PJSC
Address: Ukraine, 08132, Vyshneve, 
str. Promislova, 7
Tel: +380800307302
e-mail: contact@agusha.com.ua
www.agusha.com.ua

A full range of baby food for babies: kefir, cheese, yogurt, 
puree, juices, milk, porridge, fruit drinks, drinking water 
for children, extracted from an artesian well in an 
environmentally friendly area of Transcarpathia. Only 
natural and high-quality ingredients are used, without 
preservatives and GMOs.

germ, compound feeds for all types of farm animals, fish 
and poultry, storage and processing, including on toll 
terms , grains of food wheat and buckwheat,drying of 
corn, services for storage of grain of fodder wheat, barley 
and corn, services of recreation center on the Black Sea 
coast.

БОГУСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ, ТМ 
«БОГУСЛАВНА», ТОВ
Адреса: 09700, Богуславський район, 
м. Богуслав, вул. Грушевського, 27
Тел: +380 4561 51492
e-mail: info@boguslavna.com.ua
http://www.boguslavna.com.ua/

Провідний виробник зефіру, вівсяного та здобного 

печива під ТМ «Богуславна».

BOGUSLAVSKY 
FOOD FACTORY, TM 
«BOGUSLAVNA», LLC
Address: 09700, Boguslav, Hrushevskoho str., 27
Tel: +380 4561 51492
e-mail: info@boguslavna.com.ua
http://www.boguslavna.com.ua/

Leading producer of marshmallows, oatmeal and butter 
cookies under the TM «BOGUSLAVNA».
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Ukraine and abroad. The total area of greenhouses is 44.88 
hectares, on which 21.8 thousand tons of vegetables were 
grown in 2017. The company has reached the European 
level of achievements in the production of indoor 
vegetables. Over the past five years, audits conducted 
by the international auditing company GLOBAL G.A.P. 
The farm, one of the few greenhouse enterprises in 
Ukraine, received annual certificates of compliance with 
international standards for growing vegetables.

НАУКОВИЙ ПАРК «AGRO 
UNITY», ДЕРЖАВНА
Адреса: Україна, м. Біла Церква
Тел: +380456351288
e-mail: bnau-rectorat@ukr.net

Розвиток освітньої, науково-технічної та інноваційної 
діяьності.

SCIENCE PARK «AGRO 
UNITY», PUBLIC
Address: Ukraine, Bila Tserkva
Tel: +380456351288
e-mail: bnau-rectorat@ukr.net

Development of educational, scientific, technical and 
innovative activities.

КОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 07443, Броварський район, 
смт. Калинівка, вул. Теплична, 2
Тел: +380459479115
e-mail: teplichny@gmail.com

Підприємство є одним з основних постачальників 
екологічно чистих овочів захищеного ґрунту для 
населення в Україні та за кордон. Загальна площа 
теплиць складає 44.88 га, на якій вирощено у 2017 
році 21,8 тис.тонн овочів. Підприємство вийшло на 
європейський рівень досягнень у виробництві овочів 
закритого ґрунту. Протягом останніх п’яти років за 
результатами проведених перевірок міжнародною 
аудиторською компанією GLOBAL G.A.P. господарство, 
одне з небагатьох тепличних підприємств України, от-
римувало щорічні сертифікати на відповідність між-
народним стандартам вирощування овочів.

KOMBINAT TEPLICHNY 
(PRJSK KOMBINAT 
TEPLICHNY), PJSC
Address: Ukraine, 07443, Brovarskyi district, 
Kalinovka, Greenhouse str., 2
Tel: +380459479115
e-mail: teplichny@gmail.com

The company is one of the main suppliers of ecologically 
clean vegetables for protected soil for the population in 
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• growing and storing grain 
• feed production 
• fattening pigs 
• slaughter and meat processing 
• sales of TM «P «yatachok» in its own sales network and 

through distr.ibutors.

ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ 
ХЛІБОЗАВОД, ТМ ЦАР 
ХЛІБ, ТОВ
Адреса: 07354, Вишгородський район,  
с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 85
Тел: +380 4596 46748
e-mail: Info@hlibinvestr. com.ua
https://hlibinvestr. com.ua/

Хлібокомбінат розрахований на добову норму 
близько 130 тон хлібобулочної продукції. Тому він 
може обслуговувати не тільки столицю та Київську 
область, а й прилеглі регіони.Виробництво хліба та 
хлібобулочних виробів в Україні на заводі є одним 
із найсучасніших. Це стало можливим завдяки тому, 
що абсолютно всі його ланки мають устаткування 
від відомих виробників з Німеччини, Словенії, США, 
Швеції, а також українських «Краян». Хлібокомбінат 
входить до потужного українського холдингу «Хлібні 
інвестиції», який має власну торгівельну марку «Цар 
Хліб». Завдяки сучасному оснащенню та передовим 
технологіям об’єднання планує охопити 8% від ринку 
хліба в Україні.

НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ, 
СП ТОВ
Адреса: Україна, 08420, Переяславське, 
вул. Привокзальна, 2
Тел: +380443399381
e-mail: info@niva-sa.com.ua
https://niva-group.com/uk

Підприємство являє собою вертикально-інтегровану 
бізнес-модель, що дозволяє реалізувати стратегію 
ефективного розвитку компанії з максимізацією до-
даної вартості на всіх етапах бізнес-процесу: 
• вирощування та зберігання зернових - виробни-

цтво комбікормів 
• відгодівля свиней 
• забій та м’ясопереробка 
• реалізація продукції ТМ «П’ятачок» у власній торгі-

вельній мережі та через дистриб’юторів.

NIVA 
PEREYASLAVSHCHYNY, LLC
Address: Ukraine, 08420, Pereyaslavske, 
Privokzalna str., 2
Tel: +380443399381
e-mail: info@niva-sa.com.ua
https://niva-group.com/uk

The company is a vertically integrated business model 
that allows you to implement a str.ategy of effective 
development of the company with maximizing value 
added at all stages of the business process: 
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Змішане сільське господарство - органічне виробни-
цтво, вирощування овочів, зелені, ягід, виготовлення 
м`яких та твердих сирів, кисломолочних продуктів з 
партнерами-інвесторами, виготовлення яблучного 
сидру і оцту, вирощування равликів.

RODYNNYI DOBROBUT  
(ASC RODYNNYI 
DOBROBUT), ASC
Address: Ukraine, 08511, Fastiv district,  
Velyki Huliaky, str. Dachna, 53
Tel: +380503308565
e-mail: 3308565@gmail.com

Mixed agriculture – organic production, growing 
vegetables, greens, berries, making soft and hard 
cheeses, dairy products with investor partners, making 
apple cider and vinegar, growing snails.

СКВИРСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ТМ 
СКВИРЯНКА, ТОВ
Адреса: Київ, 09000, Сквира, вул. Київська, 25
Тел: +380446852466
e-mail: beregova@skviryanka.com.ua
http://skviryanka.com.ua/uk/

THE FIRST CAPITAL BAKERY, 
TM TSAR KHLIB, LLC
Address: 07354, Vyshhorod district, Novi Petrivtsi, 
Soborna str., 85
Tel: +380 4596 46748
e-mail: Info@hlibinvestr. com.ua
https://hlibinvestr. com.ua/

The bakery is designed for a daily rate of about 130 tons 
of bakery products. Therefore, it can serve not only the 
capital and Kyiv region, but also the surrounding regions. 
The production of bread and bakery products in Ukraine 
at the plant is one of the most modern. This became 
possible due to the fact that absolutely all its units 
have equipment from well-known manufacturers from 
Germany, Slovenia, the USA, Sweden, as well as Ukrainian 
Krayan.The bakery is part of the powerful Ukrainian 
holding «Bread Investments», which has its own brand 
«Tsar Khlib». Thanks to modern equipment and advanced 
technologies, the association plans to cover 8% of the 
bread market in Ukraine.

РОДИННИЙ ДОБРОБУТ, 
СОК
Адреса: Україна, 08511, Фастівський район, 
с. Великі Гуляки, вул. Дачна, 53
Тел: +380503308565
e-mail: 3308565@gmail.com
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СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«КИЇВОБЛАГРОЛІС», ДП
Адреса: Україна, 07201, смт. Іванків,  
вул. Івана Проскури, 24
Тел: +380672382563
e-mail: 4220800@ukr.net

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господар-
стві.

SPECIALIZED 
FORESTRY ENTERPRISE 
«KYIVOBLAGROLIS», 
PUBLIC
Address: Ukraine, 07201, Ivankiv,  
Ivana Proskura str., 24
Tel: +380672382563
e-mail: 4220800@ukr.net

Forestry.

СРП «ОСЕТР», ТОВ
Адреса: Україна, 08720, Обухівський район, 
м. Українка, вул. Промислова, 8
Тел: +380984688888
e-mail: info@osetr.com
https://osetr.co/

Підприємство виробляє і реалізує крупи, пластівці, 
борошно, безглютенову продукцію. Налагоджена 
лінія з виробництва кукурудзяних круп та борошна 
кукурудзяного для дитячого харчування. Працює 
комплектна лінія з переробки зерна вівса, гречки, 
кукурудзи та три високопродуктивних сепаратора 
TAS-154A швейцарської компанії «Buhler». Комбінат 
переробляє більше 5000 тон зерна в місяць і більше 
40% виробленої продукції експортується до країн 
ближнього та дальнього зарубіжжя.

SKVIRSKYI GRAIN 
PROCESSING FACTORY 
(SKVIRSKYI GRAIN 
PROCESSING FACTORY 
LTD.), LLC
Address: Ukraine, 09000, Skvyra, Kyivska str., 25
Tel: +380446852466
e-mail: beregova@skviryanka.com.ua
http://skviryanka.com.ua/uk/

The company produces and sells cereals, cereals, flour, 
gluten-free products. A line for the production of corn grits 
and corn flour for baby food has been established. There is 
a complete line for processing oats, buckwheat, corn and 
three high-performance separators TAS-154A of the Swiss 
company «Buhler». The plant processes more than 5,000 
tons of grain per month and more than 40% of its products 
are exported to countries near and far abroad.
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TM «DEMETRA», SG
Address: Ukraine, 08325, Boryspil district, 
Shchaslyve, Boryspilska str., 2a
Tel: +380445877820
e-mail: mail@demetra.com.ua
https://demetra.com.ua/

Producer of high-quality planting material of seedlings 
(more than 160 varieties of fruit trees, 50 varieties of berry 
bushes, 200 varieties of roses, other ornamental crops), as 
well as various species - from leading European producers 
(conifers, deciduous trees and shrubs, perennials).

УКРАЇНСЬКІ ПЕЧЕРИЦІ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 08014, Макарівський район, 
с. Липівка, вул. Шевченка, 37д
Тел: +380444439672
e-mail: 2202942@i.ua

Один з найбільших виробників високоякісних, еколо-
гічно чистих печериць та гливи.

UKRAINIAN MUSHROOMS, 
LLC
Address: 08014, Makariv district, Lypivka, 
Shevchenka str., 37d
Tel: +380444439672
e-mail: 2202942@i.ua

Аквакультурне осетрове підприємство замкнутого 
технологічного циклу. Основними напрямками якого 
є дослідження і вирощування риб родини осетро-
вих, а також виробництво високоякісної чорної ікри 
(Caviar).

SRP «OSETR», LLC
Address: Ukraine, 08720, Obukhiv district, 
Ukrainka, str. Promyslova, 8
Tel: +380984688888
e-mail: info@osetr.com
https://osetr.co/

Aquaculture sturgeon enterprise of closed technological 
cycle. Its main areas are research and breeding of 
sturgeon fish, as well as the production of high quality 
black caviar (Caviar).

ТМ «ДЕМЕТРА», СГ
Адреса: Україна, 08325, Бориспільський район, 
с. Щасливе, вул. Бориспільська, 2а
Тел: +380445877820
e-mail: mail@demetra.com.ua
https://demetra.com.ua/

Виробник високоякісного посадкового матеріалу сад-
жанців (більше 160 сортів плодових дерев, 50 сортів 
ягідних кущів, 200 сортів троянд, інших декоративних 
культур), а також представлені різні види - від про-
відних виробників Європи (хвойні, листяні дерева і 
чагарники, багаторічники).
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ФЕМІЛІ ГАРДЕН, ТОВ
Адреса: Україна, 03038, Київ, вул. Ямська, 22
Тел: +380442066968
e-mail: info@familygarden.ua
http://fg.ua/en/site/indexti

Найбільший сертифікований виробник лохини 
в Україні, де використовуються сучасні методи 
управління та розвитку виробництва, збору уро-
жаю. Виробляють смачний та корисний продукт 
для дітей і дорослих на найбільшій органічній 
плантації лохини в Україні.

FAMILY GARDEN, LLC
Address: Ukraine, 03038, Kyiv, Yamska Str. , 22
Tel: +380442066968
e-mail: info@familygarden.ua
http://fg.ua/en/site/indexti

The largest certified producer of blueberries 
in Ukraine, which uses modern methods of 
management and development of production, 
harvesting. Produce a tasty and healthy product for 
children and adults on the largest organic blueberry 
plantation in Ukraine.

One of the largest producers of high quality, environmentally 
friendly mushrooms and oyster mushrooms.

ФГ «ТЕТЯНА 2011», ФГ
Адреса: Україна, 07624, Згурівський район, 
с. Усівка
Тел: +380443617530
e-mail: zinkamilk@gmail.com
https://zinka.ua/pro-kompaniyu

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Розведення і про-
даж племінних кіз, виробництво власної продукції з 
козиного молока під торговою маркою «Zinka» (моло-
ко, кефір, йогурти, сметана та сири).

FARM «TATIANA 2011», 
FARM
Address: Ukraine, 07624, Zguriv district, Usivka
Tel: +380443617530
e-mail: zinkamilk@gmail.com
https://zinka.ua/pro-kompaniyu

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds. 
Breeding and sale of breeding goats, production of own 
products from goat milk under the trademark «Zinka» 
(milk, kefir, yogurts, sour cream and cheeses).
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leaders in the production of instant products, under its own 
brands (PRIVATE LABEL) of the largest retailers in Ukraine.

ЯБЛУНІВСЬКИЙ ВИРОБ-
НИЧИЙ КОМПЛЕКС, ПП
Адреса: Україна, 08073, Макарівський район, 
Яблунівка, вул. Миру, 14
Тел: +380674082525
e-mail: yvk2009@ukr.net

Вирощування овочів і баштанних культур, коренепло-
дів і бульбоплодів, в тому числі, шампіньйонів.

YABLUNIVSKY 
PRODUCTION COMPLEX, PE
Address: Ukraine, 08073, Makariv district, 
Yablunivka, Myru str. , 14
Tel: +380674082525
e-mail: yvk2009@ukr.net

Growing vegetables and melons, roots and tubers, 
including mushrooms.

ЯГІДКИ, СВК
Адреса: Україна, 04074, Київ, 
вул. Новомостицька, 25, офіс 2
Тел: +380676732299
e-mail: bigblueorganic@gmail.com
https://bigblue.com.ua/

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ, ТОВ
Адреса: Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Ігорівська, 11-Б
Тел: +380 44 596 1922
e-mail: shzpt@hlebodar.com
https://everyday.kiev.ua/

На заводі проводиться переробка зернових культур, з 
яких в подальшому виготовляється така продукція як 
крупи, борошно і пластівці екстра швидкого і момен-
тального приготування. Компанія зареєструвала кілька 
брендів, під якими продукція надходить до потенцій-
ного покупця, це ТМ «EVERYDAY» і ТМ «ПОПРОБУЙ». Під-
приємство є одним з лідерів по виробництву продукції 
швидкого приготування, під Власні Торгові Марки 
(PRIVATE LABEL) найбільших рітейлерів України.

SHEVCHENKY FOODSTUFF 
FACTORY, LLC
Address: Ukraine, 04070, Kyiv, Ihorivska str., 11-B
Tel: +380 44 596 1922
e-mail: shzpt@hlebodar.com
https://everyday.kiev.ua/

The plant processes grain crops, from which such products 
as cereals, flour and flakes are extra quickly and instantly 
prepared.The company has registered several brands under 
which the products reach a potential buyer, these are TM 
«EVERYDAY» and TM «TRY». The company is one of the 
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віком від 6 місяців за унікальною рецептурою з 
урахуванням смакових уподобань діточок. Понад 30 
асортиментних позицій: йогурти та сирки з різними 
натуральними фруктовими, овочевими та ягідними 
наповнювачами фруктовими наповнювачами, кефір, 
заквасочку, а також молоко, лише натуральне фер-
мерське найвищої якості.

YAGOTINSKY BUTTER 
FACTORY, LTD
Address: Ukraine, 07600, Zgurivka, 
Kotsyubynskoho str. , 6
Tel: +380457050459
e-mail: yagotinske-fc@milkalliance.com.ua
https://yagotynkids.com.ua/

Specialized plant for the production of baby milk, 
equipped with the latest equipment from world 
manufacturers. Produces a full range of dairy products 
for children from 6 months of age according to a unique 
recipe based on the taste preferences of children. More 
than 30 assortment items: yogurts and cheeses with 
various natural fruit, vegetable and berry fillings, fruit 
kefir, kefir, sourdough, as well as milk, only natural farm 
of the highest quality.

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і 
чагарників з використанням сучасних методів управ-
ління та розвитку виробництва, збору урожаю.

YAHIDKY, AMC, APC
Address: Ukraine, 04074, Kyiv,  
Novomostytska str., 25, office 2
Tel: +380676732299
e-mail: bigblueorganic@gmail.com
https://bigblue.com.ua/

Growing berries, nuts, other fruit trees and shrubs using 
modern methods of management and development of 
production, harvesting.

ЯГОТИНСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД, 
ЯГОТИНСЬКЕ ДЛЯ ДІТЕЙ, 
ТДВ
Адреса: Україна, 07600, смт. Згурівка, 
вул. Коцюбинського, 6
Тел: +380457050459
e-mail: yagotinske-fc@milkalliance.com.ua
https://yagotynkids.com.ua/

Cпеціалізований завод з виробництва дитячого 
молочного харчування, оснащений найсучасні-
шим обладнанням світових виробників. Випускає 
повний асортимент молочної продукції для дітей 
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Participates in ensuring the implementation of state 
agricultural policy in the region, development and 
implementation of regional innovation and investment 
and other programs and forecasts for the development of 
agro-industr.ial production;

АГРОФІРМА ПРИВІЛЛЯ, 
ПСП
Адреса: Україна, 92123, с. Привілля, 
пров. Парковий, 14
Тел: +380503483751
e-mail: agrofirma.privolie@gmail.com
https://www.facebook.com/agrofirma.privolie/

Основні напрямки  це рослинництво і тваринництво. 
Вирощуються озима  пшениця,  ячмінь,  овес,  куку-
рудза  на  зерно  та  соняшник.  Для  забезпечення  
тваринництва  кормами вирощуються  кормові куль-
тури такі, як  кукурудза  на  силос  та  зелений корм, 
багаторічні  трави на  сінаж та  сіно. 

Провідним напрямком тваринництва являється мо-
лочне скотарство.   Одержане молоко тільки вищого 
ґатунку , яке передається на власний  цех з переробки 
молока  на виробництво  органічних  молочних  про-
дуктів, та  реалізовується на інші молокозаводи.              

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: 93406, Ukraine, Luhansk region, 
Severodonetsk, ave. Central, 59
Тел: + 380 50 328 8908
e-mail: apk-loda@ukr.net
http://loga.gov.ua/

Приймає участь у забезпеченні реалізації на території 
області державної аграрної політики, розроблення та 
виконання регіональних інноваційно-інвестиційних 
та інших програм і прогнозів розвитку галузей агро-
промислового виробництва.

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUStr.IAL DEVELOPMENT 
OF LUHANSK REGIONAL 
STATE ADMINIStr.ATION
Address: 93406, Ukraine, Luhansk region, 
Severodonetsk, ave. Central, 59
Tel: + 380 50 328 8908
e-mail: apk-loda@ukr.net
http://loga.gov.ua/
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АГРО-98, ПСП
Адреса: Україна, смт. Красноріченське, 
вул. Привокзальна, 1
Тел: +380956655657
e-mail: agro-98@ukr.net

Вирощування сільськогосподарських культур.

AGRO-98, PAE
Address: Ukrain, Krasnorichenske, 
str. Privokzalna, 1
Tel: +380956655657
e-mail: agro-98@ukr.net

Growing of agricultural crops.

АГРОРОДИНА, ФГ
Адреса: Україна, 92603 , м. Сватове, 
вул. Шевченка, 41
Тел: +380956009375
e-mail: bazaprivalov1@ukr.net

ФГ «Агрородина» спеціалізується на вирощуванні 
перепелів, основной  дохід має  від продажу перепе-
линого яйца, м’яса та продажу молодняка. У користу-
ванні має власне приміщення,  преднозначенне  для  
виведення молодняка, утримання несучок та пере-
робки м’яса. Має у оренді земельну ділянку 3,994 га. 
Підприємство  самостійно визначає напрями та спе-

Велика  рогата  худоба  та  свині   вирощені  на  кормах  
власного  виробництва  без  антибіотиків  та  стимуля-
торів  росту, передаються  на  переробку  на  власний 
м’ясоцех та продаються на  м’ясокомбінати.

AGROFIRMA PRIVOLYE, 
PRIVATE
Address: Ukraine, 92123, Pryvillya,  
ave. Parkovyy, 14
Tel: +380503483751
e-mail: agrofirma.privolie@gmail.com
https://www.facebook.com/agrofirma.privolie/

The main areas of production in a private enterprise are 
crop production and animal husbandry. Winter wheat, 
barley, oats, corn for corn and sunflower are grown. To 
provide livestock with fodder, fodder crops such as corn 
for silage and green fodder, perennial grasses for haylage 
and hay are grown.The leading direction of animal 
husbandry is dairy cattle breeding. The obtained milk is 
only of the highest grade, which is transferred to its own 
milk processing plant for the production of organic dairy 
products, and sold to other dairies.

Cattle and pigs are reared on their own feed without 
antibiotics and growth stimulants, sent for processing 
to their own meat processing plant and sold to meat 
processing plants.



Генеральний спонсор:49

БІЛОВОДСЬКИЙ 
МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 92801, смт. Біловодськ, 
вул. Старобільське шосе, 1
Тел: +380950001777
e-mail: maslozavod@ukrpostr. net
https://maslozavod.lg.ua

Перероблення молока, виробництво масла та сиру.

BELOVODSKY BUTTER 
FACTORY, PJSC
Address: Ukraine, 92801, Belovodsk, 
str. Starobilske shose, 1
Tel: +380950001777
e-mail: maslozavod@ukrpostr. net
https://maslozavod.lg.ua

Milk processing, butter and cheese production.

ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ, ТОВ
Адреса: Україна, 92600, Сватове, 
вул. Козацької слави, 2
Тел: +380970770489
e-mail: vestmanagement@ukr.net
www.svatovobeer.com.ua

Виготовлення алкогольних напоїв (пиво з солоду).

ціалізацію своєї діяльності,організовує виробництво  
та реалізацію  продукції, на власний розсуд відбирає 
партнерів з економічних зв’язків у всіх сферах діяль-
ності. Має постійні зв’язки з споживачами своєї про-
дукції. Засвоїло виробництво органічного добрива на 
основі перепелиного посліду.

AGRORODINA, FARM
Address: Ukraine, 92603, Svatove,  
str. Shevchenko, 41
Tel: +380956009375
e-mail: bazaprivalov1@ukr.net

Agrorodina Farm specializes in quail breeding, the 
main income received from the sale of quail eggs, meat 
and the sale of young animals. It posesses its own 
premises equiped for hatching, laying hens and meat 
processing. Also leases the land of 3,994 hectares.The 
company independently determines the directions and 
specialization of its activities, organizes the production 
and sale of products, selects partners for economic 
relations at its discretion in all areas of activities as well 
as possesses constant connections with consumers of 
its products.To implement the production of organic 
fertilizer by utilisation of quail manure
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Growing of cereals (except rice), leguminous crops and 
oil seeds,Breeding of cattle,Breeding of sheep and goats 
Ancillary activities in crop productionManufacture of flour 
and cereal productsWholesale of grain, unmanufactured 
tobacco, seeds and animal feeds

ЗАВОД ФРУКТОВО-
МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 
«АЙДАР ПЛЮС», ТОВ
Адреса: Україна, 92703, Старобільськ, 
вул. Монастирська, 106
Тел: +380671320000
e-mail: aydarplus@gmail.com
http://aydar.com.ua/

Виробництво питної води.

PLANTOF FRUITAN 
DMINERAL WATERS 
«AYDARPLUS», LLC
Address: Ukraine, 92703, Starobilsk, 
str. Monastirska, 106
Tel: +380671320000
e-mail: aydarplus@gmail.com
http://aydar.com.ua/

Drinking water production.

WEST MANAGEMENT, LLC
Address: Ukraine, 92600, Svatove, 
str. CossackGlory, 2
Tel: +380970770489
e-mail: vestmanagement@ukr.net
www.svatovobeer.com.ua

Productionofalcoholicbeverages (maltbeer).

ДНІПРО, ПСП
Адреса: Україна, 92200, смт. Білокуракине, 
вул. Кленова, 12
Тел: +380505919956
e-mail: dnipro17lk@ukrpostr. ua

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Розведення вели-
кої рогатої худоби. Розведення овець і кіз. Допоміжна 
діяльність у рослинництві. Виробництво продуктів 
борошно-круп’яної промисловості. Оптова торгівля 
зерном, необробленим тютюном, насінням і корма-
ми для тварин.

DNIPRO, PSP
Address: Ukraine, 92200, Bilokurakyne, 
str. Klenova, 12
Tel: +380505919956
e-mail: dnipro17lk@ukrpostr. ua
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LISICHANSKIY PIVOVARNIY 
ZAVOD, LLC
Address: Ukraine, 93193, Lisichansk,  
str. General Potapenko, 500
Tel: +380645128271
e-mail: info@lispi.com.ua
lispi.lg.ua

Beer production.

МАРКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД, 
ТОВ
Адреса: Україна, 01030, Київ, 
вул. Федорова Івана, 2-А, кв. 304
Тел: +380646491721
e-mail: info@masterskayasira.com
https://www.masterskayasira.com/

Виробництво твердих сичугових сирів.

MARKIVSKY SIRZAVOD, LTD
Address: Ukraine, 01030, Kyiv,  
str. Fedorov Ivan, 2-A, off. 304
Tel: +380646491721
e-mail: info@masterskayasira.com
https://www.masterskayasira.com/

Production of hard rennet cheeses.

КРАСНЯНСЬКЕ, СТОВ
Адреса: Україна, 92923, Новокраснянка, 
вул. Центральна, 85 А
Тел: +380956655657
e-mail: perspektiva.krasnyanskoe@gmail.com

Вирощування сільськогосподарських культур.

KRASNYANSKE, ALLC
Address: Ukrain, 92923, Novokrasnyanka, 
str. Tsentral’na, 85 A
Tel: +380956655657
e-mail: perspektiva.krasnyanskoe@gmail.com

Growing of agricultural crops.

ЛИСИЧАНСЬКИЙ 
ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, 93193, Лисичанськ, 
вул. Генерала Потапенка, 500
Тел: +380645128271
e-mail: info@lispi.com.ua
lispi.lg.ua

Пиво в пляшках, пиво розливне, пиво у кегах.
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Розведення свиней полтавської м’ясної породи,реа-
лізація племінного поголів’я,вирощування зернових 
та технічних культур, надання послуг у рослинництві.

BELOVODSKY BREEDING 
PLANT, LLC
Address: Ukraine, 92801, Belovodsk, 
str. Khorunzhego, 1a
Tel: +380954204146
e-mail: plemzavbilov@ukr.net

Breeding of pigs of Poltava meat breed, realization of 
breeding stock, cultivation of grain and technical cultures, 
rendering of services in plant growing.

СВАТІВСЬКА ОЛІЯ, ТОВ
Адреса: Україна, 92603, Сватове, 
пров. Заводський, 13
Тел: +380504264647
e-mail: n.gorbanev@agrex.com.ua
www.agrex.com.ua

Основними напрямками діяльності є:
• Виробництво соняшникової олії нерафінованої;- 

Виробництво шроту тостованого, високопротеїно-
вого, гранульованого;

• Виробництво харчового фосфатидного концентрату;
• Заготівля, зберігання та реалізація сільськогоспо-

дарської продукції;

ПІНТА-КРЕМІНСЬКИЙ 
ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД, 
ТОВ
Адреса: Україна, 92900, Кремінна, 
вул. Промислова, 33-Б
Тел: +380645431390
e-mail: pinta.ua@ukr.net

Виробництво і продаж пива, води.

PINTA-
KREMINSKIYBREWERI, LLC
Address: Ukraine, 92900, Kreminna, 
str. Promysloval, 33-B
Tel: +380645431390
e-mail: pinta.ua@ukr.net

Beer light and dark, filtered, packed in KEG capacity of 50 
l and 30 l, PET bottles with a capacity of 1 l and 1.5 l, glass 
bottles with a capacity of 0.5 l.

ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД 
«БІЛОВОДСЬКИЙ», ТОВ
Адреса: Україна, 92801, Біловодськ, 
вул. Хорунжего, 1а
Тел: +380954204146
e-mail: plemzavbilov@ukr.net
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SEVERODONETSK BAKERY, 
LLC
Address: Ukraine, 93400, Severodonetsk, 
Gagaryna str. , 68
Tel: +380504757563
e-mail: sd-office@lauffer.ua
www.lauffer.com

Bread, bakery and confectionery products production.

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, 
ПП
Адреса: Україна, 92700, Старобільськ, 
вул. Лугова, 1
Тел: +380646120272
e-mail: viras_29@ukr.net

Приватне підприємство «Старобільський завод про-
довольчих товарів» ТМ «VIRa» є виробником високоя-
кісних продуктів сільськогосподарського походження 
та товарів інших груп, працює на аграрному ринку з 
березня 2009 року. Відмінною особливістю підпри-
ємства є те, що все обладнання, що використовуєть-
ся,– новітнє, сучасне, потужне та енергозберігаюче, 
а сировина, що надходить на переробку проходить 
якісний жорсткий лабораторний контроль.

• Послуги з доставки сировини;
• Послуги з відвантаження продукції;
• Послуги зі зберігання зерна.

SVATOVSKOYE MASLO, LLC
Address: Ukraine, 92603, Svatovo, 
ave. Zavodskoym, 13
Tel: +380504264647
e-mail: n.gorbanev@agrex.com.ua
www.agrex.com.ua

The main activities are:- Production of unrefined 
sunflower oil;- Production of toasted high-protein 
granulated meal;- Production of food phosphatide 
concentrate;- Procurement, storage and sale of 
agricultural products;- Raw material delivery services;- 
Services for shipment of products;- Grain storage services.

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХЛІБ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 93400, м.Сєвєродонецьк, 
вул. Гагаріна, 68
Тел: +380504757563
e-mail: sd-office@lauffer.ua
www.lauffer.com

Виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських 
виробів.
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ФІДЛАЙФ, ТОВ
Адреса: Україна, 92992, с. Бараниківка, 
вул. Зарічна, 124
Тел: +380645496162
e-mail: info@feedlife.com.ua
https://feedlife.com.ua/

Виготовлення кормів та кормових добавок для усіх 
видів сільськогосподарських тварин та птиці.

FEEDLIFE, LLC
Address: Ukraine, 92992, Baranykivka, 
str. Zarichna. 124
Tel: +380645496162
e-mail: info@feedlife.com.ua
https://feedlife.com.ua/

Production of feed and feed additives for all species of 
farm animals and poultry.

STAROBILSK FOOD 
PRODUCTS FACTORY, PE
Address: Ukraine, 92700, Starobilsk, str. Lugova, 1
Tel: +380646120272
e-mail: viras_29@ukr.net

Private enterprise «Starobilsky Food Factory» TM «VIRa» 
is a producer of high quality products of agricultural 
origin and goods of other groups, has been operating in 
the agricultural market since March 2009. A distinctive 
feature of the company is that all the equipment used is 
the latest, modern, powerful and energy-saving, and the 
raw materials received for processing are subject to high-
quality str.ict laboratory control.

УКРАЇНА, СТОВ
Адреса: Україна, 92241, с. Бунчуківка
Тел: +380980584559
e-mail: soooukraina8@ukr.net

Вирощування зернових та технічних культур.

UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 92241, v. Bunchukivka
Tel: +380980584559
e-mail: soooukraina8@ukr.net

Growing of grain and industrial crops.
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AGRO-FRUTIKA-BYSHKIV, 
LLC
Address: Ukraine, v. Byshkiv
Tel: +380673407798
e-mail: oxana@frutica.com.ua

Growing fruit and berry crops.

АПІ - ТРЕЙД, ТОЗВ
Адреса: Україна, Сопошин, вул. Львівська, 14- В
Тел: +380675551212
e-mail: sapoha@ukr.net

Виробництво меду.

API - TRADE, LLC
Address: Ukraine, Soposhyn, str. Lvivska 14- V
Tel: +380675551212
e-mail: sapoha@ukr.net

Honey production.

БУДЬМО ЗДОРОВІ, ПП
Адреса: Україна, Керниця, вул. Шевченка, 1а
Тел: +380503705624
e-mail: ceo@smakuli.com

Виробництво безглютенового печива.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: м.Львів, пр.  В. Чорновола, 57, 5 пов.; 
79020
Тел: + 380 97 504 4926
e-mail: lviv_apk@ukr.net

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF LVIV REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION
Address: Lviv, V. Chornovola Ave., 57, 5th floor; 
79020
Tel: + 380 97 504 4926
e-mail: lviv_apk@ukr.net 

АГРО-ФРУТІКА-БИШКІВ, 
ТОЗВ
Адреса: Україна, с. Бишків
Тел: +380673407798
e-mail: oxana@frutica.com.ua

Вирощування плодово-ягідних культур.
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GALICKIY PEKAR (GALICIAN 
BAKER), LLC
Address: Ukraine, Gorodok, str. Aviation, 121A
Tel: +380673710647
e-mail: vsem@email.ua

Production of bakery and confectionery products, dried 
berries and fruits.

ГАЛІЦІЯ ГРІНЕРІ, ТОЗВ
Адреса: Україна, Буськ, вул. Буська, 5
Тел: +380504455335
e-mail: info@galiciagreenery.com

Вирощування салатів.

GALICIA GREENERY, LTD
Address: Ukraine, Busk, str. Buska, 5
Tel: +380504455335
e-mail: info@galiciagreenery.com

Growing salads.

ГАЛКА ЛТД, СП
Адреса: Україна, Львів, вул. Заповітна, 1
Тел: +380322409100
e-mail: info@galca.ua

Виробництво кави та кавових напоїв.

BUD’MO ZDOROVI, PE
Address: *Horodok district, village Kernytsia, 1a 
Shevchenka Str. 
Tel: +380503705624
e-mail: ceo@smakuli.com

Production of gluten-free cookies.

ВАЛЕТУДО, ТОЗВ
Адреса: Україна, с. Солуки
Тел: +380322956976
e-mail: valetudo7373@gmail.com

Виробництво мінеральних вод.

VALETUDO, LTD
Address: Ukraine, v. Soluki
Tel: +380322956976
e-mail: valetudo7373@gmail.com

Production of mineral waters.

ГАЛИЦЬКИЙ ПЕКАР, ТОЗВ
Адреса: Україна, Городок, вул. Авіаційна, 121А
Тел: +380673710647
e-mail: vsem@email.ua

Виробництво хлібобулочних та кондитерських виро-
бів, сушених ягід та фруктів.
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GORBOGORY AGRO 
TOURIST CLUSTER, PE
Address: Ukraine, Pustomyty
Tel: +380676734479
e-mail: gorbogory@ukr.net

Production and processing of agricultural products, agritourism.

Д-МІКС УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Львівська обл. м. Золочів, 
Вул. ЗАВОДСЬКА 14
Тел: +380322532381
e-mail: gurska@d-mix.com.ua

Виробництво готових кормів для тварин. Виробни-
цтво олії та тваринних жирів.

D-MIX UKRAINE, LLC
Address: L’vivs’ka obl. m. Zolochiv, ZAVODS’KA 14
Tel: +380322532381
e-mail: gurska@d-mix.com.ua

Production of ready-made animal feed. Production of oil 
and animal fats.

ДОБРА КОРІВКА, ФГ
Адреса: Україна, с. Угерсько
Тел: +380676934444
e-mail: info@mykko.com.ua

Виробництво сиру.

GALKA LTD, SP
Address: Ukraine, Lviv, str. Zapovitna, 1
Tel: +380322409100
e-mail: info@galca.ua

Production of coffee and coffee drinks.

ГАЛФРОСТ, ТОЗВ
Адреса: Україна, с. Бишків, вул. Л.Українки, 89б
Тел: +380325269524
e-mail: maxim@galfrostr. com.ua

Виробництво сублімованої та замороженої продукції.

GALFROST, LLC
Address: Ukraine, v. Byshkiv, str. L.Ukrainky, 89b
Tel: +380325269524
e-mail: maxim@galfrostr. com.ua

Production of sublimated and frozen products.

ГОРБОГОРИ, 
АГРОТУРИСТИЧНИЙ 
КЛАСТЕР, ПП
Адреса: Україна, Пустомити
Тел: +380676734479
e-mail: gorbogory@ukr.net

Виробництво та переробка сільськогосподарської 
продукції, агротуризм.
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ZAKHIDNYY RAVLYK 
(«WESTERN SNAIL»), PE
Address: Ukraine, v. Solonka
Tel: +380502238278
e-mail: zakhidnyy.ravlyk@gmail.com
zakhidnyy-ravlyk.com/

Breeding and sale of snails.

КФ «ЯРИЧ», ТОЗВ
Адреса: Україна, с. Старий Яричів
Тел: +380322437341
e-mail: info@yarych.com

Виробництво кондитерських виробів.

CF «YARICH», LLC
Address: Ukraine, v. Staryy Yarychiv
Tel: +380322437341
e-mail: info@yarych.com

Production of confectionery.

ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕР СЬКА 
ФАБРИКА „СВІТОЧ», ПАТ
Адреса: Україна, Львів, вул. Ткацька, 10
Тел: +380322402614
e-mail: iaroslav.guzei@ua.nestle.com

Виробництво кондитерських виробів.

DOBRA KORIVKA, PE
Address: Ukraine, v. Hungarian
Tel: +380676934444
e-mail: info@mykko.com.ua

Cheese production.

ЕНЗИМ, ПРАТ
Адреса: Україна, Львів, вул. Личаківська, 232
Тел: +380322989801
e-mail: khrystyna.nazar@enzym.com.ua

Виробництво дріжджів та додатків .

ENZYME, PJSC
Address: Ukraine, Lviv, str. Lychakivska, 232
Tel: +380322989801
e-mail: khrystyna.nazar@enzym.com.ua

Production of yeast and additives.

ЗАХІДНИЙ РАВЛИК, ФГ
Адреса: Україна, с. Солонка
Тел: +380502238278
e-mail: zakhidnyy.ravlyk@gmail.com
zakhidnyy-ravlyk.com/

Розведення та продаж равликів.
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OLIAR, PE
Address: Ukraine, v. Stavchany
Tel: +380322274832
e-mail: podoba_iryna@trans-service-1.com.ua

Oil production.

ПЕРША ПРИВАТНА 
БРОВАРНЯ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ , 
ЯК ДЛЯ СЕБЕ, ТЗОВ
Адреса: Україна, Львів, вул. Дж. Вашингтона, 5б
Тел: +380322404304
e-mail: sales@ppb.com.ua
http://ppb.com.ua/ua/

Виробництво пива та безалкогольних напоїв.

THE FIRST PRIVATE 
BREWERY - FOR PEOPLE AS 
FOR YOURSELF, LLC
Address: Ukraine, Lviv, str. J. Washington, 5b
Tel: +380322404304
e-mail: sales@ppb.com.ua
http://ppb.com.ua/ua/

Production of beer and soft drinks.

L’VIVS’KA KONDYTERS’KA 
FABRYKA „SVITOCH», PJSC
Address: Ukraine, Lviv, str. Tkatska, 10
Tel: +380322402614
e-mail: iaroslav.guzei@ua.nestle.com

Production of confectionery.

ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ, 
КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА, ПАТ
Адреса: Україна, Львів, вул. Клепарівська, 18
Тел: +380322948002
e-mail: beer@lvivske.com
https://lvivarnya.com.ua/

Виробництво пива та безалкогольних напоїв.

LVIV BREWERY, CARLSBERG 
UKRAINE, PJSC
Address: Ukraine, Lviv, Kleparivska, 18
Tel: +380322948002
e-mail: beer@lvivske.com
https://lvivarnya.com.ua/

Production of beer and soft drinks.

ОЛІЯР, ПП
Адреса: Україна, с. Ставчани
Тел: +380322274832
e-mail: podoba_iryna@trans-service-1.com.ua

Виробництво олії.
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ЯБЛУНЕВИЙ  ДАР, ТОЗВ
Адреса: Україна, Городок, вул. Львівська, 274а
Тел: +380323131784
e-mail: info@tbfruit.com

Виробництво соків та концентратів .

JABLUNEVIJ DAR, LLC
Address: Ukraine, Gorodok, str. Lvivska, 274a
Tel: +380323131784
e-mail: info@tbfruit.com

Production of juices and concentrates.

ЯРОФРУТ, ТОВ
Адреса: Україна, 79000, Львів, Поліська, 6
Тел: +380687413344
e-mail: yarofruit@ukr.ne
http://yarofruit.com.ua

Заготівля, переробка і продаж заморожених та суше-
них ягід і грибів.

YAROFRUIT, LLC
Address: Ukraine, 79000, Lviv, Poliska, 6
Tel: +380687413344
e-mail: yarofruit@ukr.ne
http://yarofruit.com.ua

Harvesting, processing and sale of frozen and dried 
berries and mushrooms.

ХЛІБПРОМ, КОНЦЕРН, ПАТ
Адреса: Україна, 79035, Львів, вул. Хлібна, 2
Тел: +380322977270
e-mail: onechepurenko@hlibprom.com.ua
https://hlibprom.com.ua/

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

HLIBPROM CONCERN, PJSC
Address: Ukraine, 79035, L’viv, str. Khlibna, 2
Tel: +380322977270
e-mail: onechepurenko@hlibprom.com.ua
https://hlibprom.com.ua/

Production of bread and bakery products.

ШУВАР, ОРСП
Адреса: Україна, Львів, вул. Хуторівка, 4б
Тел: +380965321078
e-mail: office@shuvar.com

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції.

SHUVAR, ORSP
Address: Ukraine, Lviv, str. Khutorivka, 4b
Tel: +380965321078
e-mail: office@shuvar.com

Wholesale market of agricultural products.
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GELEKA - M, LLC
Address: Ukraine, 65000, Odessa,  
str. Paustovsky, 10-a
Tel: +380487166888
e-mail: gelekam@gmail.com
geleka-m.com.ua/

Vyroshchuvannya hrybiv. 19/5000 Growing mushrooms.

ЕВРІКА, ТОВ
Адреса: Україна, с. Молодіжне,  
вул. Комарова, 27
Тел: +380482304781
e-mail: ok@sbg.od.ua

Консервована продукція.

EVRIKA, LLC
Address: Ukraine, Molodizhne, str. Komarova, 27
Tel: +380482304781
e-mail: ok@sbg.od.ua

Canned products.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: 65107, Одеська обл., місто Одеса, 
вул. Канатна, 83
Тел: + 380 48 728 3542
e-mail: agropolitika@odessa.gov.ua
odessa.gov.ua

ВІКТОРІЯ, ПРАТ
Адреса: м. Одеса, вул. Мастерська, 48
Тел: +380487164965
e-mail: pjscvictoria.director@gmail.com

Виноградні вина.

ГЕЛЕКА – М, ТОВ
Адреса: Україна, 65000, Одеса, 
вул. Паустовського, 10-а
Тел: +380487166888
e-mail: gelekam@gmail.com
geleka-m.com.ua/

Вирощування грибів.
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KULINDORIVS’KYY 
KOMBINAT 
KHLIBOPRODUKTIV, SP
Address: Ukraine, 65025, Odessa, 
str. Starokyyivs’koyi dorohy, 20
Tel: +380487504859
e-mail: kkhp@te.net.ua
bogumyla.odessa.ua/

Flour, cereals, feed.

ЛІБРА, ТОВ
Адреса: Україна, смт. Авангард, 7-ий км., 
вул. Овідіопольської дороги
Тел: +380487212092
e-mail: libra@te.net.ua

Ковбасні вироби, мінеральна вода, рибопродукти.

LIBRA, LLC
Address: Ukraine, Avangard, 7th km, 
str. Ovidiopol’s’koyi dorohy
Tel: +380487212092
e-mail: libra@te.net.ua

Sausages, mineral water, fish products.

ІНСТИТУТ 
ВИНОГРАДАРСТВА ТА 
ВИНОРОБСТВА  
ІМ. В.Є.ТАЇРОВА, ННЦ
Адреса: Одеська обл., смт. Таїрове, 
вул. 40-річчя Перемоги, 27
Тел: +380487403676
e-mail: ivin_nnc@ukr.net

Наукові дослідження в галузі виноградарства та ви-
норобства.

КУЛІНДОРІВСЬКИЙ 
КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ДП
Адреса: Україна, 65025, Одеса, 
вул. Старокиївської дороги, 20
Тел: +380487504859
e-mail: kkhp@te.net.ua
bogumyla.odessa.ua/

Борошно, крупи, комбікорми.
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ODES’KYY KONSERVNYY 
ZAVOD DYTYACHOHO 
KHARCHUVANNYA, LTD
Address: Ukraine, 65000, Odessa,  
Vysokyy provulok, 22
Tel: +380487770764
e-mail: secretariat@vitmark.com
nashsok.ua/uk

Special baby food in a wide range.

ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 
ЗАВОД, ПРАТ
Адреса: Україна, Одеса, вул. Мельницька, 13
Тел: +380482341955
e-mail: pr@shustov.com
https://shustoff.com/

Виробництво коньяку, виноградного вина.

ODES’KYY KON’YACHNYY 
ZAVOD, PJSC
Address: Ukraine, Odessa, str. Melnytska, 13
Tel: +380482341955
e-mail: pr@shustov.com
https://shustoff.com/

Production of cognac, grape wine.

ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 
«КУЯЛЬНИК», ТДВ
Адреса: Україна, 65000, Одеса, вул. Лиманна, 166
Тел: +380487515303
e-mail: office@umw.odessa.ua
http://umw.com.ua/plant/2.html

Мінеральна вода.

ODES’KYY ZAVOD 
MINERAL’NOYI VODY 
«KUYAL’NYK», LTD
Address: Ukraine, 65000, Odessa, str. Limanna, 166
Tel: +380487515303
e-mail: office@umw.odessa.ua
http://umw.com.ua/plant/2.html

Mineral water.

ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 
ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ, ПАТ
Адреса: Україна, 65000, Одеса,  
Високий провулок, 22
Тел: +380487770764
e-mail: secretariat@vitmark.com
nashsok.ua/uk

Спеціальне дитяче харчування в широкому асортименті.
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СТАРОКОЗАЦЬКИЙ 
СИРЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, 67730, с. Старокозаче, 
вул. Пушкіна, 24
Тел: +380484960867
e-mail: starosir@ukr.net

Сири тверді в асортименті.

STAROKOZATS’KYY 
SYRZAVOD, LLC
Address: Ukraine, 67730, Starokozache, 
str. Pushkina, 24
Tel: +380484960867
e-mail: starosir@ukr.net

Hard cheeses in assortment.

ТАВРІЯ, ТОВ
Адреса: Україна, Одеса, вул. Гастело, 50
Тел: +380487152259
e-mail: info@tavriav.com.ua
tavriav.com.ua

Роздрібна торгівля продуктами харчування, ви-
робництво продуктів харчування.

ОНІСС, ТОВ
Адреса: Україна, 65000, Одеса, 
вул. Єврейська, 2
Тел: +380487150258
e-mail: office@oniss.com.ua
oniss.com.ua/

Консерви м’ясні, паштети.

ONISS, LTD
Address: Ukraine, 65000, Odessa, str. Yevreys’ka, 2
Tel: +380487150258
e-mail: office@oniss.com.ua
oniss.com.ua/

Canned meat, pate.

СЕГРОС, ПП
Адреса: Україна, 66810, Миколаївка, 
вул. Шевченка, 1б
Тел: +380485822049
e-mail: ppsegros@ukr.net

М’ясопродукти, ковбасні вироби.

SEGROS, PE
Address: Ukraine, 66810, Mykolayivka, 
str. Shevchenko, 1b
Tel: +380485822049
e-mail: ppsegros@ukr.net

Meat products, sausages.
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ШАБО, ТОВ
Адреса: Україна, Шабо, вул. Леніна, 5а
Тел: +380487340790
e-mail: office@shabo.ua
http://shabo.ua/ua/

Коньяки, виноградні вина.

SHABO, LTD
Address: Ukraine, Shabo, str. Lenin, 5a
Tel: +380487340790
e-mail: office@shabo.ua
http://shabo.ua/ua/

Cognacs, grape wines.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд, 4 поверх
Тел: + 380 57 705 2165
e-mail: uprapk@kharkivoda.gov.ua
http://agrodep.kh.gov.ua

TAVRIYA, LLC
Address: Ukraine, Odessa, str. Hastelo, 50
Tel: +380487152259
e-mail: info@tavriav.com.ua
tavriav.com.ua

Rozdribna torhivlya produktamy kharchuvannya, 
vyrobnytstvo produktiv kharchuvannya. 80/5000 Retail 
sale of food, food production.

УКРКАВА, ТОВ
Адреса: Україна, Чорноморськ, 
вул. Промислова, 14а
Тел: +380487770101
e-mail: zakaz@lacomba-coffee.com

Кава в зернах, кава гранульована, кава розчинна, 
кава мелена.

UKRKAVA, LLC
Address: Ukraine, Chernomorsk, str.  
Promislova, 14a
Tel: +380487770101
e-mail: zakaz@lacomba-coffee.com

Coffee beans, granulated coffee, instant coffee, ground 
coffee.
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• Growing of cereals, legumes and seeds of oilseeds, 
• Breeding of cattle of dairy breeds, - Extra-class milk 

production,- Growing seeds

АГРОФІРМА САДИ 
УКРАЇНИ, ТОВ
Адреса: Україна, 61070, Харків, вул. Академіка 
Проскури 1, ТЦ Телесенс
Тел: +380577140164
e-mail: office@sadyukrainy.com.ua
sadyukrainy.com.ua

Пріоритетним напрямком діяльності агрофірми  є 
вирощування, доопрацювання та реалізація насіння 
високоврожайних гібридів соняшнику та кукурудзи,  
сортів  озимої пшениці, сої та гороху.

SADY UKRAINY, LLC
Address: Ukraine, 61070, Kharkiv, str. Akademika 
Proskury 1
Tel: +380577140164
e-mail: office@sadyukrainy.com.ua
sadyukrainy.com.ua

The priority area of activity of the agricultural company is 
the cultivation, refinement and sale of high-yield hybrid 
seeds of sunflower and corn, winter wheat varieties, 
soybean and peas.

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUStr.IAL DEVELOPMENT 
OF KHARKIV REGIONAL 
STATE ADMINIStr.ATION
Address Kharkiv, Maidan Svobody, bldg. 5, 
Derzhprom, 7 entrance, 4th floor
Tel: + 380 57 705 2165
e-mail: uprapk@kharkivoda.gov.ua
http://agrodep.kh.gov.ua

АГРОФІРМА 
«ПІСЧАНСЬКА», ТОВ
Адреса: Україна, с. Мартинівка, 
вул. Центральна
Тел: +380574494184
e-mail: mail@peschanskaya.com.ua
http://peschanskaya.com.ua
• Вирощуваннязернових культур, бобових культур і 

насіння олійних культур, 
• Розведення велико їрогатої худоби молочних порід, 
• Виробництво молока Екстра – класу 
• Вирощування насіння.

AGROFIRMA 
«PISCHANSKA», LLC
Address: Ukraine, v.Martynivka, str. Central
Tel: +380574494184
e-mail: mail@peschanskaya.com.ua
http://peschanskaya.com.ua
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BALAKLIA BREAD 
RECEIVING ENTERPRISE, 
PJSC
Address: 64200, Kharkiv region, Balakliya,  
str. VTORCHERMETIVSKA1
Tel: +380574924313
e-mail: balhpp@kharkov.ukrtel.ne
http://hpp.com.ua

Production of bakery products.

БІСКВІТ-ШОКОЛАД, 
КОРПОРАЦІЯ
Адреса: Україна, 61017, Харків, вул. Лозівська 8
Тел: +380577129007
e-mail: info@biscuit.com.ua
www.biscuit.com.ua

Виробництво широкого асортименту борошняних та 
цукристих кондитерських виробів, реалізація по всій 
території України та на експорт.

BISCUIT-CHOCOLATE, 
CORPORATION
Address: Ukraine, 61017, Kharkiv, str. Lozivska 8
Tel: +380577129007
e-mail: info@biscuit.com.ua
www.biscuit.com.ua

АПО «МРІЯ», ТОВ
Адреса: Україна, 63130, Покровка, 
вул. Молодіжна
Тел: +380576652121
e-mail: POKROVKAMRIYA@META.UA

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ  ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
(ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ГОРОХ, ГРЕЧКА, СОЯ, СОНЯШНИК, 
ЦУКРОВИЙ БУРЯК), РОЗВЕДЕННЯ ВРХ, СВИНЕЙ.

APO «MRIYA», LLC
Address: Ukraine, 63130, Pokrovka, 
str. Molodizhna
Tel: +380576652121
e-mail: POKROVKAMRIYA@META.UA

VIROSHCHUVANNYA GRAIN OF TA TECHNICAL CULTURES 
(WHEAT, YACHMIN, PEAS, GRANCHA, SOYA, SONSHIP, 
TSUKROVY BURYAK), VARIED VRH, PIGS.

БАЛАКЛІЙСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ПРАТ
Адреса: 64200, Харківська обл., г. Балаклія,  
вул. Вторчерметівськая 1
Тел: +380574924313
e-mail: balhpp@kharkov.ukrtel.ne
http://hpp.com.ua

Виробництво хлібобулочних виробів.
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«Manufacturing confectionery group «Lisova kazka» 
Co., Ltd. since 1998 it has been represented on the 
Ukrainian confectionery market. To date, the enterprise 
has two own manufactures of various categories of 
confectionery products: marshmallow and chocolate 
and waffle products. The product range includes more 
than 200 different types of products. «Manufacturing 
confectionery group «Lisova kazka» Co., Ltd was the first 
in Ukraine to launch the product - marshmallows, and is 
currently the leader in this segment.

ВИРОБНИЧО-КОНДИТЕР-
СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АВЕСТА», ТОВ
Адреса: Україна, Харків, площа Повстання, 15 
Тел: +380577518981 
e-mail: sale@avesta.ua 
http://avesta.ua

Виробництво кондитерських виробів.

PRODUCTION AND 
CONFECTIONERY 
ENTERPRISE» AVESTA «, LLC
Address: Ukraine, Kharkiv, ploshcha Povstannya, 15
Tel: +380577518981
e-mail: sale@avesta.ua
http://avesta.ua

Production of confectionery. 

Production of a wide assortment of pastr.y and confectionery 
products, sale throughout Ukraine and for export.

ВИРОБНИЧО-
КОНДИТЕРСЬКА ГРУПА 
«ЛІСОВА КАЗКА», ТОВ
Адреса: Україна, 61072, Харків,  
вул. Єсеніна, 14, кв. 6
Тел: +380577203009
e-mail: info@lisovakazka.com.ua
www.lisovakazka.com.ua

«Виробничо-кондитерська група «Лісова казка» пред-
ставлена на ринку кондитерських виробів України з 
1998 року. На сьогоднішній день в активі підприєм-
ства два власних виробництва різних категорій кон-
дитерських виробів: маршмеллоу та шоколадно-ва-
фельної продукції. Асортимент компанії нараховує 
більше 200 різних видів продукції. Виробничо-кон-
дитерська група «Лісова казка» першою в Україні ви-
пустила на ринок продукт – маршмеллоу і є лідером 
у даному сегменті

MANUFACTURING 
CONFECTIONERY GROUP 
«LISOVA KAZKA», LLC
Address: Ukraine, 61072, Kharkiv, str. Esenina, 14, 
apt. 6
Tel: +380577203009
e-mail: info@lisovakazka.com.ua
www.lisovakazka.com.ua
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BEREZOVSKY MINERAL 
WATERS PLANT LLC, LLC
Address: Ukraine, 62363, v. Berezivske
Tel: +380577032166
e-mail: berezivska@ukr.net
www.berezivska.ua

Production of mineral water.

ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА 
ФАБРИКА, ПРАТ
Адреса: Україна, 63460, смт. Слобожанське, 
вул. Балаклійське шосе, 17-А
Тел: +380574753335
e-mail: TMZOF@UKR.NET
zof.kh.ua

Вирощування овочів і баштанних культур, коренепло-
дів і бульбоплодів.

ZMIIVSKA VEGETABLE 
FACTORY, PJSC
Address: Ukraine, 63460, Slobozhanske, 
str. Balakliyske shose, bldg. 17-A
Tel: +380574753335
e-mail: TMZOF@UKR.NET
zof.kh.ua

Growing vegetables and melons, roots and tubers.

ГОНТАРІВКА, ДЕРЖАВНА
Адреса: Україна, 62570, Гонтарівка, 
вул. Дмитрівська, 102
Тел: +380574162731
e-mail: gontarovka_2@ukr.net

Вирощування та реалізація племінних тварин. Вироб-
ництво, переробка та реалізація сільськогосподар-
ської продукції. Пріоритетним напрямком розвитку 
підприємства є тваринництво.

GONTARIVKA, SE
Address: Ukraine, 62570, Gontarivka, 
str. Dmytrivska, bldg. 102
Tel: +380574162731
e-mail: gontarovka_2@ukr.net

Cultivation and implementation of breeding animals. 
Production, processing and marketing of agricultural 
products. The priority direction of enterprise development 
is animal husbandry.

ЗАВОД «БЕРЕЗІВСЬКІ 
МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ», ТОВ
Адреса: Україна, 62363, с. Березівське
Тел: +380577032166
e-mail: berezivska@ukr.net
www.berezivska.ua

Виробництво мінеральної води.
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INSTITUTE OF VEGETABLE 
AND MELO GROWING OF 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRICULTURAL SCIENCES 
OF UKRAINE, STATE
Address: Ukraine, 42478, Kharkiv region, 
str. Instytuts’ka, 1
Tel: +380577489191
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
www.ovoch.com

Сreating of varieties and hybrids of vegetable and 
melon crops on the basis of modern breeding methods 
and developing technologies for growing, storing and 
processing.

КОМЕРЦІЙНО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«РОМА», ТОВ
Адреса: Україна, 64107, м. Первомайський, 
вул. Шевченка №24
Тел: +380574831110
e-mail: info@romakpf.com
www.romakpf.com

Виробництво борошна та хлібобулочних виробів.

ІМ. ФРУНЗЕ, СВК
Адреса: Україна, 62232, Писарівка
Тел: +380576499525
e-mail: svk-f@i.ua

Вирощування рослинницької продукції (зернові та 
технічні культури). Вирощування тваринницької про-
дукції ( молоко, м’ясо ).

ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА 
І БАШТАННИЦТВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Адреса: Україна, 42478, Харківська обл., 
вул. Інститутська, 1
Тел: +380577489191
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
www.ovoch.com

Створення сортів і гібридів овочевих і баштанних 
культур на основі сучасних селекційних методів, роз-
робка технологій їх вирощування, зберігання і пере-
робки.
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QUEEN FLOUR, LLC
Address: Ukraine, 62414, Liptsi,  
str. Pushkinskaya, 2
Tel: +380503007392
e-mail: info@koroleva-boroshna.com
www.koroleva-boroshna.com

Production of flour and cereals industry.

КРАСНОКУТСЬКА 
ДОС  ЛІДНА СТАНЦІЯ 
САДІВНИЦТВА ІНСТИТУТУ 
САДІВНИЦТВА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Адреса: Харківська обл., 62002, 
вул. Каразінська, 32, с. Основинці, 
Краснокутський р-н, 
Тел: +380575631128 
e-mail: krkut_dcc@meta.ua 
http://sad-institut.com.ua/

Growing cereals.

COMMERCIAL AND 
PRODUCTION FIRM 
«ROMA», LLC
Address: Ukraine, 64107, Pervomaiskyi, 
str. Shevchenko 24
Tel: +380574831110
e-mail: info@romakpf.com
www.romakpf.com

Production of flour and bakery products.

КОМПЛЕКС 
БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ПРАТ
Адреса: Україна, 62490, Котляри, 
вул. Безлюдівська, 5 
Тел: +380577755999
e-mail: info@bmk.kh.ua 
https://www.bmk.kh.ua/

Production of meat products.

КОРОЛЕВА БОРОШНА, ТОВ
Адреса: Україна, 62414, Липці,  
вул. Пушкінська, д. 2
Тел: +380503007392
e-mail: info@koroleva-boroshna.com
www.koroleva-boroshna.com

Виробництво продукції борошномельно-круп’яної 
промисловості.
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ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 
ЗАВОД «PRIME», ТОВ
Адреса: Україна, 63525, Малинівка, 
вул. Олімпійська, 1
Тел: +380574662415
e-mail: pr@olimp-uac.ua
http://www.prime-vodka.com

Лікеро-горілчаний завод «PRIME» – найсучасніше ліке-
ро-горілчане виробництво в Україні, побудоване за 3 роки 
і здане в експлуатацію в 2006 році. Потужність підприєм-
ства розрахована на 24 млн пляшок/міс. Вода з 700-ме-
трової артезіанської свердловини та спирт «Люкс» – осно-
ва всієї продукції PRIME. Спиртосховище місткістю 2 млн 
л. дозволяє застрахуватися від перепадів у якості спирту і 
працювати виключно з кращими зразками. У 2017 році на 
підприємстві обладнали «Експериментальний крафтовий 
цех» для розробки і удосконалення авторських рецептур

PRIME DISTILLERY, LLC
Address: Ukraine, 63525, Malynivka, 
str. Olimpiyska, 1
Tel: +380574662415
e-mail: pr@olimp-uac.ua
http://www.prime-vodka.com

The distillery «Prime» is the most modern alcoholic beverage 
production in Ukraine, built in 3 years and put into operation in 
2006.The capacity of the enterprise is calculated at 24 million 
bottles / month.Water from a 700-meter artesian well and Lux 

КУП’ЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ 
КОМБІНАТ, ПРАТ
Адреса: Україна, 63702, Куп’янськ, 
вул. Ломоносова, 26
Тел: +380574253116
e-mail: kmk@kmk.kharkov.ua
www.kmk.kharkov.ua

ПрАТ «Куп’янський молочний консервний комбінат» є 
одним з лідерів у переробці молока в Україні та по-
стачає продукцію під торговою маркою «Заречьe». 
Сучасне обладнання та використання традиційних 
технологій при виробництві молочних продуктів доз-
воляють зберігати корисні речовини та смакові вла-
стивості, властиві для натурального молока.

KUPUANSK MILK CANNING 
FACTORY, PJSC
Address: Ukraine, 63702, Kupyansk, 
str. Lomonosova, 26
Tel: +380574253116
e-mail: kmk@kmk.kharkov.ua
www.kmk.kharkov.ua

PJSC «Kupyansk Milk Canning Factory» is one of the 
leaders in milk processing and delivers the products under 
«Zarechye» trade mark.The state-of-the-art equipment 
and use of traditional technologies during production of   
milk products make it possible to retain useful substances 
and taste properties characteristic of natural milk.
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«Новопокровський КХП» - сучасне, високомеханізо-
ване, автоматизоване підприємство, яке займається 
виробництвом борошна, комбікормів, висівок.

NOVOPOKROVSKIY KHP, 
STATE ENTERPRISE
Address: Ukraine, 63523, Novopokrovka, str. V. 
Vyesicha, 1
Tel: +380577333614
e-mail: nkhp@nkhp.com.ua
www.nkhp.com.ua

Novopokrovsky KHP is a modern, highly mechanized, 
automated enterprise that produces flour, mixed fodders, 
wheat bran.

ОЛІМП, ТОВ
Адреса: Україна, 61000, Харків,  
просп. Гагарина, 119
Тел: +380577758133
e-mail: office@cereal.com.ua
www.cereal.com.ua

Компанія «ОЛІМП» являється одним з провідних та 
найбільших виробників круп в Україні, що випускає 
продукцію під ТМ «ОЛІМП» - чотири лінійки продукції: 
«Булгур», «Рідлана», «Майфайна», «Златокосиця», під 
ТМ «Люба ферма» - кормосміш для тварин.

alcohol are the basis of all PRIME products.Alcohol storage with a 
capacity of 2 million liters. allows you to insure against changes 
in the quality of alcohol and work only with the best samples.In 
2017, the company equipped the «Experimental Craft Shop» for 
the development and improvement of author’s recipes

ММФКДХ, КП
Адреса: Україна, 61054, Харків,  
вул. Василя Стуса, 13
Тел: +380577383315
e-mail: dmk.kharkov@ukr.net
www.milkfaktory.com.ua

Виробництво дитячого харчування.

GMFKDP, CE
Address: Ukraine, 61054, Kharkiv, str. Basil Stus, 13
Tel: +380577383315
e-mail: dmk.kharkov@ukr.net
www.milkfaktory.com.ua

Manufacture of baby food.

НОВОПОКРОВСЬКИЙ КОМ-
БІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ, 
ДЕРЖАВНЕ ПІДРИЄМСТВО
Адреса: Україна, 63523, Новопокровка, 
вул. ім. В. Вєсіча, 1
Тел: +380577333614
e-mail: nkhp@nkhp.com.ua
www.nkhp.com.ua
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PRYKOLOTNJANSKY OIL 
EXTRACTION PLANT, LLC
Address: Ukraine, 62630, Prikolotne, 
str. Tsentral’na 45
Tel: +380575253102
e-mail: dorofeeva@kernel.ua
www.kernel.ua

Production of vegetable oil: non- refined, refined and 
bottled, oil mix (sunflower and olive’s).Рroduction of 
sunflower phosphatidic concentrate. Production of 
sunflower meal. Production of corn oil.

ПРОДЕНЕРГО,   ТМ СТО 
ПУДІВ, ТОВ
Адреса: Україна, 61068, Харків,  
наб. Сабурівська, 3
Тел: +380577275400
e-mail: klochko_aa@variator.ua
www.stopudov.ua

Виробництво та продаж інноваційних продуктів хар-
чування: страв зручного приготування, сумішей для 
випічки, продуктів для правильного харчування, 
практичного туристичного харчування, а також ще 
більше 500 найменувань продукції бакалійної групи 
товарів.

OLYMPUS, LLC
Address: Ukraine, 61000, Kharkiv,  
ave. Gagarin, 119
Tel: +380577758133
e-mail: office@cereal.com.ua
www.cereal.com.ua

OLIMP Company is one of the leading and largest 
producers of groats in Ukraine that produces products 
under the TM «OLIMP» - four product lines: Bulgur, 
Ridlana, Mayfeina, Zlatokositsa, TM Lyuba Farm «- 
corrosive for animals.

ПРИКОЛОТНЯНСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, 62630, смт. Приколотне, 
вул. Центральна 45
Тел: +380575253102
e-mail: dorofeeva@kernel.ua
www.kernel.ua

Виробництво рослинних олій: нерафінованої, рафіно-
ваної та бутильованої, суміші соняшникової та олив-
кової олій. Виробництво соняшникового фосфатидно-
го концентрату. Виробництво соняшникового шроту. 
Виробництво кукурудзяної олії.
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РОДІНА, ПСП
Адреса: Україна, 62724, с. Богданівське, 
вул. Центральна, 4
Тел: +380575073634
e-mail: ksp.rodina@gmail.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур(01.11.). Розведення 
великої рогатої худоби молочних порід (01.41.).

RODINA, PAS
Address: Ukraine, 62724, v. Bogdanivske, 
str. Central, 4
Tel: +380575073634
e-mail: ksp.rodina@gmail.com

Growing of cereals (except rice), legumes and seeds of 
oilseeds (01.11.). Breeding of dairy cattle (01.41.).

С-ТРАНС, ТОВ
Адреса: Україна, 63403, Зміїв, вул. Тарановське 
шосе, 5
Тел: +380574733705
e-mail: info@inmilkco.com.ua
http://inmilkco.com.ua/

Виробництво молочної продукції.

PRODENERGO, TM STO 
PUDIV, LLC
Address: Ukraine, 61068, Kharkiv, str. Saburivska, 4
Tel: +380577275400
e-mail: klochko_aa@variator.ua
www.stopudov.ua

Production and trading of innovate food stuffs: suitable 
food, baking mixtures, healthy food, touristic products 
and also more then 500 items of grocery.

ПЧЕЛОПРОДУКТ, ТОВ
Адреса: Україна, 61145, Харків, 
Шатілова дача, 4, оф. 202
Тел: +380577141296
e-mail: info@pchela.com.ua
www.pchela.com.ua

Бджільництво, фасування та експорт продуктів 
бджільництва, виробництво вощини та реманенту 
для бджолярів, виробництво дієтичних продуктів на 
основі натуральних продуктів бджільництва.

PCHELOPRODUKT, LLC
Address: Ukraine, 61145, Kharkov, 
 Shatilova dacha 4, 202
Tel: +380577141296
e-mail: info@pchela.com.ua
www.pchela.com.ua

Beekeeping, beeswax foundation plant, packing honey, 
natural beekeeping products.
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СУІП «ПОЛЮС ЛТД», ТОВ
Адреса: Україна, 61017, Харків, 
пров. Ніжинський, 9
Тел: +380577129129
e-mail: info@polus.ua
www.polus.ua

Кондитерська фабрика «ПОЛЮС» виробляє широкий 
асортимент вафельних виробів: вафельних батончи-
ків, вагових вафель, цукерок, подарункових тортів та 
вафельних напівфабрикатів. Окремим напрямком 
діяльності є виробництво морозива. Продукція ком-
панії «ПОЛЮС» сертифікована відповідно до Системи 
управління безпекою харчових продуктів HACCP ISO 
22000, та має сертифікат HALAL. На базі компанії при-
сутня сертифікована лабораторія.

«SUIP «POLUS LTD», LLC
Address: Ukraine, 61017, Kharkov,  
ave. Nezhinskiy lane, 9
Tel: +380577129129
e-mail: info@polus.ua
www.polus.ua

Confectionary Factory «POLUS» has a flexible production, 
great technical and technological capabilities. We produce 
a wide range of waffle products: wafer bars, weighted 
wafers, sweets, gift cakes and waffle semi-finished 
products. Products of Company «POLUS» is certified 
according to Food Safety Management System HACCP 

S-TRANS LLC, LLC
Address: Ukraine, 63403, Zmiiv,  
str. Taranovske highway, 5
Tel: +380574733705
e-mail: info@inmilkco.com.ua
http://inmilkco.com.ua/

Dairy production.

САЛТІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ТОВ
Адреса: Україна, 61176, Харків  
вул. Краснодарская, 171-б
Тел: +380577112616
e-mail: hsmkmail@gmail.com
www.smk-group.com.ua/

Виробництво ковбасних виробів.

SALTOVSKY MEAT 
PROCESSING PLANT, LLC
Address: Ukraine, 61176, Kharkiv  
str. Krasnodarskaya, 171-b
Tel: +380577112616
e-mail: hsmkmail@gmail.com
www.smk-group.com.ua/

Production of sausages.
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Виробництво макаронних виробів, оцету, іншої про-
дукції з борошна.

TECHNOCOM, LLC
Address: Ukraine, 61105, Kharkiv,  
Heroes of Stalingrad Avenue, 45
Tel: +380577282372
e-mail: Ilona.Zadvorna@UA.nestle.com
www.technocom-llc.com

Manufacture of pasta, vinegar and other flour products.

ФІЛІЯ ПАТ «ДЕРЖАВНА 
ПРОДОВОЛЬЧА ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ»   
«ІЗЮМСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ», ПАТ
Адреса: Україна, 64319, с. Капитолівка
Тел: +380574356845
e-mail: izum.khp@pzcu.gov.ua
http://ikhp.com.ua

Виробництво збалансованих комбікормів для всіх ви-
дів сільськогосподарських тварин, а також надання 
послуг із приймання, доведення якості до базисних 
кондицій, зберігання і відвантаження зерна та насін-
ня олійних культур.

ISO 22000, the HALAL certificate. In addition, there is a 
certified laboratory on the basis of our Company.

ТЕРРА, ТОВ
Адреса: Україна, 64107, Первомайськ, 
вул. Вчительська, 1 а
Тел: +380574831701
e-mail: office@terra.ua
https://terra.ua/

Виробництво натуральних продуктів харчування на 
основі зернових  і бобових культур.

TERRA, LLC
Address: Ukraine, 64107, Pervomaisk,  
str. Teacher, 1 a
Tel: +380574831701
e-mail: office@terra.ua
https://terra.ua/

Production of natural food products based on cereals and 
legumes.

ТЕХНОКОМ, ТОВ
Адреса: Україна, 61105, Харків, пр-т. Героїв 
Сталінграду, 45
Тел: +380577282372
e-mail: Ilona.Zadvorna@UA.nestle.com
www.technocom-llc.com
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ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС 
УКРАЇНА», ПРАТ
Адреса: Україна, 61172, Харків, 
вул. Роганська, 161
Тел: +380577759202
e-mail: Svetlana.Kamenska@AB-InBev.com
https://www.suninbev.com.ua/

Харківське відділення ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 
є одним з лідерів українського пивоварного ринку та 
спільним підприємством найбільшої у світі пивовар-
ної компанії Anheuser-Busch InBev і найбільшої пиво-
варної компанії Туреччини Anadolu. Портфель пивних 
брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona 
Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, 
Beck’s, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, 
Taller; а також локальних ТМ: «Чернігівське», «Ро-
гань», «Янтар», «Жигулівське Оригінальне».

KHARKIV BRANCH OF PJSC 
«ABINBEV EFES UKRAINE», 
LLC
Address: Ukraine, 61172, Kharkiv,  
str. Rohanska, 161
Tel: +380577759202
e-mail: Svetlana.Kamenska@AB-InBev.com
https://www.suninbev.com.ua/

IZUMSKYI MILL, PJSC
Address: Ukraine, 64319, Kapitolivka
Tel: +380574356845
e-mail: izum.khp@pzcu.gov.ua
http://ikhp.com.ua

The production of balanced fodder for all types of farm 
animals, as well as the provision of acceptance services, 
the bringing of quality to basic conditions, the storage 
and shipment of grain and seeds of oilseeds.

ХАРКІВАГРОСОЮЗ, ПП
Адреса: Україна, 61022, Харків, вул. Сумська, 
39, к.145
Тел: +380577588998
e-mail: alla@zolotko.com.ua

Виробництво соняшникової олії, макухи, ПЕТ бутилки, 
пробки, насіння соняшникового фасованого, брике-
тів.

CHARKOVAGROSOYUZ, PE
Address: Ukraine, 61022, Kharkiv,  
str. Sumskaya, 39, a. 145
Tel: +380577588998
e-mail: alla@zolotko.com.ua

Production of sunflower oil, cake, PET bottles, plugs, 
sunflower seeds, briquettes.
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For over a hundred years, the Kharkiv meat-packing plant 
has been producing high-quality products by classic and 
original technology, using the best domestic traditions 
and experience.

ХЛІБОЗАВОД «НОВО-
БАВАРСЬКИЙ», ТОВ
Адреса: Україна, 61098, Харків, вул. Цементна, 2
Тел: +380577774505
e-mail: info@nbhz.com.ua
http://nbhz.com.ua/ru/

ТОВ Хлібозавод «Ново-Баварський» - одне з провід-
них сучасних хлібопекарських та кондитерських під-
приємств Харківського регіону, яке щодня виробляє 
велику кількість високоякісної і різноманітної хлібної, 
хлібобулочної та кондитерської продукції.

BAKERY «NOVO-
BAVARIAN», LLC
Address: Ukraine, 61098, Kharkiv, str. Cement, 2
Tel: +380577774505
e-mail: info@nbhz.com.ua
http://nbhz.com.ua/ru/

Novo-Bavarsky Bakery LLC is one of the leading modern 
bakery and confectionery enterprises in the Kharkiv 
region, which daily produces a large number of high-
quality and diverse bread, bakery and confectionery 
products.

The Kharkiv branch of ABINBEV EFES UKRAINE is one of 
the leaders in the Ukrainian brewing market and a joint 
venture between the world’s largest brewery Anheuser-
Busch InBev and Turkey’s largest brewery Anadolu. The 
portfolio of beer brands consists of global brands: Bud, 
Corona Extra, Stella Artois; international TM: Hoegaarden, 
Leffe, Beck’s, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, 
Staropramen, Taller; as well as local TM: «Chernihiv», 
«Rogan», «Amber», «Zhiguli Original».

ХАРКІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ТОВ
Адреса: Україна, 61140, Харків, 
пр.  Гагаріна, 100
Тел: +380577372523
e-mail: office-hmk@ukr.net

Харківський м’ясокомбінат вже понад сто років виро-
бляє високоякісну продукцію за класичними та ори-
гінальними технологіями, використовуючи найкращі 
вітчизняні традиції та досвід.

KHARKIV MEAT-PACKING 
PLANT, LLC
Address: Ukraine, 61140, Kharkov,  
ave. Gagarin, 100
Tel: +380577372523
e-mail: office-hmk@ukr.net
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АЙРІС, ПП
Адреса: Україна, 32400, Дунаївці, 
вул. Шевченка
Тел: +380673826494
e-mail: bodnar.slavik@gmail.com

Виробництво м’ясних та ковбасних виробів.

AYRIS, PE
Address: Ukraine, 32400, Dunayivtsi, str. Shevchenka
Tel: +380673826494
e-mail: bodnar.slavik@gmail.com

Manufacture of meat and meat products.

БАРТНІК, ТЗОВ
Адреса: Україна, 30300, Ізяслав, 
вул. Олександра Кушнірука, 4 А
Тел: +380385226702
e-mail: med@bartnik.ua
https://bartnik.ua

Виробництво меду.

BARTNIK, LLC
Address: Ukraine, 30300, Iziaslav,  
str. Oleksandr Kushniruk, 4A
Tel: +380385226702
e-mail: med@bartnik.ua
https://bartnik.ua

Honey production.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОДА
Адреса: Україна, 29000 м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 70
Тел: + 380 96 170 9239
e-mail: yacukalena@ukr.net
https://www.apr.adm-km.gov.ua/

Орган державної влади.

DEPARTMENT 
OF INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AND AGRO-
INDUStr.IAL COMPLEX OF 
KHMELNYTSKY REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION
Address: Ukraine, 29000 Khmelnytsky, 
str. Svobody, 70
Tel: + 380 96 170 9239
e-mail: yacukalena@ukr.net
https://www.apr.adm-km.gov.ua/
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Перероблення молока, виробництво масла та сиру, 
виробництво морозива, виробництво інших харчових 
продуктів, не віднесених до інших угруповань.

DERAZHNIA DAIRY PLANT, 
LLC
Address: Ukraine, 32200, Derazhnia,  
B. Oliinyk str. , 7
Tel: +380385621081
e-mail: dmolz@ukr.net
http://dmz.ua

Operation of dairies and cheese making, ice-cream 
production, manufacture of other food products n.e.c.

ДЖИВАЛЬДІС, ПП
Адреса: Україна, 32300, Кам’янець-
Подільський, вул. Заводська, 2
Тел: +380384721101
e-mail: ppdjivaldiss@gmail.com

Перероблення молока, виробництво масла та сиру.

DZHYVALDIS, PE
Address: Ukraine, 32300, Kamyanets-Podilskyi,  
str. Zavodska, 2
Tel: +380384721101
e-mail: ppdjivaldiss@gmail.com

Operation of dairies and cheese making.

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ 
СИРЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, 32500, смт. Віньківці, 
вул. Першотравнева, 4
Тел: +380384621353
e-mail: info@vinksmak.com
http://www.vinksmak.com

Перероблення молока, виробництво масла та сиру.

VINKOVETSKYI SYRZAVOD, 
LLC
Address: Ukraine, 32500, Vinkivtsi,  
str. Pershotravneva, 4
Tel: +380384621353
e-mail: info@vinksmak.com
http://www.vinksmak.com

Operation of dairies and cheese making.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, 32200, Деражня, вул. Бориса 
Олійника, 7
Тел: +380385621081
e-mail: dmolz@ukr.net
http://dmz.ua
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ДОМАШНІЙ ХЛІБ, СП
Адреса: Україна, 31000, Красилів,  
вул. Грушевського, 154
Тел: +380385531929
e-mail: domashniy@ukr.net
http://domashniyhlib.com.ua

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок не-
тривалого зберігання, торгівля хлібобулочними виробами, 
борошняними та цукровими кондитерськими виробами.

DOMASHNIY KHLIB, SP
Address: Ukraine, 31000, Krasyliv,  
str. Hrushevskoho, 154
Tel: +380385531929
e-mail: domashniy@ukr.net
http://domashniyhlib.com.ua

Manufacture of bread; manufacture of fresh pastr.y goods 
and cakes, retail sale of bread, cakes, flour confectionery 
and sugar confectionery.

ЕКОАГРОПОСТАЧ, ТОВ
Адреса: Україна, 32440, с. Балинівка,  
вул. Небесної Сотні, 24
Тел: +380385892639
e-mail: ekoagropostach@gmail.com

Виробництво олії та тваринних жирів.

ДОБРИЙ ХЛІБ, ПП
Адреса: Україна, 30602, смт. Теофіполь, 
вул. Заводська З, 24
Тел: +380384431029
e-mail: dobryhlib@meta.ua

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; вироб-
ництво борошняних кондитерських виробів, тортів і 
тістечок нетривалого зберігання.

DOBRYY KHLIB, PE
Address: Ukraine, 30602, Teofipol, str. Zavodska, 24
Tel: +380384431029
e-mail: dobryhlib@meta.ua

Manufacture of bread; manufacture of fresh pastr.y goods 
and cakes.

ДОМАШНІ СИРИ, ФОП
Адреса: Україна, 30522, с. Новолабунь
Тел: +380680318205
e-mail: piter.huts@gmail.com

Виробництво розсільних сирів.

DOMASHNI SYRY, IP
Address: Ukraine, 30522, v. Novolabun
Tel: +380680318205
e-mail: piter.huts@gmail.com

Manufacture of brined cheese .
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ІЗЯСЛАВСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД, ПРАТ
Адреса: Україна, 30300, Ізяслав, 
 вул. Жовтнева, 81
Тел: +380385242614
e-mail: hlibzavod.iz@gmail.com

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; вироб-
ництво борошняних кондитерських виробів, тортів і 
тістечок нетривалого зберігання.

IZIASLAVSKYY 
KHLIBOZAVOD, PJSC
Address: Ukraine, 30300, Izyaslav,  
str. Zhovtneva, 81
Tel: +380385242614
e-mail: hlibzavod.iz@gmail.com

Manufacture of bread; manufacture of fresh pastr.y goods 
and cakes.

ІНТЕРПРОДСЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 29000, Хмельницький, 
вул. Тупікова, 1
Тел: +380382784078
e-mail: Manager1@interprodservice.com
http://interprodservice.com

EKOAHROPOSTACH, LLC
Address: Ukraine, 32440, Balynivka v.,  
str. Nebesnoyi Sotni, 24
Tel: +380385892639
e-mail: ekoagropostach@gmail.com

Manufacture of oils and fats.

ЗІНЬКІВСЬКИЙ 
КОВБАСНИЙ ЦЕХ, ПП
Адреса: Україна, 32511, с. Зіньків,  
вул. Леніна, 25
Тел: +380673800349
e-mail: zinkivski_kovbasy@ukr.net

Виробництво м’яса, виробництво м’ясних продуктів, 
оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами.

ZINKIVSKYY KOVBASNYY 
TSEKH, PE
Address: Ukraine, 32511, Zinkiv v.,  
str. Lenina, 25
Tel: +380673800349
e-mail: zinkivski_kovbasy@ukr.net

Manufacture meat and meat products, wholesale trade 
services of meat and meat products.
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ПОДІЛЬСЬКИЙ БРОЙЛЕР, 
ТОВ
Адреса: Україна, 32450, Воробіївка, 
вул. Молодіжна, 43
Тел: +380385836000
e-mail: a-agro@i.ua
https://podolskiy-broyler.agrobiz.net

Розведення свійської птиці, виробництво м’яса свій-
ської птиці, виробництво м’ясних продуктів.

PODILSKYY BROYLER, LLC
Address: Ukraine, 32450, Vorobiyivka, 
str. Molodizhna , 43
Tel: +380385836000
e-mail: a-agro@i.ua
https://podolskiy-broyler.agrobiz.net

Raising of poultry, production of meat and poultry meat 
products.

ХМЕЛЬНИЦЬКА  
МАКАРОННА ФАБРИКА, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 29000, Хмельницький, 
вул. Кропивницького, 7
Тел: +380382710605
e-mail: mf@tiaya.km.ua

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і 
молюсків , торгівля рибою.

INTERPRODSERVIS, LLC
Address: Ukraine, 29000, Khmelnytskyi c. 
str. Tupikova, 1
Tel: +380382784078
e-mail: Manager1@interprodservice.com
http://interprodservice.com

Processing and preserving of fish, crustaceans and 
mollusks, retail sale of fish.

МАМИН ХЛІБ, ПП
Адреса: Україна, 31000, Красилів,  
вул. Миру, 16/1
Тел: +380385543401
e-mail: maminhlib@gmail.com
https://maminhlib.com.ua

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; вироб-
ництво борошняних кондитерських виробів, тортів і 
тістечок нетривалого зберігання.

MAMYN KHLIB, PE
Address: Ukraine, 31000, Krasyliv, str. Myru, 16/1
Tel: +380385543401
e-mail: maminhlib@gmail.com
https://maminhlib.com.ua

Manufacture of bread; manufacture of fresh pastr.y 
goods and cakes.
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Manufacture of meat products, wholesale trade services 
of meat and meat products, poultry production.

САТАНІВСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД, ТДВ
Адреса: Україна, 32034, 
с. Сатанівка,вул. Заводська, 3
Тел: +380385142852
e-mail: vatsatkons@atrep.com.ua

Перероблення та консервування овочів та фруктів, не 
віднесене до інших групувань.

SATANIVSKYY 
KONSERVNYY ZAVOD, SLC
Address: Ukraine, 32034, Satanivka v., 
str. Zavodska, 3
Tel: +380385142852
e-mail: vatsatkons@atrep.com.ua

Processed and preserved fruit and vegetables n.e.c.

СЛАВУТСЬКИЙ 
ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 30000, Славута,  
вул. Миру, 36
Тел: +380384272373
e-mail: slavuta@malthouse.km.ua

Виробництво пива.

Виробництво макаронних виробів і подібних бо-
рошняних виробів.

KHMELNITSKY PASTAS 
FACTORY, JSC
Address: Ukraine, 29000, Khmelnitsky,  
str. Kropyvnytskoho, 7
Tel: +380382710605
e-mail: mf@tiaya.km.ua

Manufacture of macaroni and similar farinaceous 
products.

РИКУН, ФОП
Адреса: Україна, 29000, Хмельницький,  
вул. П. Мирного, 32, кв. 10
Тел: +380382718501
e-mail: office@rykun.com.ua
http://rykun.com.ua

Виробництво м’ясних продуктів, оптова торгівля 
м’ясом і м’ясними продуктами, виробництво м’яса 
свійської птиці.

RYKUN, IP
Address: Ukraine, 29000, Khmelnytskyi,  
str. P. Myrnoho, 32, apt. 10
Tel: +380382718501
e-mail: office@rykun.com.ua
http://rykun.com.ua
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ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД, ПРАТ
Адреса: Україна, 30600, Теофіполь, 
вул. Жовтнева, 12
Тел: +380384430079
e-mail: 5394995@ukr.net

Виробництво цукру.

TEOFIPOLSKEY SUGAR 
MILL, PJSC
Address: Ukraine, 30600, Teofipol,  
str. Zhovtneva, 12
Tel: +380384430079
e-mail: 5394995@ukr.net

Manufacture of sugar.

ТОРГОВИЙ ДІМ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБ», ТОВ
Адреса: Україна, 29000, Хмельницький, 
вул. Тернопільська, 8
Тел: +380382222206
e-mail: Khmelnytsk.hlib@gmail.com

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, вироб-
ництво борошняних кондитерських виробів, тортів і 
тістечок нетривалого зберігання.

SLAVUTSKIY BREWERY, 
CJSC
Address: Ukraine, 30000, Slavuta,  
str. Myru, 36
Tel: +380384272373
e-mail: slavuta@malthouse.km.ua

https://zat-slavutskij-pivov.uaprom.net

СТАРОКОСТЯНТИНІВ-
ЦУКОР, ТОВ
Адреса: Україна, 31102, Старокостянтинів, 
пров. Гольдфадена, 10
Тел: +380976911112
e-mail: ilvstk@sk.km.ua

Виробництво цукру.

STAROKOSTIANTYNIV-
TSUKOR, LLC
Address: Ukraine, 31102, Starokostiantyniv, 
ave. Provulok Holdfadena, 10
Tel: +380976911112
e-mail: ilvstk@sk.km.ua

Manufacture of sugar.
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Manufacture of bread; manufacture of fresh pastr.y 
goods and cakes, manufacture of rusks and biscuits; 
manufacture of preserved pastr.y goods and cakes.

ФІЛІЯ «ПТАХОФАБРИКА 
«АВІС» ПАТ « 
АГРОХОЛДИНГ 
АВАНГАРД», ПPАТ
Адреса: Україна, 32325, с. Гуменці, 
вул. Вербецьке Шосе, 1
Тел: +380384975733
e-mail: secretar_avis@avangard.com.ua

Виробництво яєць.

FILIYA «PTAKHOFABRYKA 
«AVIS» PAT « 
AHROKHOLDYNH 
AVANHARD», PJCS
Address: Ukraine, 32325, Humentsi v., 
str. Verbetske Shosse, 1
Tel: +380384975733
e-mail: secretar_avis@avangard.com.ua

Eggs production.

TORHOVYY DIM 
«KHMELNYTSKKHLIB», LLC
Address: Ukraine, 29000, Khmelnytskyi, 
str. Ternopilska, 8
Tel: +380382222206
e-mail: Khmelnytsk.hlib@gmail.com

Manufacture of bread; manufacture of fresh pastery 
goods and cakes.

УКРАЇНСЬКИЙ КРИСТАЛ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 32300, Кам’янець-
Подільський, вул. Суворова, 24
Тел: +380384921578
e-mail: ukrkrystall@gmail.com
http://ukrkristal.com

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, вироб-
ництво борошняних кондитерських виробів, тортів і 
тістечок нетривалого зберігання, виробництво сухарів 
і сухого печива, виробництво борошняних кондитер-
ських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

UKRAYINSKYY KRYSTAL, 
LLC
Address: Ukraine, 32301, Kamianets-Podilskyi, 
str. Suvorova, 24
Tel: +380384921578
e-mail: ukrkrystall@gmail.com
http://ukrkristal.com
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SHEPETIVSKYY TSUKROVYY 
KOMBINAT, PJSC
Address: Ukraine, 30403, Shepetivka, 
str. Starokostiantynivske Shose, 3
Tel: +380384041044
e-mail: office@sck.com.ua

Manufacture of sugar.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 
58010
Тел: +380 372 553 217
e-mail: bukreforma@ukr.net

Державне управління у сфері АПК

ХМЕЛЬПИВО, ПРАТ
Адреса: Україна, 29010, Хмельницький, 
вул. Чорновола, 24
Тел: +380382651443
e-mail: khmelpyvo@gmail.com
http://khmelpyvo.com

Виробляє таке пиво: Проскурівське, Жигулівське, 
Хмельницьке, Проскурівське «Кайф», Проскурівське 
«Преміум».

KHMELPYVO, CJSC
Address: Ukraine, 29010, Khmelnytskyy, 
str. Chornovola, 24
Tel: +380382651443
e-mail: khmelpyvo@gmail.com
http://khmelpyvo.com

Manufacture beer: Proskurivske, Zhyhulivske, Khmelnytske, 
Proskurivske «Kaif», Proskurivske «Premium»

ШЕПЕТІВСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 30403, Шепетівка, 
вул. Старокостянтинівське Шосе, 3
Тел: +380384041044
e-mail: office@sck.com.ua

Виробництво цукру.
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ЛІЛАК, ТОВ
Адреса: м. Чернівці, вул. Череповецька, 26
Тел: + 380 50 338 0742
e-mail: vladmela2017@gmail.com
https://liluck.com.ua/

Продукція: фруктові соки та овочеві присерви.

LILUCK, LLC
Address: Chernivtsi, str. Cherepovetskaya, 26
Tel: +380 50 338 0742
e-mail: vladmela2017@gmail.com
https://liluck.com.ua/

Products: fruit juices and canned vegetables.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ, АТ
Адреса: м. Чернівці, вул. Головна,223
Тел: +380 50 374 2778
e-mail: chernovci.hleb@hlebinvestr. com.ua

Продукція: хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби.

CHERNIVTSI BAKERY, JSC
Address: Chernivtsi, 223 Golovna Str. 
Tel: +380 50 374 2778
e-mail: chernovci.hleb@hlebinvestr. com.ua

Products: bread, bakery products and confectionery.

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF CHERNIVTSI REGIONAL 
STATE ADMINIStr.ATION
Address: str. M. Hrushevskoho, 1, Chernivtsi, 
58010
Tel: +380 372 553 217
e-mail: bukreforma@ukr.net

Governance.

БУКОВИНАПРОДУКТ, ПАТ
Адреса: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, 
с. Кам’яна
Тел: +380 3735 21799
e-mail: produkt@atrep.com.ua

Продукція: овочеві та фруктові пресерви.

BUKOVINAPRODUCT, LLC
Address: Chernivtsi region, Storozhynets district, 
the village of Kamyana
Tel: +380 3735 21799
e-mail: produkt@atrep.com.ua

Products: vegetable and fruit preserves.
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AGRILAB, ТОВ
Адреса: Україна, 17600, Варва, вул. Зарічна, 3 А
Тел: +380674654909
e-mail: sales@agrilab.com.ua
https://www.agrilab.ua

AgriLab - агроконсалтингова компанія, яка розро-
бляє і впроваджує комплексні рішення для підви-
щення ефективності агробізнесу: від аналізу грунту 
до ІТ-продуктів та елементів точного землеробства. 
Компанія пропонує: комплексну агродіагностику 
поля (унікальний алгоритм для підвищення прибут-
ковості поля), агрохімічний аналіз грунту, управління 
азотним живленням, агрономічний супровід, впро-
вадження технологій точного землеробства, вироб-
ництво автоматичних пробовідбірників грунту, обмір 
поля, моніторинг стану посівів, IT-рішення MyAgriLab

AGRILAB, LLC
Address: Ukraine, 17600, Varva, str. Zarichna, 3 A
Tel: +380674654909
e-mail: sales@agrilab.com.ua
https://www.agrilab.ua

AgriLab is a consulting company that develops and 
implements comprehensive solutions to increase the 
efficiency of agribusiness. We select the tools that allow 
our clients to get more profit from each hectare of 
field: soil analysis, precision farming technology, agro-

ADR POLSKA S.A., 
Адреса: ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, 
POLSKA
Тел: +48134689333
e-mail: atw@atwsystem.pl
www.adrosie.pl

Компанія ADR POLSKA член ADR GROUP - світовий 
лідер у виробництві віci і підвісoк для сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання. АDR GROUP компа-
нія з 60-річною історією знаходиться у дванадцяти 
об’єктах по всьому світу і продає свою продукцію в 45 
країнах.

ADR POLSKA S.A., ADR 
POLSKA S.A.
Address: UL. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagorz, 
POLAND
Tel: +48134689333
e-mail: atw@atwsystem.pl
www.adrosie.pl

The company ADR POLAND a member of the ADR GROUP 
- world leader in the production of axles, stud axles and 
suspension for agricultural equipment and machinery. 
ADR GROUP the company with 60 years of history  is 
based in twelve facilities all around the world and sell the 
group’s products in 45 countries.
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of productivity up to 3.300 kg/hr and briquetting lines 
BIOMASSER® - up to 1.400 kg/hr, also completely mobile 
machines. ASKET® machines are sold to almost 30 
countries around the world.

AUTO.RIA.COM, ТОВ
Адреса: Україїна, 21009, Вінниця, а/я 855.
Тел: +380634374025
e-mail: 112@ria.com

https://auto.ria.com/

500 світових виробників продають агротехніку на 
AUTO.RIA.Щомісяця на AUTO.RIA безпечно шукають та 
продають автомобілі та техніку 6 500 000+ українців, 
а продавці отримують понад 2 000 000 дзвінків від 
покупців. Тут кожен може знайти своє серед 15 000+ 
пропозицій техніки нової та з пробігом, для домаш-
нього господарства чи свого бізнесу. AUTO.RIA Лідер 

автомобільної інтернет торгівлі.

AUTO.RIA.COM, LTD
Address: Ukraine, 21009, Vinnytsya, PO 855.
Tel: +380634374025
e-mail: 112@ria.com

https://auto.ria.com/

diagnostics, power management and crop monitoring, as 
well as modern software and equipment for agriculture.

ASKET ROMAN DLUGI, SOLE 
TRADER
Адреса: Poland; 61-362 Poznan;  
Forteczna str. 12a
Тел: +48618794459
e-mail: biuro@asket.pl
www.asket.pl

ASKET є виробником обладнання для подрібнення і 
брикетування вологої біомаси: солома, сіно, трости-
на. Ми пропонуємо подрібнювачі TOMASSER®  продук-
тивністю до 3.300 кг/год. також стаціонарні і мобільні 
лінії для брикетування BIOMASSER® - до 1.400 кг/год. 
Обладнання ASKET уже реалізоване до понад 30 країн 
у всьому світі.

ASKET ROMAN DLUGI, SOLE 
TRADER
Address: Poland; 61-362 Poznan; Forteczna 
str. 12a
Tel: +48618794459
e-mail: biuro@asket.pl
www.asket.pl

ASKET® is manufacturer of machines for shredding and 
briquetting wet biomass. We offer shredders TOMASSER® 
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including market researches, feasibility studies, setting 
up companies, organizing distr.ibution, joint ventures 
and recruiting staff. We also assist Ukrainian companies 
looking for business contacts abroad.Furthermore Bougie 
Marketing is representing several Ukrainian exhibitions 
abroad and provides exhibitors, participants and 
visitors with full range of services, incl. booth planning, 
advertising, translating and interpreting, travel and 
transport services.

CAPELLO S.R.L., S.R.L.
Address: Italia, 12100 Cuneo, Via Valle Po n.100
Tel: +380509992888
e-mail: pietro@capello.it
https://www.capelloworld.it

Production headers for corn - «Quasar» and sunflower - 
«Helianthus».

DRONEUA
Адреса: Україна, 01103, Київ,  
вул. Залізничне шоссе, 2А, офіс DroneUA
Тел: +380670002257
e-mail: info@drone.ua
https://drone.ua/

AUTO.RIA knows everything about your future car. Every 
month 6 000 000+ Ukrainians search for and sell cars 
with AUTO.RIA. Sellers receive there more than 2 000 
000 calls from buyers. Here, everyone can find what he’s 
looking for among 200 000+ used cars, or new cars from 
400+ dealers or propositions from 1 000+ car services. 
Cars at AUTO.RIA can be verified technically and legally. 
16 types of checks will help you to know everything about 
your future car before making a choice.

BALTIC FILTER, UAB
Address: Alekniškio vs., Širvintų r., Lithuania
Tel: +37069823535
e-mail: vytas@mfilter.lt
www.mfilter.lt

Виробник фільтрів.

BOUGIE MARKETING
Адреса: Lindenstr. 124, 41063 Mönchengladbach, 
Germany
Тел: +49 2161 3032997
e-mail: info@bougie-marketing.de
http://www.bougie-marketing.de

Bougie Marketing provides a wide range of services 
for companies going to do business in Ukraine.We 
bring companies together with professional business 
partners and support all kind of business activities 
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and modern solutions in the field of logistics of grain, 
legumes and oilseeds. Egritech offers bins for reloaders 
and grain trucks.

GEOPARD AGRICULTURE, 
GMBH
Адреса: Германия, Кёльн, Neusser str. 472
Тел: +4917636322391
e-mail: dmitry.dementiev@geopard.tech
https://geopard.tech

GeoPard - це аналітична веб і мобайл система для 
обробки супутникових знімків, надаємо сезонний 
моніторинг на рівні поля і регіону, автоматично 
створені багаторічні (до 30 років) і сезонні карти 
зон управління полем. Крім того, GeoPard надає 
аналітику для даних пробоотбора грунтів, вро-
жайності, топографії, визначення стабільних зон і 
багатошарову аналітику. У програмі є модуль ство-
рення зон, який дозволяє створювати карти дифф. 
внесення вручну, використовуючи будь-які дані, 
наявні в GeoPard. GeoPard дозволяє створювати 
карти приписи з диференційованим внесенням до-
брив, засобів захисту рослин, насіння, іригації для 
оптимізації врожайності і збереження ресурсів. 
Наявність API і віджета для повної інтеграції даних 
і аналітики в будь-яку іншу систему.

EGRITECH, ТОВ
Адреса: Україна, 02105, Київ,  
вул. Павла Усенка, 8
Тел: +380442900440
e-mail: sales.agro17@egritech.org
egritech.com.ua

Торговий дім Egritech створений в Україні інжині-
рінговою компанією «Gartech Group», яка працює на 
британському ринку, спільно з провідними вітчиз-
няними виробниками в галузі машинобудування. 
Досвід, розробки британських інженерів та інвестиції 
в українську промисловість дозволяють запропону-
вати споживачам із агросектору високоефективні та 
сучасні рішення у сфері логістики зерна, бобових та 
олійних культур. Компанія Egritech пропонує бункери 
накопичувачі перевантажувачі та зерновози.

EGRITECH, LLC
Address: Ukraine, 02105, Kiyv, str. Pavla Usenka, 8
Tel: +380442900440
e-mail: sales.agro17@egritech.org
egritech.com.ua

The Egritech Trading House was created in Ukraine by the 
Gartech Group Engineering Company, which operates 
in the British market, together with leading domestic 
manufacturers in the field of mechanical engineering. 
Experience, development of British engineers and 
investments in the Ukrainian industr.y allow to offer 
consumers from the agrarian sector highly effective 
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Компанією «GO-ECO GROUP» розроблена лінія на-
но-кластерних біологічних стимуляторів росту «Deus 
Agro» за унікальною технологи швидкої гумофікаціі 
і отримання препарату холодної мацерацією з ви-
соким спектром містяться мікро-, мезо- і макро-
елементів для вирощування зернових, овочевих, 
бобових, цукрових буряків, а також для вирощування 
плодових дерев, кущів та винограду на всіх типах 
ґрунтів.Виробництво таких стимуляторів росту сприяє 
підвищенню родючості ґрунтів і збільшення врожай-
ності сільськогосподарських культур у відкритому і 
закритому ґрунтах, а це в свою чергу підвищує в 2-10 
разів врожайність на 1 гектар орної землі. Рослини 
отримують повний комплекс макро-, мезо- і мікро-
елементів і приймають їх як природні елементи без 
витрати енергії на їх адаптацію.

GO-ECO GROUP, LLC
Address: Ukraine, 09400, Kyiv region, town 
Stavishche, str. Cymbal Sergius, bldg. 1
Tel: +380672753535
e-mail: danchiks79@gmail.com
http://deus-agro.com

GO-ECO GROUP has developed a line of nano-cluster 
biological growth stimulants «Deus Agro» for a unique 
technology of rapid humification and production of 
cold maceration with a high range of micro-, meso- 
and macronutrients for growing cereals, vegetables, 
legumes, sugar beets , as well as for growing fruit 

GEOPARD AGRICULTURE, 
GMBH
Address: Germany, Cologne, 50733, Neusser str. 472
Tel: +4917636322391
e-mail: dmitry.dementiev@geopard.tech
https://geopard.tech

GeoPard is a geospatial analytics engine to analyze 
georeferenced vector and raster data in agriculture. We 
provide in-season field and region level monitoring, 
automatically created multi-year (up to 30 years) and in-
season field management zones. We provide analytics for 
soil sampling, yield, topography data and Zones creator 
module that enables the creation of VRA maps manually 
using any data we have in GeoPard.GeoPard provides 
VRA prescription maps for fertilizing, crop protection, 
seeding, irrigation, etc. optimize crop inputs and yield 
while preserving resources.Our cloud-based precision 
agriculture solution is API-ready. Analytics is accessible 
for integration into other systems via API or Widget. 
Our analytics is visualized in many farm management 
systems across the world.

GO-ECO GROUP, ТОВ
Адреса: Україна, 09400, Київська обл., 
смт. Ставище, вул. Цимбала Сергія, 1
Тел: +380672753535
e-mail: danchiks79@gmail.com
http://deus-agro.com
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HYDRO-PACK, LTD
Address: TURKEY, KOCAELI, 41100 IZMIT, SANAYI 
Str. , 13TH AV. NO 315
Tel: +902623352342
e-mail: info@hydropack.com.tr
http://www.hydropack.com.tr/

HYDRO-PACK is leading marketing of mini power 
packs,hydraulic gear pumps, control valves, 
hydromotors, steering units, power packs and hydraulic 
accessories. HYDRO-PACK persuids one goal only 
customer satisfaction with highest quality, lowest 
possible price and the best service. More than 22 
years of experience in sales engineering of hydraulic 
components.

ICK GROUP, ГК
Адреса: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, 
прим. 227
Тел: +380675484282
e-mail: advert@ick.ua
https://ick.ua

Пелетні та комбікормові заводи, комплектні лінії. 
Проектування, постачання, сервісне обслуговування. 
Обладнання для сушіння та гранулювання біомаси, 
твердопаливні котли, запасні частини ТМ GRANTECH.

trees, shrubs and grapes on all types of soils.The 
production of such growth stimulants helps to 
increase soil fertility and increase crop yields in open 
and closed soils, which in turn increases by 2-10 times 
the yield per 1 hectare of arable land. Plants receive a 
full range of macro-, meso- and microelements and 
take them as natural elements without spending 
energy on their adaptation.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY 
AZOTOWE CHORZÓW, JSC
Адреса: Narutowicza 15, 41-503, Chorzow, Poland
Тел: +48327362000
e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com
https://chorzow.grupaazoty.com/

The Grupa Azoty Group is one of the leading 
players on the European fertilizer and chemical 
markets. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów 
S.A. is one of the oldest existing Polish chemical 
factories, boasting over 100 years of history and rich 
experience. The Company’s offer is addressed to the 
following sectors of the economy: agriculture, in 
particular horticulture, fruit and vegetable farming 
under protection, constr.uction, food industr.y, 
production of crystal glass and explosive and 
explosion-proof blends.
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Дом-Інфо – міжнародна інвестиційно-консалтингова 
група, що надає весь спектр послуг з розвитку бізнесу 
та інвестицій в нерухомість Північного Кіпру. Ми про-
понуємо повний комплекс ріелторських та консалтин-
гових послуг і спеціалізуємося на продажу житлової 
та комерційної нерухомості різних цінових категорій.
Дом-Інфо дає можливість всім нашим клієнтам купи-
ти нерухомість Північного Кіпру безпосередньо і без 
підводних каменів.

INTERNATIONAL REAL 
ESTATE CONSTRUCTION, 
LTD
Address: Ukraine, 4 Vatslava Havela boulevard, 
Kyiv
Tel: +380673721790
e-mail: irina@dom-info.eu
http://dom-info.eu

Dom-Info is an international investment and consulting 
group providing a full range of services concerning 
business development and investment in real estate 
of Northern Cyprus. We offer a full range of realtor and 
consulting services and have specialization in selling 
residential and commercial real estate of different price 
categories.Dom-Info gives all our clients opportunity to 
buy property in Northern Cyprus directly and without 
pitfalls.

ICK GROUP, LLC
Address: Ukraine, 03315, Kyiv, 
 Pr-t Peremogy. 89-a, of. 227
Tel: +380675484282
e-mail: advert@ick.ua
https://ick.ua

Pellet and mixed feed plants, complete lines. Design, 
supply, after-sales service.

IMECE PLASTIC INDUSTRY 
AND TRADE CORP., INC.
Address: TURKEY, ANTALYA, ANTALYA INDUStr.IAL 
ZONE, DOSEMEALTI, 1ST ZONE, 4TH Str. , NO 13
Tel: +905058894868
e-mail: natavan@imeceplastik.com.tr
https://www.imeceplastik.com.tr/

PRODUCTION OF AGRICULTURAL GREENHOUSE PLASTIC 
FILMS AND IRRIGATION SYSTEMS.

INTERNATIONAL REAL 
ESTATE CONSTRUCTION, 
LTD
Адреса: Украина, бульвар Вацлава Гавела 4, 
Киев
Тел: +380673721790
e-mail: irina@dom-info.eu
http://dom-info.eu
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irrigation, monitoring of agricultural machinery and fields, 
field analysis and audit, crop control, storage management, 
process control in elevators.

IT-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, Немирів, вул. Соборна 171
Тел: +380971112688
e-mail: itagro2015@gmail.com
www.it-agro.net

Виготовлення агрокомплексу ROSA, самохідних об-
присквачів та розкидачів.

IT-AGRO, LLC
Address: Ukraine, Nemyriv, str. Soborna 171
Tel: +380971112688
e-mail: itagro2015@gmail.com
www.it-agro.net

Manufacturing of ROSA agro complex, self-propelled 
sprayers and spreaders.

KAMEX 
(KRASYLIVAGROMASH), 
ТОВ
Адреса: 31000 Хмельницька область 
м.Красилів вул. Центральна, 16
Тел: +380673810409
e-mail: Ivan@atonmash.com.ua
www.kamex.com.ua

IOTJI, ТМ
Адреса: Україна, 03040, м. Київ, 
вул. Маричанська, 18
Тел: +380443238888
e-mail: sales@iotji.io
iotji.io

Бренд iotji, як частина компанії DEPS, представляє 
розумні рішення для моніторингу та управління тех-
нологічними процесами у виробництві та сільському 
господарстві. Компанія є дистриб’ютором Kerlink, 
Tektelik, Netvox, Robustel, Four-Faith, SmartEnds та інших 
виробників обладнання та програмного забезпечення.
Пропонуються розумні рішення для фермерських гос-
подарств: контроль стану грунту і автоматичний полив, 
контроль урожаю, управління сховищами, контроль 
технологічних процесів в елеваторах.

IOTJI, TM
Address: Ukraine, 03040, Kyiv, Marychanska Str. , 18
Tel: +380443238888
e-mail: sales@iotji.io
iotji.io

The iotji brand, as part of DEPS, represents smart solutions 
for monitoring and managing technological processes in 
manufacturing and agriculture.The company is a distr.ibutor 
of Kerlink, Tektelik, Netvox, Robustel, Four-Faith, SmartEnds 
and other manufacturers of hardware and software.Smart 
solutions for farms are offered: soil monitoring and automatic 
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KONSORT, АСОЦІАЦІЯ
Адреса: 38750, Полтавська обл., Полтавський 
район, с. Щербані, вул. Світла, 3Б
Тел: +380671165025
e-mail: office@konsort.com.ua
https://konsort.com.ua/

ВИПУСК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИ-
ЦТВА.

KONSORT, ASSOCIATION
Address: 38750, Poltava region, Poltava district, 
village Scherbani, str. Light, 3B
Tel: +380671165025
e-mail: office@konsort.com.ua
https://konsort.com.ua/

PRODUCTION OF EQUIPMENT FOR AUTOMATION OF 
PRODUCTION.

KREIN UKRAIN, ТОВ
Адреса: Україна, 67806, смт. Авангард, 
вул. Теплична, 1
Тел: +380487432121
e-mail: office@crane-ukraine.com
crane-ukraine.com

Реалізація та обслуговування спецтехніки.

ТОВ «Красилівагромаш» створено в 2006 році і є про-
довжувачем традицій і представників всього самого 
найкращого, що було в ПАО «Красивий машинобудів-
ний завод» - персонал, технології, знання та досвід, 
приємний з 1932р. Виробничий потенціал та інже-
нерно-технічний центр. Головна ціль команди заводу 
домагається всебічного використання для найпов-
нішого задоволення необхідних споживачів наших 
виробництв, швидко реалізуючи всі зміни та потреби 
аграрного ринку.

KAMEX 
(KRASYLIVAGROMASH)
 Address: Ukraine 31000 Khmelnytsky region 
m.Krasiliv str. Central, 16
Tel: +380673810409
e-mail: Ivan@atonmash.com.ua
www.kamex.com.ua

Krasilivigromash LLC was established in 2006 and is a 
follower of traditions and the successor of all the best 
that was in PJSC Krasilovsky Machine-Building Plant 
- personnel, technologies, knowledge and experience 
acquired since 1932. Krasilyvigromash LLC is a modern 
enterprise of agricultural machinery with a powerful 
production potential and engineering and technical 
center. The main goal of the plant team is to make 
every effort to meet the needs of the consumers of our 
products, to respond quickly to all changes and needs of 
the agrarian market.
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LOVOL HEAVY INDUStr.Y 
CO., LTD
Адреса: NO.192 Beihai S.Rd. Fangzi District, 
Weifang,Shandong,P.R.China
Тел: +865367602085
e-mail: bitingwei@163.com
http://lovol.com/

Виробництво сільськогосподарської техніки.

LOVOL HEAVY INDUStr.Y 
CO., LTD
Address: NO.192 Beihai S.Rd. Fangzi District, 
Weifang,Shandong, P.R.China
Tel: +865367602085
e-mail: bitingwei@163.com
http://lovol.com/

Agricultural machinery production.

LYTAGRA, JSC
Адреса: Литва, LT-52106, Каунас, Ateities пл. 50
Тел: +37068671224
e-mail: g.adamonis@lytagra.lt
www.lytagra.lt

Продаж тракторів, сільськогосподарських машин, сервіс, 
продаж запчастин для тракторів та сільськогосподар-
ських машин, шин, будівельних матеріалів, металу.

KREIN UKRAIN, LLC
Address: Ukraine, 67806, Avangard, 
str. Greenhouse, 1
Tel: +380487432121
e-mail: office@crane-ukraine.com
crane-ukraine.com

Realization and service of special equipment.

LECHLER GMBH, ТОВ
Адреса: Ulmer Str. 128 72555 Metzingen/Germany
Тел: +380503589733
e-mail: Oksana.Vasylenko@lechler.de
lechler.ua

Виробництво розпилювачів для польових і садових 
обприскувачів.

LECHLER GNBH, GMBH
Address: Germany
Tel: +380503589733
e-mail: Oksana.Vasylenko@lechler.de
lechler.ua

Nozzles for sprayers.
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MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA, 
SPÓŁKA JAWNA
Address: ul. Makuszyńskiego 28 31-752 Kraków 
Polska
Tel: +48126839608
e-mail: abindas@madejski.com.pl
madejski.com.pl

The company Madejski Spółka Jawna exist since 1995. Our 
company produces and sells the following products: high 
and low pressure hoses; high and low pressure hoses for 
the production of assembled hoses;  all types of ferrules 
and fittings made with carbon or stainless steel for the 
production of high and low pressure hoses;  machines 
for the production of high and low pressure assembled 
hoses; adapters and pipes made with carbon or stainless 
steel; parts and accessories for high and low pressure 
hydraulics systems;  industr.ial hoses; hydraulic oils. Our 
suppliers are reputable and well known companies from 
Poland and the whole world.

OREHOVSELMASH, ТОВ
Адреса: Україна, 70500, Орєхов, вул. 
Привокзальна, 2 Ж
Тел: +380614145669
e-mail: office@orehovselmash.com
https://orehovselmash.com/

LYTAGRA, JSC
Address: Lithuania, LT-52106, Kaunas,  
Ateities pl. 50
Tel: +37068671224
e-mail: g.adamonis@lytagra.lt
www.lytagra.lt

Sale of tractors, agricultural machines, service, sale of 
spare parts for tractors and agricultural machines, tires, 
building materials, metal.

MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA, 
SPÓŁKA JAWNA
Адреса: ul. Makuszyńskiego 28 31-752 Kraków 
Polska
Тел: +48126839608
e-mail: abindas@madejski.com.pl
madejski.com.pl

Компанія  Madejski Spółka Jawna існує на ринку з 1995 
року. Ми поставляємо гідравлічні і промисловий ру-
кава, рукава для сільського господарства, фітинги, 
з’єднання, будівельну та автомобільну хімію. Ми є 
офіційним представником компанії SEL та інших ві-
домих виробників на території Європи. Виробляємо 
комплексне постачання виробничих і торгових під-
приємств.
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PIG TEC COMPANI, ТОВ
Адреса: Україна, 09100, Біла Церква, 
вул. Фастівська 23, корпус 1
Тел: +380975190018
e-mail: 0674648859@ukr.net
https://pigtec.com

Обладнання. Тваринництво. Ветеринарія. Зоотехнія.

PIG TEC COMPANI, LLC
Address: Ukraine, 09100, Bila Tserkva, 
str. Fastivska 23, building 1
Tel: +380975190018
e-mail: 0674648859@ukr.net
https://pigtec.com

Equipment. Livestock. Veterinary medicine. Zootechnics.

POLMAC S.R.L., 
Адреса: Italy, 41037 Mirandola (MO), via Statale 
Sud 137
Тел: +39053520004
e-mail: info@polmac.it
https://polmac.it

Polmac виробляє обприскувачі для сiльського госпо-
дарства бiльш нiж півстоліття, особливо уважно 
пiклуючись про зовнiшнє середовище та захист 
здоров’я операторiв. Проектування обприскувачiв 

Виробництво сільгосптехніки дозволило вийти агро-
промисловому комплексу на новий рівень. Іннова-
ційні розробки в даній галузі допомагають ферме-
рам вести сільське господарство у великих і малих 
масштабах, значно спрощуючи їх працю. Асортимент 
сільгосптехніки в нашій компанії Ореховсельмаш на-
стільки великий, що кожен фермер зможе підібрати 
у нас необхідне обладнання і купити сільгосптехніку 
в Україні за доступними ценам. Ми пропонуємо ши-
рокий вибір: зернометатели; культиватори; сівалки; 
навісне обладнання; очисники купи; причепи; каток 
подрібнювач і ін .

OREHOVSELMASH, LLC
Address: Ukraine, 70500, Zaporozhye region, 
Orekhov, str. Railway Station, 2 G.
Tel: +380614145669
e-mail: office@orehovselmash.com
https://orehovselmash.com/

The production of agricultural machinery allowed the 
agro-industr.ial complex to reach a new level. Innovative 
developments in this industr.y help farmers to conduct 
agriculture on a large and small scale, greatly simplifying 
their work. The range of agricultural equipment in our 
company Orekhovselmash is so extensive that every 
farmer will be able to pick up the necessary equipment 
from us and buy agricultural equipment in Ukraine 
at affordable prices.  We offer a wide selection:  grain 
throwers; cultivators; seed drills; attachments; heap 
cleaners; trailers; skating rink chopper, etc.
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REMPLASTIC, KOROBKOV 
A.S., PE
Address: Ukraine, Kyiv, str. Kyrylivska, 116a
Tel: +380993444063
e-mail: rem.plastic@ukr.net
https://remplastic.com.ua/

Repair and welding of all types of plastic. Repair of 
plastic parts of cars: motorcycles: tractors: boats, etc. 
Manufacture of plastic str.uctures and containers.

RI.MA GROUP SRL, SRL
Address: 32L, Stephenson str. - 20019  
Settimo Milanese (MI) - Italy
Tel: +390233512210
e-mail: kozachuk@rima-parts.com
www.rima-parts.com

Виробництво високоякісних запасних частин для 
сільгосптехніки. Компанія спеціалізується на вироб-
ництві ріжучого апарату.

The core of Ri.Ma products range are cutting 
components fitting all kinds of harvest machinery 
from small one axle motor mowers to combine and 
forage harvesters.

допомогло Polmac усвiдомити, що насадження по-
требують вимiрювання, монiторингу та управлiння 
хiмiчними продуктами, якi використовуються для 
захисту i полiпшення врожайностi сiльськогосподар-
ських культур.

POLMAC, S.R.L.
Address: Italy, 41037 Mirandola (MO), via Statale 
Sud 137
Tel: +39053520004
e-mail: info@polmac.it
https://polmac.it

We produce components for agricultural spraying 
machines to control and measure the management, 
mixing and distr.ibution of chemicals.

REMPLASTIC, КОРОБКОВ 
А.С., ФОП
Адреса: Україна, Київ, вул. Кирилівська, 116а
Тел: +380993444063
e-mail: rem.plastic@ukr.net
https://remplastic.com.ua/

Ремонт та зварювання всіх видів пластику. Ремонт 
пластикових деталей автомобілів, мотоциклів, трак-
торів, катерів та ін. Виготовлення пластикових кон-
струкцій та ємностей.
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STORTH, LTD
Address: Stoneleigh Park, Station Road, Holme,  
Nr Carnforth, Lancashire LA6 1HR
Tel: +380506300325
e-mail: dm@storthmachinery.co.uk
http://storthmachinery.co.uk/

Experts in manure management. Scape it. Pump it. Store 
it. Separate it. Mix it. Pump it. Hose reel it. Applyi it.

TOTAL UKRAINE, ТОВ
Адреса: Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Антоновича, 172, офіс 1115
Тел: +380443511940
e-mail: info-ua@total.com
https://www.total.ua

ТОТАЛ Україна є частиною TOTAL MARKETING & SERVICES, 
комерційного підрозділу групи Total, 4-ї за величиною 
нафтової компанії у світі. ТОТАЛ Україна пропонує повний 
спектр спеціалізованих послуг, передових рішень та про-
дукції в основних видах ділової діяльності: 
• Мастильні матеріали для сільськогосподарської 

техніки, вантажної та автомобільної техніки 
• Широку гаму індустріальних мастильних матеріалів 
• Бітуми 
• Спеціальні рідини та присадки 

ТОТАЛ Україна надає конкурентоспроможні пропозиції та 
своєчасну доставку по всій Україні. Наша команда надає 

SOFT.FARM, ТОВ
Адреса: Україна, 04119, Київ,  
вул. Сім’ї Хохлових, 8, Unit Service (Agrohub, 
корпус B1)
Тел: +380508810704
e-mail: sale@soft.farm
http://www.soft.farm/uk

Комплексне ІТ-рішення для агровиробників.

SOFT.FARM, LLC
Address: Ukraine, 04119, Kyiv, 8 Khokhlov Family Str., 
Unit Service (Agrohub, building B1)
Tel: +380508810704
e-mail: sale@soft.farm
http://www.soft.farm/uk

Comprehensive IT solution for agricultural producers.

STORTH, LTD
Адреса: Stoneleigh Park, Station Road, Holme,  
Nr Carnforth, Lancashire LA6 1HR
Тел: +380506300325
e-mail: dm@storthmachinery.co.uk
http://storthmachinery.co.uk/

Експерти з управління гноєм.
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Ми пропонуємо нашим клієнтам комплексні рішення 
в галузі садових дротів, мотузок і сіток, кліпів, стрин-
герів, дилататорів або затискачів. Ми є єдиним дис-
триб’ютором Bekaert у галузі сільськогосподарських 
дротів у Польщі. Ми також виготовляємо комплекту-
ючі для будівництва протиградних конструкцій.

WWD SP. Z O.O. SP.K., -
Address: Poland, 87-800 Wloclawek,  
ul. Papiezka 34
Tel: +48542354560
e-mail: biuro@wwd.com.pl
www.wwd.com.pl

We offer comprehensive solutions in the field of orchard 
wires, guy ropes and nets, clips, stingers, dilators or 
clamps. We are the sole distr.ibutor of Bekaert in the area 
of agro wires in Poland. We also manufacture components 
for constr.uction of anti-hail str.uctures.

ZAVOD ALEKO, ТОВ
Україна, 85700, Волноваха, вул. Шевцової, 11-а.
Тел: +380504791998
e-mail: sales.aleko@gmail.com
http://aleko.ua

Виробництво самосвальних і бортових кузовів на всіх 
видах транспортних зсобів.

експертні консультації та спеціалізовану підтримку клієн-
тів. Наш сервіс доповнюється міцними партнерськими 
відносинами з основними дистриб’юторами в регіоні, 
що дозволяє продуктам Total дістатися до клієнтів по всій 
Україні.

TOTAL UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 03150, Kyiv, Antonovycha str.,  
172, of.1115
Tel: +380443511940
e-mail: info-ua@total.com
https://www.total.ua

TOTAL Ukraine is a part of TOTAL MARKETING & SERVICES, the 
commercial division of Total, the 4th largest oil company in the 
world.TOTAL Ukraine offers a full range of specialized services, 
advanced solutions and products in main business activities 
as follows:- Lubricants for agricultural machinery, trucks and 
motor vehicles- A wide range of industr.ial lubricants- Bitumen- 
Special liquids and additives- Diagnostic system ANAC AGRI 
based on scientific interpretation of used oil analysis data.Our 
team provides expert advice, specialized customer support 
and timely delivery.Our service is complemented by str.ong 
partnerships with major distr.ibutors in Ukraine, allowing Total 
products to reach customers all over the country.

WWD SP. Z O.O. SP.K., 
Адреса: Poland, 87-800 Wloclawek,  
ul. Papiezka 34
Тел: +48542354560
e-mail: biuro@wwd.com.pl
www.wwd.com.pl
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machines for farmers.In March 2012, LC «A-Vikt» has 
started production of spare parts for ukrainian farmes 
technics.. Main target for this company is production 
of hight quality products what allows nowadays satisfy 
customers who get need to high quality standards.

А-ТЕРА, ТОВ
Адреса: Україна, 45636, Гаразджа, 
вул. Київська, 107
Тел: +380503733161
e-mail: soroka@a-tera.com.ua
http://a-tera.com.ua

Компанія «Агротерра» динамічно розвивається на терито-
рії України. За своє існування показала себе надійним і ста-
більним професіоналом, з яким хочеться працювати. Все 
це завдяки команді професіоналів, які готові надати якісну 
допомогу 24 години на добу, 7 днів на тиждень та опти-
мального поєднання портфеля товарів, де абсолютно ко-
жен зможе задовольнити свої потреби. Компанія Агротер-
ра є офіційним дилером таких компаній як: New Holland, 
Lemken, Rauch, Weidemann, 360 Yield Center та Dawn.

AGROTERRA, LLC
Address: Ukraine, 45636, Garazdzha,  
str. Kyivska, bldg. 107
Tel: +380503733161
e-mail: soroka@a-tera.com.ua
http://a-tera.com.ua

ZAVOD ALEKO, LLC
Address: 85700, Ukraine, Volnovaha,  
Shevtsovoy str. , 11-a
Tel: +380504791998
e-mail: sales.aleko@gmail.com
http://aleko.ua

Production of dumping and flatbed bodies for all types 
of vehicles.

А-ВІКТ, ТОВ
Адреса: Україна, 13307, Бердичів, 
вул. Низгурецька, 157
Тел: +380674100774
e-mail: awikt@ukr.net
http://www.a-wikt.com.ua/

Виробництво запасних частин та вузлів до сільсько-
господарської техніки.

A-VIKT, LLC
Address: Ukraine, 13307, Berdychiv, 
str. Nizguretskaya, 157
Tel: +380674100774
e-mail: awikt@ukr.net
http://www.a-wikt.com.ua/

ZPU «Agro-Wikt» has been founded in 1975 and has 
many years experience in production of different 
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Spare parts and technique from an official dealer 
GOMSELMASH.Air condition and heater for agriculture 
machine.

АВТ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 03134, Київ, 
пр-т. Академіка Корольова 1, оф.43
Тел: +380995666068
e-mail: avt.ukraine@gmail.com
https://avt-ukraine.com.ua/

Компанія ТОВ «АВТ УКРАЇНА» являється офіційним 
дилером німецької мульчерної техніки PRINOTH для 
розчистки заросших територій, старих садів, чагар-
ників, трас ЛЕП, нафто-, газопроводів та ін.Гарантійне 
та післягарантійне обслуговування. Постачання оригі-
нальних запасних частин.

AVT UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 03134, Kyiv,  
avenue Academica Koroleva b.1 of.43
Tel: +380995666068
e-mail: avt.ukraine@gmail.com
https://avt-ukraine.com.ua/

AVT UKRAINE LLC is the official dealer of German PRINOTH 
mulch equipment for clearing overgrown areas, old 
gardens, bushes, transmission lines, oil and gas pipelines, 
etc.Warranty and post-warranty service. Supply of 
original spare parts.

The company «Agroterra» is developing dynamically on 
the territory of Ukraine. For its existence has shown itself 
to be a reliable and stable professional, with whom I want 
to work. All this thanks to a team of professionals who 
are ready to provide quality assistance 24 hours a day, 7 
days a week, and the optimal combination of portfolio of 
goods, where absolutely everyone will be able to meet 
their needs. Agroterra Company is the official dealer 
of such companies as: New Holland, Lemken, Rauch, 
Weidemann, 360 Yield Center and Dawn.

АВМ-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, Київ, 
вул. Автопаркова, 5
Тел: +380674404630
e-mail: avm_agro@ukr.net
http://avmua.com/

Запасні частини до зернозбиральних комбайнів ПА-
ЛЕССЕ (виробництва ГОМСЕЛЬМАШ) та комбайнів 
VERSATILE.Кондиціонери та опалювачі кабін сільсько-
господарської техніки (продаж, технічне обслугову-
вання)

AVM-AGRO, LTD
Address: Ukraine, 02121, Kiyv, str. Avtoparkova, 5
Tel: +380674404630
e-mail: avm_agro@ukr.net
http://avmua.com/
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«Avtoprompidshipnik» LTD - one of the largest suppliers 
of bearings of all sizes, rubber products and circuits on the 
Ukrainian market. We have available now: 

Ball bearings, roller, roller, spherical, and the hinged 
frame (more than 5000 titles); 

Feed Wedge, fan, gear, mul¬tirib, flat, modular, variatorni 
domestic and imported; 

Feed on import combines: CLAAS, MASSEY FERGUSON, 
NEW HOLLAND, BIZON, FORTSCHTITT, CASE IH, DEUTZ 
FAHR, J. DEERE, LAVERDA production STOMIL SANOK 
(Poland);
•  Roller chain diversion, diversion, Conveyor (PR, PRD, 

jet); 
• Rubber reinforced cups, rubber cups/packings, 

chevron sealing for hydraulic devises; locking rings.

АГП МЕДІА, THE 
UKRAINIAN FARMER, ТОВ
Адреса: Україна, 01135, Київ, проспект 
Перемога 5а, оф.803
Тел: +380442878830
e-mail: agrotimes@agpmedia.com.ua
agrotimes.net

Журнали видавничого дому «АГП Медіа»:

АВТОПРОМПІДШИПНИК, 
ТОВ
Адреса: Україна, 61052, Харків, 
пров. Сімферопольський, б. 6, літ. «Ч-2»
Тел: +380577155175
e-mail: info@autopp.biz
http://www.autopp.biz

ТОВ «Автопромпідшипник» - один з найкрупніших по-
стачальників ПІДШИПНИКІВ усіх типорозмірів, гумово-
технічних виробів та ланцюгів на ринку України. Маємо 
у наявності:
•  підшипники кулькові, роликові, ролико-сферичні, 

корпусні та шарнірні (більше ніж 5000 найменувань): 
• паси клинові, вентиляторні, зубчаті, полікпинові, 

плоскі, модульні, варіаторні вітчизняного та імпорт-
ного виробництва (Stomil, GoodYear, АПП);

• паси та підшипники на імортні комбайни: CLAAS, 
MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, BiZON, FORTSCHTITT, 
CASE IH, DEUTZ FAHR, J. DEERE, LAVERDA 

• ланцюги роликові привідні, привідні, транспортерні 
(ПР, ПРД, ТРД); 

• манжети армовані, гідравлічні, шевронні, пневма-
тичні; кільця стопорні, гумові ущільнення.

AVTOPROMPIDSHIPNIK, LTD
Address: Ukraine, 61052, Kharkiv, 
Simpheropolskiy lane, 6.
Tel: +380577155175
e-mail: info@autopp.biz
http://www.autopp.biz



Генеральний спонсор:109

• Plantator - an agrarian magazine is about modern 
technologies of growing in the closed and opened soil 
of different sorts and hybrids of vegetable and berries. 

• AgroMarket  is an allukrainian business agrarian 
newspaper. Lights up market tendencies, stock 
exchange quotations, question of legislative base and 
finances, practical experience of agrarian enterprises. 

• Gardening in Ukrainian is an agrarian magazine about 
modern technologies of intensive gardening pome, 
stone fruit and viticulture.

АГРА, ПП
Адреса: Україна, м.Чорноморськ 
с. Малодолінское, вул. Заводська 1/3
Тел: +380505002456
e-mail: agra@meta.ua
agra.od.ua

Виробництво грунтообробної техніки та комплектую-
чих.

AGRA, PE
Address: Ukraine. c.Chornomorsk v.Malodolinskoe 
Zavodskaya str. 1/3
Tel: +380505002456
e-mail: agra@meta.ua
agra.od.ua

Production of tillage equipment and accessories.

• The Ukrainian Farmer - аграрний журнал про сучасні 
технології в сільському господарстві.

• «Наше Птахівництво» - аграрний журнал про гене-
тику, утримання, годівлю, ветеринарію та вирощу-
вання різних порід і кроссів сільськогосподарської 
птиці.

• «Плантатор» − аграрний журнал про сучасні тех-
нології вирощування в закритому та відкритому 
ґрунті різних сортів і гібридів овочів та ягід. 

• «АгроМаркет» - всеукраїнська ділова аграрна 
газета. Висвітлює тенденції ринку, біржові коти-
рування,  питання законодавчої бази та фінансів, 
практичний досвід аграрних підприємств. «

• Садівництво по-українськи» - аграрний журнал 
про сучасні технології інтенсивного садівництва 
зерняткових, кісточкових і виноградарства.

AGP MEDIA, LLC
Address: Ukraine, 01135 , Kyiv, Peremogy 
Avenue,building 5, letter «A», of.803
Tel: +380442878830
e-mail: agrotimes@agpmedia.com.ua
agrotimes.net

Magazines of publishing house of AGP Medias : 
• The Ukrainian Farmer  is an agrarian magazine about 

modern technologies in agriculture. Our Poultry is 
an agrarian magazine about genetics, management, 
feeding, veterinary and growing of different breeds 
and crosses of agricultural bird. 
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Publishing house «Agrar Medien Ukraine» Agroexpert 
(subscription index 37150) – monthly practical magazine 
for managers, mechanics and agronomists, vets, zoo 
technicians. Books: «Seeds», «Atlas of pigs deceases», 
«Pigs feeding», «Hoof care»...Seminars: «Effective 
pig farming», «My dairy farm».National Ukrainian 
competition «The best young agronomist».

АГРАРНИЙ ФОНД, АТ
Адреса: Україна, 03151, м. Київ, 
вул. Очаківська, 5/6
Тел: + +380 44 277 2700
e-mail: press@agrofond.gov.ua
http://agrofond.gov.ua

ПАТ «Аграрний фонд» – провідний оператор аграр-
ного сектору України. Компанія заснована у 2013 році 
Кабінетом Міністрів України. Місія Товариства - мак-
симальне сприяння розвитку аграрного виробництва, 
забезпечення продуктової і цінової стабільності та 
гарантування продовольчої безпеки України. Сьогод-
ні 100% акцій компанії належать державі в особі Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства Укра-
їни.   ПАТ «Аграрний фонд» - ефективний інструмент 
держави у здійсненні підтримки сільгоспвиробників 
та забезпеченні продовольчих резервів. Компанія є 
ключовим гравцем на ринку зернових та продуктів їх 
переробки в Україні.

АГРАР МЕДІЄН УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 02002, Київ, Сверстюка 11а, 
п.я. 166
Тел: +380674600687
e-mail: subscribe@agroexpert.ua
agroexpert.ua

Видавництво ТОВ «Аграр Медієн Україна»Журнал 
Agroexpert (передплатний індекс 37150) – щомісяч-
ний практичний посібник керівника, ветлікаря, зоо-
техніка, механізатора, агронома. Книги: «Насіння – 
золотий фонд урожаю», «Болезни плодовых», «Атлас 
болезней свиней», «Кормление свиней», «Здоровье 
копыт». Семінари: «Ефективне свинарство», «Моя 
молочна ферма». Всеукраїнський конкурс «Кращий 
молодий агроном».

AGRAR MEDIEN UKRAINE, 
LLC
Address: Ukraine, 02002, Kiev, Ukraine 11a, 
Sverstiuka, pb 166
Tel: +380674600687
e-mail: subscribe@agroexpert.ua
agroexpert.ua
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AGRO ASSISTANCE, LLC
Address: Ukraine, 003189, Kyiv, Holosiivskyi district, 
str. Academician Williams, bldg. 6D, office №43
Tel: +380673528326
e-mail: info@agroassistance.com
www.agroassistance.com

Sales of Chinese tractors YTO, sales of spare parts to 
Chinese tractors, servicing, servicing and repair.

АГРО ЖИВЛЕННЯ, ТОВ
Адреса: Україна 61020, Харківська обл.,  
м. Харків, проспект Любові Малої 93
Тел: +380661424934
e-mail: kwd.ukraine@gmail.com
http://kwd-cnc.de/ueber-uns/

Живлення рослин без втрат добрив, ін’єкційним спо-
собом в грунт на глибину 7 сантиметрів.

AGRO NUTRITION, LLC
Address: 61020, Kharkiv region, Kharkiv city, 
Lyubovi Maloy ave. 93
Tel: +380661424934
e-mail: kwd.ukraine@gmail.com
http://kwd-cnc.de/ueber-uns/

Nutrition of plants without loss of fertilizers, injection 
method into the soil to a depth of 7 centimeters.

AGRARIAN FUND, JSC
Address: 5/6 Ochakivska Str. , Kyiv, Ukraine, 03151
Tel: +380 44 277 2700
e-mail: press@agrofond.gov.ua
http://agrofond.gov.ua

PJSC “AGRARIAN FUND” is the leading operator of the 
agrarian sector of Ukraine. The Company was founded 
in 2013 by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The 
mission of the Company is the most possible support of 
agrarian production, to ensure food and price stability 
and to guarantee food security in Ukraine. At present 
100% of Company shares belong to the government 
represented by the Ministr.y of Agrarian Policy and Food 
of Ukraine.PJSC “AGRARIAN FUND” is an effective tool 
of the governmental support of agricultural producers 
and provision the food reserves. The Company is a key 
player on the grain market and its processing products in 
Ukraine.

АГРО АССІСТЕНС, ТОВ
Адреса: 03189, м. Київ, Голосіївський р-н, 
вул. Академіка Вільямса, 6Д, офіс №43
Тел: +380673528326
e-mail: info@agroassistance.com
www.agroassistance.com

Продаж китайських тракторів YTO, продаж запчастин 
до китайських тракторів, сервісне обслуговування і 
ремонт.
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АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ТОВ
Адреса: Україна, 03191, Київ,  
вул. Академіка Вільямса, 4
Тел: +380444868119
e-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

„АГРО ПЕРСПЕКТИВА» — краще ділове видання в 
номінації  «Агрокомплекс». Видається з 1999 року. 
Аналітичній журнал про аграрний та продуктовий 
бізнеси для власника та керівника, для експортерів 
імпортерів продовольства, для фермерів та банкірів, 
для продавців техніки та агрохімії, для вчених та сту-
дентів.Індекс для передплати: 22591  АГРО ПЕРСПЕК-
ТИВА – З ПЕРШИХ КРОКІВ БІЗНЕСУ!Наклад – 10000 
примірників.Журнал виходить форматом А4, з періо-
дичністю раз на місяць.

AGRO PERSPECTIVE, LTD
Address: Ukraine, 03191, Kyiv, str. Williams 4
Tel: +380444868119
e-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

«AGRO PERSPECTIVE» – is  the best agro business edition. 
A unique analytical business monthly for owners, 

АГРО ОНЛАЙН, ТОВ
Адреса: Україна, 01024, Київ, 
вул. Круглоуніверситетська, 22, 6
Тел: +380965980636
e-mail: info@agro-online.com.ua
agro-online.com

ТОВ «Агро Онлайн» - компанія є розробником і 
системним інтегратором передових рішень в облас-
ті управління аграрними підприємствами. Повний 
комплекс рішень: управління активами, бізнес пла-
нування, контроль і моніторинг виробничої діяльно-
сті, план/фактний економічний аналіз.

AGRO ONLINE, LLC
Address: Ukraine, 01024, Kyiv, 
Kruglouniversitetska str., 22, 6
Tel: +380965980636
e-mail: info@agro-online.com.ua
agro-online.com

LLC Agro Online - the company is a developer and 
system integrator of advanced solutions in the field 
of management of agricultural enterprises. Full set 
of solutions: asset management, business planning, 
monitoring and monitoring of production activities, plan 
/ actual economic analysis.
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AGRO SPECIAL SERVICE, 
LLC
Address: Ukraine, 03022, Kyiv,  
Maksimovich, 3G, of. 482
Tel: +380672326892
e-mail: irina.k@negabarit.com.ua
sagros.com.ua

The Agro Special Service company has been providing 
a range of services to the agro-industr.ial complex and 
agricultural enterprises of Ukraine for more than 5 years. The 
company «Agro Special Service» offers you the following 
services:rental of agricultural machinery;transportation of 
agricultural and industr.ial products, seeds, fertilizers with 
tent cars, across the territory of Ukraine, the CIS, Europe 
by road from 1 to 20 tons;oversized cargo transportation 
on the territory of Ukraine, CIS, Europe;transportation of 
grain crops by specialized road transport (grain carriers) on 
the territory of Ukraine;rail transportation on the territory 
of Ukraine, the CIS, Europe;registr.ation of permits for the 
transportation of oversized cargo.

АГРО-ІМПУЛЬС.М., ТОВ
Адреса: Україна, 72316, Мелітополь, 
вул. Індустріальна, 59
Тел: +380676128216
e-mail: agroimpulsllc@gmail.com
http://agroimpuls-33.com/

top managers, exporters and importers of produce, 
farmers, investors, and bankers.Subscribe to a magazine: 
22591»AGRO PERSPECTIVE» – a magazine forbusiness 
from scratch!Circulation – 10000 copiesThe magazine is 
published A4 size, with a periodicity of once a month.

АГРО СПЕЦ ПОСЛУГА, ТОВ
Адреса: Україна, 03022, Київ,  
Максимовича, 3Г, оф. 482
Тел: +380672326892
e-mail: irina.k@negabarit.com.ua
sagros.com.ua

Компанія «Агро Спец Послуга» більше 5 років надає 
комплекс послуг агропромисловому комплексу і сіль-
ськогосподарським підприємствам України. Компанія 
«Агро Спец Послуга» пропонує Вам наступні послуги: 
оренда сільськогосподарської техніки; перевезення 
тентованими автомобілями сільськогосподарської і 
завершуючи формуванням промисловості, посівного 
матеріалу, добрив, по території України, СНД, Європи 
автомобільним транспортом від 1 до 20 тонн; пере-
везення негабаритних вантажів по території України 
, СНД, Європи; перевезення зернових культур спеціа-
лізованим автомобільним транспортом (зерновози) 
по території України; залізничні перевезення по тери-
торії України, СНД, Європи; оформлення дозволів на 
перевезення негабаритних вантажів.
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BLU-JET. Лідера по виробництву агрегатів для 
обробітку ґрунту та внесення добрив. Нашими 
пріоритетами є максимально швидке та якісне 
забезпечення потреб клієнтів, висока якість ро-
боти, прийнятна цінова політика і команда про-
фесіоналів, націлена на довгострокову взаємови-
гідну співпрацю.

AGRO-SPEC-PART, PE
Address: Ukraine,02121, Kiev, str. Kolektorna 30, 
off.2
Tel: +380936481038
e-mail: offer@asp.com.ua

«Agro - Spec - Part» private enterprise is operating 
on the Ukrainian market for 10 years and has 
recommended itself as a reliable partner on the 
agricultural equipment and parts market.We are official 
dealers of Thurston Manufacturing Co., USA, and offer 
their fertiliser application and tillage market leading 
Blu-Jet product line in Ukraine. Our priorities are 
prompt and high quality customer service, high quality, 
reasonable pricing and a team of professionals, oriented 
towards long term mutually beneficial co «Agro - Spec 
- Part» private enterprise is operating on the Ukrainian 
market for 10 years and has recommended itself as a 
reliable partner on the agricultural equipment and 
parts market.

Виробництво рукавів високого тиску, фітингів, гідро-
соедіненій, гідравлічних кранів, гідрозамків, дросе-
лів, швидко-з’єднань.

AGRO-IMPULS.M., LLC
Address: Ukraine, 72316, Melitopol, 
str. Industrialna Lane, 59
Tel: +380676128216
e-mail: agroimpulsllc@gmail.com
http://agroimpuls-33.com/

Production of high pressure hoses, fittings, hydraulic 
couplings, hydraulic cranes, hydraulic locks, chokes, quick 
couplings.

АГРО-СПЕЦ-ЗАПЧАСТИНА, 
ПП
Адреса: Україна, 02121, Київ,  
вул. Колекторна 30, оф.2
Тел: +380936481038
e-mail: offer@asp.com.ua

Приватне підприємство «АГРО-СПЕЦ-ЗАПЧАСТИ-
НА» працює на ринку України з 2010 року і заре-
комендувало себе як надійний партнер в сфері 
постачання сільськогосподарської техніки та 
запасних частин до неї. Ми є офіційним диле-
ром компанії Thurston Manufacturing Co. (США) і 
представляємо на ринку України  торгову марку  
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to the products of such known brands as CLAAS, John 
Deere, Oros, Geringhoff, Kemper. Constantly there are 
about 5000 units in our warehouse of spare parts.LLC 
«Agro-Techno-Servis»  is an official dealer of Kongskilde, 
ArmaTrac, Donder, Jympa.

АГРО-УКРАЇНА ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 72313, Мелітополь, 
вул. Інтеркультурна, б.77/4 , оф.45
Тел: +380676142202
e-mail: agro.otdel1@gmail.com
https://agroua.com.ua/index.
php?module=MainView&page_url=

Підприємство «Агро Україна Груп» працює на ринку Укра-
їни з 2016 року. Висока кваліфікація співробітників і вико-
ристання передового обладнання дозволяють швидко і, 
що найголовніше, якісно ремонтувати комплектуючі та 
виготовляти запчастини для імпортної сільгосптехніки в 
Україні. Завдяки довірі наших клієнтів та активної співп-
раці з партнерами з різних регіонів нашої країни, наші 
запчастини до імпортної сільгосптехніки ефективно ви-
користовуються в аграрних господарствах від західного 
до східного кордону України.Скориставшись пропозицією 
нашого підприємства, Ви можете замовити підбарабання 
для комбайнів, сегменти, решета, клавіші, шнеки і т.д., а 
також послуги ремонту запчастин і балансування моло-
тильного барабана комбайна, вала подрібнювача в зборі 
з ножами, ротора турбіни та ін.

АГРО-ТЕХНО-СЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 08436, Переяслав-Хмельницький 
район, с. Кавказ, вул. Історична, 1
Тел: +380456737820
e-mail: awowk@ukr.net
www.ats-phm.net.ua

ТОВ «Агро-Техно-Сервіс» добре знайома тим, хто пра-
цює на землях України. Ми обслуговуємо більше ніж 
500 підприємств-сільгоспвиробників зі всієї України. 
Основною діяльністю нашої компанії являється по-
ставка запасних частин до продукції таких відомих 
брендів як CLAAS, John Deere, Lemken, Geringhoff, 
Kemper. Наш склад запасних частин постійно налічує 
близько 5000 од. ТОВ «Агро-Техно-Сервіс» являється 
офіційним дилером компанії Kongskilde, ArmaTrac, 
Donder, Jympa.

AGRO-TECHNO-SERVIS, LLC
Address: Ukraine, Kyiv oblast, Pereyaslav-
Chmelnitsky rayon, village Kavkaz,  
1 Istorychna str. 08436
Tel: +380456737820
e-mail: awowk@ukr.net
www.ats-phm.net.ua

LLC «Agro-Techno-Servis»  is famous for providing 
products and services and is committed to the success 
of its customers whose work is linked to the land. We 
serve more than 500 agricultural enterprises from all 
over Ukraine. Our basic activity is to supply spare parts 
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using its own production facilities also, the company sells 
agricultural machinery and spare parts of well-known 
world brands. Agro-Forte LLC meets the needs of farmers 
with quality seeds at a reasonable price, provides the 
necessary consulting support for high yields. We are a 
team of professionals who know and love their business, 
care about the well-being of Ukraine, because we look 
forward to a long-term partnership with clients.

АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ, 
ГАЗЕТА
Адреса: Україна, Київ, вул. Маршала Гречка, 13
Тел: +380444940952
e-mail: office@impress-media.kiev.ua
http://agro-business.com.ua

Основним напрямком діяльності ТОВ «АГРАРНЕ ВИ-
ДАВНИЦТВО» є видання газети для підприємців АПК 
«Агробізнес Сьогодні», що виходить двічі на місяць.
Стратегія – створення спеціалізованих видань для 
максимального задоволення потреб цільової ауди-
торії («Агробізнес сьогодні», «Щоденник агронома», 
«Сучасні технології АПК»)Інформаційно-аналітичне 
видання «Агробізнес сьогодні» на ринку з 2001 року.

АГРО-ФОРТЕ, ТОВ
Адреса: Вінниця, 21027, вул. Келецька, 61а, 
оф. 45
Тел: +380682221022
e-mail: sale@agro-forte.com
www.agro-forte.com

Основними напрямками діяльності ТОВ «Агро-Форте» 
є виробництво та реалізація посівного матеріалу ві-
домих зарубіжних селекційно -генетичних компаній 
(NPZ, Saaten Union, Str.ube, RWA, RAGT), використо-
вуючи власні виробничі потужності, також компанія 
займається продажем техніки та запчастин відомих 
світових брендів. ТОВ «Агро-Форте» - задовільняє 
потреби аграріїв якісним посівним матеріалом за 
помірною ціною, надає необхідну консультаційну під-
тримку для отримання високих врожаїв. Ми команда 
професіоналів, які знають та люблять свою справу, 
вболівають за добробут України, адже розраховуємо 
на довготривале партнерство з клієнтами.

AGRO-FORTE, LLC
Address: Vinnytsia, 21027, str. Keletska, 61a, of. 45
Tel: +380682221022
e-mail: sale@agro-forte.com
www.agro-forte.com

The main activities of Agro-Forte LLC are the production 
and sale of seeds of well-known foreign breeding genetic 
companies (NPZ, Saaten Union, Str.ube, RWA, RAGT), 
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лагодження міцного и постійного зв’язку між вироб-
никами та споживачами засобів сільськогосподар-
ського виробництва та технологій.Журнал виходить 
тиражем 10 000 прим., який безкоштовно отриму-
ють:• 7000 керівників с/г підприємств усіх форм влас-
ності створених на базі колишніх КСП• фермерські 
господарства та фонди підтримки фермерів; • вироб-
ники і постачальники сільськогосподарської техніки 
та обладнання; • керівники підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції; • керівники облас-
них і районних відділів агропромислового розвитку; 
Безкоштовно розповсюджується на агровиставках, 
конференціях, „Днях поля”.

AGROBUSINESS-UKRAINA 
MAGAZINE, PE
Address: P.O box 88, Kiev, 02097, Ukrainе,
Tel: +380503819458
e-mail: info@agrobusiness.com.ua
agrobusiness.com.ua

The magazine «Agrobusiness-Ukraina» is the specialized 
info-advertising edition that covers high technologies, 
promotes the advanced domestic and foreign agricultural 
machinery and other inputs on the Ukrainian market.
Circulation of magazine is 10000 copies.The magazine 
is delivered free-of-charge to top managers of the 
agricultural enterprises in Ukraine (more than 7000 
companies), farmers, manufacturers and suppliers of 

AGROBIZNES SIOGODNI, 
NEWSPAPER
Address: Ukraine, Kyiv, str. Marshala Hrechka, 13
Tel: +380444940952
e-mail: office@impress-media.kiev.ua
http://agro-business.com.ua

The main activity of «AGRARNE PUBLISHING» LLC is the 
publication of the magazine for entrepreneurs agro-
business Agrobiznes Today, which is published twice a 
month.Str.ategy - the creation of specialized publications 
to maximize the needs of the target audience 
(«Agrobusiness today», «Journal of the agronomist», 
«Modern technologies of agro-industr.ial complex»)The 
information-analytical edition «Agrobusiness today» has 
been on the market since 2001.

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНА 
ЖУРНАЛ, ФОП

Адреса: 02097, м. Київ, а/с 88
Тел: +380503819458
e-mail: info@agrobusiness.com.ua
agrobusiness.com.ua

Журнал «Агробізнес Україна» — інформаційно-ре-
кламне видання, головна мета якого — пропаганда 
передових технологій у сільському господарстві, на-
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АГРОДАР БУД, ТОВ
Адреса: Україна, 49000, Дніпро, 
вул. Данила Галицького, 4
Тел: +380676183437
e-mail: info@agrodar.com.ua
www.agrodar.com.ua

Будівництво зерносховищ, силосів.

AGRODAR BUD, LLC
Address: Ukraine, 49000, Dnipro,  
str. Danylo Halytsky, 4
Tel: +380676183437
e-mail: info@agrodar.com.ua
www.agrodar.com.ua

Сonstruction of granaries, silos.

АГРОДИЛЕР, ТОВ
Адреса: 61022, м.Харків, пров. Іванівський,5
Тел: +380503037102
e-mail: agrodiler.import@gmail.com
www.agrodiler.com

Реалізація та обслуговування сільгосптехніки та за-
пасних частин.

inputs, regional agricultural officials, universities and 
colleges, scientific institutes, offices of international 
companies.The magazine is issued six times per year.

 АГРОВЕСТ УКРАЇНА, ПП
Адреса: Україна, 33013, Рівне,  
вул. Князя Володимира, 75
Тел: +380965639390
e-mail: info@westagro.com.ua
westagro.com.ua

СЕРВІСНЕ обслуговування с/г техніки John Deere; ве-
ликий асортимент оригінальних запчастин в наяв-
ності НА СКЛАДІ до техніки: John Deere, CLAAS, Horsch, 
Kverneland, JCB, Väderstad; альтернативні запчастини 
A&I, Vapormatic, PW Group для тракторів та комбайнів 
відомих світових виробників; ПММ в асортименті.

AGROWEST UKRAINE, PE
Address: Ukraine, 33013, Rivne, 
75 Knyazya Volodymyra str. 
Tel: +380965639390
e-mail: info@westagro.com.ua
westagro.com.ua

Agricultural machinary SERVICE (John Deere); large range 
of original spare parts on stock for John Deere, CLAAS, 
Horsch, Kverneland, JCB, Väderstad; OEM parts from 
A&I, Vapormatic, PW Group for tractors and agricultural 
machinery of main world manufacturers; oils and lubricant.
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AGRODOCTOR.UA, LLC
Address: Ukraine, 79040, Lviv, str. Patona, 22
Tel: +380322450770
e-mail: info@agrodoctor.ua
https://agrodoctor.ua

A wide range of spare parts for combines Claas, John 
Deere, Massey Ferguson, New Holland, balers Welger, 
Claas, Sipma, headers Geringhoff, Oros, Claas, engines 
Mercedes, Perkins, and other world famous manufacturers 
of all ages. All the necessary spare parts you can order or 
purchase in the online store agrodoctor.ua.

АГРОЕКОПОВЕР, ТОВ
Адреса: 65121, Україна, м.Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15, оф.71
Тел: +380508419019
e-mail: dmitrii@agroecopower.com.ua
https://www.agroecopower.com.ua

Програмне забезпечення для модулів управління 
сільськогосподарської та автомобільної техніки.

AGROECOPOWER, LLC
Address: 65121, Ukrayina, m.Odesa,  
vul.Velika Arnauts`ka, bud.15, of.71
Tel: +380508419019
e-mail: dmitrii@agroecopower.com.ua
https://www.agroecopower.com.ua

AGRODILER, LLC
Address: 61022, м.Харків, пров. Іванівський,5
Tel: +380503037102
e-mail: agrodiler.import@gmail.com
www.agrodiler.com

Sales and service of agricultural machinery and spare 
parts.

АГРОДОКТОР-УА, ТОВ
Адреса: Україна, 79040, Львів, вул. Патона, 22
Тел: +380322450770
e-mail: info@agrodoctor.ua
https://agrodoctor.ua

Компанія Агродоктор-УА займається продажем 
запчастин до зернозбиральних комбайнів Claas, 
John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Deutz 
Fahr, прес-підбирачів Welger, Claas, Sipma, жа-
ток Geringhoff, Oros, Claas, John Deere, двигунів 
Mercedes, Perkins, Caterpillar та багатьох інших ві-
домих світових виробників усіх поколінь. Головний 
офіс та склад компанії знаходиться у м. Львів,  ще 
один склад в Україні - у м. Умань (вул. Дерев’янка, 
13) та філія у Польщі - м.Краків. Асортимент, на-
явність, ціни, каталоги, схеми а також можливість 
замовити чи придбати запчастини можна у інтер-
нет-магазині www.agrodoctor.ua.
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– бути точним компасом на шляху кожного аграрія 
України: допомагати орієнтуватися у всіх актуальних 
подіях і питаннях галузі, та сприяти розвитку хлібо-
робства.

AGROELITA, ALL-
UKRAINIAN AGRARIAN 
ADVERTISING AND 
INFORMATION MAGAZINE
Address: Ukraine, 46027, Ternopil,  
Stepan Budny Str. , 36, ofis 9
Tel: +380679862474
e-mail: agroelita.redactor@gmail.com
https://agroelita.info/

About the edition: It has been issued since 2013. The 
magazine contains 80-120 pages of A4 format.Circulation 
– 20 000 copies. The paper is colourful, glossy and coated. 
The magazine is published once a month.Subscription 
index: 68639. Permanent headings: News, Actually, 
Guest of the magazine, The Technology of Planting, 
Techique, Spare Parts, Equipment, Special Project, World, 
Agrohistorian.Sphere of distr.ibution of the magazine: 
address mailing and editorial subscription in Ukraine, 
exhibitions, the Days of Field, seminars, conferences and 
other agrarian events.Our clients are producers and distr.
ibutors of agricultural machinery and equipment, seeds, 
mineral fertilizers, means of plant protection, etc.

Software for control modules for agricultural and 
automotive equipment.

АГРОЕЛІТА, 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АГРАРНИЙ РЕКЛАМНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЖУРНАЛ
Адреса: Україна, 46027, Тернопіль, 
 вул. Степана Будного 36, оф. 9
Тел: +380679862474
e-mail: agroelita.redactor@gmail.com
https://agroelita.info/

Про видання: Виходить у світ із 2013 року. Обсяг 80-
120 сторінок, формат А4.  Тираж – 20 000 примірни-
ків. Папір – крейдований, обкладинка – глянець, 
повнокольоровий. Періодичність виходу – один раз 
на місяць. Передплатний індекс 68639 – можна пе-
редплатити у будь-якому відділенні Укрпошти. Ру-
брики: «Новини», «Актуально», «Гість номера», «Рос-
линництво», «Техніка та технології», «Обладнання», 
«Спецпроєкт», «Світ», «Агроісторик». Сфера розпов-
сюдження журналу: адресна розсилка та редакційна 
підписка по Україні, виставки, Дні поля, конференції, 
семінари, інші аграрні заходи. Місія нашого видання 
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Предлагаем широкий спектр запчастей к комбайнам 
CLAAS, New Holland, John Deer, жаток Geringhoff, Oros, 
Fantini, широкий ассортимент запчастей к плугам, 
боронам, культиваторам от Итальянского произво-
дителя АМА. Также в наличии большой ассортимент 
карданных валов и запчастей к ним от Итальянского 
производителя. ООО «АГРОКОМЦЕНТР» является офи-
циальным дилером АМА (Италия) в Украине.

АGROCOMCENTR, LLC
Address: Ukraine, 21034, Vinnytsya, str. Chehova 29
Tel: +380432659265
e-mail: agrocom@vinnitsa.com
agrocomcentr.com.ua

We offer a wide range of spare parts for combines CLAAS, 
New Holland, John Deer, Geringhoff, Oros, Fantini.We 
offer a wide range of spare parts for plows, harrows, 
cultivators from the Italian manufacturer AMA. Also 
available is a large assortment of cardan shafts and spare 
parts to them from the Italian manufacturer.

АГРОЛЮКС, ЖУРНАЛ
Адреса: Україна, Харків, вул. Валентинівська, 44
Тел: +380632130208
e-mail: provse.kh.ua17@gmail.com
provse.kh.ua

АГРОІНМАШ, СП, ТОВ
Адреса: Україна, 14027, Чернігів, 
вул. Шевченко 103, оф. 2
Тел: +380462958509
e-mail: agroinmach@ukr.net
agroinmash.com

Техніка для приготування, роздачі та зберігання кор-
мів, виготовлення комбікорму, підготовки якісної 
підстилки та випоювання телят. Все, що необхідно для 
сучасної ферми, щоб нагодувати та доглянути худобу.

AGROINMACH, JV LTD
Address: Ukraine, 14027, Chernigiv, 
str. Shevchenko, 103, off. 2
Tel: +380462958509
e-mail: agroinmach@ukr.net
agroinmash.com

Machinery for mixing, distr.ibution and storage of feed, 
producing of fodder, preparing high-quality bedding and 
breeding calves. Everything for a modern farmer to feed 
and maintain livestock.

АГРОКОМЦЕНТР, ТОВ
Адреса: Украина, 21034, Вінниця, вул. Чехова, 29
Тел: +380432659265
e-mail: agrocom@vinnitsa.com
agrocomcentr.com.ua
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working in the field of agro-industr.ial complex in all 
regions of Ukraine.

АГРОМАКС ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 03069, Київ, 
 вул. Володимира Брожка, 38/58
Тел: +380442280574
e-mail: info@agromaxgroup.com.ua
www.agromaxgroup.com.ua

Компанія «АГРОМАКС ГРУП» ТОВ розпочала свою 
діяльність в 2011 році. Mи являємося офіційними 
дистриб’юторами компанії  Piippo Oyj (Фінляндія), 
Trioplast AB (Швеція), BvL (Німеччина) в Україні.Ос-
новні напрямки діяльності: 
• продаж сінов’язального шпагату та сітки;
• продаж силосної плівки та стрейчу;
• продаж кормозмішувачів та запасних частин BvL; 
• продаж запасних частин до навантажувачів 

Mаnitou; 
• надання послуг з ремонту та обслуговування на-

вантажувачів Mаnitou та кормозмішувачів BvL;
• продаж нової та вживаної сільськогосподарської 

техніки і обладнання (навантажувачі, прес-підби-
рачі, кормозмішувачі);

«АГРОМАКС ГРУП» – професіонали своєї справи і 
ми  доводимо нашим клієнтам: «Ваш успіх-разом 
з нами!» Контакти: www.agromaxgroup.com.ua, 
info@agromaxgroup.com.ua

Інформаційно-рекламний всеукраїнський аграр-
ний проект - журнал «AgroLux» А4 формат.Видання 
пропонує огляди сільськогосподарської та аграрної 
галузі України, репортажі з заходів.Поширюється на 
спеціалізованих виставках, Днях поля, семінарах та 
конференція, форумах, АПК.Електронна версія жур-
налу розсилається на 10 тис. електронних адрес Укра-
їни. Поштова розсилка по підписці через Укрпошту та 
Нову Пошту. Цільова аудиторія: КХП, елеватори, фер-
мери, сільгосп-управління, підприємства і фірми, що 
працюють в сфері АПК по всіх регіонах України.

AGROLUX, MAGAZINE
Address: Ukraine, Kharkiv,  
str. Valentinovskaya, 44
Tel: +380632130208
e-mail: provse.kh.ua17@gmail.com
provse.kh.ua

Information and advertising all-Ukrainian agrarian 
project - «AgroLux» magazine A4 format. The publication 
offers reviews of the agricultural and agrarian industr.y 
of Ukraine, reports from events. It is distr.ibuted at 
specialized exhibitions, Field Days, seminars and 
conferences, forums, AIC. The electronic version of the 
magazine is sent to 10 thousand electronic addresses of 
Ukraine. Post mailing by subscription through Ukrposhta 
and Novaya PochtaTarget audience: CGP, elevators, 
farmers, agricultural-management, enterprises and firms 
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management, which helps agricultural subjects with 
minimal cost of money, to achieve high yields.

АГРОМАШІНВЕСТ, НВП, 
ТОВ
Адреса: Україна, 49000. м. Дніпро,  
вул. Кедріна, 66, секція 1
Тел: +380503403377
e-mail: office@agromash.com.ua
Виробництво тракторів та запчастин до них.

AGROMASHINVEST, NPP, 
LTD
Address: Ukraine, 49008, Dnepro, 66,Kedrina str. 
Tel: +380503403377
e-mail: office@agromash.com.ua

Production of tractors and spare for them.

АГРОМАШТОРГ, ТОВ
Адреса: Україна, 02140, Киів,  
пр. П. Григоренка 38А, к.240
Тел: +380983740821
e-mail: optigep@gmail.com
www.optigep.kiev.ua

Продаж жниварок для збирання кукурудзи та соняшнику.

АГРОМАШ-КАЛИНА, ТОВ
Адреса: Україна, Вінницька обл. м.Калинівка, 
вул. Незалежності, 46
Тел: +380674334887
e-mail: agrokalina@gmail.com
https://agrokalina.com

ТОВ «Агрокалина» є виробником сільськогосподар-
ської техніки, Наша мета  виробляти, розробляти, 
реалізовувати продукцію високої якості, яка скла-
дається з найважчих вимог фермерів і агрономів 
компаній. Агрегати своїм конструктивним рішенням 
призначені для сучасного агрономічного методу 
господарювання, який допомагає сільськогосподар-
ським суб’єктам при мінімальних витратах коштів, 
домогтися високих врожаїв.

AGROKALINA, LTD
Address: Vinnytsya region , Kalynivka , 
Nezalezhnosti str. ,46
Tel: +380674334887
e-mail: agrokalina@gmail.com
https://agrokalina.com

Agrokalina Ltd is a manufacturer of agricultural 
machinery. Our goal is to produce, develop, implement 
high quality products, which consists of the most 
demanding requirements of farmers and agronomists of 
companies. Aggregates with their constr.uctive solutions 
are intended for the modern agronomic economic 
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АГРОМИР-ВОЛИНЬ, ТЗОВ
Адреса: Україна, 45022, Волинська область 
Ковельський район, с. Доротище,  
вул. Лесі Українки 49
Тел: +380978668224
e-mail: agromir-volin@ukr.net
http://www.ditton.ua/

ТзОВ «Агромир-Волинь»  являється єдиним ексклю-
зивним дистриб»ютором АТ «Даугавпілсскій завод 
привідних ланцюгів DITTON» (Латвія) головона спе-
ціалізація - ланцюги привідні роликові, зубчасті, з 
видовженими валиками, довго ланкові, вантажні 
пластинчасті з закритими валиками, з зубчастими 
пластинами, з прямими пластинами, з гнутими плас-
тинами, з резиновим профілем, тягові, транспортерні 
та ланки до них із чорних, цинку і нержавіючої сталі. 
Також ТзОВ «Агромир-Волинь» являється офіційним 
представником компанії UAB «TurboTechnologija» 
(Литва) головна спеціалізація - реставрація турбо-
компресорів, легкових, вантажних автомобілів, сіль-
госптехніки.

AGROMIR-VOLYN, LTD
Address: Ukraine, 45022, Volyn region Kovel 
district, Dorozhe village, Lesia Ukrainka str. 49
Tel: +380978668224
e-mail: agromir-volin@ukr.net
http://www.ditton.ua/

AGROMASHTORG, LTD
Address: Ukraine, 02140, Kyiv, pr. P. Grigorenka 
38A, k. 240
Tel: +380983740821
e-mail: optigep@gmail.com
www.optigep.kiev.ua

Sale of reapers for harvesting corn and sunflower.

АГРОМЕДІА, ТОВ
Адреса: Україна, 03038, Київ,  
вул. І. Федорова, 28
Тел: +380503344216
e-mail: journal@agronom.com.ua
https://agronom.com.ua/

Видавнича діяльність.

AGROMEDIA, LLC
Address: Ukraine, 03038, Kyiv, str. I. Fedorova, 28
Tel: +380503344216
e-mail: journal@agronom.com.ua
https://agronom.com.ua/

Publishing activity.
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АГРОМОНТАЖБУД, ТОВ
Адреса: 09100, Україна, Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Леваневського, 85 -А
Тел: +380965755699
e-mail: viktor@agromontazhbud.com.ua
www.agromontazhbud.com.ua

Проектування об’єктів промислового і цивільного при-
значення, а саме - елеваторів, об’єктів агро-промисло-
вого комплексу, виробничих, складських будівель, гро-
мадських споруд, індивідуальних житлових будинків та 
інженерних мереж. Виготовлення силосів для зберігання 
зерна та сипучих матеріалів, зернових сушарок, облад-
нання для транспортування зерна та сипучих матеріалів. 
Будівельні конструкції (ферми, колони, армовані карка-
си, тощо) будь-якої складності. Будівництво зернових 
комплексів, промислових і громадських споруд та інди-
відуального житла. Сервісне та післясервісне обслугову-
вання обладнання для зерносушарок, транспортування 
зерна та сипучих матеріалів, систем автоматики та елек-
троніки. Силоси, зернові сушарки та склади підлогового 
зберігання зерна з активним вентилюванням.

AGROMONTAZHBUD, LLC
Address: vul. Levanevs’kogo, 85 -A, Bila Tserkva, 
Kyivs’ka oblast’, Ukraine, 09100
Tel: +380965755699
e-mail: viktor@agromontazhbud.com.ua
www.agromontazhbud.com.ua

«Agromir-Volyn» LTD is the sole exclusive distr.ibutor 
of JSC «Daugavpilssky Drive Driving Chains DITTON» 
(Latvia). The main purpose of the chair is specialization 
- chain driven roller, toothed, with longitudinal rollers, 
long link, cargo lamellar with closed rollers, with toothed 
plates, with Str.aight plates, bending plates, with rubber 
profile, traction, transporter and links to them from 
black, zinc and stainless steel. Also «Agromir-Volyn» 
LTD is the official representative of the company UAB 
«TurboTechnologija» (Lithuania) the main specialist tion 
- restoration of turbochargers, cars, trucks, agricultural 
machinery.

АГРОМОДУЛЬ, ТОВ
Адреса: UA34305299000002605117729001
Тел: +380504510449
e-mail: oa@agromodul.dp.ua
http://www.agromodul.com.ua

Виробництво розпилювачів.

AGROMODUL, LTD
Address: Dnipro city, 130. Kanatna str. 
Tel: +380504510449
e-mail: oa@agromodul.dp.ua
http://www.agromodul.com.ua

Spray nozzles.
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АГРОПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», 
ТОВ
Адреса: Україна, 27613, Підгайці, вул. Польова 1В
Тел: +380675204448
e-mail: office@favorit.ltd
https://favorit.ltd

Високоякісна посівна та грунтообробна техніка від 
компанії «Фаворит» призначена для робіт різного рів-
ня складності. Більш ніж 11 років техніка «Фаворит» 
втілює в собі об’єднання якості та надійності.

AK «FAVORIT», LLC
Address: Ukraina, 27613, Pidhaitsi, vul. Polova 1V
Tel: +380675204448
e-mail: office@favorit.ltd
https://favorit.ltd

High-quality crop and tillage technology from the 
company «Favoryt» is intended for works of various levels 
of complexity. For over 11 years, the «Favorite» technique 
embodies the combination of quality and reliability.

АГРОПРОСПЕРІС, ТОВ
Адреса: Україна, 04119, Київ,  
вул. Дегтярівська, 27 - Т, літера А
Тел: +380444982240
e-mail: secretar@agroprosperis.com
http://www.agroprosperis.com

Industrial and civil design - elevators, objects agro-
industrial complex, production and storage buildings, 
public buildings, private houses and engineering. 
Production for storing grain, grain dryers, equipment for 
transporting grain and bulk materials. Building constr.
uction of any complexity. Constr.uction elevators and 
grain complexes, industr.ial and public buildings and 
private housing. Service equipment, automation systems 
and electronics. Grain dryers and grain storage with 
active ventilation.

АГРОНОМІКА, ПП
Адреса: Україна, 20801, м. Кам’янка, 
вул. Л.Борисової, 76Г
Тел: +380 97 716 4505
e-mail: agronomika@ua.fm
www.agronomika.com.ua

Виробництво біологічних засобів захисту рослин.

AGRONOMIKA, PP
Address: Ukraine, 20801, Сitу Kamyanka, L. 
Borisovoy, 76G str. 
Tel: +380 97 716 4505
e-mail: agronomika@ua.fm
www.agronomika.com.ua

Production of biological crop protection.
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АГРОСВІТ, ЖУРНАЛ
м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 13,  
оф 305
+380666030288
lyshenko26@ukr.net
agrosvit.in.ua 

АГРОСЕРВІС-СВ, ТОВ
Адреса: 1001, м.ЖИТОМИР, 
вул. КООПЕРАТИВНА,7
Тел: +380504631749
e-mail: info@agroservice-sv.com
www.agroservice-sv.com

Виготовлення зерноочисного обладнання, зерносу-
шарок, комбікормових заводів.

AGROSERVIC SV, LLC
Address: 1001, ZHYTOMYR, str. COOPERATIVE, 7
Tel: +380504631749
e-mail: info@agroservice-sv.com
www.agroservice-sv.com

Manufacture of grain cleaning equipment, grain dryers, 
feed mills.

«Агропросперіс» фінансує виробництво та експорт 
агропродукції в Україні. Об’єднує 45 виробничих і сер-
вісних компаній, 12 елеваторів і «Агропросперіс Банк». 
Інвестор - група інвестиційних фондів під управлінням 
NCH Capital (США).Єдиний великий агробізнес, який 
фінансує українських фермерів через «Агропросперіс 
Банк», а також надає повний комплекс товарів та по-
слуг з вирощування зерна, його зберігання та продажу 
на світові ринки.Найбільший в Чорноморському регі-
оні виробник експортних зернових і олійних культур. 
Один з найбільших експортерів агропродукції в Укра-
їні. Ось уже 10 років щорічно постачає понад 3 млн. т 
агрокультур на ринки понад 30 країн світу.https://www.
agroprosperis.com/about-us.html

AGROPROSPERIS, LLC
Address: Ukraine, 041197, Kyiv, floor, 
str. Dehtiarivska 27-T
Tel: +380444982240
e-mail: secretar@agroprosperis.com
http://www.agroprosperis.com

Agroprosperis Group is the largest crop producer and exporter 
in the Black Sea region. 45 Group farms and 12 elevators 
produce over 3.5 mln t of high-quality wheat, corn, rapeseed, 
soy and sunflower annually. Farming at 400,000 ha, the Group 
belongs to the top 3 largest agri businesses in Ukraine. Also, the 
Group develops a supply chain for small and middle Ukrainian 
farmers, providing them with the world resources and services 
for sustainable and profitable farming. The Group investor is 
NCH Capital (USA), http://www.nchcapital.com.
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AGROSYSTEM LTD instals milk lines, milking parlors, 
provides with milking spare parts, warranty and service 
maintenance. Offers milking components for cows, 
sheeps and goats. AGROSYSTEM LTD is an authorized 
dealer of MILKRITE/INTERPULS (milking components, 
innovative milk liners, milk tubes).Company is the 
partner of such well-known manufacturers of milking 
components as PANAZOO (Italy), IMPULSA (Germany), 
presents the best milk cooling systems PACKO (Belgium). 
Company offers different types of drinkers for animals 
and calf hutches JFC (Poland).

АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 40009, Суми, а/с 36
Тел: +380542776767
e-mail: red_agrosnab@ukr.net
agrosnab.info

Для фермерів: щомісячна газета-довідник, де купити 
найкращу техніку, насіння, добрива і тд. Для вироб-
ників: ефективний майданчик для продажу товарів і 
послуг. Весь тираж розсилається адресно безкоштов-
но по господарствам і підприємствам АПК.  Розповсю-
джується на агровиставках. Індекс підписки: 23435. 
«АГРОПЕРЕВАГА»-  «жива» реклама  з ефектом додат-
кової реальності. 40009, м. Суми, а/с 36.(0542)776 767  

АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ
Адреса: вул. Промислова 5а, м. Вишневе 08132, 
Київська область, Україна
Тел: +380459870084
e-mail: office@agrosystem.com.ua
http://www.agrosystem.com.ua

АГРОСИСТЕМА ЛТД здійснює повне проектування ав-
томатизованих доїльних залів та молокопроводів, 
проводить професійний монтаж доїльного облад-
нання, забезпечує витратними матеріалами, надає 
гарантійне та сервісне обслуговування як для малих 
приватних господарств, так і для великих молоч-
но-тваринницьких комплексів. Пропонує доїльне 
обладнання для корів, овець та кіз.АГРОСИСТЕМА ЛТД 
є офіційним дилером MILKRITE/INTERPULS - виробник 
доїльних компонентів, інноваційної дійкової гуми та 
шлангів. Активно співпрацює з відомими виробника-
ми доїльних компонентів:  PANAZOO (Італія), IMPULSA 
(Німеччина). Представляє найкращі системи для охо-
лодження молока PACKO (Бельгія). Компанія постачає 
поїлки для ВРХ різних форм, будиночки для телят ви-
робництва польського партнера JFC.

AGROSYSTEM LTD, LLC
Address: 5a Promyslova st, Vyshneve 08132, 
Kiev region, Ukraine
Tel: +380459870084
e-mail: office@agrosystem.com.ua
http://www.agrosystem.com.ua
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напрям бізнесу компанії. Серед інших напрямів - про-
даж  сільськогосподарських шин Firestone і Michelin, 
комплексні постачання систем іригації OTECH.Ди-
лерські центри ТОВ «Агротек» розташовані в Дніпро-
петровській, Запорізькій,  Херсонській і Донецькій  
областях України. ТОВ «Агротек»  входить до ТОП-5 
дилерів John Deere International. Компанія поставляє 
82% сільськогосподарських шин Michelin в Україні. 
Згідно рейтингу 2018 кадрового портала HeadHunter 
компанія у ТОП- 20 роботодавців України.

AGROTEK, LLC
Address: Ukraine, 49083, Dnipro, Sobinova 1
Tel: +380675668516
e-mail: tsegelya@agrotek.org.ua
https://agrotek.in.ua/

Agrotek LLC was founded in 2002 year as a supplier of 
agricultural equipment to Ukraine and since 2009 is the 
official John Deere dealer  in Ukraine. Within 17 year of 
activity the company delivered more than 4000 units 
of self-propelled and trailed agricultural equipment 
of John Deere to the Ukrainian market. The company is 
providing professional service support to the customers 
as well as John Deere spare parts.  Tires delivery for  
agricultural machines is one of main accompany Agrotek 
LLC businesses. The company is actively expanding in the 
regions of Ukraine.

0800 503 153. Читати газету в електронному вигляді:  
agrosnab.info. Завітати до нас в гості: www.facebook.
com/agrosnabchernozemyared_agrosnab@ukr.net

АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, 
LLC
Address: Ukraine, 40009, Sumy, p/b 36
Tel: +380542776767
e-mail: red_agrosnab@ukr.net
agrosnab.info

«Агроснаб Черноземья» - is the reference magazine for 
the farmers where to buy tractors, harvesters, fertilizers, 
etc. We distr.ibute ALL the print-run among farmers by 
DIRECT MAIL FREE of CHARGE. Its the guarantee that 
Your advertisement will be got by  potential buyers 
and partners.»АГРОПЕРЕВАГА»:  advertisement with 
augmented reality.   agrosnab.infowww.facebook.com/
agrosnabchernozemyared_agrosnab@ukr.net

АГРОТЕК, ТОВ
Адреса: Україна, 49083, Дніпро, вул. Собінова, 1
Тел: +380675668516
e-mail: tsegelya@agrotek.org.ua
https://agrotek.in.ua/

ТОВ «Агротек» працює на українському ринку сіль-
ськогосподарської техніки з 2002 року. Продаж і 
обслуговування техніки John Deere - стратегічний 
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АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
Адреса: Україна, 08623, Путрівка, 
вул. Заводська, 2
Тел: +380442902900
e-mail: office@ats.in.ua
www.ats.in.ua

Компанія АГРОТЕХСОЮЗ є офіційним дилером про-
відних світових виробників сільськогосподарської 
техніки, а саме: CLAAS, LEMKEN, GERINGHOFF і VALLEY. 
Купуючи сільськогосподарську техніку від АГРОТЕХСО-
ЮЗ, ви отримуєте найвищий рівень сервісу, безкош-
товний тренінг ваших фахівців, постійну сервісну під-
тримку, швидку доставку запасних частин і витратних 
матеріалів.

AGROTECHSOYUZ, LLC
Address: Ukraine, 08623, Putrivka, str. Zavodska, 2
Tel: +380442902900
e-mail: office@ats.in.ua
www.ats.in.ua

Today AGROTECHSOYUZ is the official dealer jf the world`s 
leading manufacturers of agriculture machinery, namely: 
CLAAS, LEMKEN, GERINGHOFF and VALLEY. By purchasing 
agricultural machinery from Agrotechsoyuz, you receive 
the highest level of service, free traineng of your 
specialists, constant engineering and service support, 
fast delivery of spare parts and consumables.

АГРОТЕПЛО ГРУП, ТОВ
Адреса: Київ, вул. Михайла Ломоносова, 85А, 
оф. № 124
Тел: +380679608988
e-mail: agroteplogroup@ukr.net
agroteplo-group.com.ua

ТОВ «АГРОТЕПЛО ГРУП» — компанія створена для 
професійних рішень в аграрному секторі. Бізнес 
компанії побудований за принципом В2В. Завдяки 
високотехнологічному обладнанню та професіона-
лізму наших спеціалістів ми на сто відсотків можемо 
задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні для 
аграрного сектору України, компанія «АГРОТЕПЛО 
ГРУП» виготовляє модульні зерносушарки ТМ GRONO.

AGROTEPLO GROUP, LLC
Address: Kyiv, Str. Mikhail Lomonosov 85A, of. № 124
Tel: +380679608988
e-mail: agroteplogroup@ukr.net
agroteplo-group.com.ua

AGROTEPLO GROUP LLC is a company created for 
professional decisions in the agricultural sector. Business 
the company is built on the principle of B2B. Thanks 
to high-tech equipment and professionalism of our 
specialists, we can one hundred percent meet our needs 
customers. Today, for the agricultural sector of Ukraine, 
the company «AGROTEPLO GROUP» produces modular 
grain dryers of TM GRONO.
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спектр товарів в напрямку агротехнологій - насіння, 
добрива, ЗЗР. Важливим аспектом роботи є забезпе-
чення клієнтів повним переліком запасних частин до 
техніки і обладнання всіх типів, а також повний тех-
нічний супровід.

AGSOLCO UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 08141, Svyatopetrivske, 
str. Industr.ialna 31
Tel: +380442907626
e-mail: office@agsolco.com
https://agsolco.com/

AGSOLKO Ukraine is the official representative and importer 
of machinery of the most powerful Chinese manufacturers: 
YTO - the first state tractor plant; CHANGLIN and CHL - 
manufacturers of special machinery (forklifts, graders, 
bulldozers and rollers); HOWO and JAC - quality trucks and 
light commercial vehicles; the exclusive supplier of high 
quality spare parts and tires, the official importer of CYCLON 
oils.Provides a complete list of spare parts for vehicles in all 
directions, as well as complete technical support.

АДЕНА-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 33003, Рівне,  
вул. Академіка Степана Дем`янчука, Б.8
Тел: +380362460280
e-mail: adena.rovno@gmail.com
https://adenaagro.com/

АГРОХІМТЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 01013, Київ,  
вул. Набережно-Печерська дорога 2
Тел: +380504691286
e-mail: agropak_texnica@ukr.net
https://agrohimtex.com

Оптова торгівля. Зовнішньоекономічна діяльність.

AGROHIMTEX, LTD
Address: Ukraine, 01013, Kyiv,  
str. Naberezhno-Pecherska doroga 2
Tel: +380504691286
e-mail: agropak_texnica@ukr.net
https://agrohimtex.com

Foreign economic activity, wholesale trade.

АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 08141, с. Святопетрівське, 
вул. Індустріальна 31
Тел: +380442907626
e-mail: office@agsolco.com
https://agsolco.com/

«АГСОЛКО Україна» займається постачанням сільско-
господарської техніки, зернового обладнання, спе-
ціальної (будівельної, дорожньої, кар’єрної, склад-
ської) техніки, комерційного транспорту. Широкий 
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АЕРОМЄХ, ТОВ
Адреса: Україна, 92905, Кремінна, 
вул. Харківська, 37
Тел: +380506145257
e-mail: aeromehua@gmail.com
https://aeromeh.com.ua/

Інноваційн Підприємство «АЕРОМЕХ» займається 
розробкою і виробництвом зерноочисного облад-
нання, технологій з отримання повноцінного насіння, 
навантажувального обладнання для зерна. Свою іс-
торію завод АЕРОМЕХ веде з 2001 року і сьогодні вже 
налічує 52 країни, до яких надходить обладнання.

AEROMEH, CLL
Address: Ukraine, 92905, Kreminna, 
str. Kharkivs’ka, 37
Tel: +380506145257
e-mail: aeromehua@gmail.com
https://aeromeh.com.ua/

Innovative Enterprise «AEROMEH» engaged in the 
development and production of grain cleaning 
equipment, technologies for obtaining full-fledged seeds, 
loading equipment for grain. The history of AEROMEH 
plant since 2001 and today already has 52 countries to 
which equipment is supplied.

Техніка для овочівництва:
• Машини для зважування, пакування та зашиван-

ня овочів в сітку-мішок
• Перекидачі контейнерів, складська техніка
• Картоплесаджалки, гребнеутворювачі
• Техніка для збору овочів
• Транспортери, інспекційнні столи, прийомні бун-

кера
• Запчастини: ролики, замки, транспортери, ножі, 

ложечки.
• Реставрація та ремонт гумово-пруткових тран-

спортерів для овочезбиральної та бурякозбираль-
ної техніки Holmer, Ropa, Grimme, Anna, AVR, Amac, 
Samon та ін.

ADENA-AGRO, LLC
Address: Ukraine, 33003, Rivne,  
str. of Academician Stepan Demyanchuk 8
Tel: +380362460280
e-mail: adena.rovno@gmail.com
https://adenaagro.com/

Agricultural machinery for vegetable growing:- 
Weighing and packing machines- Box tipplers, storage 
equipment- Potato planters, milling cutters- Equipment 
for harvesting vegetables- Elevators, inspection tables, 
graders- Spare parts: rollers, joiners, conveyors, blades, 
spoonsRestoration and repairs of conveyors for Holmer, 
Ropa, Grimme, Anna, AVR, Amac, Samon etc.



Генеральний спонсор:133

алізує вологоміри зерна звісних світових виробників 
(Wile, Kett ...).  Вологоміри зерна, насіння, круп, грун-
ту, тирси, сіна, біопалива, сухарів, пластівців, масла 
вершкового, казеїну, макаронних виробів, кокосової 
стружки та іншіх. Психрометри, пенетрометри, агро-
міри та інші прилади.

AKWA TECKNOLOGII, PC
Address: Ukraine, 03127, Kiev,  
av. Golosiivski-93, оf. 323
Tel: +380676610262
e-mail: adm@akwa.com.ua
www.akwa.com.ua

Production automation in the agricultural industr.y. 
Measuring, electronic devices for the agricultural 
industr.y.

АЛ-КО КОБЕР, ТОВ
Адреса: 07442, смт. Велика Димерка, 
вул. Броварська, 156, Броварський р-н, 
Київська обл
Тел: +380504508085
e-mail: oleksandr.dzhupyna@al-ko.com
https://www.al-ko.com/ua

Під маркою AL-KO свою продукцію випускають такі 
компанії холдингу, як AL-KO KOBER Group і AL-KO 
Fahrzeugtechnik. Виробник садової техніки, систем 

АЗОВ-СПЕЦМАШ, ТОВ
Адреса: Україна, 72311, м. Мелітополь, 
вул. Істоміна, 100
Тел: +380979885482
e-mail: vitalik_p.n84@mail.ru
Виготовлення вузлів та агрегатів, різних 
модифікацій, для сільгосптехніки та 
спецтехніки.

AZOV-SPETSMASH, TOV
Address: Ukraine, 72311, Melitopol, str.eet. 
Istomin, 100.
Tel: +380979885482
e-mail: vitalik_p.n84@mail.ru

Production of units and units, various modifications, for 
agricultural machinery and special equipment.

АКВА ТЕХНОЛОГІЇ, ПП
Адреса: Україна, 03127, Київ, 
пр. Голосіївський-93, оф. 323
Тел: +380676610262
e-mail: adm@akwa.com.ua
www.akwa.com.ua

Виробляє та реалізує сертифіковані вологоміри зер-
на  та інших сипучих матеріалів для експрес аналізу 
та в потоці для зернопереробних підприємств, олій-
ноекстракційних заводів, виробників біопалива. Ре-
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АЛАРІТ-ПРОМ, ТОВ
Адреса: Україна, 01103, Київ, вул. Німанська, 10
Тел: +380443643546
e-mail: sec@liugong.ua
www.liugong.ua

Ексклюзивний дистриб’ютор одного з найбільших 
виробників спецтехніки - концерну Guanxi LiuGong 
Machinery Co., Ltd. (Китай) в Україні: навантажувачі, 
екскаватори, бульдозери, грейдери, катки, міні на-
вантажувачі, екскаватори навантажувачі, вилочні 
навантажувачі; Серед наших партнерів – провідні 
підприємства України. Ми забезпечуємо постійну 
наявність достатньої кількості техніки з широкої лі-
нійки продукції LiuGong на складі Аларіт-Пром-. Ми 
гарантовано надаємо цілодобову сервісну підтримку, 
своєчасне постачання запасних частин, проводимо 
діагностику та ремонт, навчаємо операторів, консуль-
туємо з будь-яких питань, що забезпечує тривалий 
період експлуатації техніки.  Ми надаємо запасні ча-
стини на весь строк експлуатації техніки в Україні.

ALARIT -PROM, LLC
Address: Ukraine, 01103, Kyiv, str. Nimanska, 10
Tel: +380443643546
e-mail: sec@liugong.ua
www.liugong.ua

вентиляції та кондиціонування AL-KO KOBER Group, 
так само як і компанія AL-KO Fahrzeugtechnik, що спе-
ціалізується на виробництві комплектуючих для шасі 
та ходових частин причепів, туристських автомобілів 
та легкого комерційного транспорту, з гордістю про-
понують свої товари під гаслом «AL-KO – ЯКІСТЬ ДЛЯ 
ЖИТТЯ».

AL-KO KOBER, LLC
Address: Brovarska, Str. 156 07442 Velyka Dymerka 
Kyiv Region, Ukraine
Tel: +380504508085
e-mail: oleksandr.dzhupyna@al-ko.com
https://www.al-ko.com/ua

Founded in 1931 by Alois Kober as a small metalworking 
shop in Grosskötz, near Günzburg in Bavaria, the AL-KO 
KOBER GROUP s now a global player among German 
medium-sized enterprises with its «Gardentech», «Air 
Technology», and «Automotive» Divisions. In addition 
to the global marketing of professional gardening 
and forestr.y equipment, AL-KO is also a manufacturer 
of complex ventilation and air conditioning units, 
particularly for industr.ial use. AL-KO is also a supplier 
to well-known European carmakers. The AL-KO KOBER 
GROUP can look back at over 80 years of company 
tradition and is now managed by the third generation of 
the family.
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ється для обслуговування зерносховищ, сушильного 
обладнання та робот в комплексі з очисними маши-
нами і переробним обладнанням.

ALEKSZERNOTEHNIKA, PE
Address: Ukraine, 28000, Olexandriy, str. 6-th 
Dekabrya, 4
Tel: +380675397314
e-mail: alekszernotex@ukr.net

Privatne Enterprise «Alekszernotehnika» within 16 
years produces and distr.ibutes the pneumatic grain 
conveyors wish the throughput 1,5-50 thrs and spare 
parts for them. Pneumatic grain conveyors design 
for the transportation of grains and oil seeds,loading 
and unloading of automobile and railway transports.
Besides our products are used for the maintenance of 
granaries,drying equipments and working in complex 
wish cleaninh mashines and processing equipment

АМАКО УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Адреса: 08322, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Проліски, 
вул. Броварська, 2
Тел: +380444907781
e-mail: ukraine@amacoint.com
https://amacoint.com//

Exclusive distr.ibutor of one of the largest manufacturers 
of special equipment - Guanxi LiuGong Machinery Co., 
Ltd. (China) in Ukraine: loaders, excavators, bulldozers, 
graders, rollers, mini loaders, excavators loaders, forklifts; 
Among our partners are the leading enterprises of Ukraine. 
We ensure the constant availability of a sufficient number 
of equipment from a wide range of LiuGong products in 
the warehouse of Alarit-Prom-. We are guaranteed to 
provide round-the-clock service support, timely delivery 
of spare parts, carry out diagnostics and repairs, train 
operators, advise on any issues, which ensures a long 
period of operation of the equipment. We provide spare 
parts for the entire life of the equipment in Ukraine.

АЛЕКСЗЕРНОТЕХНІКА, ПП
Адреса: Україна, 28000, Олександрія,  
вул. 6-го Грудня, 4
Тел: +380675397314
e-mail: alekszernotex@ukr.net

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алекс-
зернотехніка» протягом 16 років виготовляє і реалізує 
пневматичні транспортери зернових продуктивністю 
від 1,5 до 50 тонн на годину, а також запасні частини  і 
комплектацію до пневматичних транспортерів зерно-
вих. Пневматичні транспортери зернових призначені 
для транспортування зернових і олійних культур, за-
вантаження і розвантаження автомобільного та ж / д 
транспорту. Крім цього, наша продукція використову-
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Ukraine. The priority in the company’s activities is after-sales 
customer service (spare parts, service, training) and assistance 
in solving any technological problems.

АМЕЛІАРТ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 21036, Вінниця,  
вул. Івана Богуна, 2, офіс 306
Тел: +380432645427
e-mail: ameliart@ukr.net
https://ameliart.vn.ua

ТОВ «АмеліАрт Україна» - ексклюзивний дистриб’ютор 
обладнання для брикетування соломи BIOMASSER від 
польської фірми «Asket». Головною особливістю даного 
обладнання є те, що вологість сировини (солома, сіно, 
міскантус, тростина) може бути в діапазоні від 10% до 
30%, що зменшує витрати на виробництво брикета, адже 
зникає потреба у додатковому подрібнені та висушуванні 
сировни. Отриманий продукт (брикет) по тепловіддачі 
прирівнюється до сезонної деревини і має 15,5 - 17,5 МДж/
кг та є екологічно чистим продуктом, адже процес його ви-
готовлення не потребує додавання клеючих речовин

AMELIART UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 21036, Vinnitsa,  
Ivana Bohuna str. , 2, 306
Tel: +380432645427
e-mail: ameliart@ukr.net
https://ameliart.vn.ua

ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» – один з найбільших дилерів в Укра-
їні з продажу сільськогосподарської техніки та комерційно-
го транспорту. Компанія представляє такі бренди сільгосп-
техніки як Massey Ferguson, Challenger,  Maschio Gaspardo, 
Geringhoff, Bicchi, WESTERN, а також комерційні автомобілі 
IVECO. Компанія АМАКО  розпочала свою діяльність у 1996 
році і є частиною потужної міжнародної групи компаній 
Alkhorayef Group, діяльність якої зосереджена в 40 країнах 
світу.  Дистриб’юторська мережа АМАКО нараховує 16 
представництв по всій території України. Пріоритетом у  ді-
яльності компанії є післяпродажне обслуговування клієн-
тів (запчастини, сервіс, навчання) і допомога у вирішенні 
будь-яких технологічних завдань.

AMACO UKRAINE, LLC
Address: 08322, Kyiv region, Boryspil district, 
village Snowdrops, str. Brovarska, 2
Tel: +380444907781
e-mail: ukraine@amacoint.com
https://amacoint.com//

AMACO UKRAINE LLC is one of the largest dealers in Ukraine for 
the sale of agricultural machinery and commercial vehicles. The 
company represents such brands of agricultural machinery as 
Massey Ferguson, Challenger, Maschio Gaspardo, Geringhoff, 
Bicchi, WESTERN, as well as IVECO commercial vehicles. 
AMACO began operations in 1996 and is part of the powerful 
international group of companies Alkhorayef Group, whose 
activities are concentrated in 40 countries. The AMACO distr.
ibution network has 16 representative offices throughout 
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компанії завжди готові надати клієнтам необхідні 
консультації та підтримку. Наші клієнти - завжди в 
курсі новинок, акційних пропозицій та знижок, впев-
нені в якості продукції і вчасному постачанні замов-
лення.Компанія «Анкар-Агро»- відкрита до співпраці 
та має гарний асортимент для всіх, хто займається 
тваринництвом.

ANKAR-AGRO, LLC
Address: Ukraine,03062, Kiev, avenue 
Peremogi,67, office 302
Tel: +380442061090
e-mail: info@ankaragro.com.ua
http://ankaragro.com.ua/

Ankar-Agro is a leader in providing dairy commodity farms 
with consumable materials.The official representation on 
the territory of Ukraine of such companies as Unisensor, 
Kerbl, Uvmilk, Farmcomp, as well as the presence of 
ANKAR’s own brand products, offers the opportunity to 
offer certified products to customers in all regions of the 
country at the best prices.Full customer service is Ankara-
Agro main rule. Qualified specialists of the company are 
always ready to provide the necessary consultations and 
support to the clients. Our customers- always aware 
of new products, promotions and discounts, are sure of 
the quality of products and the timely delivery of orders.
Ankar-Agro is open to cooperation and has a good range 
for all people who is engaged in livestock breeding.

AmeliaArt Ukraine LLC is an exclusive distr.ibutor of 
equipment for briquetting str.aw BIOMASSER from the 
Polish company Asket.The main feature of this equipment 
is that the moisture content of raw materials (str.aw, 
hay, miskanthus, cane) can range from 10% to 30%, 
which reduces the cost of producing briquettes, since 
the need for additional crushing and drying whey is no 
longer needed.The resulting product (briquette) by heat 
transfer equates to seasonal wood and has 15.5 - 17.5 
MJ / kg and is an environmentally friendly product, since 
its production process does not require the addition of 
adhesives

АНКАР-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 03062, Київ,  
проспект Перемоги, 67, оф. 302
Тел: +380442061090
e-mail: info@ankaragro.com.ua
http://ankaragro.com.ua/

«Анкар-Агро»- лідер у сфері забезпечення молоч-
но-товарних ферм витратними матеріалами.Офіцій-
не представництво на території України таких компа-
ній-виробників, як Unisensor, Kerbl, Uvmilk, Farmcomp, 
а також наявність продукції власної марки ANKAR, дає 
можливість пропонувати клієнтам у всіх регіонах кра-
їни сертифіковану продукцію за найкращими цінами.
Повне сервісне обслуговування клієнтів - головне 
правило «Анкар-Агро». Кваліфіковані спеціалісти 
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tillers and spare parts for them. By purchasing such 
products, you turn sowing and harvesting into an 
automated process. We appreciate your work. Therefore, 
we cooperate with factories producing equipment of 
exceptionally high quality. Having large warehouses in 
several regions of Ukraine, we are ready to quickly send 
parts, so that your equipment does not stand idle, and the 
timing of work does not move. Our specialists personally 
check each product for defects or defects before each 
shipment to the client.

АРЛАН, ТОВ
Адреса: 49049, Україна, м.Днепр, 
вул. Верхоянська, 49
Тел: +380503404525
e-mail: tovarlan@ukr.net
https://arlan.in.ua

Виробництво сільськогосподарської техніки.

ARLAN, LLC
Address: 49049, Ukraine, Dnepr,  
Verkhoyanskaya, 49
Tel: +380503404525
e-mail: tovarlan@ukr.net
https://arlan.in.ua

Production of machinery for agriculture.

АРК-ГРУПП, ТOВ
Адреса: Україна, Кропивницький, вул Районна 10
Тел: +380688709453
e-mail: arkgroupkr@gmail.com
arkgroupp.com.ua

Наша компанія займається продажем незамінної в 
сільському господарстві техніки. Асортимент нарахо-
вує різні моделі обприскувачів, плугів, сівалок, куль-
тиваторів, глуборихлітелей і запасних частин до них. 
Купуючи таку продукцію, Ви перетворюйте посівні 
роботи і збір врожаю в автоматизований процес. Ми 
цінуємо Вашу працю. Тому співпрацюємо з заводами, 
що випускають обладнання виключно високої якості. 
Маючи великі склади в декількох областях України, 
ми готові швидко здійснити відправку запчастин, 
щоб Ваша техніка не простоювала, а терміни робіт не 
зсувалися. Наші фахівці особисто перевіряють кожен 
товар на наявність браку або дефектів перед кожною 
відправкою клієнту.

ARK-GROUP, LTD
Address: Ukraine, Kropivnitsky, Rayonna 10
Tel: +380688709453
e-mail: arkgroupkr@gmail.com
arkgroupp.com.ua

Our company is engaged in the sale of indispensable 
equipment in agriculture. The range includes various 
models of sprayers, plows, seeders, cultivators, deep 
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are powered by both gasoline and electric motors, and 
aggregated with tractors of various modifications.

АРСЕНАЛ-ЦЕНТР, ТОВ
Адреса: 03067, Україна, м. Київ,  
провулок Чугуївський, 21
Тел: +380444544747
e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua

Промислова Група «Арсенал–Центр» - найбільша в 
Україні група компаній, що спеціалізується на вироб-
ництві покрівельних і фасадних матеріалів з тонколи-
стової сталі, вогнестійких мінераловатних сендвіч-па-
нелей, водостічних систем.

ARSENAL-CENTER, LLC
Address: 21 Chuguyivskyi lane Kyiv 03067 Ukraine
Tel: +380444544747
e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua

Manufacturing Group Arsenal-Center is the largest 
group of companies in Ukraine which specializes in the 
production of roofing and facade materials from thin-
sheet steel, fire-resistant mineral wool sandwich panels, 
gutter systems.

АРПАЛ, ТОВ
Адреса: Україна, 21000, Вінниця, 
вул. Немирівське Шоссе, 76
Тел: +380976928685
e-mail: arpal.ua@gmail.com
https://arpal.ua/

Компанія АРПАЛ займається виготовленням подріб-
нювачів гілок. Установки нашого виробництва – це 
пристрої для швидкого та легкого подрібнення гілок 
і відходів деревини. Продукція отримана за допо-
могою даного процесу, може бути використана як 
паливо для різноманітних опалювальних пристроїв . 
Подрібнювачі приводяться в дію як бензиновими та 
електричними двигунами, так і агрегатуються у парі з 
тракторами різноманітних модифікацій.

ARPAL, LLC
Address: Nemirov highway str. , 76 Vinnitsa, 
21000, Ukraine
Tel: +380976928685
e-mail: arpal.ua@gmail.com
https://arpal.ua/

ARPAL company is engaged in the production of branches 
shredders. The machines of our production are devices 
for quick and easy shredding of branches and wood 
wastes. The products obtained with this process can be 
used as fuel for a variety of heating devices. Shredders 
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«Артемсіль» є підприємства різних галузь промисловос-
ті. Підприємство має багато регіональних, національних 
та міжнародних нагород за якість продукції, що виро-
бляеться. ДП «Артемсіль» експортує сіль в країни СНД і ЄС 
та є флагманом української соляної промисловості!

ARTYOMSOL, STATE
Address: Ukraine, 84545, Donetsk region, 
Bakhmut district, str. Chkalova 1 a
Tel: +380627486400
e-mail: salt@artyomsalt.com
https://artyomsalt.com

State enterprise Artyomsol is equipped with modern 
machinery, works on progressive technologies of 
extraction, processing and packaging of salt. Consumers 
of Artyomsol’s products are enterprises of different 
branches of industr.y. The enterprise has many regional, 
national and international awards for the quality of its 
products. State enterprise Artyomsol exports salt to CIS 
and EU countries,  Artyomsol is the leader of the Ukrainian 
salt industr.y!

АРТМАШ, ТОВ
Адреса: Україна, 23100, Вінницька обл., 
вул. Барляєва, 19
Тел: +380979353271
e-mail: artmashgroup@gmail.com
https://artmash.ua/

АРТ-АГРО, НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ
Адреса: Україна, 61004, Харків, вул. Степова, 24
Тел: +380660115956
e-mail: inafagskf@gmail.com
art-agro.com.ua

Торгівля запасними частинами.

ART-AGRO, SCIENTIFIC 
AND MANUFACTURING 
ENTERPRISE, LLC
Address: Ukraine, 61004, Kharkiv, Stepna str. , 24
Tel: +380660115956
e-mail: inafagskf@gmail.com
art-agro.com.ua

Spare parts trade.

АРТЕМСІЛЬ, ДП
Адреса: Україна, 84545, Донецька область, 
Бахмутський район, вул. Чкалова 1 а
Тел: +380627486400
e-mail: salt@artyomsalt.com
https://artyomsalt.com

ДП «Артемсіль» оснащене  сучасним устаткуванням, 
працює за прогресивними технологіями видобутку, пе-
реробки і пакування солі. Споживачами продукціїї ДП 
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ASTA, PE
Address: Ukraine, 61105, Kharkov, str. Kirgizskaya, 19
Tel: +380663617449
e-mail: asta.pp.ua@gmail.com
https://asta-ua.com

Official  dealer of following companies:- Company  
«Gascon» , Spain, manufacturer of soilworking machines 
(subsoilers, cultivators, disc harrows, etc.)-

АТ ТЕХНІКА, ТОВ
Адреса: Україна, 69076, Запоріжжя, 
вул. Новобудов, 3
Тел: +380612805242
e-mail: office@at-technika.com
http://www.at-technika.com.ua/

ТОВ «АТ Техніка», пропонує комплекс робіт для підвищення 
продуктивності ферми, збільшення прибутку і створен-
ня комфортних умов роботи: сучасне обладнання для 
прив’язного і безприв’язного утримання тварин; системи 
створення мікроклімату і обладнання для гноєвидалення• 
обладнання для приготування і роздачі кормів.

AT TECHNIKA, LLC
Address: Ukraine, 69114,  
Zaporozhye, ave. Ubileiniy 24/1, apt.16
Tel: +380612805242
e-mail: office@at-technika.com
http://www.at-technika.com.ua/

Артмаш є виробником ліній гранулювання кормів і 
паливних пелет, змішувачів, грануляторов, подріб-
нювачів та іншого с / г обладнання.

ARTMACH, LLC
Address: Ukraine, 23100, Vinnytsia region, 
Zhmerinka city, str. Barlyaev 19
Tel: +380979353271
e-mail: artmashgroup@gmail.com
https://artmash.ua/

Artmash is a manufacturer of granulation lines for feed 
and fuel pellets, mixers, granulators, shredders and other 
agricultural equipment.

АСТА, ПП
Адреса: Україна, 61105, Харків, вул. Киргизька, 19
Тел: +380663617449
e-mail: asta.pp.ua@gmail.com
https://asta-ua.com

ПП «АСТА»  є офіційним ділером:- компаніі «Gascon», 
Іспанія, виробника почвообробної техніки  (глибоко-
розрихлювачі, культиватори, дискові борони, диска-
тори та інше)- компаніі «Bellota Agrisolutions», Іспанія, 
виробника робочіх органів до почвообробної техніки 
(диски, лапи, лемеші, стійки, метізи та інші)- компаніі 
«TATU», Бразилія, виробника робочіх органів до по-
чвообробної техніки (диски, лапи, долота та інші)
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ATMA, LTD
Address: Ukraine, 01133, Kyiv,  
str. Yevhena Konovaltsia, 31
Tel: +380442010460
e-mail: infoatma17@atma.ua
atma.ua

«ATMA» delivers sanitary-hygienic and professional 
cleaning equipment to the Ukrainian market for 
more than fifteen years. Being a Ukrainian company. 
«ATMA» has established partnership relations with 
the best European manufacturers and today we have 
the opportunity to offer you a reliable and profitable 
cooperation.»ATMA» can offer products of such well-
known European manufacturers as MEDICLINICS, 
MARPLAST, ECOCHEM, TTS, CELTEX. You can choose and 
purchase sanitary and hygienic equipment of these 
brands: hand dryers, liquid soap dispensers, towel and 
toilet paper holders, bathroom accessories, professional 
chemistr.y, etc.

БАС-АГРО ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 18007, Черкаси, 
пров. Хоменка, 8/1
Тел: +380674703544
e-mail: Office@bas-agro.com.ua
http://bas-agro.com.ua

ТОВ «АТ Техніка», пропонує комплекс робіт для підви-
щення продуктивності ферми, збільшення прибутку і 
створення комфортних умов роботи:• сучасне облад-
нання для прив’язного і безприв’язного утримання 
тварин• системи створення мікроклімату і обладнан-
ня для гноєвидалення• обладнання для приготування 
і роздачі кормів

АТМА, ТОВ
Адреса: Україна, 01133, Київ,  
вул. Євгена Коновальця, 31
Тел: +380442010460
e-mail: infoatma17@atma.ua
atma.ua

Компанія «АТМА» постачає санітарно-гігієнічне та 
професійне прибиральне обладнання на ринок 
України вже більш ніж п`ятнадцять років. Будучи 
українською компанією, ми налагодили партнерські 
відносини з кращими європейськими виробниками 
і сьогодні маємо можливість запропонувати Вам 
надійну і вигідну співпрацю.  В асортименті компа-
нії «АТМА» представлені товари таких відомих єв-
ропейських виробників як MEDICLINICS, MARPLAST, 
ECOCHEM, TTS, CELTEX. У нас Ви можете вибрати і при-
дбати санітарно – гігієнічне обладнання цих брендів: 
сушарки для рук, дозатори рідкого мила, тримачі 
рушників і туалетного паперу, аксесуари для ванної 
кімнати, професійна хімія та інше.



Генеральний спонсор:143

скає наступні види жаток - це жатки для збирання со-
няшника ЖНС, жатки для збирання кукурудзи ЖК-80, 
ЖК-82, жатка для прибирання сої ЖС-6, ЖС-7,5, ЖС-
9,1, пристосування для збирання ріпаку , соняшнику 
та сої, ЖВН-6В; ЖВП-4,9; ЖВП-6,4; ЖВП-9,1; ЖЗМ-4,2; 
ЖБВ-4,2, ЖВР-5, ЖВК-5, платформу-підбирачі, грун-
тообробна техніка, борона БДПС-8, культиватори 
КШС-12. Усі жатки нашого виробництва можуть осна-
щуватися оригінальним ріжучим апаратом фірми 
Schumacher.

BERDIANSKIE ZHATKI, JSC
Address: Ukraine, Zaporozhye., Berdiansk,  
etc. Vostochnyi
Tel: +380615360800
e-mail: kodak0802@gmail.com
http://john-greaves.com

JSC «Berdyanskie zhatki» - the leader manufacturer 
of agricultural machinery for harvesting. The factory 
serially makes the following models of  headers for 
combines: sunflower harvesting  ZHNS, corn harvesting 
ZHK-80, ZHK-82, soybean harvesting ZHS- 6, ZHS-7,5, 
ZHS-9,1; the attachments for cleaning rape, sunflower 
and soybean, JHVN-6V; JHVP-4,9; JHVP-6,4; JHVP-9,1; 
JHZB-4.2; JHBV-4.2; JVR-5, ZHVK-5, a platform a sorter, 
soil cultivation equipment BDPS-8, KSHS-12. All headers 
of our production can be equipped with the original 
Schumacher cutting machine.

Наше підприємство успішно працює на ринку України 
з 2007 року, займається виробництвом високоякісних 
аналогових запчастин до імпортної сільськогосподар-
ської техніки та постачанням оригінальних запчастин 
та комплектуючих до неї. Основним напрямком ді-
яльності являється виготовлення запчастини до:
• Сівалок Kverneland, Monosem, Gaspardo, Kuhn, 

Kinze, John Deere, Great Plains;
• Жниварок Geringhoff, Fantini, Capello, Oros, Olimac;
• Комбайнів Claas.

Маємо великий асортимент на складі комплектую-
чих: метизів, підшипників, втулок, сальників, лан-
цюгів, рукавів, пасів.З 2016 року являємося дилером 
польського виробника розпилювачів MMAT.З 2017 
року є дилерами німецького виробника підшипників 
ковзання GLT і LHG та турецького заводу-виробника 
редукторів DI-SAN.

БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 71100, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, Пр-т Східний, 2А
Тел: +380615360800
e-mail: kodak0802@gmail.com
http://john-greaves.com

ПрАТ «Бердянські жниварки» - провідний завод-ви-
робник сільськогосподарської техніки для збирання 
зернових і зернобобових культур. Завод серійно випу-
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The French company BERTHOUD is a narrow-line 
manufacturer of agricultural sprayers and has experience 
in this field for 125 years. BERTHOUD develops, 
manufactures and deliveries of a full range of sprayers: 
with tanks from 200 liters to 6700 liters; mounted, trailed 
and self-propelled, for all types of cultivated crops: for 
field row crops, gardens, vineyards, vegetables. Thanks to 
the dealer network and high-quality service, BERTHOUD 
sprayers operate in all the continents and in more than 
50 countries, and occupy leading positions. In Ukraine 
BERTHOUD has an official representative office and its 
own spare parts department. Representative of the 
BERTHOUD factory in Ukraine: +38 050 4428202

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ
Адреса: Україна, 03150, Київ,  
вул. Велика Васильківська, 114, оф. №168
Тел: +380442272696
e-mail: office@b2b-agro.com
www.b2b-agro.com

Наш бізнес полягає в задоволенні потреб наших клієнтів в 
високотехнологічному обладнанні, автоматизації процесів 
виробництва і в кінцевому результаті підвищення яко-
сті виробленої продукції, а так само в мінімізації витрат.
Сьогодні для аграрного сектора України ми поставляємо 
високоякісне обладнання турецького виробництва торго-
вих марок, що відповідають найвищим стандартам якості 
ISO, CE, УкрСЕПРО.Ми пропонуємо обладнання для сушки, 

БЕРТУД, ТОВ
Адреса: Україна, 03143, Київ, 
вул. Метрологічна, 14Б, офіс 506
Тел: +380504428202
e-mail: Elena.Pieltek@gmail.com
www.berthoud.com

Французька компанія BERTHOUD є вузькопрофільним 
виробником сільськогосподарських обприскувачів та 
має досвід в цій галузі вже 125 років. BERTHOUD роз-
роблює, виробляє та поставляє повний асортимент 
оприскувачів: з баками від 200 л до 6700 л, в навіс-
ному, причіпному та самохідному виконанні, для всіх 
типів вирощуваних культур: для польових культур, 
садів, виноградників, овочів. Завдяки дилерській 
мережі та висококласному сервісу наші оприскувачі 
працюють на всіх континентах, більше ніж в 50 кра-
їнах світу. В Україні причіпні польові обприскувачі 
BERTHOUD з 2007 р. займаюсь перше місце серед всіх 
імпортних обприскувачів, а самохідні - з 2013 р. вхо-
дять в трійку лідерів. В Україні є офіційне представни-
цтво та власний склад запасних частин. Представник 
заводу BERTHOUD в Україні: +38 050 4428202

BERTHOUD, LLC
Address: Ukraine, 03143, Kiev, 
str. Metrologicheska 14 B, office 506
Tel: +380504428202
e-mail: Elena.Pieltek@gmail.com
www.berthoud.com
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джуючи у нашу комерційну пропозицію нові вироби. Ми 
постійно вдосконалюємо наші вироби, використовуючи 
власний досвід та досвід наших клієнтів, який оцінюють 
наукові інститути з якими ми співпрацюємо.Про нашу 
якість та сильну позицію на ринку свідчить 65.000 зерно-
вих силосів, проданих протягом 30 років існування фірми.

BIN, LTD
Address: 87-700 str. Narutowicza12,  
Aleksandrów kujawski Poland
Tel: +48734454532
e-mail: export@bin.agro.pl
www.bin.agro.pl

Польська компанія BIN Sp. існує на аграрному ринку 
вже 30 років. Спеціалізується у виробництві плоско-
донних та конусних силосів для зерна та комбікор-
му, обладнання для транспортування зерна, такого 
як: шнековый транспортер, транспортер типу норія, 
транспортер типу редлер.

БОНДІОЛІ І ПАВЕЗІ 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 47470, смт. Великі Бірки, 
вул. Грушевського, 134-Б
Тел: +380352492125
e-mail: sales@bypy.com.ua
http://bondioli-pavesi.com

очистки, транспортування та зберігання зерна. А також 
обладнання для виробництва насіння.

B2B-AGRO, LLC
Address: Ukraine, 03150, Kyiv,  
str. Velyka Vasylkivska, 114, off. №168
Tel: +380442272696
e-mail: office@b2b-agro.com
www.b2b-agro.com

Our business is to meet the needs of our customers in 
high-tech equipment, automation of production processes 
and ultimately improve the quality of products, as well as 
minimize costs. Today for the agricultural sector of Ukraine 
we supply high quality Turkish-made equipment brands 
that meet the highest quality standards ISO, CE, UkrSEPRO. 
We offer equipment for drying, cleaning, transportation and 
storage of grain. As well as equipment for seed production.

БІН, ТЗОВ
Адреса: вул. Габріеля Нарутовича 12, 87-700 
Александрув Куявскі, Польща
Тел: +48734454532
e-mail: export@bin.agro.pl
www.bin.agro.pl

„БIН» - відома у Польщі торгівельна марка. Ми спеціалізу-
ємося у виробництві обладнання для зберігання зерна та 
приготування кормів, але також враховуємо інші потреби 
сучасного сільськогосподарського господарства, впрова-
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• ARAG - комп’ютери та комплектуючі сільськогоспо-
дарських обприскувачів

• ANNOVI REVERBERI - насоси для сільськогосподар-
ських обприскувачів

• POLMAC - хімічні змішувачі, багатоходові крани, 
лічильники потоку

• OGNIBENE - насоси дозатори рульового керування
• FIENI - вентиляторні блоки для садових обприску-

вачів
• BATTIONI PAGANI - вакуумні насоси, компресори 

вигрібних машин
• METALTECNICA - засувки та комплектуючі вигріб-

них машин
• SALVARANI - електричні системи управління сіль-

ськогосподарських машин
• BRAGLIA - форсунки та компоненти для садових 

обприскувачів
• SIMOL-домкрати опорні стійки напівпричепів 
• HYPRO-відцентрові насоси КАС

БОНЕНКАМП, ТОВ
Адреса: Україна, 08114, с. Стоянка, вул. 21 км 
Житомирського шосе
Тел: +380800300210
e-mail: info@bohnenkamp.ua
https://www.bohnenkamp.ua/

Заснована в 1950 році в Оснабрюці, Bohnenkamp AG 
є одним з лідируючих європейських постачальників 

Компанія Бондіолі і Павезі Україна ТОВ заснована в 
2005 році та є дочірньою компанією групи BONDIOLI 
& PAVESI. З дати свого заснування, компанія тісно 
співпрацює з виробниками сільськогосподарських, 
промислових та будівельних машин надаючи комп-
лексну технічну і комерційну підтримку в питаннях 
приводу вузлів та агрегатів. Кваліфікований персонал 
та широкий асортимент продукції, наявної на складі, 
в змозі швидко задовольнити потреби вибагливих 
покупців.Товариство Бондіолі і Павезі Україна, пред-
ставляє в Україні відомі у всьому світі товари:
• BONDIOLI & PAVESI - привідні вали
• BONDIOLI & PAVESI - редуктори
• BIMA - мультиплікатори
• DINOIL - гідророзподільники
• HP HYDRAULIC - аксіально-поршневі та шестеренні 

насоси і мотори
• FIRA - теплообмінники

BONDIOLI & PAVESI, LLC
Address: Ukraine, 47470, Velyki Birky, 
str. Hrushevskogo, building. 134-B
Tel: +380352492125
e-mail: sales@bypy.com.ua
http://bondioli-pavesi.com

Крім товарів власного виробництва, товариство 
пропонує продукцію інших провідних компаній яка 
доповнює асортимент та дозволяє запропонувати 
повний комплект компонентів:
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БР ТУРБО, ТОВ
Адреса: Україна, 04073, місто Київ, 
вул. Сирецька 9, корпус 1-Ф, офіс 12
Тел: +380677296910
e-mail: galkinroman@ukr.net
brturbo.com.ua

Оригінальні турбокомпресори та комплектуючі.

BR TURBO, LLC
Address: Ukraine, 04073, Kyiv, Str. Syretska 9, 
building 1-F, office 12
Tel: +380677296910
e-mail: galkinroman@ukr.net
brturbo.com.ua

Original turbochargers and accessories.

БРАЦЛАВ, ТДВ
Адреса: Україна, 22870, смт. Брацлав, 
Немирівський р-н.,Вінницька обл.
Тел: +380678265902
e-mail: bratslavplus@mail.com
https://bratslav.com

Виробництво машин та устаткування для сільського 
та лісового господарства. Ремонт і технічне обслуго-
вування машин та устаткування промислового при-

шин і коліс для індустріальної, сільськогосподарської, 
гірничо-видобувної та іншої спеціальної техніки, а 
також вантажних автомобілів і причепів. Компанія 
також пропонує широкий асортимент осей та інших 
комплектуючих для сільськогосподарського облад-
нання. Компанія налічує близько 260 співробітників 
і пропонує свою продукцію і послуги в Німеччині, 
Швейцарії, Австрії, країнах Бенілюксу, Словаччини, 
Чехії, Угорщини та Польщі. Детальна інформація на 
www.bohnenkamp.com.

BOHNENKAMP, LLC
Address: Ukraine, 08114, Stoyanka, str. 21 km of 
Zhytomyr highway
Tel: +380800300210
e-mail: info@bohnenkamp.ua
https://www.bohnenkamp.ua/

Founded in 1950 in Osnabrück, Bohnenkamp AG is one 
of the leading European suppliers of tires and wheels 
for industr.ial, agricultural, mining and other specialty 
vehicles, as well as trucks and trailers. The company also 
offers a wide range of axles and other components for 
agricultural equipment. The company employs about 
260 employees and offers its products and services in 
Germany, Switzerland, Austr.ia, the Benelux countries, 
Slovakia, the Czech Republic, Hungary and Poland. 
Details at www.bohnenkamp.com
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• Обладнання  крупоцехів для всіх видів круп (3-15 
т/добу).

• Вібропневмостолів 1; 2,5 т/год.
• Парогенераторів

BRIG, ALC
Address: Ukraine, 55210, Pervomaisk, Nikolaev 
region, Korabelna str. , 30
Tel: +380516132169
e-mail: brig-market@ukr.net
https://www.brig-zerno.com.ua

The manufacturer of the equipment for processing a 
grain:
• Drying complexes for a grain on str.aw  8; 16 т/hour.
• Generators of heat (fuel: peel, str.aw) – 500;  650  kw 

/hour for dryers of a grain.
• Manufacture of the process equipment for 

manufacture of all kinds of groats (3-15 tons/day). 
• Units for preseeding sorting, clarification of a grain, 

preparation of seeds

БРИЖАХІН Є.В, ФОП
Адреса: Україна, 42400, смт. Краснопілля, 
вул. Бєлгородська, 40А
Тел: +380664986446
e-mail: bryshahin@i.ua
https://4build.biz/

значення. Установлення та монтаж машин та устатку-
вання. Неспеціалізована оптова торгівля.

BRATSLAV, LLC
Address: Ukraine, 22870, Bratslav township, 
Nemyriv district, Vinnytsia region
Tel: +380678265902
e-mail: bratslavplus@mail.com
https://bratslav.com

Manufacture of machinery and equipment for agriculture 
and forestr.y. Repair and maintenance of machinery and 
equipment for industr.ial use. Installation and assembly of 
machines and equipment. Non-specialized wholesale trade.

БРИГ, ТДВ
Адреса: Україна, 55210, м. Первомайськ, 
Миколаївської обл., вул. Корабельна, 30
Тел: +380516132169
e-mail: brig-market@ukr.net
https://www.brig-zerno.com.ua

Виробництво обладнання для сушіння, переробки, 
обробки та транспортування зерна. Виробництво те-
плоенергетичного обладнання на біомасі. 
• Зерносушильних комплексів на соломі 8; 16 т/год.
• Теплогенераторів повітряних на соломі тюкованій, 

лузгі, тирсі, дровах 500; 650 кВт/год.
• Модулів завантаження теплогенераторів сипким 

паливом 500 кг/год.
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We produce lines for processing agricultural and industr.
ial waste into fuel briquettes and pellets

БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ, 
ТЗОВ
Адреса: Україна, 48400, Тернопільська обл, 
м.Бучач, вул. Галицька 160
Тел: +380354426996
e-mail: buchach-seed@ukr.net
https://buchach-ahp.com.ua/

Компанія ТзОВ «Бучачагрохлібпром», досвідчений та 
надійний партнер сільгоспвиробника у забезпеченні ста-
більних врожаїв, була заснована у 2004 р. За цей період, 
завдяки висококваліфікованим спеціалістам, використо-
вуючи новітні технології, постійно удосконалюючи якість 
продукції, займає одне з ведучих місць серед виробни-
ків насіння, реалізуючи кращі продукти на насінневому 
ринку, маючи в своєму розпорядженні потужну матері-
ально-технічну базу, сучасний машино-тракторний парк, 
грунтооброблювальну, посівну, зернозбиральну техніку.

BUCHACHAGROHLIBPROM, 
LTD
Address: Ukraine, Ternopil reg., Buchach,  
Galician str. 160
Tel: +380354426996
e-mail: buchach-seed@ukr.net
https://buchach-ahp.com.ua/

Власне виробництво шнеків, стрічкових тран-
спортерів, хопперів.

BRIZHAKHIN E., IE
Address: Ukraine, 42400, Krasnopillya, 
str. Belgorodskaya, 40А
Tel: +380664986446
e-mail: bryshahin@i.ua
https://4build.biz/

Own production of augers, belt conveyors, hoppers.

БРИКЕТУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, 
ПП
Адреса: Україна, 13306, Житомирська обл, 
м. Бердичів, вул. Семенівська 116
Тел: +380674102102
e-mail: press_udarnyi@ukr.net
https://briq-tech.com

Виготовляємо лінії для переробки сільськогосподарських 
і виробничих відходів в паливні брикети та гранули.

BRIQUETTING 
TECHNOLOGIES, PE
Address: 13306,Ukraine, Zhytomyr region, c. 
Berdychiv, Semenvska str. , 116
Tel: +380674102102
e-mail: press_udarnyi@ukr.net
https://briq-tech.com
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Wholesale trade of components and accessories for 
motor vehicles, sale of diesel engines and their spare 
parts.

ВЕНТА ЛАБ, ТОВ
Адреса: Україна, 49064, Дніпро, 
пр. Сергія Нігояна 50, оф.22
Тел: +380567946725
e-mail: info@ventalab.ua
https://www.ventalab.ua/

Найпоширеніші на Україні, найбільш оптимальні 
за ціною і якістю вологоміри всесвітньо відомої 
фірми Farmcomp OY моделі Wile 55, Wile 65, Wile 78, 
Wile 25, Wile 26 та інші, електропастухи Olli, ПЧП, 
ІК-аналізатори, сушильні шафи, ваги та багато ін-
шого лабораторного обладнання для агропромис-
лових та харчових підприємств.

VENTA LAB, LLC
Address: Ukraine, 49064, Dnipro,  
Sergij Nigoyan ave 50, office 22
Tel: +380567946725
e-mail: info@ventalab.ua
https://www.ventalab.ua/

Laboratory equipment for agro and food industr.y.

Buchachagrohlibprom Ltd., an experienced and reliable 
agricultural producer in stable yields, was founded in 
2004. During this period, thanks to highly qualified 
specialists, using the latest technologies, constantly 
improving the quality of products, is one of the leading 
places among the producers of seeds, implementing the 
best products on the seed market, having a powerful 
material and technical base, modern machine-tractor 
park, soil-cultivating, seeding, grain harvesting 
equipment.

ВЕЙЧАЙ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 39600, Кременчук, Проїзд 
Ярославський, 2, кабінет 337
Тел: +380673251239
e-mail: weichaiua@gmail.com
www.weichai.ua

Оптова торгівля деталями та приладдям для ав-
тотранспортних засобів, продаж дизельних двигунів 
та запчастин до них.

WEICHAI UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 39600, Kremenchuk,  
Proyizd Yaroslavs’kyy, h. 2, office 337
Tel: +380673251239
e-mail: weichaiua@gmail.com
www.weichai.ua
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Проекти ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «АГРО ПРЕС»:
• Щомісячний журнал «КОРМИ І ФАКТИ» створений 

для спеціалістів галузей птахівництва, тварин-
ництва та кормовиробництва. Основні рубрики 
журналу: годівля сільськогосподарських тварин та 
птиці; ветеринарія; технології утримання та ін.

• Щомісячний журнал «Птахівництво.ua» - попу-
лярне видання на сторінках якого ви дізнаєтесь 
щодо здоров’я птахів, ефективного утримання,  
розведення, продуктивності, кормів і годівлі. Пе-
редплатний індекс 60363

• «Журнал про корів» - це новий технологічний 
щомісячний журнал для практиків скотарства - 
молочного і м’ясного. Тематики журналу: ветери-
нарія, корми та годівля, прогресивні технології та 
обладнання для утримання худоби, відтворення, 
генетика, переробка продукції і багато іншого. Пе-
редплатний індекс 76008.

PUBLISHING «AGRO 
PRESS», LLC
Address: Ukraine, Kyiv, ave. Stepana Bandery, 
bldg. 6, of. 502
Tel: +380669477383
e-mail: info@agro.press
http://agro.press

Publishing House «Agro Press» publishes monthly 
magazines for specialists of the agricultural sector 

ВЕСТА МК, ТОВ
Адреса: Україна, м. Харків, 
вул. Малопанасівська 4/7
Тел: +380675777325
e-mail: vaga@vesta-ltd.com.ua
vesta-ltd.com.ua

Виготовлення, монтаж, сервіс, калібровка, модерні-
зація та сервіс Автомобільних Ваг.

VESTA MK, LLC
Address: Ukraine, Kharkiv, Malopanasivska str. 4/7
Tel: +380675777325
e-mail: vaga@vesta-ltd.com.ua
vesta-ltd.com.ua

Manufacture Truck scales.

ВИДАВНИЦТВО «АГРО 
ПРЕС», ТОВ
Адреса: Україна, Київ, пр-т Степана Бандери, 6, 
оф. 502
Тел: +380669477383
e-mail: info@agro.press
http://agro.press
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metal and polyurethane rollers, as well as many other 
accessories, accessories and spare parts for agricultural 
machinery and special equipment of domestic and 
foreign production.

ВИРОБНИЧИЙ 
КООПЕРАТИВ ВЕРНІСАЖ, 
КООПЕРАТИВ
Адреса: Україна, 10009 м. Житомир, 
вул. Селецька, 35
Тел: +380412345440
e-mail: v13548314@gmail.com
http://kvz.com.ua/

Виробник зерноочисного та зерно-навантажуваль-
ного обладнання. - Машин попередньої очистки 
продуктивністю 50/100 т. год. - Елеваторів норій-
них продуктивністю 5-175 т. год. - Транспортерів 
скребкових продуктивністю 25/100 т. год. - Зер-
ноочисних комплексів продуктивністю 10/50 т. 
год. - Реставрація та виготовлення запчастин до 
зерноочисної техніки «Петкус» - Монтаж та пу-
ско-налагоджувальні роботи. - Виготовлення зап-
частин до зерноочисної та зернонавантажувальної 
техніки. - Продаж решіт та інших комплектуючих 
до зерноочисної техніки.

of Ukraine. Topics include poultry, cattle, pig, feed 
production.

ВИРОБНИЧА ФІРМА 
ПЛОТИЧА АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 47704, с. Плотича, 
вул. Грушевського, 9
Тел: +380969527719
e-mail: agropromtehnikap@gmail.com
http://agropromtehnica.com.ua/

ТОВ «Виробнича фірма Плотича Агро» є провідним 
українським підприємством в сфері виготовлення 
гумо-пруткових транспортерних полотен,  гумо-ме-
талевих та поліуретанових роликів, шнеків для 
зернозбиральної техніки, а також багатьох інших 
комплектуючих, аксесуарів та запчастин для  сіль-
ськогогосподарської техніки та спецтехніки вітчизня-
ного та іноземного виробництва.

PLOTYCHA AGRO, ALC
Address: Ukraine, 47704, Plotycha, 
str. Hrushevskyi, 9
Tel: +380969527719
e-mail: agropromtehnikap@gmail.com
http://agropromtehnica.com.ua/

Plotytska Agropromtechnika is a leading Ukrainian 
company in the field of manufacturing conveyor belts, 
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PRODUCTION AND 
CONFECTIONERY 
ENTERPRISE» AVESTA «, LLC
Address: Ukraine, Kharkiv, ploshcha Povstannya, 15
Tel: +380577518981
e-mail: sale@avesta.ua
http://avesta.ua

Production of confectionery.

ВИРОБНИЧО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «МААНС», 
ПП
Адреса: Україна, 35705, Здолбунів, 
вул. Грушевського 28
Тел: +380365223634
e-mail: vko.maans@gmail.com
https://maans.com.ua

ПП «ВКО»МААНС» - одне з найбільших підприємств 
Рівненської обл., яке спеціалізується з виготовлення 
запчастин та обладнання до сільськогосподарської 
техніки. Продукція підприємства відповідає самим 
високим вимогам споживачів в Україні і за кордоном.
Наша висококваліфікована та досвідчена команда, а 
також виробничі потужності можуть задовольнити 
навіть самих вимогливих клієнтів. Ми розглядаємо 

PRODUCTION 
COOPERATIVE VERNISSAGE, 
COOPERATIVE
Address: Ukraine, 10009 Zhytomyr,  
str. Seletska, 35
Tel: +380412345440
e-mail: v13548314@gmail.com
http://kvz.com.ua/

Manufacturer of grain cleaning and grain loading mechanism. 
- Pre-cleaning machinery with capacity of 50/100 ton per 
hour. - Noria elevators with productivity 5-175 ton per hour. 
- Scraper conveyor with productivity 25/100 ton per hour. - 
Grain-cleaning systems with productivity 10/50 ton per hour. 
- Restoration and production of spare parts to grain-cleaning 
mechanism «Petkus». - Installation and commissioning 
works. - Production of spare parts for the grain-cleaning and 
grain-loading mechanism. - Selling of grids and other spare 
parts to grain-cleaning mechanism.

ВИРОБНИЧО-
КОНДИТЕРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АВЕСТА», 
ТОВ
Адреса: Україна, Харків, площа Повстання, 15
Тел: +380577518981
e-mail: sale@avesta.ua
http://avesta.ua

Виробництво кондитерських виробів.
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Виробництво та продаж Зернонавантажувачів марок 
ЗН-80, ЗН-90, ЗН-120, ЗНБ-120; Підйомників гідрав-
личних ПНУ-1,3 «СВАРОГ»; Розкидачів мінеральних 
добрив РМД-1200. Виробництво та продаж запасних 
частин до вітчизняної та імпортної техніки.

VINMASHPOSTACH, LLC
Address: Ukraine, 21034, Vinnitsa, Chekhov str. 29
Tel: +380674300706
e-mail: vinmash@ukr.net
http://www.vinmashpostach.com

Production and sale of Grain loaders brands ZN-80, 
ZN-90, ZN-120, ZNB-120; Elevators hydraulic PNU-1,3 
«SVAROG»; Mineral spreaders RMD-1200. Production and 
sale of spare parts for domestic and imported equipment.

ВІНТЕХПОСТАЧ, ПП
Адреса: Україна, 21100, Вінниця, вул. Ватутіна 10-а
Тел: +380432556625
e-mail: vintehpostach@vintehpostach.com
www.vintehpostach.com

ПП ВІНТЕХПОСТАЧ реалізує запасні частини та комп-
лектуючі для сільгосподарської техніки и автомобілів 
виробництва СНД. Пропонуємо широкий вибір – зап-
частини та комплектуючі (МТЗ, ЮМЗ, Т-16,25,40, ДТ – 
75, Т – 150, СК 5 «НИВА», ДОН, ГАЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, техніка для 
обробки рунту (плуги, культиватори, борони, сіялки), 

кожного клієнта як VIP- клієнта. Цей підхід дозволяє 
нам стати довгостроковим партнером для наших клі-
єнтів.

MAANS, MANUFACTURING 
AND ENGINEERUNG 
ASSOCIATION, PE
Address: Ukraine, 35705, Zdolbuniv, 
str. Hrushevskoho 28
Tel: +380365223634
e-mail: vko.maans@gmail.com
https://maans.com.ua

Private enterprise «VKO» MANAS is one of the largest 
enterprises of Rivne region, which specializes in the 
manufacture of spare parts and equipment to agricultural 
machinery. The production of the company meets the highest 
requirements of consumers in Ukraine and abroad.Our highly 
skilled and experienced team, as well as manufacturing 
capability, can satisfy even the most demanding customers. 
We view each client as a VIP client. This approach allows us to 
become a long-term partner for our clients.

ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
Адреса: Україна, 21034, Вінниця, вул. Чехова, 29
Тел: +380674300706
e-mail: vinmash@ukr.net
http://www.vinmashpostach.com
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птиці, ін. Постачання компонентів для виробництва 
кормосумішей в асортименті.

VITA, PRIVATE FIRM
Address: Ukraine, 08704, Obukhiv, Kashtanova str. 29a
Tel: +380457251033
e-mail: pf_vita@ukr.net
http://vita.biz.ua/

Production: concenrates of ZHIVINA AVMKK, calcium- 
phosphoric mixture Ca P, the fullration mixed fodders 
of KOMBIkorm for agricultural zoons and birds, protein 
supplements DIVO.

ВІТАЛ, ТОВ
Адреса: м.КИЇВ пр-т ВІДРАДНИЙ 95 К.1
Тел: +380445875754
e-mail: office@npv-vital.com
npv-vital.com

Професійний виробник електрощитового обладнан-
ня. Постачальник дизельних електростанцій.

VITAL, LLC «ARE VITAL»
Address: Otradny Avenue 95. House building 1
Tel: +380445875754
e-mail: office@npv-vital.com
npv-vital.com

Professional manufacturer of switchboard equipment. 
Supplier of diesel power plants.

підшипники, рукави високого тиску, насоси, гідроци-
ліндри, ТКР, мастила, манжети, ремені, акумуляторы, 
ремкомплекти, шини, металеві вироби (болти, шайби, 
гайки та інші).

VINTEHPOSTACH, PE
Address: Ukraine, 21100 , Vinnitsa, str. Vatytina 10-a
Tel: +380432556625
e-mail: vintehpostach@vintehpostach.com
www.vintehpostach.com

PE VINTECHPOSTACH sells spare parts and components for 
agricultural machinery and vehicles manufactured. We 
offer a wide choice of spare parts and accessories (MTZ, 
YuMZ, T-16,25,40, DT-75, T-150, SK 5 NIVA, DON, GAZ, ZIL, 
soil processing equipment (plows, cultivators , harrows, 
seeders), bearings, high pressure hoses, pumps, hydraulic 
cylinders, turbochargerы, oils, cuffs, belts, batteries, repair 
kits, tires, metal products (bolts, washers, nuts, etc.).

ВІТА, ПФ
Адреса: Україна, 08704, Обухів,  
вул. Каштанова, 29-А
Тел: +380457251033
e-mail: pf_vita@ukr.net
http://vita.biz.ua/

Виробник кормових концетратів ЖИВИНА АВМКК, 
мінеральних сумішей САЛЬЦІЙ Р, комбікрмів КОМБІ, 
білкових добавок ДИВО, для продуктивних тварин, 
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and constr.uction trucks, sale of special vehicles, repair, service 
maintenance, warranty and after-sales service.Our company 
provides a wide range of services in repair, warranty, post-
warranty and service of equipment besides selling of large 
range vehicles.Today the company ALFATEKS is one of the 
leaders in Ukraine in its market segment. A wide range of 
company’s goods is certified by ISO 9001 and includes 30 
items of equipment and over-constr.uctions.We are working 
to make your business more successful and effective using 
the best vehicles of domestic and foreign manufacturers!

ВЛАДАМ, ФГ
Адреса: Україна, 57210, Миколаївська область, 
ВІтовський район, смт. Воскресенське, 
Софіївська, вул. 25
Тел: +380512562155
e-mail: admin@vlada.com.ua
https://www.vladam.com.ua

Виробництво та продаж овочевих соків та овочевих 
консервів, свіжих овочів.

VLADAM, FE
Address: Ukraine, 57210, Mykolaiv Oblast, 
VItovskiy rayon, smt. Voskresenske, Sofiyivska, 
str. 25
Tel: +380512562155
e-mail: admin@vlada.com.ua
https://www.vladam.com.ua

ВКП АЛЬФАТЕКС, ПП
Адреса: Україна, 39601, Кременчук,  
бул. Автокразівський, 19
Тел: +380536743828
e-mail: info@alfateks.com.ua
https://alfateks.com.ua

Компанія «АЛЬФАТЕКС» - це виробництво спеціально-
го навісного обладнання та надбудов на шасі, продаж 
вантажної та дорожньої техніки, продаж спеціальної 
техніки, ремонт, сервісне, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.Крім продажу великого асортименту 
автотехніки, наша компанія надає широкий спектр по-
слуг в сфері ремонту, гарантійного, післягарантійного 
та сервісного обслуговування техніки.На сьогоднішній 
день компанія «АЛЬФАТЕКС» - один з лідерів в Україні в 
своєму сегменті ринку. Широкий асортимент продукції 
підприємства має сертифікат якості ISO 9001 і включає 
в собі близько 30 найменувань обладнання та надбу-
дов. Ми працюємо для того, щоб зробити Ваш бізнес 
більш успішним і ефективним за допомогою кращої 
автотехніки вітчизняних та зарубіжних виробників!

ALFATEKS, ICE
Address: Ukraine, 39601, Kremenchuk, 
Avtokrazovskyi blvd., 19
Tel: +380536743828
e-mail: info@alfateks.com.ua
https://alfateks.com.ua

Company ALFATEKS is manufacture of special attached 
equipment and over-constr.uctions on chassis, sale of cargo 
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Сільськогосподарська техніка, сервіс, запасні части-
ни, шпагат, сітка, оливи.

VOLYN FUND COMPANY, 
PRIVATE STOCK 
CORPORATION
Address: Ukraine, Volyn region Lutsk city, 
str. Vakhtangov, 16
Tel: +380332786520
e-mail: office@vfk.lutsk.ua
http://vfc.com.ua/uk

Sale of agricultural machinery, service, spare parts, net, 
twine, oils.

ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 45008, м. Ковель, 
вул. Грушевського 110 а
Тел: +380952609147
e-mail: volkalvis@gmail.com
www.volyn-kalvis.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів центрального 
опалення потужність від 8 до 2000 кВт, модульні ко-
тельні, котли-плити, банні печі, каміни, металокон-
струкції, с/г техніка, конвеєра, ланцюги, димососи, 
проектні та монтажні роботи

Production and sale of vegetable juices and vegetable 
preserves, fresh vegetables.

ВО «КОВЕЛЬСІЛЬМАШ», 
ТОВ
Адреса: м.Ковель Варшавська 1
Тел: +380509115663
e-mail: kovelsilmash.zbut@gmail.com
http://kovelselmash.com/

ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» - провідний машинобудівний 
завод, який спеціалізується на виробництві ланцюгів, 
штамповок та гарячих поковок, сільськогосподарської  
техніки, комплектуючих та запасних частин до неї.

PA «KOVELSILMASH», LLC
Address: Ukraine, 45007, Kovel, Varshavska str. , 1
Tel: +380509115663
e-mail: kovelsilmash.zbut@gmail.com
http://kovelselmash.com/

Hot press plant, round link chains, manure remount machine

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА 
КОМПАНІЯ, ПРАТ
Адреса: Україна, Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Вахтангова, 16
Тел: +380332786520
e-mail: office@vfk.lutsk.ua
http://vfc.com.ua/uk
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Implementation of the following constr.uction projects 
in the energy sector:- constr.uction of high-voltage 
overhead and cable power lines from 10 kV to 110 kV- 
constr.uction of high-voltage substations from 10 kV to 
110 kV- design and constr.uction of internal electrical 
networks of industr.ial enterprises, as well as lighting 
networks- engineering services in the field of energy 
projects-  one of the main players in the market of design 
and constr.uction of solar power plants in Ukraine- 
energy audit

ВОЛЬТЕХ, ТОВ
Адреса: Україна, 03164, Київ, 
вул. Академіка Булаховського 5Б, офіс 13
Тел: +380443913500
e-mail: voltech@voltech.com.ua
voltech.com.ua

ТОВ «Вольтех» успішно працює на ринку будівельної 
техніки з 2005 року.Наша компанія співпрацює з чис-
ленними підприємствами в нашій країні, які віддали 
перевагу саме будівельним машинам MANITOU, GEHL, 
MUSTANG  та VOLVO, які характеризуються досягнен-
ням високих результатів при виконанні різноманітних 
робіт – будівництво, видобуток корисних копалин, 
деревообробка, каменевидобування, виробництво 
будівельних матеріалів, послуги в комунальній сфері 
та ін.Ми пропонуємо:– широкий вибір спецтехніки 
для всіх сфер виробництва, видів робіт та послуг;– 

VOLYN-KALVIS, LLC
Address: 45008, 110a Grushevskogo Str. , Kovel, 
Ukraine
Tel: +380952609147
e-mail: volkalvis@gmail.com
www.volyn-kalvis.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів центрального 
опалення потужність від 8 до 2000 кВт, модульні ко-
тельні, котли-плити, банні печі, каміни, металокон-
струкції, с/г техніка, конвеєри, ланцюги, димососи, 
проектні та монтажні роботи

ВОЛЬТАЖ ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 21100, м. Вінниця, 
вул. Келецька 102А, приміщення 9
Тел: +380432506980
e-mail: info@voltageg.com
https://www.voltageg.com/

Компанія працює в таких основних напрямках енер-
гетики, як будівництво електричних мереж, промис-
лова автоматизація та сонячна енергетика, впрова-
дження енергоефективних технологій, енергоаудит.

VOLTAGE GROUP, LLC
Address: Ukraine, 21100, Vinnytsia, 102A  
Keletska str. , room 9
Tel: +380432506980
e-mail: info@voltageg.com
https://www.voltageg.com/
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Тижневик ділової інформації «Агропрофі». Ми заповнює-
мо вакуум оперативної, ділової інформації для фахівців 
АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів, 
власників і інвесторів. Наша інформація стане в нагоді і 
студентам вищих навчальних закладів, науковцям.Пе-
редплатний індекс: 98990Facebook: agroprofi.2017

NEWSPAPER «AGROPROFI», 
LLC
Address: Ukraine, 01135, Kyiv, P.O. box 79
Tel: +380442279355
e-mail: info@agroprofi.com.ua
http://agroprofi.com.ua

«AGROPROFI» is a newspaper about the real practice 
of modern technology in Agriculture and managment 
for maximum efficiency achievement. Current business 
information to agroindustr.y professionals: executives 
and managers, owners and investors. Subscription index 
in UA: 98990Facebook: agroprofi.2017

ГАЗЕТА «ПРЕС-БІРЖА», ТОВ
Адреса: Україна, 49000, Дніпро, а/с 156
Тел: +380567673437
e-mail: pb_1704@ukr.net
http://pbgazeta.com/

швидкий та якісний сервіс;– широкий асортимент 
запчастин в наявності на складі (та під замовлення).

VOLTECH, LTD
Address: Ukraine, 03164, Kyiv, Akademika 
Bulakhovskogo str. 5-B, off. 13
Tel: +380443913500
e-mail: voltech@voltech.com.ua
voltech.com.ua

Voltech  LTD cooperates with lots of companies in our 
country, which choose Volvo, Manitou and Mustang 
building machines, which are characterized by the 
achievement of high results while performing different 
jobs – constr.uction, mining, wood, stone quarrying, 
constr.uction materials and services in the public sector 
etc.We offer:– a wide range of special equipment for all 
spheres of production, types of works and services;– fast 
and high-quality service;– a wide range of spare parts 
available in stock.

ГАЗЕТА «АГРОПРОФІ», ТОВ
Адреса: Україна, 01135, Київ-135, а/с 79.
Тел: +380442279355
e-mail: info@agroprofi.com.ua
http://agroprofi.com.ua
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indication of participants’ addresses and telephones; 
commercial proposals from abroad.We have special 
conditions for organisations which order publicity 
through editorial office.

ГАЛЕКС АГРО, ПП
Адреса: Україна, 11707, Стриєва, вул. Мічуріна, 33
Тел: +380414153321
e-mail: galex.agro@gmail.com
http://www.galeks-agro.com/

Виробництво сертифікованої органічної продукції 
рослинництва і тваринництва.

GALEKS AGRO, PC
Address: Ukraine, 11707, Stryeva, str. Michurina, 33
Tel: +380414153321
e-mail: galex.agro@gmail.com
http://www.galeks-agro.com/

Production of certified organic crop and livestock 
products.

ГАЛПІДШИПНИК, ТД, ПП
Адреса: Україна, 79035, Львів, вул. Зелена, 238-з
Тел: +380322971529
e-mail: office@galp.lviv.ua
https://galp.com.ua/

«Прес-Біржа» - всеукраїнська ділова газета. Вида-
ється з квітня 1993 року.Розповсюдження газети: 
підписка по всій Україні, виставкові заходи в Україні 
та за кордоном. Кур’єрська доставка. «Прес-Біржа» - 
розрахована на керівників підприємств і організацій, 
фахівців з маркетингу, менеджерів відділів продажів 
і закупівель. Видання пропонує широкий спектр про-
позицій по розміщенню реклами - від традиційних 
рекламних блоків і статей до прайс-листів і вкладен-
ня листівок.«Прес-Біржа» - оперативність і комплек-
сність надання інформаційних послуг.«Прес-Біржа» 
- затребуваність видання серед рекламодавців і 
читачів.«Прес-Біржа» - оптимальне поєднання ціни 
та якості.«Прес-Біржа» - систематична участь в респу-
бліканських та регіональних і зарубіжних виставках, 
семінарах і конференціях.

PRESS-BIRZHA WEEKLY, LLC
Address: Ukraine, 49000, Dnepro, BO 156
Tel: +380567673437
e-mail: pb_1704@ukr.net
http://pbgazeta.com/

Press-Birzha is an All-Ukrainian Informational-
Advertising Weekly. It is issued since 1993.  It is circulated 
all over the country.The reader’s audience is managers, 
specialists in marketing, sale and purchase managers.   It 
publishes price-lists in different goods groups (more than 
8 000 positions) including demand; announcements, 
calendars, survey of exhibition actions in Ukraine with 
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Freudenberg Sealing Technologies (seals). Thanks to distr.
ibution contracts with these suppliers and large network 
of branches, Galpidshypnyk customers always receive 
only original spare parts - quickly and at the best prices.

ГЕНЕТИКА І СЕЛЕКЦІЯ, ПП
Адреса: Україна, 39627, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Генерала Карбишева, 6
Тел: +380672478733
e-mail: ppgenetika01@meta.ua
http://gsel.com.ua

Неспеціалізована оптова торгівля сільськогосподар-
ською продукцією.

GENETIKA & SELEKTSIA, PE
Address: Ukraine, 39627, Poltavskaya Region, 
Kremenchug City. ul. Generala Karbysheva, 6
Tel: +380672478733
e-mail: ppgenetika01@meta.ua
http://gsel.com.ua

Non-specialized wholesale of agricultural products.

ГІДРО-СТАРТ, ПП
Адреса: Україна, 72311, м. Мелітополь, 
вул. Істоміна, 100
Тел: +380977385035
e-mail: proiz_kirovec@mail.ru

Компанія Галпідшипник – один з найбільших опе-
раторів з постачання запчастин до сільгосптехніки в 
Україні та Республіці Молдова. Компанія є офіційним 
дистриб’ютором основних виробників підшипників, 
пасів, ланцюгів, муфт та ущільнень, чиєю продукцією 
комплектується більшість сільгосптехніки.  Цю продук-
цію знають у світі під брендами SKF, NTN-SNR, Peer, ISB, 
ZVL, Koyo, ZKL (підшипники), Optibelt, ContiTech (паси), 
Renold, Rexnord (ланцюги), KTR (муфти), Freudenberg 
Sealing Technologies (ущільнення). Завдяки дистриб’ю-
торським контрактам з цими постачальниками та роз-
галуженій мережі філій, клієнти компанії Галпідшипник 
завжди отримують тільки оригінальні запчастини – 
швидко і за найкращими цінами.

GALPIDSHYPNYK, TH, PE
Address: Ukraine, 79035, Lviv, str. Zelena, 238-z
Tel: +380322971529
e-mail: office@galp.lviv.ua
https://galp.com.ua/

Galpidshypnyk is one of the largest operators in the supply 
of spare parts for agricultural equipment in Ukraine and 
the Republic of Moldova. The company is an official distr.
ibutor of the main manufacturers of bearings, belts, 
chains, couplings and seals, whose products are used in 
the majority of agricultural machinery. These products 
are known worldwide under the brands SKF, NTN-SNR, 
Peer, ISB, ZVL, Koyo, ZKL (bearings), Optibelt, ContiTech 
(belts), Renold, Rexnord (chains), KTR (couplings), 
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HYDROMARKET, LLC
Address: Ukraine, 08132, Vyshneve, str. Chornovil, 2A
Tel: +380661226512
e-mail: igormenshoff@gmail.com
https://hydromarket.com.ua

HYDROMARKET supplies spare parts of European quality 
for hydraulic systems of trucks, special vehicles, utilities 
equipment, constr.uction-site equipment, as well as 
installs and repairs hydraulics at own service station.
We supply and install:- power take-off boxes (PTO)- 
PTO shafts- hydraulic tanks- GEAR pumps- axial-piston 
pumps- high-pressure hoses- air systems for cars 
(pneumatic systems)- complete hydraulic kits.

ГІДРОХАУС, ТОВ
Адреса: Україна, 01013, Київ, 
вул. Деревообробна, 6Б
Тел: +380445457067
e-mail: info@hydrohouse.com.ua
hydrohouse.ua

Постачання гідравлічних комплектуючих найвищої 
якості у співпраці з провідними європейськими ви-
робниками. Виготовлення та ремонт гідравлічного 
обладнання.Офіційний дистриб’ютор Interpump 
Hydraulics в Україні.- сервісне обслуговування гідрав-
лічних систем- верстати власного виробництва для 
порізки та обжиму рукавів високого тиску- виробни-

Виготовлення вузлів та агрегатів, різних модифікацій, 
для сільгосптехніки та спецтехніки.

HSDRO-START, PE
Address: Ukraine, 72311, Melitopol, str.eet. 
Istomin, 100.
Tel: +380977385035
e-mail: proiz_kirovec@mail.ru

Production of units and units, various modifications, for 
agricultural machinery and special equipment.

ГІДРОМАРКЕТ, ТОВ
Адреса: Україна, 08132, Вишневе, 
вул. Чорновола, 2А
Тел: +380661226512
e-mail: igormenshoff@gmail.com
https://hydromarket.com.ua

Компанія ГІДРОМАРКЕТ займається поставкою зап-
частин європейського якості для гідравлічних сис-
тем тягачів, агротехніки, спецтехніки, техніки кому-
нальних служб, будівельного обладнання, а також 
установкою гідравліки на нашому СТО та ремонту 
гідравлічних систем.Ми поставляємо і встановлює-
мо:- коробки відбору потужності, - вали відбору по-
тужності, - гідравлічні баки, - шестерні (шестеренні) 
насоси, - аксіально-поршневі насоси, - шланги висо-
кого тиску, - повні гідравлічні комплекти.
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GOSPODAR EC, LLC
Address: Ukraine, 01042, Kyiv, 
 str. John Paul II, 21 of. 415
Tel: +380445017823
e-mail: farmexpo@ukr.net
www.farmer-ukr.com

Publishing and distr.ibution of newspapers, organization 
of congresses, conferences and seminars for farmers, 
exhibition activities, maintenance of Internet resources 
for farmers.

ГРІНКО АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 02099, Київ, 
вул. Бориспільська, 7, оф. 221/1
Тел: +380504119348
e-mail: grinko-04@ukr.net
http://str.iptill.com.ua

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами 
й устаткуванням.

GRINKO AGRO, LTD
Address: Ukraine, 02099, Kiev, Borispolskya 7, 
office 221/1
Tel: +380504119348
e-mail: grinko-04@ukr.net
http://str.iptill.com.ua

цтво ущільнень- гідравлічні циліндри та комплекту-
ючі- штоки та труби- рукава високого тиску- фітинги 
та обжимні муфти- з’еднувальні елементи

HYDROHOUSE, LLC
Address: Ukraine, 01013, Kyiv, str. Derevoobrobna, 6-B
Tel: +380445457067
e-mail: info@hydrohouse.com.ua
hydrohouse.ua

Supply of hydraulic components of the highest quality 
in cooperation with leading European manufacturers.
Official distr.ibutor of Interpump Hydraulics in Ukraine.- 
hydraulic systems service- own production machines for 
cutting and crimping high pressure hoses- the production 
of seals- hydraulic cylinders and components- rods and 
tubes- hydraulic and industr.ial hose- High pressure- 
crimp fittings and couplings- connectors and adapters

ГОСПОДАР ЕЦ, ТОВ
Адреса: Україна, 01042, м. Київ, вул. Івана 
Павла ІІ, 21 оф. 415
Тел: +380445017823
e-mail: farmexpo@ukr.net
www.farmer-ukr.com

Видавництво та розповсюдження газет, організація з’їз-
дів, конференцій та  семінарів для фермерів, виставкова 
діяльність, підтримання інтернет-ресурсів для фермерів.
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Вирощування органічних зернових та олійних куль-
тур, плодоовочівництво, виробництво цукру.

DEDDENS AGRO, LLC
Address: Ukraine, 35452, Rusyvel, Tcentralna str. 48
Tel: +380673626620
e-mail: ritterbioagro@ukr.net
ritterbioagro.com.ua

The company’s activities are aimed at growing organic 
crops and exporting to EU countries. Since 2013, Deddens 
AGRO has been certified by Organic Standard LLC and 
since 2015 it has been certified according to Naturland. In 
2017, they were certified according to Bio Suisse, and in 
2020 passed certification according to the Canadian COR 
standard.

ДЕЛЛІФ, ПП
Адреса: 70540, Запорізька обл., Оріхівський 
р-н., с. Таврійське, вул. Запорізька, б.46
Тел: +380506640895
e-mail: dellifagro@gmail.com
dellif.com.ua

Виробництво фронтальних навантажувачів на трак-
тора від 25 до 140 к.с., ротаційні борони, тракторні 
причепи, завантажувачі сівалок, шнекові завантажу-
вачі зерна, подрібнювачі гілок, асенізаторські бочки й 
інша сільгосптехніка.

Wholesale trade in agricultural machinery and 
equipment.

ГРОВЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, Первомайськ, 
вул. Краснофлотська, 76
Тел: +380977633537
e-mail: growex007@gmail.com
https://growex.com.ua/

Інформаційно-навчальний  ресурс  для аграріїв та інтер-
нет-магазин насіння, засобів захисту рослин, мікродобрив.

GROWEX, LTD
Address: Ukraine, Pervomaisk, 
str. Krasnoflotskaya, 76
Tel: +380977633537
e-mail: growex007@gmail.com
https://growex.com.ua/

Information resource for farmers and online store of 
seeds, plant protection products, microfertilizers.

ДЕДДЕНС АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 35452, Русивель, 
вул. Центральна, 48
Тел: +380673626620
e-mail: ritterbioagro@ukr.net
ritterbioagro.com.ua
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DELTA MEDIA, LLC
Address: Ukraine, 04071, Kyiv, str. Yaroslavska 39-G
Tel: +380975617964
e-mail: office@deltamedia.com.ua
www.ifarming.com.ua

Intelligent Farming (iFarming) – is a magazine about 
precision farming technology in agriculture. This is the 
first and the only one magazine in Ukraine devoted to the 
intelligent technologies of the present, which are used in 
the domestic and foreign farms.You will explore how the 
farmers can get the most profits due to state-of-the-art 
technologies and personal experience.

ДЕМЕТРА-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 09100, Біла Церква, 
вул. Храпачанська, 70
Тел: +380674044922
e-mail: inbox@demetra.ua
www.demetra.ua

Компанія «Деметра», Біла Церква, Україна, протягом 
останніх 14 років є безперечним лідером в поставках в 
Україну обладнання для сушіння, зберігання і внутріш-
ньо елеваторного транспортування зернових культур 
від провідного виробника США- «SUKUP MFG». За роки 
роботи нами встановлено більше 658 зерносушарок 
різних потужностей, включаючи 30 елеваторів, які 
успішно експлуатуються в усіх регіонах України.

DELLIF, LLC
Address: Zaporizka region, Orikhivsky district, 
Tavriyske village, Zaporizka str. , 46
Tel: +380506640895
e-mail: dellifagro@gmail.com
dellif.com.ua

Production of front-end loaders for tractors from 25 to 
140 hp, rotary harrows, tractor trailers, seeder loaders, 
grain auger loaders, branch shredders, sewer barrels and 
other agricultural machinery.

ДЕЛЬТА МЕДІА, ТОВ
Адреса: Україна, 04071, Київ,  
вул. Ярославська 39-Г, 04071
Тел: +380975617964
e-mail: office@deltamedia.com.ua
www.ifarming.com.ua

Інтелектуальне землеробство, журнал «Інтелекту-
альне землеробство» (iFarming) – це журнал про 
технології точного землеробства в сільському госпо-
дарстві. Це перший та єдиний журнал в Україні, при-
свячений інтелектуальним технологіям сьогодення, 
які використовуються у вітчизняних та зарубіжних 
господарствах.Ви дізнаєтесь, як завдяки сучасним 
технологіям та особистому досвіду аграріїв можливо 
отримувати найбільші прибутки.
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Виробництво спирту різних сортів та лікеро-горілча-
ної продукції.

STATE-OWNED ENTERPRISE 
OF ALCOHOL AND LIQUOR 
INDUStr.Y «UKRSPYRT»
Address: Ukraine, Kyiv region, Brovary, 
Gagarina str. 16, 07400
Tel: +380442840490
e-mail: office@ukrspirt.com
www.ukrspirt.com

Production of alcohol and spirits.

ДЖЕМ, ТОВ
Адреса: 57212, Миколаївська обл., Вітовський 
район, с. Калинівка, вул. Свободи, 66
Тел: +380512719671
e-mail: agropacking@gmail.com
https://agropak.com.ua/

Ми пропонуємо більш ніж двадцять різновидів 
малої та великої упаковки, пакувального облад-
нання, а також інші товари для сільського госпо-
дарства.

DEMETRA-AHRO, LLC
Address: Ukraine, 09100, Bila 
Tserkva,str. Hrapachanska, 70
Tel: +380674044922
e-mail: inbox@demetra.ua
www.demetra.ua

For the past 14 years the Company Demetra  located in 
Bila Tserkva city, Ukraine, , is the undisputed leader in 
supplying Ukraine with equipment for drying, storage and 
transportation of cereals from the leading manufacturer 
of the USA - «SUKUP MFG».  We have installed more 
than 658 grain dryers of various capacities, including 30 
elevators оver the years, which are successfully operated 
in all regions of Ukraine.

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
СПИРТОВОЇ ТА 
ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРСПИРТ»
Адреса: Україна,Київська область, м.Бровари, 
вул. Гагаріна 16
Тел: +380442840490
e-mail: office@ukrspirt.com
www.ukrspirt.com
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The plant produces equipment for the agro-industr.
ial complex and outdoor furniture. The company has 3 
production workshops: press, tool, mechanical assembly, 
which are equipped with modern Japanese and Swiss 
equipment

ДЗСТ, ТОВ
Адреса: Україна, 41321, Дубовичі, 
вул. Шевченка, 6
Тел: +380683164932
e-mail: dzst@ukr.net
dzst09.com.ua

ТОВ Дубовицький завод сільгосптехніки засноване 
в травні 2009 року. В 2014 році випущено швидко-
з’ємний фронтальний навантажувач для МТЗ Ду-
бОк-12 власної розробки, в якому поєднали стан-
дартизовану рамку EURO для змінного інструменту 
та ідеальну кінематику стріли, що дозволяє зберегти 
орієнтацію інструменту під час руху стріли. Сотні 
вдячних покупців вже оцінили європейську якість та 
українську ціну навантажувача.Пропонуємо широкий 
вибір навісного обладнання до телескопічних наван-
тажувачів JCB, Manitou, DIECI,Bobcat та інших (ковші, 
вила, гаки, кранові стріли, захвати, викорчовувачі). 
Налагоджено випуск іншого навісного обладнання 
до тракторів - поворотні відвали, захвати для колод.
ПРОДУКЦІЯ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ • Обладнання для лісо-

JEM, LIMITED LIABILITY 
COMPANY
Address: 57212, Mykolaiv region, Vitovsky district, 
village Kalinovka, str. Svobody, 66
Tel: +380512719671
e-mail: agropacking@gmail.com
https://agropak.com.ua/

We offer over twenty varieties of small and large packaging.

ДЗ ПРОДМАШ, ТОВ
Адреса: Україна, 49101, Дніпро, 
 вул. Миколи Руденка 53
Тел: +380674992297
e-mail: info@prodmashdnepr.com
https://www.prodmashdnepr.com/

Завод виробляє обладнання для агропромислового 
комплексу та вуличні меблі. Підприємство має 3 ви-
робничі цехи: пресовий, інструментальний,  механо-
сборочний, які оснащені сучасним японським і швей-
царським обладнанням.

DZ PRODMASH, LLC
Address: Ukraine, 49101, Dnipro,  
vul. Mikoli Rudenka 53
Tel: +380674992297
e-mail: info@prodmashdnepr.com
https://www.prodmashdnepr.com/
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Тел: +380508179090
e-mail: dieseltr@ukr.net
http://www.diesel-trans.com.ua/

На ринку сільського господарства ми раді представи-
ти Вам нашу фірму «Дизель-Транс», як ділового парт-
нера, що представляє різноманітну якісну продукцію 
запасних частин до паливної і дизельної апаратури 
для тракторів і комбайнів до автомобілів стандарту 
Євро-4, оснащених системою Common Rail. Форсунки 
і розпилювачі, паливні насоси (ПНВТ) і секції високого 
тиску (СВТ), мідні (алюмінієві) шайби і ремкомплекти 
ГТВ на всю техніку, понад півтори тисячі найменувань 
деталей і вузлів автомобільної та сільськогосподар-
ської техніки знаходяться на складах компанії.

DIESEL-TRANS, РС
Address: Ukraine, 63501,Chuhyiv, str. Kharkivska, 27/4
Tel: +380508179090
e-mail: dieseltr@ukr.net
http://www.diesel-trans.com.ua/

In the market of agriculture we are glad to present you 
our company «Diesel-Trans», as a business partner, 
representing a variety of quality products of spare parts 
for fuel and diesel equipment for tractors and combines 
for vehicles of Euro-4 standard, equipped with Common 
Rail system. Nozzles and atomizers, fuel pumps and 
high-pressure sections, copper (aluminum) washers 
and remkomplektov RTI for all equipment, more than 

вого господарства• Машини вантажно-розвантажу-
вальні

DZST, LTD
Address: Ukraine, 41321, Dubovychi, 
str. Shevchenka, 6
Tel: +380683164932
e-mail: dzst@ukr.net
dzst09.com.ua

Ltd DZST was founded in May 2009.  In 2014, a quick-
detachable front-end loader for MTZ Dubok-12 of its own 
design was launched, which combined the standardized 
EURO frame for an interchangeable tool and the ideal 
kinematics of the boom, which allows you to maintain 
the orientation of the tool while the boom is moving. 
Hundreds of grateful customers have already appreciated 
the European quality and the Ukrainian price of the 
loader. We offer a wide selection of attachments for JCB, 
Manitou, DIECI, Bobcat and other telescopic handlers 
(buckets, forks, hooks, crane arms, grabs, uproots).The 
production of other attachments to MTZ tractors has been 
arranged, T150 - rotary dumps, grabs for logs.PRODUCT, 
ACTIVITY • Machinery for forestr.y• Machines for loading 
and unloading

ДИЗЕЛЬ-ТРАНС, ПП
Адреса: Україна, 63501, Чугуїв,  
вул. Харківська, 27, кв.4
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DEUTSCHE AGRARTECHNIK, 
COMPANY
Address: Ukraine, 01042, Kiev, av. Pryimachenko, 1/27
Tel: +380504110788
e-mail: dat-pr@ukr.net
http://www.dat.kiev.ua/

Deutsche Agratechnik has been a sales market leader of 
agricultural equipment in Ukraine for more than 20 years.  
Since it was established in 1994 and until today it has been the 
dealer of the leading agricultural machinery manufacturers in 
the world: Amazone, Krone, Gaspardo. We supply, install and 
maintain agricultural equipment as well as sale the products 
of the companies like Seppi m and Str.autmann.   The range 
of equipment that we supply covers the entire technological 
process of work in the fields from soil preparation, cultivation, 
plant protection, etc. Our company also supplies equipment for 
the restoration of arable land, equipment for gardens.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЛИВАРНИЙ ЗАВОД» 
ТДВ «ПЕРВОМАЙСЬК  -
ДИЗЕЛЬМАШ», ДП
Адреса: Україна, 55213, Первомайськ, 
вул. Гагаріна, 17
Тел: +380675103720
e-mail: litzavod@i.ua
http://lit-zavod.in.ua

one and a half thousand items of parts and assemblies 
of automotive and agricultural machinery are in the 
warehouses of the company.

ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК 
(DAT), ПІДПРИЄМСТВО
Адреса: Україна, 01042, Київ,  
бул. Приймаченко, 1/27
Тел: +380504110788
e-mail: dat-pr@ukr.net
http://www.dat.kiev.ua/

Компанія Дойче Аграртехнік  заснована у 1994 році 
і по сьогодні  займає лідируючі позиції на ринку 
продажу сільськогосподарської техніки  в Украї-
ні.   Компанія DAT   здійснює  постачання, монтаж  
та сервісне обслуговування сільськогосподар-
ської техніки та  є офіційним дилером компаній: 
Amazone , Krone,  Gaspardo. Також ми пропонуємо  
техніку та обладнання   компаній -  Seppi m, Str.
autmann. Спектр техніки, яку постачає компанія 
DAT охоплює увесь технологічний процес роботи 
на полях, починаючи з підготовки грунту, його об-
робітку, посіву, захисту рослин та ін.. Пропонуємо 
техніку для відновлення орних земель , техніку 
для садів, техніку для заготівлі кормів, обладнан-
ня корівників, свинокомплексів, пташників , по-
стачаємо обладнання та комплектуючі матеріали 
для функціонуючих споруд.
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– єксклюзивна форма шпори робочого органа; КЗШ-
6Г-02 – диски «Croskil»;5ККШ-10Г- коток європейського 
рівня;«Голта-6» - з дошками вирівнювання;КЗК-12.5ПТ 
– для спрощеного транспортування на далекі відста-
ні;КР-01 – потрібнювач рослинних залишків;К2У-4 – коток 
використовується разом з плугом для підготовки під посів 
рапсу.

ДСВ-УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, м. Київ, бульвар Л. Українки, 34, 
офіс 405,01133
Тел: +380504489533
e-mail: liudmyla.kyrychenko@dsv-ukraina.com.ua
https://www.dsv-ukraina.com.ua

DSV - провідна німецька компанія у сфері рослинни-
цтва, яка має 90-річну історію. Приблизно 800 акці-
онерів, головним чином, фермери та співробітники, 
мають частки в основному капіталі компанії DSV (10% 
максимум/акціонера).Компанія DSV утримує на тери-
торії країни та поза її межами значну участь у капіталі 
видатних компаній, які займаються рослинництвом, 
і має 100% дочірніх підприємств в Польщі, Франції, 
Сполученому Королівстві, Нідерландах, Данії та в 
тому числі Україні. Більше 600 робітників залучені до 
роботи з компанією DSV.Компанія нараховує велику 
кількість різних станцій з виведення нових видів на-
сіння, розташованих в усіх кліматичних зонах Європи.

ДП «Ливарний завод» – лідер українського сільськогоспо-
дарського машинобудування по виробництву котків по-
льових. На теперішній час освоєно і серійно виробляється 
39 моделей котків польових з шириною захвату від 2,8 
до13,5м. Котки поставляються також і на зовнішній ринок: 
Литву, Латвію, Молдову і РФ. На європейському ринку кот-
ки уже відомі під торговою маркою «Голта». Перспективні 
моделі:КЗК-6П – найбільш популярний коток;ККШ-6Г-02 
– єксклюзивна форма шпори робочого органа; КЗШ-
6Г-02 – диски «Croskil»;5ККШ-10Г- коток європейського 
рівня;«Голта-6» - з дошками вирівнювання;КЗК-12.5ПТ 
– для спрощеного транспортування на далекі відста-
ні;КР-01 – потрібнювач рослинних залишків;К2У-4 – коток 
використовується разом з плугом для підготовки під посів 
рапсу.

LYVARNYI ZAVOD, SE
Address: Ukraine, 55213, Pervomaisk, str. Gagarin, 17
Tel: +380675103720
e-mail: litzavod@i.ua
http://lit-zavod.in.ua

ДП «Ливарний завод» – лідер українського сільськогоспо-
дарського машинобудування по виробництву котків по-
льових. На теперішній час освоєно і серійно виробляється 
39 моделей котків польових з шириною захвату від 2,8 
до13,5м. Котки поставляються також і на зовнішній ринок: 
Литву, Латвію, Молдову і РФ. На європейському ринку кот-
ки уже відомі під торговою маркою «Голта». Перспективні 
моделі:КЗК-6П – найбільш популярний коток;ККШ-6Г-02 
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Компанія EvaLine — перший в Україні виробник про-
дукції з екологічних полімерних материалів Ethylene 
Vinyl Acetate (EVA). Наше виробництво знаходиться 
в м. Чорноморск, Одеської області. Підприємство 
EvaLine – це повний цикл виробництва від листів 
до готової продукції, що дозволяє нам виробляти 
широкий асортимент продукції з EVA, які широко ви-
користовуються  в поквсякденному житті. EVA – вс-
пінений полімер, який в 5 раз легше гуми и в 4 раза 
легше за ПВХ. Цей вид поліолєфіна завдяки високим 
гігієнічним та високим амортизируючимі якостям 
використовується в медицині, спорті, взуттєвой про-
мисловості, при виготовлені дитячих іграшок та різ-
номанітних підлогових покриттів.

EVA-LINE, LLC
Address: Ukraine, Chornomorsk, str. Promislova 1. of 2
Tel: +380668688141
e-mail: evaline.office@gmail.com
evaline.com.ua

The EvaLine company - the first in Ukraine producer 
of production from ecological polymeric materials 
Ethylene Vinyl Acetate (EVA). Our production is located 
in Choromorsk, Odessa region. EvaLine is a complete 
production cycle from sheets to finished products, which 
allows us to produce a wide range of EVA products that 
are widely used in everyday life. EVA is a foamed polymer 
that is 5 times lighter than rubber and 4 times lighter 
than PVC. This type of polyolefin due to high hygienic 

DSV-UKRAINA, LLC
Address: Ukraine, Kiev, blvd . Lesi Ukrayinky 34, 
off. 405, 01133
Tel: +380504489533
e-mail: liudmyla.kyrychenko@dsv-ukraina.com.ua
https://www.dsv-ukraina.com.ua

Deutsche Saatveredelung AG is an international plant 
breeding company with headquarters in Germany. 
For over 90 years we have focused on the breeding, 
production and sales of forage and turf grasses, oilseeds, 
clovers, various cover crops, cereals and maize. 1,500 
farms produce premium-quality, single-variety seed for 
DSV. The company as a whole sells 51,000 tonnes of seed 
a year. To do this we rely on a 600-str.ong national and 
international workforce. Our share capital is in the hands 
of 800 shareholders, mainly seed producers and our staff.
DSV has subsidiaries in Denmark, Great Britain, France, 
the Netherlands, Poland and the Ukraine and maintains 
a global presence through our shareholdings, marketing 
organisations and partners around the world.

ЕВА-ЛАЙН, ТОВ
Адреса: Україна, Чорноморськ, 
вул. Промислова 1, оф.2
Тел: +380668688141
e-mail: evaline.office@gmail.com
evaline.com.ua
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For over 20 years, we have been successfully supplying high-
quality industr.ial equipment in the CIS to the following 
sectors: utilities and agriculture, energy, food and cement 
industr.ies, petrochemical enterprises, metallurgical plants, 
mining and processing facilities, etc. During this time, we 
managed to establish itself as a reliable and stable partner.

EKVIVES, LLC
Address: 8 Hnata Hotkevycha Str. , office 199, Kyiv, 
02094, Ukraine
Tel: +380674636567
e-mail: tks@ekvives.com.ua
www.ekvives.com

Ми протягом більш ніж 20 років успішно постачаємо 
високоякісне промислове обладнання на території СНД 
до наступних галузей: об’єкти комунального і сільського 
господарства, енергетики, харчової та цементної промис-
ловості, підприємства нафтоїімічної галузі, металургічні 
комбінати, горно-збагачувальні комплекси та ін. За цей час 
ми встигли зарекомендувати себе як надійного та стабіль-
ного партнера.

ЕКІПАГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 04071, Київ, 
вул. Воздвиженська, 1-Б, оф.3
Тел: +380444637878
e-mail: y.gorbyk@ekipagro.com
https://ekipagro.com/

and high shock-absorbing qualities is used in medicine, 
sports, the footwear industr.y, at production of children’s 
toys and various floor coverings.

ЕВРОТЕХ, ГК, ТОВ
Адреса: Україна, 49069, Дніпро, пр. Богдана 
Хмельницького, 9, офіс 10
Тел: +380504801595
e-mail: Rio55@i.ua
reifen-ua.com

Продаж сільгосп, спец шин і коліс.

EVROTECH, LTD
Address: Ukraine, 49069, Dnipro, av. Bohdan 
Khmelnitsky, 9, office 10
Tel: +380504801595
e-mail: Rio55@i.ua
reifen-ua.com

Sale of special and agricultural tires, sale of special and 
agricultural tires.

ЕКВІВЕС, ТОВ
Адреса: Україна, 02094, м.Київ,  
вул. , Гната Хоткевича 8, оф.199
Тел: +380674636567
e-mail: tks@ekvives.com.ua
www.ekvives.com
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ні органічні добрива, які сприятливо позначаються 
на родючості пустельних ґрунтів, а саме - компост 
на основі курячого посліду і гранульований ком-
пост. Органічні добрива TM «Good Yield» покращу-
ють структуру ґрунтів, підвищують повітропро-
никність і водопроникність, покращують процес 
газообміну.

ECOLOGY PLUS, LLC ICE
Address: 54017, Mykolaiv region, Mykolaiv, 
Artillery Str. , b.19
Tel: +380671517586
e-mail: office@compostr. in.ua
www.compostr. in.ua

LLC ICE «Ecology Plus» - is an innovative, dynamically 
developing company The company’s activity is the 
production of organic fertilizers based on chicken 
manure: 1. Compost based on chicken manure 2. 
Granulated compost During scientific experiments, 
we have developed and created unique organic 
fertilizers that have a beneficial effect on soil 
fertility. Organic fertilizers TM «Good Yield» improve 
the str.ucture of soil, increase air permeability and 
water permeability, improve the process of gas 
exchange.

ТОВ «ЕКІАГРО» - є офіційним дистрибютором наступ-
них виробників аграрного обладнання: «Варіанит 
Агро Буд» (Україна), MacDon (Канада), Sly Agry (Фран-
ція), APV (Австрія),VELITEX (Франція)

EKIPAGRO, LLC
Address: Ukraine, 04071, Kiev,  
Vozdvizhenska str. , 1-b, of.3
Tel: +380444637878
e-mail: y.gorbyk@ekipagro.com
https://ekipagro.com/

ТОВ «ЕКІАГРО» - є офіційним дистрибютором наступ-
них виробників аграрного обладнання:»Варіанит 
Агро Буд» (Україна), MacDon (Канада), Sly Agry (Фран-
ція), APV (Австрія), VELITEX (Франція)

ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС, ТОВ ВКП
Адреса: 54017, Миколаївська обл., м.Миколаїв, 
вул. Артилерійська, б.19
Тел: +380671517586
e-mail: office@compostr. in.ua
www.compostr. in.ua

«Виробничо-Комерційне Підприємство Екологія 
Плюс» - це інноваційна компанія, що динамічно 
розвивається, діяльність якої спрямована на ви-
робництво органічних добрив, в ході своїх науко-
вих експериментів розробила і створила спеціаль-
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ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 49055, Дніпро, вул. Тітова, 6/4
Тел: +380674808676
e-mail: manager@elevatorsystems.com.ua
https://www.eskeeper.com.ua/

Виробництво високоякісного елеваторного обладнан-
ня: сучасних транспортних систем та ємностей для 
зберігання зернопродукції.

ELEVATOR SYSTEM, LLC
Address: Ukraine, 49055, Dnipro, Titova str. , 6/4
Tel: +380674808676
e-mail: manager@elevatorsystems.com.ua
https://www.eskeeper.com.ua/

Production of high-quality elevator equipment: modern 
transport systems and storage tanks for grain products.

ЕЛЕКТРОМІСТ, ТОВ
Адреса: Україна, 01013, Київ, вул. Будіндустрії, 9, 
оф. 302
Тел: +380675059076
e-mail: elektro@unirais.com.ua
www.unirais.com.ua

ТОВ «Електроміст»  є дилером ВАТ «Полесьеэлектро-
маш» Білорусь в Україні. Займаємося продажем елек-

ЕКСКЛЮЗИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, ЖУРНАЛ
Адреса: Україна, 73028, м. Херсон, А/с-128
Тел: +380501304335
e-mail: e_agro@ukr.net
http://agrotimeteh.com.ua/

Висвітлення найсучасніших інноваційних досягнень 
науки і виробництва на ринку енерго- та ресурсоз-
берігаючих технологій, які сприяють високотехноло-
гічному розвитку сільського господарства України і 
збереженню екології і здоров’я нації.

EXCLUSIVE TECHNOLOGIES, 
MAGAZINE
Address: P.O. box 28, Kherson, 73028, Ukraine
Tel: +380501304335
e-mail: e_agro@ukr.net
http://agrotimeteh.com.ua/

Illumination of the most modern innovative achievements 
of science and production at the market of energy- 
and resources-saving technologies that aid to highly 
technological development of agriculture of Ukraine and 
saving of ecology and health of nation.
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комплексних мінеральних добрив NP і NPK в 
Україні. «Еліксир Зорка» та Еліксир Груп (www.
elixirzorka.rs/en) є лідером європейського ринку 
мінеральних добрив.Лінійка добрив має високу 
концентрацію поживних елементів і добру роз-
чинність.Такі переваги дозволяють використо-
вувати елементи живлення в перший рік життя 
рослин і забезпечувати стабільні врожаї виро-
щуваних культур, а також демонструвати високу 
рентабельність внесення.

ELIXIR UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 65009, Odessa, str. 1/2 
Genuezska, fl. 4
Tel: +380674324863
e-mail: office@elixir-ukraine.com
www.elixir-ukraine.com

Elixir Ukraine since 2016 is an importer and official 
representative of the company «Elixir Zorka» (Republic 
of Serbia), and is engaged in the implementation of 
complex mineral fertilizers NP and NPK in Ukraine. 
Elixir Zorka and Elixir Group (www.elixirzorka.rs/en) 
are the leader of the European market for mineral 
fertilizers.The fertilizer line has a high concentration 
of nutrients and good solubility.Such advantages 
allow the use of nutrients in the first year of life of 
plants and provide stable yields, as well as demonstr.
ate high profitability

тротехнічної продукції: електродвигуни, редуктори 
черв’ячні і планетарні, промислові вентилятори, пе-
ретворювачі частоти. Виготовлення шаф управління, 
програмування контролерів.

ELECTROBRIDGE, LLC
Address: Ukraine, 01013, Kyiv, Str.ojindustr.yi str. , 9
Tel: +380675059076
e-mail: elektro@unirais.com.ua
www.unirais.com.ua

The official dealer of the Belarusian manufacturer of 
electric motors OJSC «Polissyaelektromash» in Luninets 
city. Official service-integrator of industr.ial automation 
OVEN. The official distr.ibutor of CHINT industr.ial contact 
equipment. Design and manufacture of control panels 
for dryers working on biofuels or gas with subsequent 
maintenance. Sale of reducers and fans.

ЕЛІКСИР УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 65009, Одеса, вул. Генуезька 1/2, 
4 поверх
Тел: +380674324863
e-mail: office@elixir-ukraine.com
www.elixir-ukraine.com

Еліксир Україна з 2016 року є імпортером та офі-
ційним представником компанії «Еліксир Зорка» 
(Республіка Сербія), та займається реалізацією 
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ENERGETICS TRANS 
COMPANY, LLC
Address: Ukraine, Odessa, str. Ak Zabolotnogo, 51
Tel: +380661887423
e-mail: transuspeh@gmail.com
uspehtrans.com.ua

Transport and logistics of grain.

ЕНЕРГОБІЗНЕС, ЖУРНАЛ
Адреса: Україна, 04080, Київ, 
вул. Костянтинівська, 59/5, оф. 37
Тел: +380672504132
e-mail: peter@e-b.com.ua
http://e-b.com.ua/

«ЕнергоБізнес» — щотижневий спеціалізований жур-
нал за тематикою паливно-енергетичного комплексу. 
Створений у 1997 році. Зміст журналу становлять:
• «енергетичні» події тижня в Україні та за кордо-

ном;
• оперативна інформація, аналітичні огляди та ко-

ментарі фахівців;
• ексклюзивна інформація про обсяги видобування 

й поставки вугілля;
• статистика виробництва та ціни на енергоносії;

ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ, ТОВ
Адреса: Україна, 03151, Київ,  
проспект Повітрофлотський, 94-А
Тел: +380674077575
e-mail: sales@petroline.com.ua
www.petroline.ua

Заправні колонки, МініАЗС, Резервуари, насоси, лі-
чильники.

ENJOY INVEST, LLC
Address: Ukraine, 03151, Kyiv,  
Povitroflotskiy avenue 94-a
Tel: +380674077575
e-mail: sales@petroline.com.ua
www.petroline.ua

Fuel dispenser, tanks, pumps, meter, filter.

ЕНЕРГЕТІК ТРАНС 
КОМПАНІ, ТОВ
Адреса: Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного 51
Тел: +380661887423
e-mail: transuspeh@gmail.com
uspehtrans.com.ua

Вантажоперевезення будь-якої складності Україна, 
Європа, СНД. Авто транспорт і логістика.
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ERIDON TECH, LLC
Address: Uraine, 08130, Petropavlivska 
Borschahivka, Kryshtaleva str. , 5
Tel: +380444235050
e-mail: office@eridon-tech.com.ua
http://www.eridon-tech.com.ua

LLC «Eridon Tech» offers the full spectrum of agricultural 
machinery of world producers, which are known not only 
abroad, but also earned a positive image in the fields of 
Ukraine. All the equipment we offer will meet the needs 
of agricultural producers. We are absolutely confident in 
the quality of the goods we deliver to our customers. Any 
time, our qualified service engineers are ready to go to 
the farm for trouble shooting and computer diagnostics 
of your equipment. Also, here you can buy original spare 
parts for all the equipment we offer.

ЄУРО ДРАЙВШАФТС-
ЮКРЕЙН, ТОВ
Адреса: Україна, 15501, Чернігів, вул. Квітнева, 17
Тел: +380462258219
e-mail: info@eurodriveshafts.com.ua
https://eurodriveshafts.com.ua

ТОВ «ЄУРО ДРАЙВШАФТС-ЮКРЕЙН» входить в міжнародну 
групу DRIVESHAFT PARTS, яка розпочала свою історію ще в 
1988 року та має свої представництва в  Великобританії, Іс-
панії, Південній Африці, Польщі та Україні. Ми пропонуємо 

• рішення НКРЕКП (про тарифи, видані ліцензії 
тощо);

• законодавчі та нормативні акти, що регламенту-
ють діяльність ПЕК.

• Щоденний електронний додаток «ЕнергоБізнес—
новини» — це оперативна інформація на 11.00 
поточного дня. 

ЕРІДОН ТЕХ, ТОВ
Адреса: Україна, 08130,  
Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Кришталева, 5
Тел: +380444235050
e-mail: office@eridon-tech.com.ua
http://www.eridon-tech.com.ua

ТОВ «Ерідон Тех» пропонує весь спектр сільськогоспо-
дарської техніки світових виробників, які відомі не 
тільки за кордоном, а також заробили позитивний 
імідж і на полях України. Вся запропонована нами 
техніка задовольнить потреби сільгоспвиробників. 
Ми абсолютно впевнені  в якості товару, який постав-
ляємо нашим клієнтам. Будь-коли, наші кваліфіко-
вані сервісні інженери, готові виїхати в господарство 
для усунення неполадок та комп’ютерної діагностики 
Вашої техніки. Також, у нас Ви можете придбати ори-
гінальні запасні частини на всю техніку, яку ми про-
понуємо.
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Аналітика сільського господарства, огляд інно-
вацій у сфері АПК, корисні, цікаві, інформаційні 
та наукові статті, публікації фахівців, репортажі 
з агрозаходів. Наклад журналу «АgroONE» - 7600 
екз. Поширення по підписці через редакцію в пер-
сонально адресованих конвертах. Періодичність - 
1 раз на місяць. Формат - А4. Додаток до журналу 
газета «Агро 1», тираж 30 000 примірників. Безко-
штовна редакційна підписка через адресну роз-
силку Укрпошти діючим сільгосппідприємствам, 
фермерським господарствам, усім учасникам 
сфери АПК. Періодичність - 1 раз на місяць. Фор-
мат - А4.

MAGAZINE AGROONE, PE
Address: Ukraine, 54017, Nicolaev, Soborna str., 12 В, 
Off.401
Tel: +380675132035
e-mail: agroone@ukr.net
https://www.agroone.info

Analysis of agriculture, review of innovations in the 
agriculture field , useful, interesting, informative 
and scientific articles, publications, experts, 
reports from agro-measures. The circulation of the 
magazine «AgroONE» – 7600 copies. Distr.ibution 
by subscription through the editorial in personally 
addressed envelopes.Periodicity - 1 time per month. 
Format - A4.

карданні вали та їх елементи для автомобілів, позашляхо-
виків, автобусів та на сільськогосподарську техніку. Про-
понуємо карданні вали, хрестовини, пластиковий захист, 
труби, широкоугольні шарніри, вилки, фланці  бренда APG 
преміум якості на сільськогосподарської техніки.

EURO DRIVESHAFTS-
UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 15501, Chernihiv, str. Kvitneva, 17
Tel: +380462258219
e-mail: info@eurodriveshafts.com.ua
https://eurodriveshafts.com.ua

EURO DRIVESHAFTS-UKRAINE is  a part of the international 
group DRIVESHAFT PARTS, which was founded in 1988 
and has branches throughout the world: UK, Spain, South 
Africa, Poland and Ukraine. We offer drive shafts and their 
components for cars, buses and agricultural machinery. 
We offer drive shafts, universal joints, plastic protection, 
tubes, wide-angle joints, yokes, flanges by APG brand of 
premium quality for agricultural machinery.

ЖУРНАЛ АGROONE, ФОП
Адреса: Україна, 54017, Миколаїв,  
вул. Соборна, 12 В, оф. 401
Тел: +380675132035
e-mail: agroone@ukr.net
https://www.agroone.info
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The main types of dіyalnostі pіdpriyamstva SAATBAU 
є selection and usnnitstvo. Selected stations SAATBAU 
roztashovany in Austr.ia, Nimechchinі, France, Romania 
and Chile. Our work is carried out in lively crops of corn, 
varieties of winter wheat and spring wheat, winter and 
spring barley, winter and spring ripe, peas, and whole 
crops.With their head goiter’s obligations before the state 
thanks to the government, we respect the high standards 
of our life, our high standards of purity, adapt to the same 
sense of virology. In the process of virobnitstva nasіnnya 
mi vikoristovumo right now the need to possess. On the 
current day of the company SAATBAU there are 11 of the 
most important factories, plants in Europe.

ЗАВОД «ФРЕГАТ», ПРАТ
Адреса: Україна, 55210, Первомайськ, 
вул. Корабельна, 50/1
Тел: +380503662775
e-mail: mail@fregat.mk.ua
fregat.mk.ua

Завод «Фрегат» - один з найбільших в Україні вироб-
ників техніки для сільського господарства, харчової та 
переробної промисловості, товарів широкого вжитку. 
Основна продукція та послуги:- дощувальні машини ДМУ 
«Фрегат» та ДМФ «Фрегат»;- борони дискові важкі, се-
редні та легкі;- оприскувачі;- катки; - млинно-елеваторне 
обладнання;- механічна обробка деталей;- виготовлення 
металоконструкцій будь-якої складності згідно креслення-

ЗААТБАУ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 02132, Київ,  
вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, оф. 24
Тел: +380674687718
e-mail: Ukraine@saatbau.com
https://www.saatbau.com/ua/

Основними видами діяльності підприємства SAATBAU 
є селекція та насінництво. Селекційні станції SAATBAU 
розташовані в Австрії, Німеччині, Франції, Румунії та 
Чилі. Наша робота полягає у виведенні гібридів куку-
рудзи, сортів озимої та ярої пшениці, озимого та яро-
го ячменю, озимого та ярого ріпаку, гороху, сої і ба-
гатьох інших культур.Своїм головним зобов’язанням 
перед сільським господарством ми вважаємо вироб-
ництво високоякісного насіння, що вирізняється сво-
єю чистотою, адаптованістю до умов вирощування 
та високою схожістю. У процесі виробництва насіння 
ми використовуємо сучасне потужне обладнання. На 
сьогоднішній день компанія SAATBAU має 11 сучасних 
насіннєвих заводів, розташованих у Європі.

SAATBAU UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 02132, Kyiv,  
str. Dniprovska naberezhna, 26 Zh, of. 24
Tel: +380674687718
e-mail: Ukraine@saatbau.com
https://www.saatbau.com/ua/
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FACTORY «STEP-AGRO», LLC
Address: Ukraine, 09100, Bila Tserkva, 
Glinenaya,100B
Tel: +380678971755
e-mail: step.agro@ukr.net

Manufacturer of soil tillage equipment, cultivators, rotary 
harrows, disc harrows.

ЗАВОД 
АГРОПРОМИСЛОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, ТОВ
Адреса: Україна, 62364, смт. Пересічне, 
вул. Нова, 16
Тел: +380673466540
e-mail: zavagrotech@gmail.com
http://www.zavagrotech.com.ua/

Виробництво обладнання для переробки та зберіган-
ня зерна.

AGRO-INDUStr.IAL 
TECHNOLOGIES РLANT, LLC
Address: Ukrayina, 62364, Peresichne, str. Nova, 16
Tel: +380673466540
e-mail: zavagrotech@gmail.com
http://www.zavagrotech.com.ua/

замовника;- захист металоконструкцій від корозії шляхом 
гарячого цинкування.Техніка «Фрегат» - Ваш надійний по-
мічник! Private Joint Stock Company «The plant «Fregat»

THE PLANT «FREGAT», PJSC
Address: Ukraine, 55210, Pervomaisk, 
str. Korabelna 50/1
Tel: +380503662775
e-mail: mail@fregat.mk.ua
fregat.mk.ua

The plant «Fregat» is one of the largest Ukrainian 
manufacturers of theequipment for agricultural, food and 
processing industr.y as well as ofconsumer goods. The 
main products and services include:- irrigation machines 
DMU «Fregat» and DMF «Fregat»;- heavy duty, medium 
duty and light duty disk harrows;- spraying machines;- 
rollers;- mill-elevator equipment;- mechanical procession 
of details;- manufacturing of metal str.uctures according 
to the customer’sdrawings;- hot-deep anticorrosive 
galvanization.  «Frеgat» equipment is your reliable partner!

ЗАВОД «СТЕП-АГРО», ТОВ
Адреса: Украіна, 09100, Біла Церква, 
вул. Глиняна, 100Б
Тел: +380678971755
e-mail: step.agro@ukr.net

Виробник грунтообробноі техніки, культиватори, ро-
таційні борони, дискові борони.



Генеральний спонсор:181

Production of pistons, culinder liner, piston sets, piston 
pin and water pumps to  motor and tractor engineering.
The factory has laboratory of chemical analysis for 
ensuring quality control under alloys and finished 
production. This laboratory makes it possible to reach the 
compliance with the required alloy.The factory have two 
engeniring workshops these departments takes place the 
machining  of pistons, liners, cylinders, piston pins and  
water pumps on engineering tools with programmed  
numerical control, what allow us to get a stable quality 
of output. Only qualified professionals work here.At the 
present time manufacturer works on the productions of 
shells and pistons to engines of agricultural machinery of 
foreign production.

ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
Адреса: Україна, 42500, Липова Долина, 
вул. Русанівська, 17
Тел: +380444516877
e-mail: market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

ТОВ «Завод Кобзаренка» виробник №1 тракторних 
причепів в Україні виготовляє: - тракторні причепи 
та напівпричепи 2,5-39 тонн - універсальні здвижні 
напівпричепи «Атлант» - перевантажувальні бунке-
ри-накопичувачі 9-50 м3 - тюковози місткістю 12, 18, 
24 та 30 рулонів - напівпричепи-цистерни об’ємом 
6-36 м3 - мобільні та стаціонарні розчинно-заправоч-

Рroduction of equipment for the storage and processing 
of grain.

ЗАВОД ДВИГУН, ПП
Адреса: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Покровська, 4
Тел: +380674175455
e-mail: zavoddvygun1993@gmail.com
http://zdvigatel.com/

Виробництво поршнів, гільз, циліндро-поршневих комп-
лектів, поршневих пальців і водяних насосів до автотрак-
торної техніки. Завод має акредитовану лабораторію хіміч-
ного аналізу для забезпечення контролю якості сплаву та 
готової продукції.В механічних цехах проводиться обробка 
відливок поршнів, гільз, циліндрів та водяних насосів на 
верстатах з числовим програмним забезпеченням, що 
дозволяє отримати високу якість продукції, що випуска-
ється.У цехах працюють кваліфіковані конструктори, тока-
рі, фрезерувальники, слюсарі-інструментальники.В даний 
час ведуться пусконалагоджувальні роботи по виготов-
ленню гільз і поршнів до двигунів сільськогосподарської 
техніки іноземного виробництва.

ZAVOD DVIGATEL, РЕ
Address: 72312, Ukraine, Zaporozhye region, 
Melitopol, Pokrovskaya, 4
Tel: +380674175455
e-mail: zavoddvygun1993@gmail.com
http://zdvigatel.com/
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that provides quick delivery of production to client 
and timely delivery of components from Ukraine and 
Europe.

ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН, 
ТОВ
Адреса: Україна, 51030, с. Китайгород, 
вул. Центральна, 12б
Тел: +380504201033
e-mail: zsm7717@gmail.com
https://zsm.uaprom.net/   https://www.bim-
agritech.com

Завод сільгоспмашин - провідний спеціалізований 
завод з виробництва зерноочисних машин, зерно-
метальників і розкидачів добрив. Ми виробляємо їх 
з 1999 року і є в цьому професіоналами. За цей час 
нами виготовлено понад 7000 сільгоспмашин, які 
успішно працюють в 21 країнах світу. Чудові технічні 
характеристики, високу якість, зручність і безпеку 
виробленої заводом техніки визнано в багатьох кра-
їнах.   З початку 2018 року ми успішно ведемо спіль-
не виробництво з німецькою компанією, впрова-
джуючи передові наукові розробки і забезпечуючи 
випуск сільгосптехніки найвищої якості.   Наша чудо-
ва техніка, досвід і професійна підтримка партнерів 
- це те, що надасть Вам унікальні можливості для 
успішного бізнесу в сфері сільського господарства.

ні станції - розкидачі мінеральних добрив - зерно-па-
кувальна техніка для зберігання зерна в рукавах 
- техніка для завантаження-розвантаження вагонів 
- шнеки для завантаження сівалок, стаціонарні шне-
ки - ковші, силосні котки, дорожні щітки, відвали та 
ін. Власний автопарк в Україні – бiльше 30 одиниць 
рiзних транспортних засобів, забезпечує швидку 
доставку продукції до клієнта та своєчасну поставку 
комплектуючих з України та Європи.

ZAVOD KOBZARENKO, LTD
Address: Ukraine, 42500, Lypowa Dolyna, 
Rusaniwska str. , 17
Tel: +380444516877
e-mail: market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

«Zavod Kobzarenko» Ltd., manufacturer #1 of 
agricultural tractor’s semi-trailers in Ukraine, produce: 
-Tractor’s semi-trailers and trailers with capacity 2,5-
39 tones -Universal sliding semi-trailers «ATLANT» 
- Reloading semi-trailers 9-50 m3 - Self-loading 
bale trailers with capacity 12, 18, 24 and 30 bales - 
Tanks-semitrailers with capacity 6-36 m3 - Mobile 
and stationary dissolve filling stations - Mineral 
fertilizers spreaders - Grain packing and unpacking 
machines - Machines for loading and unloading train 
carts - Augers for loading seeders, stationary augers - 
Buckets, snow blades, Silo rinks, and other Self auto 
park in Ukraine - more then 30 pcs. of different trucks, 
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ТОВ «Захід – Пром» є заводом-виробником гу-
мо-технічних та пластмасових виробів. Основним 
напрямком діяльності є виробництво прикочую-
чих коліс до вітчизняної та імпортної сільсько-
господарської техніки, Виготовляємо та реалізу-
ємо якісні комплектуючі зокрема на такі світові 
бренди як: John Deere, Great Plains, Kinze, Horsch, 
Monosem, Kuhn, Gaspardo, Amazone Catros та ін.
Забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного 
клієнта та професійну консультацію у виборі про-
дукції.

WEST-ROM, LLC
Address: Ukraine, 76009, Ivano-Frankivsk, 
str. Vitovskogo 19, office. 3
Tel: +380995580322
e-mail: westprom.com.ua@gmail.com
http://westprom.com.ua/uk/

West – Prom, LLC is a manufacturer of rubber and 
plastic products. The main activity is the production of 
press wheels for domestic and imported agricultural 
machinery. We manufacture and sell high-quality 
component parts, in particular for such global brands 
as: John Deere, Great Plains, Kinze, Horsch, Monosem, 
Kuhn, Gaspardo, Amazone Catros, etc.We provide an 
individual approach to each client and professional 
advice in the selection of products.

PLANT OF AGRICULTURAL 
MACHINES, LLC
Address: Ukraine, 51030, v .Kitaygorod, 
str. Tsentralnaya, 12 b
Tel: +380504201033
e-mail: zsm7717@gmail.com
https://zsm.uaprom.net/   https://www.bim-
agritech.com

The agricultural plant is a leading specialized plant for the 
production of grain cleaning machines, grain thrower and 
fertilizer spreaders. During this time, we produced over 
7000 agricultural machines, which successfully operate in 21 
countries of the world. Excellent technical characteristics, high 
quality, convenience and safety of the technology produced 
by the plant have been recognized in many countries. Since 
the beginning of 2018 we have been successfully cooperating 
with a German company, introducing advanced scientific 
developments and ensuring the production of the highest 
quality agricultural machinery. Our excellent technicians, 
experience and professional support of partners are what will 
give you unique opportunities for successful business in the 
field of agriculture.

ЗАПАД-ПРОМ, ТОВ
Адреса: Україна, 76009, Івано-Франківськ, 
вул. Витовского 19, офис. 3
Тел: +380995580322
e-mail: westprom.com.ua@gmail.com
http://westprom.com.ua/uk/
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мо найсучасніше европейське обладнання для елева-
торів України. Це - енергозберігаючі зерносушарки з 
Італії, зерносховища з Іспанії та транспортне облад-
нання - кращих італійських виробників. Всі роботи 
по закупівлі обладнання, проектні монтажні , пуско-
налогоджувальні роботи виконуються нашими спе-
ціалістами «під ключ» та в стислі строки. Співпраця з 
нашою компанією забезпечить найкраще вкладення 
Ваших інвестицій в аграрний бізнес.

GRAIN COMPLEX & 
SYSTEMS, LTD
Address: Ukraine, 09113, Bila Tserkva, 
str. Skvirskoe highway, 194
Tel: +380456344516
e-mail: gcs.chief@gmail.com
www.gcs.com.ua

Construction of grain elevators.

ЗУМ, ТОВ
Адреса: Україна, 02232, Київ,  
вул. Закревського 89, кв.164
Тел: +380442772478
e-mail: zubok-m@ukr.net
z-climate.com.ua

Наша компанія вже більше 10 років здійснює поставку 
комплектуючих для транспортних систем кондиціонуван-
ня, а також автономних систем опалення і передпускового 

ЗЕММАШ-ТЕХНІКА, ТОВ
Адреса: Україна, 62441, Харківська обл, 
Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Соборна , 72/74
Тел: +380675721274
e-mail: sila2017@ukr.net
zemmash.net

Виробник техніки для оброблення ґрунту та зап-
частин для неї.

ZEMMASH-TECHNIKA, LLC
Address: Ukraine, 62441, Kharkivsk region, Kharkiv 
district, Tsirkuni village, Soborna str. 72 / 74
Tel: +380675721274
e-mail: sila2017@ukr.net
zemmash.net

Manufacturer of tillage equipment and spare parts for it.

ЗЕРНОВІ КОМПЛЕКСИ ТА 
СИСТЕМИ, ТОВ
Адреса: Україна, 09113, Біла Церква , 
вул. Сквирське шосе, 194
Тел: +380456344516
e-mail: gcs.chief@gmail.com
www.gcs.com.ua

Основне гасло нащої компанії- «ЕВРОПЕЙСЬКІ ЕЛЕВА-
ТОРИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА». Ми поставляе-
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Видавничий Дім «Україна Бізнес» - 30 років на укра-
їнському ринку професійної періодики. Видання: 
- фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес 
Ревю»; - журнал «Фінансові Послуги»; Основна місія 
видань - інформування професійного співтовари-
ства, об’єднання учасників ринку для вирішення 
завдань щодо вдосконалення його роботи, надання 
аналітичної та практичної інформації, висвітлення 
заходів з державного регулювання фінансових рин-
ків.

UKRAINE BUSINESS, 
PUBLISHING HOUSE, LLC
Address: Ukraine, 04073, Kyiv,  
ave. Bandera 21, office 473, a / s 120
Tel: +380442386838
e-mail: ukrbizn@ukrbizn.com
http://www.ukrbizn.com/

Ukraine Business Publishing House is a leader of 
the Ukrainian professional periodicals’ market.
Edition:- finance and economics weekly newspaper 
«Ukrainian Business Review»;-»Financial Service» 
journal;The main editions’ mission is to inform the 
professional society, the  unity of financial market’s 
members for solving problems of it’s functioning’s 
improve, to give the analytics and practical 
information, elucidate the events of financial 
market’s state regulation.

підігріву.Також виконуємо розробку нових і адаптацію 
існуючих систем під серійні моделі техніки. Запрошуємо 
до співпраці автовиробників, а також сервісні центри з 
продажу та встановлення додаткового обладнання (авто-
кондиціонерів, транспортного холодильного обладнання, 
автономних опалювачів і передпускових підігрівачів)

ZUM, LLC
Address: Ukraine, 02232, Kyiv, 
 str. Zakrevskogo 89, ap.164
Tel: +380442772478
e-mail: zubok-m@ukr.net
z-climate.com.ua

Our company for more than 10 years has been supplying 
components for air conditioning systems, as well as 
autonomous heating and pre-heating systems.We also 
carry out development of new and adaptation of existing 
systems under serial models of technology. We invite to 
cooperation car manufacturers, as well as service centers 
for the sale and installation of additional equipment 
(auto-conditioners, transport refrigeration equipment, 
autonomous heaters and pre-heater)

ИД «УКРАИНА БИЗНЕС», 
ТОВ
Адреса: Україна, 04073, Київ, пр-т. Бандери 21, 
оф. 473, а / с 120
Тел: +380442386838
e-mail: ukrbizn@ukrbizn.com
http://www.ukrbizn.com/
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IRBIS-AGRO is one of the leading suppliers of spare 
parts for agricultural machinery in Ukraine - CASE, 
NEW HOLLAND, JOHN DEERE, DEUTZ, FENDT, Challenger, 
Massey Ferguson, Claas, CAT, Laverda, Sampo, HOLMER, 
GRIMME, Lemken, Great Plains, Amazon, Kverneland, 
KUHN, KINZE and others.We supply: -Bearings: SKF, INA, 
FAG, NSK, TIMKEN, KOYO, PEER, FERSA, KINEX, FKL, HARP, 
KG International FZCO, ZKL Group, CT-AGRI.-Belts: Gates, 
Carlise, Contitech, CT, BC.-Filters: Donaldson, HENGST, 
HIFI, SF Filter-Conveyor belts: 4B, KALE-Motor-reducers: 
Varvel, TRAMEC, ZT, CT, PRO MOTOR-Chains: RENOLD, 
Helvic, Donghua, CT-Oils and Lubricants: SKF, OKS, ROWE, 
AVIA-High-pressure hoses: Gates, Voswinkel, CT-Hose, 
Vitillo-Components for transmissions: SKF, SATIAnd many 
others.

ІВЕКО УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 03150, Київ,  
вул. В.Васильківська 100, БЦ «Торонто», 5 пов.
Тел: +380442201366
e-mail: olga.petruk@iveco.ua
https://iveco.ua

Компанія ІВЕКО УКРАЇНА працює на українському 
ринку з 1996 року. Основні завдання підприємства: 
продаж автомобілів усього модельного ряду IVECO, 
включаючи вантажні шасі, фургони, магістральні тя-
гачі, дорожні і позашляхові автомобілі. Крім цього, 
підприємство займається поставками всіх необхід-

ИРБИС-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 61001, Харків,  
вул. Захисників України, 7/8
Тел: +380577578530
e-mail: irbis@irbis.ua
https://irbis.ua

ИРБИС-АГРО - один із провідних постачальників зап-
частин для с/г техніки в Україні - CASE, NEW HOLLAND, 
JOHN DEERE, DEUTZ, FENDT, Challenger, Massey Ferguson, 
Claas, CAT, Laverda, Sampo, HOLMER, GRIMME, Lemken, 
Great Plains, Amazon, Kverneland, KUHN, KINZE та ін. Ми 
постачаємо: -підшипники:SKF, INA,FAG, NSK, TIMKEN, 
KOYO, PEER, FERSA, KINEX, FKL,  ХАРП, 10 ГПЗ, 20 ГПЗ, 
11 МПЗ, KG International FZCO, ZKL Group,  CT-AGRI. -па-
си:Gates, Carlise, Contitech, CT, БЦ. -фільтри:Donaldson, 
HENGST, HIFI,  SF Filter-конвеєрні стрічки:4B, KALE-мо-
тор-редуктори:Varvel, TRAMEC, ZT, CT, PRO MOTOR-лан-
цюги:RENOLD, Helvic, Donghua, CT -масла та масти-
ла:SKF, OKS, ROWE, AVIA -ущільнення:SKF, JULU, GMN, 
Simrit-РВТ:Gates, Voswinkel, CT-Hose, Vitillo-комплек-
туючі для  трансмісій:SKF, SATI

IRBIS-AGRO, LTD
Address: Ukraine, 61001, Kharkiv,  
str. Zakhysnykiv Ukrainy, 7/8
Tel: +380577578530
e-mail: irbis@irbis.ua
https://irbis.ua
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Продаж зварювального устаткування і матеріалів.

IDEL, PC
Address: Ukraine, 65011, Odessa, str. Osipova, b. 19
Tel: +380503361352
e-mail: idel@ukr.net
www.idel.net.ua

Welding equipment and materials.

ІКР ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Курчатова, 18 а
Тел: +380978468986
e-mail: sales@ikrtech.com.ua
https://ikrtech.com.ua/

Дистрибуція холодильного обладнання для охоло-
дження, переробки та зберігання молочних продук-
тів, а також комплектуючих запчастин до них, при-
значеного для фермерського сектора.

IKR GROUP, LLC
Address: Ukraine, Rivne region, Rivne, 
str. Kurchatov, 18 a
Tel: +380978468986
e-mail: sales@ikrtech.com.ua
https://ikrtech.com.ua/

них запчастин і наданням сервісних послуг через ди-
лерську мережу.На сьогоднішній день, ІВЕКО УКРАЇНА 
пропонує своїм клієнтам надійні, економічні і адапто-
вані для роботи в Україні автомобілі сімейства Daily, 
EuroCargo, Str.alis, S-WAY, Trakker.

IVECO, LLC
Address: Ukraine, 03150, Kyiv, Velyka Vasilkyvska 100, 
BC «Toronto», 5 floor
Tel: +380442201366
e-mail: olga.petruk@iveco.ua
https://iveco.ua

IVECO UKRAINE LLC has been operating in the Ukrainian 
markets since 1996. The main objectives of the company: 
selling vehicles of the entire IVECO lineup, including 
chassis, vans, tractors, road and off-road vehicles. In 
addition, the company supplies all necessary spare 
parts and provides services through dealer network. 
Today, IVECO UKRAINE LLC offers its customers reliable, 
economical and adapted to work in Ukraine IVECO 
vehicles.

ІДЕЛЬ, ПП
Адреса: Україна, 65011, Одеса, вул. Осипова, 19
Тел: +380503361352
e-mail: idel@ukr.net
www.idel.net.ua
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IKF Service Plus was established in 1998 with the 
mission to provide high quality service for equipping 
dairy factories, farms and dairy laboratories with the 
equipment for determining milk quality.  We opened 
our own independent accredited laboratory that 
conducts analysis for food industr.y. Our laboratory 
equipped innovative equipment and our well-qualified 
chemists conduct commercial analyzes for the exporters 
of Meat, Poultry, Dairy Product, Processed Food, Fruits, 
Vegetables, etc. IKF Service Plus cooperates with 
suppliers from the USA, Bulgaria, Germany, Poland, 
Italy, Spain, Turkey.Every year IKF Service Plus attends 
in the main Ukrainian laboratory and Agro exhibitions, 
congresses, conferences.

ІМЕКС ГРУП СЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 04112, Київ, вул. О. Теліги, 4, 
корпус «Б», офіс 223
Тел: +380935739672
e-mail: office@imeks.net.ua
www.imeks.net.ua

ТОВ «Імекс Груп Сервіс»-TAIHO (www.imeks.net.ua) 
– компанія, яка почала свою діяльність в 2010 р. За 
час нашої роботи ми отримали репутацію надійного 
партнера і постачальника високоякісних матеріалів 
і обладнання. Ми пропонуємо:
• 1. Фотосепаратори. 
• 2. Рентгендетектори X-ray. 
• 3. Пакувальне обладнання. 

Distribution of refrigeration equipment for cooling, recycling 
and storage of dairy products, as well as complementary spare 
parts for them, intended for the farming sector.

ІКФ СЕРВІС ПЛЮС, ТОВ
Адреса: 02002, Україна, м.Київ,  
вул. Євгена Сверстюка 52-В оф.7
Тел: +380445372116
e-mail: info@ikf.com.ua
www.ikf.com.ua

Компанія IKF Service Plus була створена у 1998 році з метою 
забезпечення  обладнанням для визначення якості моло-
ка молочних заводів, ферм,  лабораторій. Ми працюємо 
більше 20ти років на ринку  України. За ці роки ми здобули 
довіру клієнтів, лояльність і в даний час ми широко відомі 
в молочній промисловості.    Ми відкрили власну незалеж-
ну акредитовану лабораторію, яка обладнана інноваційни-
ми пристроями, і проводить  комерційні аналізи для екс-
портерів м’яса, птиці, зерна, молочних продуктів, фруктів, 
овочів тощо. IKF Service Plus співпрацює з постачальника-
ми з США, Болгарії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Туреч-
чини.    Щорічно IKF Service Plus приймає участь в основних 
Агро та лабораторних виставках, конгресах, конференціях.

IKF SERVICE PLUS, LLC
Address: 02002, Ukraine , Kyiv,  
Sverstyuka 52-В str. , Office 7
Tel: +380445372116
e-mail: info@ikf.com.ua
www.ikf.com.ua
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IMPERATYV, LLC
Address: Ukraine, 61033, Kharkiv, 
 v`jizd Vologodskij 2, b.6, office 407
Tel: +380970213213
e-mail: sales@imp-frp.com
imp-frp.com

Production of composite reinforcement and mesh (GFRP)

ІНВЕСТЛАБ, ТОВ
Адреса: Україна, 04073, Київ,  
вул. Куренівська 21, офіс 2
Тел: +380676925575
e-mail: info@investlab.com.ua
http://investlab.com.ua

Обладнання для аналізу якості продукції в молочній, 
зерновій, медовій промисловості.

INVESTLAB, LLC
Address: Ukraine, 04073, Kyiv,  
str. Kurenivska 21, office 2
Tel: +380676925575
e-mail: info@investlab.com.ua
http://investlab.com.ua

The company Investlab has been working in the Ukrainian 
market for products to test the quality of products in the 
dairy, grain, honey industr.ies since 2014.

• 4. Мішкозашивочна нитка.
• 5.Фільтрувальні матеріали для фільтрації рідин і 

повітря .
• 6.Пакувальні мішки Bag-In-Box і обладнання.

IMEKS GROUP SERVICE, LLC
Address: Ukraine, 04112, Oleny Teligy str. , 
building 4, case B, of. 223
Tel: +380935739672
e-mail: office@imeks.net.ua
www.imeks.net.ua

LLC «IMEKS GROUP SERVICE»-TAIHO (www.imeks.net.
ua) started its business since 2010. We got a reputation 
of reliable partner and supplier of high-quality products 
and equipment. We offer:1. Color sorters2. X-ray 
Detector3. Packing equipment4. Bag closing thread5.    
Filter materials for dry and wet filtration6.    Packing 
materials – Bag-In-Box and equipment

ІМПЕРАТИВ, ТОРГОВИЙ 
БУДИНОК, ТОВ
Адреса: 61033, м. Харків,  
в’їзд Вологодський 2-й, 6, офіс 407
Тел: +380970213213
e-mail: sales@imp-frp.com
imp-frp.com

Виробництво композитної арматури та сітки.
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фермах, птахокомплексах, тепличних комбінатах, а 
також на промислових підприємствах. ТОВ НВП «Інду-
стріальні рішення» пропонує: 
• Системи охолодження на фермах, птахофабриках і 

інших тваринницьких підприємствах; 
• Системи підтримки вологості в теплицях; 
• Вакцінацію на птахофабриках за допомогою сис-

тем туманоутворення; 
• Мийка високого тиску; 
• Арки дезінфекції; 
• Форсунки для мийки і розпилення рідин;

INDUSTRIAL SOLUTIONS, 
LLC
Address: Ukraine, 84122, Slov’yansk, 
str. Vchitelska 2/3
Tel: +380995188499
e-mail: gss.insolutions@gmail.com
insol.prom.ua

«Industr.ial Solutions» LLC is engaged in the 
development, design and implementation of projects for 
cooling, humidification of air at livestock farms, poultry 
complexes, greenhouse complexes, as well as at industr.
ial enterprises. « Industr.ial Solutions» LLC offers:- Cooling 
systems on farms, poultry farms and other livestock 
enterprises;- Systems for maintaining humidity in 
greenhouses;- Vaccination in poultry farms using fogging 
systems;- Wash high pressure;- Arches of disinfection;- 
Nozzles for washing and spraying liquids;

ІНДАСТРІАЛ ТРЕЙД, ТОВ
Адреса: Україна, 02099, Київ, 
вул. Зрошувальна, 11
Тел: +380981025382
e-mail: info@industr.ial.ua
http://industr.ial.ua/

Оптова торгівля деталями та приладдям для ав-
тотранспортних засобів.

INDUSTRIAL TRADE, LLC
Address: Ukraine, 02099, Kyiv, str. Zroshuvalna, 11
Tel: +380981025382
e-mail: info@industr.ial.ua
http://industr.ial.ua/

Wholesale of motor vehicle parts and accessories.

ІНДУСТРІАЛЬНІ РІШЕННЯ, 
НВП, ТОВ
Адреса: Україна, 84122, Слов’янськ, 
вул. Вчительська 2, приміщення 3
Тел: +380995188499
e-mail: gss.insolutions@gmail.com
insol.prom.ua

ТОВ «НВП» Індустріальні рішення займається розроб-
кою, проектуванням і реалізацією проектів по охо-
лодженню, зволоженню повітря на тваринницьких 
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SI «Derzhgruntokhorona» and 23 branches already 50 
years conduct agrochemical examination of soil Ukraine 
on agricultural lands with the issuance of passports 
agrochemical field or land. Specialists investigate 
physical and chemical, agrochemical, radiological 
and toxicological indicators of soil (25 names). Also, 
establishment provides services of soil diagnostics and 
leaf diagnostics, land management works, the state 
testing of agrochemicals, the analysis of quality of 
agricultural products, feeds, fertilizers, ameliorants, 
etc.Scientific researchers are conducted in the licensed 
laboratories, 6 of which accredited in accordance with EN 
ISO / IEC 17025.

ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ 
ТА АГРОПРОМИСЛО-
ВОГО ВИРОБНИЦТВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Адреса: Україна, 14027, Чернігів, 
вул. Шевченка, 97
Тел: +380965382575
e-mail: ins.ekonomika2017@gmail.com
https://ismav.com.ua/

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ҐРУНТІВ УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, місто Київ, 03190,  
провулок Бабушкіна, 3
Тел: +380443376981
e-mail: info@iogu.gov.ua
www.iogu.gov.ua

ДУ «Держґрунтохорона» і 23 філії вже понад 50 років про-
водять агрохімічне обстеження ґрунтів України на землях 
сільськогосподарських угідь з видачею агрохімічного 
паспорту поля, земельної ділянки. Дослідження прово-
дяться за фізико-хімічними, агрохімічними, радіологічни-
ми та токсикологічними показниками (25 найменувань). 
Також установа надає послуги з ґрунтової та листкової 
діагностики, із землевпорядних робіт, державні випробу-
вання агрохімікатів, аналізу якості сільськогосподарської 
продукції, кормів, добрив, меліорантів тощо.Наукові до-
слідження проводяться в атестованих лабораторіях, з яких 
6 акредитовані відповідно до вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025.

SOILS PROTECTION 
INSTITUTE OF UKRAINE, 
STATE INSTITUTION
Address: Babushkina Lane, 3, housing 3, Kyiv, 
03190, Ukraine
Tel: +380443376981
e-mail: info@iogu.gov.ua
www.iogu.gov.ua
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Перший власний виробник поліпропіленового шпа-
гата, який використовується для нужд сільськогоспо-
дарських хозяйств при тюковании сена, соломи; під-
вязки рослини в тепличних хозяйствах.

INTERPOLITEX, LLC
Address: Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya str. , 1
Tel: +380638047860
e-mail: interpolitex@ukr.net
http://www.interpolitex.in.ua

The company Interpolitex LLC specializes in the 
production of polypropylene twine for agricultural needs 
and greenhouses.

ІНФОІНДУСТРІЯ, ІА
Адреса: Україна, Київ, вул. Б. Гмирі, 2, оф.11
Тел: +380445803119
e-mail: infoindustr.ia2014@ukr.net
https://infoindustr.ia.com.ua/

Інформаційна аналітична агенція «Інфоіндустрія» 
пропонує співпрацю з Вашою компанією і просування 
Ваших інтересів за допомогою наших ресурсів:
•   Інтернет-портал: http://infoindustr.ia.com.ua, від-

відуваність - 60 000 чоловік.
• Глянцевий журнал «Агроіндустрія», щомісячний 

тираж 5 000 примірників.
• Агрохімічні форуми.

Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
біотехнологій

INSTITUTE OF 
AGRICULTURAL 
MICROBIOLOGY AND 
AGRO-INDUSTRIAL 
MANUFACTURE OF 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE (IAMAM NAAS), 
STATE PROPERTY
Address: Ukraine, 14027, Chernihiv, 
str. Shevchenko, 97
Tel: +380965382575
e-mail: ins.ekonomika2017@gmail.com
https://ismav.com.ua/

Research and experimental development on 
biotechnology.

ІНТЕРПОЛІТЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 02094, Київ, Магнітогорська, 1
Тел: +380638047860
e-mail: interpolitex@ukr.net
http://www.interpolitex.in.ua
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ІСТОК-АВТОЗАПЧАСТИНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 61052, Харків, 
вул. Слов’янська, 8
Тел: +380577122621
e-mail: info@istok-avto.com.ua
istok-avto.com.ua

Продаж запчастин до автотракторної техніки вітчіз-
няного та імпортного виробництва, аккумуляторні 
батареї,  сільгосп шпагат, сітка, сілосна плівка.

ISTOK-AVTOZAPCHAST, LLC
Address: Ukraine, 61052, Kharkiv, str. Slavyanska, 8
Tel: +380577122621
e-mail: info@istok-avto.com.ua
istok-avto.com.ua

The company specializes in the supply of spare parts 
and for automobile tractor machinery, accumulator 
battery,Silage Film .baler twine

КАПІТАЛПРОМРЕСУРС, 
ТОВ
Адреса: Україна ,69065, Запоріжжя, 
вул. Електрозаводська,3
Тел: +380954005613
e-mail: Ork11@i.ua
siva-agro.com

• Конференції для фермерів, які проводить ІА «Інфо-
індустрія» спільно з проектом UHBDP.

• Аналітика у вигляді щотижневих, щомісячних, річ-
них оглядів по ринках мінеральних, спеціальних 
добрив, ЗЗР, зерна, олійних.

Agro FM - інтернет медіа - ресурс для агробізнесу, 
який подає актуальну інформацію у аудіо, відео та 
текстовому форматі, це спільнота професіоналів, екс-
пертів аграрної індустрії.

ІСМ ПРОМІНЬ, ТОВ
Адреса: Україна, 09100, Біла Церква, 
вул. Леваневського, 87, оф.320
Тел: +380979958714
e-mail: 8714@ukr.net
https://ism-promin.com/

Виробництво дискових агрегатів ДАН і ДАР, культивато-
рів КПН та КПН-Р, глибокорозрихлювачів ГРУ та ГРУ ЕКО.

IAE PROMIN, LLC
Address: Ukraine, 09100, Bila Tserkva, vul. 
Levanevskogo, 87, of.320
Tel: +380979958714
e-mail: 8714@ukr.net
https://ism-promin.com/

Production of DAN and DAR disk harrows, KPN and KPN-R 
cultivators, Deep-rippers GRU and GRU ECO.



Генеральний спонсор:194

tractors of class 1.4 (from 80 hp), is an obvious advantage 
of using «Siva» SZM 3.6 as in large agroholdings and in 
small farms.Sowing the seed drill «Siva» SZM 3.6 does 
not require pre-seed treatment, which means saving fuel, 
reducing the labor-intensive seeding process and quick 
payback of machinery

КБ БЗС «АЛЬФА», ТОВ
Адреса: 71101, Україна, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, вул. Будівельників,4В
Тел: +380506012877
e-mail: alfa-kb@ukr.net
http://alfa-kb.com.ua/

Виробництво прибирального та транспортного облад-
нання.

ALFA, LTD
Address: 71101, Ukraine,Zaporozhskaya oblast’, 
Berdyansk, Builders Str. ,4В
Tel: +380506012877
e-mail: alfa-kb@ukr.net
http://alfa-kb.com.ua/

KB Alfa is leading Ukrainian manufacturer of cleaning 
and transport equipment for self-propelled domestic and 
foreign production. The products, developed by its own 
design bureau, are characterized by a high level of quality 
and reliability at a low cost. When creating products, the 

«Капіталпромресурс» спільно з ЗСТО ПАТ Електротех-
нологія  освоїла виробництво сівалки зернової ме-
ханічної «Сива» СЗМ 3.6 Nо-Till technology.Механічно 
стерньова сівалка «Сіва» СЗМ 3,6 призначена для 
посівів всіх видів зернових культур за технологією 
Nо-Till з одночасним внесенням сухих мінеральних 
добрив і коткуванням.Невисока ціна і агрегатування 
з тракторами класу 1,4 (від 80 к.с.), є явною перева-
гою використання «Сіва» СЗМ 3,6 як у великих агро-
холдингах так і в невеликих господарствах. Посів 
сівалкою «Сіва» СЗМ 3,6 не потребує передпосівної 
обробки, а це означає економію палива, зменшення 
трудомісткості процесу посіву і швидку окупність тех-
ніки.

CAPITALPROMRESURS, LTD
Address: Ukraine 69065, Zaporozhye, 
str. Elektrozavodskaya, 3
Tel: +380954005613
e-mail: Ork11@i.ua
siva-agro.com

In 2014, the Company «Capitalpromresurs» together 
with the Plant of Special Technology Equipment PJSC 
«Electrotechnology» has mastered the production of 
a grain mechanic «Siva» SZM 3.6 Nо-Till technology. 
Mechanically Stern Seeder «Siva» SZM 3.6 is intended 
for crops of all kinds of grain crops using the technology 
of No-Till, while simultaneously applying dry mineral 
fertilizers and potting.The low price and aggregation with 
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Plant Tavria Turbo specializes in the design and 
manufacture of automotive turbochargers for engines of 
domestic and imported production.

КИЇВОБЛАГРООБЛАДНА-
ННЯ, ПРАТ
Адреса: Україна, 08132, Вишневе,  
вул. Київська, 13А
Тел: +380506873184
e-mail: agro-vishneve@ukr.net
http://oblagro.com.ua/

Молочно-доїльне обладнання, поїлки, дробарки, 
миючі засоби, термоси харчові, гноєприбиральні 
транспортери, насоси, вакуумні установки, ланцюги, 
редуктори.

KYIVOBLAGROOBLAD-
NANNYA, PRJSC
Address: Ukraine, 08132, Vyshneve,  
str. Kyivska bldg. 13A
Tel: +380506873184
e-mail: agro-vishneve@ukr.net
http://oblagro.com.ua/

Milk-dairy equipment, Drinking bowls, Crushers, 
Detergents, Food thermos, Barn transporters, Pumps, 
Vacuum installations, Chains, Reducers

main attention is paid to the introduction of modern 
technologies and the use of materials and units of 
European quality. Supply of products is carried out on the 
markets of Ukraine and CIS countries. We create a dealer 
network. We will be glad to cooperate in the sphere 
of wholesale of own products, as well as wholesale 
procurements of components for own production.

КЗТК ТАВРИЯ ТУРБО, ПП
Адреса: 72364, Запорізька обл. 
Мелітопольський р-н, с. Костянтинівка 
Вул. Садова, 87
Тел: +380982853165
e-mail: vladimirttplus@gmail.com
https://www.tturbo.com.ua/

Проектування і виробництво автотракторних турбо-
компресорів для двигунів вітчизняного та імпортного 
виробництва.

TAVRIA TURBO, PE
Address: 72364, Zaporozhye region Melitopol 
district S. Konstantinovka Str. Sadovaya, d. 87
Tel: +380982853165
e-mail: vladimirttplus@gmail.com
https://www.tturbo.com.ua/



Генеральний спонсор:196

нологій в сільськогосподарські агрегати Компанія 
Quivogne  полегшує роботу агро сектору, підвищує 
врожайність та  зменшує витрати сільськогосподар-
ського виробництва.

КНЯЖА АВІЛА, ТОВ
Адреса: Україна, 07451, с. Красилівка, 
вул. Механізаторів, 3
Тел: +380979421047
e-mail: Kormoceh@ukr.net
www.kormoceh.kiev.ua

ТОВ «Княжа Авіла» працює на ринку України з 2003 
року. За цей час ми освоїли виробництво обладнан-
ня для сільського господарства та комбікормової 
промисловості. Це, насамперед, млини-змішувачі 
з пневматичною подачею для переробки зернових 
культур в якісний комбікорм для відгодівлі великої 
рогатої худоби, свиней,кролів, птиці, риби та інших 
тварин. Крім цього ми виробляємо дробарки, змішу-
вачі, транспортери шнекові та стрічкові, норії, вагові 
дозатори, годівниці та інше.

KNYAZHA AVILA, LTD
Address: Ukraine, 07451, Krasylivka village, 
str. Mekhanizatoriv, 3
Tel: +380979421047
e-mail: Kormoceh@ukr.net
www.kormoceh.kiev.ua

КІВОНЬ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна,02081, Київ, 
вул. Здолбунівська, 7Д
Тел: +380443932907
e-mail: office@quivogne.ua
www.quivogne.ua

ТОВ «Ківонь Україна» - офіційний представник фран-
цузької компанії «QUIVOGNE» в Україні. Компанія 
Quivogne спеціалізується на виробництві широкої 
лінійки сільськогосподарських машин для обробітку 
грунту та посівної техніки і запасних частин. Своїми 
розробками та впровадженням інноваційних тех-
нологій в сільськогосподарські агрегати Компанія 
Quivogne  полегшує роботу агросектору, підвищує 
врожайність та  зменшує витрати сільськогосподар-
ського виробництва.

QUIVOGNE UKRAINE, ТОВ
Address: Ukraine, 02081, Kiev, Zdolbunivska str. 7d
Tel: +380443932907
e-mail: office@quivogne.ua
www.quivogne.ua

ТОВ «Ківонь Україна» - офіційний представник фран-
цузької компанії «QUIVOGNE» в Україні. Компанія 
Quivogne спеціалізується на виробництві широкої 
лінійки сільськогосподарських машин для обробітку 
грунту та посівної техніки і запасних частин. Своїми 
розробками та впровадженням інноваційних тех-
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COMPANY AGRO-TEMP, LLC
Address: Ukraine, 08700, Kiev region., Obukhiv, 
Kashtanova str. , 9 b
Tel: +380445209696
e-mail: zinchenko@agro-temp.com.ua
https://agro-temp.com.ua/

Agro-Temp Company is a supplier and service provider 
of agricultural machinery. In Ukraine, we have been 
operating since 2009, we are actively developing our 
own network of representative offices throughout the 
country. Our goal is to be as close as possible to the 
client.Main activities:Sale of imported agricultural 
machinerySale of spare partsWarranty service and 
post-warranty service of agricultural machinesOwn 
production of agricultural productsRepair of 
agricultural machinery of any complexityDelivery of 
spare parts and accessories

КОМПАНІЯ ВЕГА, ТОВ
Адреса: Україна, 01054 м. Київ.  
вул. Ярославів Вал, 33-Б
Тел: +380504888869
e-mail: kovalchuk@utc-vega.com
www.utc-vega.com

Продаж запчастин до с/г техніки.

Knyazha Avila Ltd. has worked in Ukraine since 2003. During this 
time we mastered the production of equipment for agriculture 
and feed industr.y. First of all, mills, mixers with pneumatic for 
feed Grain processing to high-quality feed for fattening cattle, 
pigs, rabbits, poultry, fish and other animals. In addition, we 
manufacture crushers, mixers, conveyors, elevators and more.

КОМПАНІЯ АГРО-ТЕМП, 
ТОВ
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Каштанова 9 Б
Тел: +380445209696
e-mail: zinchenko@agro-temp.com.ua
https://agro-temp.com.ua/

Компанія «Агро-Темп» є постачальником і сервісним 
оператором сільськогосподарської техніки. В Україні 
ми працюємо з 2009 року, активно розвиваючи влас-
ну мережу представництв по всій країні. Наша мета - 
бути якомога ближче до клієнта. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ: 
• Продаж імпортної сільгосптехніки
• Продаж запасних частин
• Гарантійний сервіс та післягарантійне обслугову-

вання сільгосптехніки
• Власне виробництво сільгоспобладнання
• Ремонт сільгосптехніки будь-якої складності. 
• Доставка запасних частин та комплектуючих.
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Ensuring supply to the production facilities of high 
quality gears, gear-motors, v-belt pulleys, motors, drive 
belts, cardan shafts. KPD LLC has been operating in the 
Ukrainian market since 2006 and supplies both from 
warehouse and made to order products. Our partners 
include the following companies with worldwide names: 
BENZLERS, BANDO, MGM, KEMPF and others.

КОМПЛЕКС 
БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ПРАТ
Адреса: Україна, 62490, Котляри, 
вул. Безлюдівська, 5
Тел: +380577755999
e-mail: info@bmk.kh.ua
https://www.bmk.kh.ua/

Виробництво м’ясних продуктів.

COMPLEX BEZLUDIVSKY 
MEAT PLANT, PJSC
Address: Ukraine, 62490, Kotlyary, 
str. Bezlyudivska, 5
Tel: +380577755999
e-mail: info@bmk.kh.ua
https://www.bmk.kh.ua/

Production of meat products.

COMPANY VEGA, LLC
Address: Ukraine, 01054 Kiev, 33-B, Yaroslavov Val.
Tel: +380504888869
e-mail: kovalchuk@utc-vega.com
www.utc-vega.com

Parts for agricultural machines.

КОМПАНІЯ 
ПРОМИСЛОВИХ ДЕТАЛЕЙ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 03680, Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9
Тел: +380504418723
e-mail: info@kpd-drive.com.ua
https://kpd-drive.com.ua

Забезпечення виробництв редукторами, мотор-ре-
дукторами, електродвигунами, пасами, шківами, кар-
данними валами, ланцюгами та іншими елементами 
приводів. ТОВ КПД працює на ринку України з 2006 року 
і виконує поставки зі складу та під замовлення. Серед 
наших партнерів є наступні компанії зі світовим іме-
нем: BENZLERS, BANDO, MGM, KEMPF та інші.

COMPANY OF INDUStr.IAL 
SPARE PARTS, LLC
Address: Ukraine, 03680, Kyiv,  
str. The Pine Family, 9
Tel: +380504418723
e-mail: info@kpd-drive.com.ua
https://kpd-drive.com.ua
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Production and sale of self-propelled sprayers and 
spreaders «Vodoley». Providing services of application of 
the UAN 32, plant protection products and liquid complex 
fertilizers by self-propelled sprayers.Modernization of soil 
tillage units for liquid fertilizers application.Production 
and sale of the spraying computers «Vodoley 1», 
guidance system «Vodoley 2», system for checking spray 
nozzles blockage; agribusiness management system 
«Agrosystem».

КОНСТАНТА-ХОЛДИНГ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 01001 Київ, Провулок 
Шевченка, 13/39
Тел: +380503284160
e-mail: polyakova2012@mail.ru
konstanta-ua.com

До складу групи компаній «Константа» входять 2 ком-
бікормових заводи, розташовані на території України: 
ТОВ «Константа-Фід»» (Донецька область, м. Костян-
тинівка, сел. Бересток, вул.  Докучаєва, 1) і ТОВ «КЗ 
«Константа»» (Житомирська область, с. Піски, вул. По-
льова, 3).Наше підприємство спеціалізується на ви-

КОМПЛЕКСНИЙ 
АГРОСЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 69008, Запоріжжя, 
вул. Експресівська, 26
Тел: +380504200357
e-mail: sale1@kas32.com
http://kas32.com/

Виробництво та продаж агротехнічних комплексів 
самохідних обприскувачів та розкидачів «Водолій». 
Надання послуги з внесення КАС, ЗЗР та рідких комп-
лексних добрив самохідними обприскувачами. Мо-
дернізація грунтообробних агрегатів для внесення 
рідких добрив з комп’ютером для точного землероб-
ства.Виробництво та продаж комп’ютерів обприску-
вачів «Водолій», агронавігаторів «Водолій», систем 
контролю забиття форсунок; систем управління агро-
підприємством.Мікроклонування рослин в умовах 
«in vitro»

COMPLEX AGROSERVICE, 
LLC
Address: Ukraine, 69008, Zaporizhia, 
str. Ekspresivska, 26
Tel: +380504200357
e-mail: sale1@kas32.com
http://kas32.com/
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КОРСАЛ, ТОВ
Адреса: Україна, 46000, Тернопіль, 
вул. Текстильна, 34
Тел: +380673503929
e-mail: sales1@korsal.com.ua
www.korsal.com.ua

ТОВ «КОРСАЛ» -  імпортер в Україну  зварювального 
дроту електродів та розхідного обладнання заво-
дів-виробників Індії, Китаю.Туреччини. А також вил-
кових навантажувачів і фронтальних навантажувачів 
торговоі марки TEREN.ТОВ «КОРСАЛ» пропонує ши-
рокий асортимент продукції за оптовими розцінка-
ми:Зварювальний дріт:- Обміднений;- Флюсовий;- З 
нержавіючої сталі;- Алюмінію;Прутки для зварюван-
ня;Електроди;Фронтальні навантажувачі TERENВил-
кові навантажувачі TERENВилкові навантажувачі ви-
робництва Японії (бувших в використанні)Деталі для 
навантажувачів складських, фронтальних.

KORSAL, LTD
Address: Ukraine, 46000, Ternopil, str. Tekstilna 34
Tel: +380673503929
e-mail: sales1@korsal.com.ua
www.korsal.com.ua

Korsal» Ltd. is an importer to Ukraine of welding wires 
of electrodes and removable equipment of factories-
manufacturers of India, China. Turkey. As well as forklift 
trucks and front loaders trade brand TEREN.Korsal LLC offers 

готовленні комбікормів і БМВД за найскладнішими 
рецептами, типовими та індивідуальними, а також 
предстартера європейської якості. На наших заводах 
ми маємо можливість виробляти 30 тисяч тон комбі-
корму на місяць. Із них 20 тисяч тон виготовляється 
ТОВ  «Константа-КОМБІКОРМ. Вся продукція сертифі-
кована.

KONSTANTA-HOLDING, LLC
Address: 39 Apt, 13 Tarasa Shevchenka Lane, Kyiv, 
01001, UKRAINE
Tel: +380503284160
e-mail: polyakova2012@mail.ru
konstanta-ua.com

The group of companies «Konstanta» is an Association 
of Enterprisers, which consists of 2 feed-mills located 
on the territory of Ukraine: «KONSTANTA FEED» LLC (1 
Dokuchaieva Str., Kostiantynivka town, Donetsk region) 
and «KONSTANTA – KOMBIKORM» LLC (3 Polyova Str., 
Pisky vill., Zhytomyr region). The group of companies 
«Konstanta» specializes in manufacture of animal feed 
and AVMA (albuminous vitamin-mineral additives) 
according to the most complex recipes, both standard and 
individual, as well as pre-starters of European quality.The 
capacity of the line is 15-18 t/h on a 3.5 mm matrix with 
standard feed. At our plants we have the opportunity to 
produce 30 thousand tons of feed per month. Among 
them, 20 thousand tons per month are produced at 
«KONSTANTA – KOMBIKORM» LLC.
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«Gazeta po-ukrainsky» - Ukrainian socio-political 
newspaper with regional pages and thematic headings, 
television program. Frequency: every Thursday. 
Subscription and retail. Total circulation: 251 635 
copies. Subscription index: 94522

КРАСНОКУТСЬКА 
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
САДІВНИЦТВА ІНСТИТУТУ 
САДІВНИЦТВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Адреса: Харківська обл., 62002, 
вул. Каразінська, 32, с. Основинці, 
Краснокутський р-н,
Тел: +380575631128
e-mail: krkut_dcc@meta.ua
http://sad-institut.com.ua/

Вирощування зернових.

a wide range of products at wholesale prices:Welding 
wire:- Flooded;- Flux;- Stainless steel;- Aluminum;Welding 
rods;Electrodes;TEREN Wheel LoadersTEREN forkliftsJapanese 
forklift (used in the future)Details for forklift .

КРАЇНА РЕКЛАМНО-
ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 03124, Київ,  
вул. Вацлава Гавела, 4
Тел: +380444968653
e-mail: kvd@gpu.ua
https://gazeta.ua

«Газета по-українськи» - українська суспільно-полі-
тична газета з регіональними сторінками, тематични-
ми рубриками та  телевізійною програмою.Періодич-
ність: щочетверга. Передплата та роздріб.Загальний 
тираж: 251 635 прим. Індекс 94522

KRAINA ADVERTISING 
NEWS AGENCY, LLC
Address: Ukraina, 03124, Kyiv, Vatslav Gavel, 4 str. 
Tel: +380444968653
e-mail: kvd@gpu.ua
https://gazeta.ua
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KRASNIANSKE SPECIALIZED 
ENTERPRISE «AGROMASH», 
LLC
Address: Ukraine, 23342, Krasnoe,  
str. Danila Nechaya, 2
Tel: +380674307939
e-mail: agromash.krasne@ukr.net
www.krasnagromash.vn.ua

Production of soil cultivation machinery.

КРЕДОБАНК, АТ
Адреса: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78а
Тел: +380322972747
e-mail: leasing@kredobank.com.ua
https://kredobank.com.ua

Банківська фінансова установа. Організаційну струк-
туру АТ «КРЕДОБАНК» формують Головний Банк і 88 
відділення. Надає послуги кредитування та лізингу.

KREDOBANK, JOINT STOCK 
COMPANY
Address: 79026, Ukraine, Lviv, Sakharov str. , 78a
Tel: +380322972747
e-mail: leasing@kredobank.com.ua
https://kredobank.com.ua

Banking Financial Institution.

KRASNOKUTSK RESEARCH 
STATION OF HORTICULTURE 
OF THE INSTITUTE OF 
HORTICULTURE OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE, STATE
Address: Kharkiv region, 62002,  
32 Karazinska Str. , village Osnovyntsi, 
Krasnokutskyi district,
Tel: +380575631128
e-mail: krkut_dcc@meta.ua
http://sad-institut.com.ua/

Growing cereals.

КРАСНЯНСЬКЕ СП 
«АГРОМАШ», ТОВ
Адреса: Україна, 23342, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2
Тел: +380674307939
e-mail: agromash.krasne@ukr.net
www.krasnagromash.vn.ua

Виробництво ґрунтообробної техніки.
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Supply and sale of Vredestein tires for trucks and 
agricultural machinery.

ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
Адреса: Україна, 08335, с. Іванків, 
вул. Харківська, 1в.
Тел: +380676565406
e-mail: secretar@agrosvit.com
https://ltec.com.ua/

Компанія «Ландтехнік» - імпортер сільськогосподарської 
та спецтехніки в Україну. Сільськогосподарська техніка, 
яку ми пропонуємо, представлена всесвітньо відомими 
брендами, лідерами в своїх галузях: Schulte, CoupEco, 
Suokone, Kello-bilt, Husqvarna, Quivogne, Househam, PC-
Staal, Cicoria, Agrokraft, Ziegler, Watermaster, KingTony.Ми 
допоможемо оптимізувати Ваші витрати, пропонуючи 
якісну техніку з досвідом:  б \ в комбайни, трактори, 
телескопічні навантажувачі, оборотні плуги, прес-підби-
рачі, посівні агрегати.Наша компанія пропонує широкий 
асортимент запасних частин до імпортної сільськогоспо-
дарської техніки та послуги професійної сервісної служби.

LANDTECHNIK, LLC
Address: Ukraine, 08335, Ivankov, Kharkovskay 
str. 1-V
Tel: +380676565406
e-mail: secretar@agrosvit.com
https://ltec.com.ua/

ЛАЙВСТОК4ЕКСПОРТ, ТОВ
Адреса: Україна, 04050, м. Київ, вул. Миколи 
Пимоненка, 13, корпус 1В, офіс 31
Тел: +380673141007
e-mail: administr.ation@livestock4export.com
Відгодівля худоби.

LIVESTOCK4EXPORT, LLC
Address: Ukraine, 04050, Kyiv, Mykola Pymonenko 
Str. , house 13, building 1B, office 31
Tel: +380673141007
e-mail: administr.ation@livestock4export.com

Cattle fattening.

ЛАНДМАНН, ТОВ
Адреса: Україна, 49019, м. Дніпро, 
вул. Академіка Белелюбського, 36, офіс 712
Тел: +380676416771
e-mail: office@landmann.com.ua

Поставка та продаж шин бренду Vredestein для ван-
тажної і сільськогосподарської техніки.

LANDMANN, LLC
Address: Ukraine, 49000, Dnipro city, Academician 
Belelyubsky str., 36
Tel: +380676416771
e-mail: office@landmann.com.ua
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Equipment for service stations from the company 
«Grand Instr.ument».

ЛЕНДАГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, м.Київ,  
вул. Горлівська, 226/228
Тел: +380991747204
e-mail: office@landagro.com.ua
landagro.com.ua

ТОВ «ЛАНДАГРО» - офіційний дилер сільськогосподар-
ської техніки FANTINI SRL. Наша компанія спеціалізу-
ється на поставці кукурудзяних і соняшникових жаток, 
оригінальних запасних частин до техніки Fantini та ін-
ших світових виробників. На всю реалізовану нами тех-
ніку надається гарантійне та сервісне обслуговування.

LANDAGRO, LLC
Address: Ukraine, 02121, Kiev,  
str. Gorlovskaya 226/228
Tel: +380991747204
e-mail: office@landagro.com.ua
landagro.com.ua

LLC «LANDAGRO» - the official dealer of agricultural 
machinery FANTINI SRL. Our company specializes in the 
supply of corn and sunflower headers, original spare 
parts Fantini and other world manufacturers. On all sold 
equipment we provide warranty and service.

Company «Landtechnik» is an importer of agricultural 
and special equipment in Ukraine.The agricultural 
machinery we offer is represented by the world-famous 
brands, leaders in their fields: Schulte, CoupEco, Suokone, 
Kello-bilt, Husqvarna, Quivogne, Househam, PC-Staal, 
Cicoria, Agrokraft, Ziegler, Watermaster, KingTony.
We will help you optimize your expenses by offering 
quality equipment with experience: combine harvesters, 
tractors, telescopic loaders, reversible plows, press-
pickers, sowing units.Our company offers a wide range 
of spare parts for imported agricultural machinery and 
services of professional service.

ЛАУНЧ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, Харків, вул. Шевченка, 317
Тел: +380969399772
e-mail: tender@launch.ua
https://www.grandinstr.ument.ua/

Устаткування для СТО від компанії «Гранд Інстру-
мент».

LAUNCH UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, Kharkiv, str. Shevchenko, bldg. 317
Tel: +380969399772
e-mail: tender@launch.ua
https://www.grandinstr.ument.ua/
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для с/г та вантажної техніки. Офіційний представник 
Scharmueller(Австрія), Orlandi(Італія).

LMV-33, LLC
Address: Ukraine, 32300, Kamenets-Podilsky, 
str. Matrosova, 1A
Tel: +380384931420
e-mail: autolmv33ltd@ukr.net
www.lmv.com.ua

Official importer manufacturer of coupling system in 
agriculture and lorry and heavy trucks Scharmueller 
(Austr.ia), Orlandi (Italy).  Manufacturer of wiring 
harnesses.

ЛОГІСТІК КОМПАНІ, ПП
Адреса: Україна, 49006, м.Дніпро, 
вул. Талліннська 4
Тел: +380676346830
e-mail: logistikkompani@gmail.com
http://www.logisticcompany2014.com/

ЛОГІСТІК КОМПАНІ займається перевезенням ван-
тажів різного ступеня складності в міжнародному 
сполученні. Індивідуальний підхід щодо оптимізації 
доставки вантажу. Повний інформативний і докумен-
тальний супровід під час перевезення вантажу, до 
моменту вивантаження. Контакти: +380 67 634 6830, 
+380 67 620 3160

ЛИПКОВАТІВСЬКИЙ 
АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, 
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Адреса: Україна, 63221, Липкуватівка, 
вул. Доценка 1
Тел: +380574043012
e-mail: info@lipdak.in.ua
lipdak.in.ua

Вирощування органічної продукції рослинництва.

LYPKOVATIVKA 
AGRICULTURAL COLLEGE, 
STATE PROPERTY
Address: Ukraine, 63221, Lipkovatovka, 
str. Dotsenka 1
Tel: +380574043012
e-mail: info@lipdak.in.ua
lipdak.in.ua

Growing organic crop products.

ЛМВ-33, ТОВ
Адреса: Україна, 32300, Кам’янець-
Подільський, вул. Матросова, 1/А
Тел: +380384931420
e-mail: autolmv33ltd@ukr.net
www.lmv.com.ua

Виробництво кабельно-провідникової продукції. Ре-
алізація тягово зчеплювальних систем і механізмів 
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Production of elevator equipment. Manufacturing of mine 
grain dryers. Equipment for storage and transportation of 
grain.

ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ, 
ТДВ
Адреса: Україна, 79041, Львів, Городоцька 205
Тел: +380504300928
e-mail: sales@lvivagromash.com
http://lvivagromash.com

Львівагромашпроект - одна з провідних компа-
ній-виробників техніки та обладнання для захисту 
рослин на теренах Східної Європи.Постійний рівень 
розвитку сільського господарства та високотехно-
логічний прогрес надихає нас на створення нової 
потужної, якісної та інноваційної техніки.Використо-
вуючи багаторічний досвід конструювання машин 
для захисту рослин, підприємство розробило та 
налагодило виробництво цілого ряду продуктів, які 
відповідають вимогам та потребам сучасних сіль-
госпвиробників різних масштабів.Для створення 
техніки з найвищим рівнем якості, наша компанія 
використовує комплектуючі провідних світових ви-
робників.

LOGISTIC COMPANY, PE
Address: Ukraine, 49006, Dnepr, Tallinnskaya Str. 4
Tel: +380676346830
e-mail: logistikkompani@gmail.com
http://www.logisticcompany2014.com/

LOGISTIC COMPANY engages in transportation of loads of 
different degree of complication in an international report. 
Individual approach is in relation to optimization of delivery a 
load. Complete informing and documentary accompaniment 
during transportation of load, to the moment of unloading. 
Contacts: +380 67 634 6830, +380 67 620 3160

ЛУБНИМАШ, ПП
Адреса: Україна, 37500, Лубни, просп. 
Володимирський, 110/1
Тел: +380536161015
e-mail: info@lubnymash.com
https://lubnymash.com

Виробництво елеваторного обладнання. Виготовлен-
ня шахтних зерносушарок. Обладнання для зберіган-
ня та транспортування зерна.

LUBNYMASH, PE
Address: Ukraine, 37500, Lubny, Vladimirsky 
avenue, 110/1
Tel: +380536161015
e-mail: info@lubnymash.com
https://lubnymash.com
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Sale of tractors of the ArmaTrac brand, OZDUMAN industr.
ial cultivators, DONDER mineral fertilizer spreaders, 
JYMPA deep plows, gardening equipment, spare parts

МАНУПАКЕДЖИНГ 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 03142, Київ, вул. Малинська, 18
Тел: +380445373147
e-mail: info@manuli.ua
manuli-agri.com.ua

Працюючи на ринку України з 1997 року, компанія 
«Манулі Україна Лтд.» займається комплексними 
рішеннями для завершальних стадій упаковки. 
«Манулі Україна Лтд.» - ексклюзивний дистриб’ютор  
MANULI STRETCH (Німеччина) – стретч-плівка для сі-
нажу AGRIFLEX, дистриб’ютор SILOFLEX плівка для си-
лосних ям, MANUAGRI шпагат сінов’язальний, AGRINET 
сітка для тюків, від кращих європейських виробників.

MANUPACKAGING 
UKRAINE, LTD
Address: Ukraine, 03142, Kyiv, str. Malinska, 18
Tel: +380445373147
e-mail: info@manuli.ua
manuli-agri.com.ua

The company «Manuli Ukraine LTD.» has been working in 
Ukraine since 1997 and is engaged in a comprehensive 

LVIVAGROMASHPROEKT, 
ADL
Address: Ukraine, 79041, Lviv, str. Horodotska 205
Tel: +380504300928
e-mail: sales@lvivagromash.com
http://lvivagromash.com

«Lvivagromashproekt» - Ukrainian company whose staff 
has more than 50 years creating new and improving 
existing designs of machines and equipment for 
application of plant protection products.

МАЗУРТЕХСЕРВІС, ПП
Адреса: Україна, 08801, Миронівка, 
вул. Соборності, 69а
Тел: +380672433676
e-mail: mazurtechservice@gmail.com
www.mir-mts.com.ua

Продаж тракторів бренду ArmaTrac, сівалок для тех-
нічних культур OZDUMAN, розкидачів мінеральних 
добрив DONDER, глибокорозпушувачів JYMPA, техніки 
для садівництва, запчастин

PRIVATE COMPANY «MTS», PC
Address: Ukraine, 08801, Mironivka, 
str. Sobornosti, 69a
Tel: +380672433676
e-mail: mazurtechservice@gmail.com
www.mir-mts.com.ua
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MASHZAVOD «TEHNIKA» LTD. serially and according to 
TU produces diesel pumping stations, pumping units 
for irrigation, reclamation agriculture. The main part of 
the products is accounted for by the individual technical 
requirements of our customers. Stations are made as 
stationary and mobil design.

МАШЗАВОД 
АГРОСИСТЕМА ПЛЮС, ТОВ
Адреса: М.КИЇВ,03127, Вул. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 
10А, оф.100
Тел: +380675662446
e-mail: agrosystemplus@gmail.com
www.agro-sys.com

Основним напрямком господарської діяльності під-
приємства є виробництво та реалізація устаткування 
для тваринництва, а саме різноманітні модифікації 
конвеєрів скребкових гноєприбиральних, призначе-
них для збирання гною.

MACHINE FACTORY 
AGROSYSTEM PLUS, LLC
Address: KYIV,03127, Str. Heroiv Oborony,10A, of.100
Tel: +380675662446
e-mail: agrosystemplus@gmail.com
www.agro-sys.com

solution for the final stages of packing. «Manuli Ukraine 
LTD.» - Exclusive distr.ibutor MANULI Str.ETCH ( Germany) 
- str.etch films for silage AGRIFLEX , distr.ibutor SILOFLEX 
film for silage pits, MANUAGRI twine Hay knitting , 
AGRINET net bale from the best European manufacturers.

МАШЗАВОД «ТЕХНІКА», 
ТОВ
Адреса: м. Київ вул. Велика Кільцева 4Ж,03170, 
Україна
Тел: +380445373191
e-mail: mztehnika@gmail.com
mz-tehnika.com.ua

ТОВ «МАШЗАВОД «ТЕХНІКА » серійно та згідно ТУ ви-
робляє дизельні насосні станції, насосні агрегати для 
поливу, меліорації агрокультур. Основна частина про-
дукції, що випускається,  припадає на індивідуальні 
технічні вимоги наших клієнтів. Станції виготовля-
ються як стаціонарні так і на шасі.

MASHZAVOD TEHNIKA, LTD
Address: 4J, Velyka Kiltseva Str. , Kyiv, 03170, 
Ukraine
Tel: +380445373191
e-mail: mztehnika@gmail.com
mz-tehnika.com.ua
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МЕГА-ПРЕС ГРУП, ТОВ
Адреса: УкраЇна, Київ, вул. Метробудівельна, 5-а
Тел: +380970250488
e-mail: 00970250488@ukr.net

Видавництво.

MEGA-PRES GRUP, LLC
Address: Ukraine, Кyiv, st. Metrostroevskaya, 5-а
Tel: +380970250488
e-mail: 00970250488@ukr.net

DRUK.

МЕРИДІАН 34, ТОВ
Адреса: Україна, 08400, Переяслав-
Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31
Тел: +380674034060
e-mail: meridian_34@ukr.net

MERIDIAN 34, LLC
Address: Ukraine, 08400, Pereyaslav-
Khmelnytskyi, str. Heroyiv Dniprar, 31
Tel: +380674034060
e-mail: meridian_34@ukr.net

The main direction of economic activity of the enterprise 
is production and realization of the equipment for 
animal husbandry, namely various modifications of 
the conveyors of scraper manure cleaning intended for 
manure collection.

МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД «САНФЛОРОМАШ», 
ТОВ
Адреса: Україна, 61106, Харків, 
вул. Індустріальна,17
Тел: +380676120226
e-mail: sunfloromash@gmail.com
sunfloromash.com

Машинобудівний завод «Санфлоромаш» - це інтен-
сивно розвивається, яке спеціалізується на вироб-
ництві надійної сільськогосподарської техніки для 
збирання врожаю Преміум-класу.

SUNFLOROMASH, LTD
Address: Ukraine, 61100, Kharkiv, Industr.ialna str. 17
Tel: +380676120226
e-mail: sunfloromash@gmail.com
sunfloromash.com

Machine-building plant «Sunfloromash» is an intensively 
developing company that specializes in the production of 
reliable agricultural equipment for harvesting Premium Class.
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Випробувана по всьому світу система обробітку 
ґрунту Mzuri Pro-Till довела свою ефективну роботу у 
всіх ґрунтових умовах.На тлі зростання виробничих 
витрат для збереження і збільшення прибутковості 
в нинішніх умовах необхідно впровадження інно-
ваційних технологій виробництва таких як смуговий 
обробіток грунту Mzuri Pro-Till.

MZURI TECH, LLC
Address: Ukraine, 61002, city Kharkiv,  
str. Darwin, d. 6, sq. 78
Tel: +380675746545
e-mail: service@mzuri.in.ua
https://mzuri.in.ua/

Proven worldwide tillage system Mzuri Pro-Till proven 
to be an effective work in all soil conditions. Against 
the backdrop of rising production costs to maintain 
and increase profitability in the current conditions it is 
necessary the introduction of innovative technologies 
such as Mzuri Pro-Till Soil str.ip processing.

МІДАС-ТРЕЙД, ПП
Адреса: Україна, 43000, м.Луцьк, 
вул. Карбишева 2
Тел: +380679172253
e-mail: musnatali86@gmail.com
http://midaspack.com/

МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ
Адреса: 04080, м.Київ, вул. В.Хвойки, 15/15
Тел: +380979766696
e-mail: mplast@meta.ua
mplastr. com.ua

Компанія ТОВ «Металпласт» є виробником продук-
ції з ПВХ (труби, сідла, фітинги), яка призначена для 
монтажу самосплавної системи гноєвидалення і тру-
би для водопостачання в сучасних свинокомплексах. 
Також  ТОВ «Металпласт» виробляє  індивідуальні бу-
диночки та поїлки для ВРХ.

METALPLAST, LTD
Address: 04080, Kyiv citym,Vikentiya Khvoiki str. ,15/15
Tel: +380979766696
e-mail: mplast@meta.ua
mplastr. com.ua

The company «Metalplast» is a manufacturer of PVC 
products (pipes, saddles, fitting), wich is designed for 
mounting samosplavnoyi hnoyevydalennya system and 
pipes for water supply in modern pig. Also «Metalplast» 
produces individual houses for calves.

МЗУРІ ТЕХ, ТОВ
Адреса: Україна, 61002, Харків, вул. Дарвіна, 
6, кв. 78
Тел: +380675746545
e-mail: service@mzuri.in.ua
https://mzuri.in.ua/
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Ексклюзивні представники і прямі імпортери швей-
царського моторного масла бренду Midland Oil.

MIDLAND OIL UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 03067, Kyiv,  
str. Garmatna, 38A, off. 613/1
Tel: +380667239488
e-mail: d.g@midland.ua
midland.ua

Exclusive representatives and direct importers of the 
Swiss brand Midland Oil.

МІКРОН АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 49000, Дніпро,  
вул. Валентина Ларіонова, 145
Тел: +380503428080
e-mail: mikron-agro@i.ua
http://mikronagro.com.ua/

ТОВ «МІКРОН АГРО» - молода, але амбітна компанія, яка 
постачає тільки якісне обладнання та витратні матеріали 
для сільськогосподарських комплексів. Ми є ексклюзив-
ними представниками таких європейських компаній, 
як Aktiv Puls (Німеччина), Deltex (Франція), Шведофф, 
Салуте (Білорусія). Також глибоко співпрацюємо з Поль-
щею, і звичайно ж в нашому арсеналі є товари вітчиз-
няних виробників. Ми цінуємо в першу чергу якість 
продукції, тому можемо гарантувати нашим клієнтам 
надійність обладнання, що постачається і якість витрат-

Виробництво та продаж м’яких поліпропіленових кон-
тейнерів мішків типу «Біг Бег» вантажопідйомністю до 
2000 кг, що використовуються для фасування, зберіган-
ня та транспортування сипучих харчових та не харчо-
вих вантажів: добрива, цемент, сухі будівельні суміші, 
хімікати, кварцовий пісок, зерно, комбікорми, премік-
си, графіт, відходи, порошки, цукор, борошно та ін

MIDAS-TRADE, PE
Address: UKRAINE, 43000, LUTSK,  
KARBYSHEVA Str. 2
Tel: +380679172253
e-mail: musnatali86@gmail.com
http://midaspack.com/

Production and sale of Big Bags «FIBC» type with a 
carrying capacity of up to 2000 kg, used for packing, 
storage and transportation of loose food and non-food 
cargoes: fertilizers, cement, dry building mixtures, 
chemicals, quartz sand, grain, mixed fodder , premixes, 
graphite, waste, powders, sugar, flour, etc.

МІДЛАНД ОЙЛ УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 03067, Київ, 
 вул. Гарматна, 38А, оф. 613/1
Тел: +380667239488
e-mail: d.g@midland.ua
midland.ua
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MINERALIS UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 01042, Kyiv, Chigorin str. 18, 
office 414
Tel: +380442867705
e-mail: office@mineralis.com.ua
www.mineralis.com.ua

Рroduction and sale of microfertilizers and biological 
products

МІНІ-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 08131, Софіївська Боршагівка, 
вул. Пушкіна, 24Ж
Тел: +380983886731
e-mail: miniagro.com.ua@gmail.com
https://miniagro.com.ua

Компанія «Міні-Агро» - Перший національний 
оператор з продажу міні-тракторів потужністю 
від 12 до 120 к.с.    У нас Ви маєте можливість 
подивитися, пройти тест-драйв і придбати мі-
ні-трактор відомих торгових марок ZOOMLION, 
DONGFENG, LOVOL, JINMA, XINGTAI, БУЛАТ, SHIFENG, 
SOLIS, BRANSON, ORION під будь-які потреби Ва-
шого бізнесу або для обробки землі.  Представ-
ництва Компанії «Міні-Агро» розташовані в бага-
тьох містах України.

них матеріалів, про що свідчать сертифікати на всю про-
дукцію. Співвідношення «низька ціна-висока якість» -є 
основоположним принципом роботи компанії!

MIKRON AGRO, LLC
Address: Ukraine, 49000, Dnipro,  
str. Valentina Larionova, 145
Tel: +380503428080
e-mail: mikron-agro@i.ua
http://mikronagro.com.ua/

MIKRON AGRO LLC is a young but ambitious company that 
supplies only high-quality equipment and consumables for 
agricultural complexes. We are exclusive representatives of such 
European companies as Aktiv Puls (Germany), Deltex (France), 
Shvedoff, Salutem (Belarus). We also work closely with Poland, 
and of course in our arsenal there are goods of domestic 
manufacturers. First of all, we value the quality of products, 
therefore we can guarantee our customers the reliability of 
the equipment supplied and the quality of consumables, as 
evidenced by certificates for all products. The ratio of «low price-
high quality» - are the fundamental principle of the company!

МІНЕРАЛІС УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна,01042, Київ, вул. Чигоріна 18, 
оф.414
Тел: +380442867705
e-mail: office@mineralis.com.ua
www.mineralis.com.ua

Виробництво та реалізація мікродобрив та біопрепаратів
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молока: власники, директори, менеджери і фахівці 
ферм. 

Ключова тематика: 
• Бізнес-стратегії – історії успіху українських і зару-

біжних виробників молока. 
• Технології – результати досліджень і практичний 

досвід. 
• Управління та економіка – особливості організації 

роботи і управління промисловими молочними 
фермами. 

• Аналіз ринку молока і кормів, прогнози виробництва.

MILK AND FARM, 
MAGAZINE
20300, Cherkasy reg., Uman town, 3 Ivana Gonty str.
+380672360167
molokoiferma@dykun.com.ua

Ukrainian branch magazine. It comes out 6 times per year. 
Volume – up to 120 pages of full-color print. The main 
audience is industrial milk producers: owners, directors, 
managers and specialists of the farms. 

Key topics: 
• Business strategies – history of success of Ukrainian 

and foreign milk producers. 
• Technology – research results and practical experience. 

MINI-AGRO, LLC
Address: Ukraine, 08131, Sofiyivska Borshahivka, 
str. Pushkin, bldg. 24G
Tel: +380983886731
e-mail: miniagro.com.ua@gmail.com
https://miniagro.com.ua

Mini Agro Company – is the first national operator 
of selling mini tractors with a capacity of 12 to 120 hp  
Here you have the opportunity to look, pass a test drive 
and buy a mini tractor of the famous brands ZOOMLION, 
DONGFENG, LOVOL, JINMA, XINGTAI, BULAT, SHIFENG, 
SOLIS, BRANSON, ORION for any needs of your business 
or for the cultivation of the land.  Representatives of Mini-
Agro Company are located in many cities of Ukraine.

МОЛОКО І ФЕРМА, 
ЖУРНАЛ
20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Івана 
Гонти, 3
+380672360167
molokoiferma@dykun.com.ua

Всеукраїнський галузевий журнал. Виходить 6 разів 
на рік. Обсяг – до 120 сторінок повнокольорового 
друку. Основна аудиторія – промислові виробники 
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Компанія «Моторімпекс» пропонує широкий асорти-
мент гідравлічного обладнання для мобільної техніки 
- трактори, комбайни, навісне обладнання для сіль-
ськогосподарської техніки, екскаватори, навантажу-
вачі, бульдозери, крани, транспортери, і т. п.Вимоги 
до мобільнї гідравліки - максимальна продуктив-
ність при максимальній енергоефективності, високі 
стандарти безпеки і надійності в важких умовах екс-
плуатації, що досягаються за рахунок високого опору 
зовнішнім факторам, невеликих габаритів, малої 
ваги, високої питомої потужності, корозійної стійкості 
та простоти обслуговування.Ми поставляємо спеціа-
лізовану продукцію, вироблену з найсуворішим стан-
дартами якості, відповідну найжорсткішим вимогам 
по експлуатації, підвищуючи продуктивність і надій-
ність.

MOTORIMPEX, LTD
Address: Ukraine, 61105, Kharkov,  
str. Kirgizskaya, 94/1
Tel: +380577136162
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
motorimpex.ua

Company «Motorimpex» proposes a wide range of 
hydraulic equipment for mobile machineries – tractors, 
combines, attachments for agricultural machinery, 
excavators, loaders, bulldozers, cranes, conveyors, and 
so on.Requirements for mobile hydraulics – maximum 
performance at maximum efficiency, high standards 

• Management and economics – peculiarities of organization 
and management of industrial dairy enterprises. 

• Analysis of dairy and feed markets, production forecasts.

МОРОЗ РОМАН ІВАНОВИЧ, 
ФОП
Адреса: 37545. Україна, Полтавська область, 
Лубенський район, с. Нижній Булатець, 
вул. Свято-Покровська,31
Тел: +380501363655
e-mail: mooz7577@gmal.com

Виробництво сільськогосподарської техніки.

MOROZ ROMAN 
IVANOVYCH, SP
Address: 37545. Ukrayina, Poltavs’ka oblast’, 
Lubens’kyy rayon, s. Nyzhniy Bulatets’, vul. 
Svyato-Pokrovs’ka,31
Tel: +380501363655
e-mail: mooz7577@gmal.com
Vyrobnytstvo sil’s’kohospodars’koyi tekhniky.

МОТОРІМПЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 61105, Харків, вул. Киргизька, 94/1
Тел: +380577136162
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
motorimpex.ua
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вих ущільнень. Гідравлічні циліндри з ущільненнями ТМ 
«RINGROUP» затребувані у 39 країнах світу.

MPI-AGRO, LLC
Address: Ukraine, 72311, Melitopol,  
Kakhovskoe highway , 3/5
Tel: +380686666444
e-mail: mpi1@ringroup.com.ua
http://ringroup.com.ua/

LLC «MPI-AGRO» was established in 2006 and currently 
trademark «RINGROUP» is the absolute leader in the production 
of hydraulic seals in Ukraine, and also has a partnership with 
CIS and European countries. We have established a trusting 
relationships with our partners, because in the production 
of our seals only high-quality raw materials of the world’s 
leading brands are used. We produce a wide range of standard 
products by injection molding, and also provide the possibility 
of making molds according to your individual demands.      For 
the production of our high-quality seals highly technological 
equipment is used. ТМ «RINGROUP» is aimed that you will be 
able to receive quality products by competitive prices.

МРС ЕЛЕКТРОНІК, ТОВ
Адреса: Україна, 03058, Київ,  
Леванєвського, № 6, офіс 82
Тел: +380671774500
e-mail: sergii.pivnov@mrs-electronic.de
mrs-electronic.com.ua

of safety and reliability in heavy duty exploitation, 
achievable through high resistance to external factors, 
small dimensions, low weight, high specific power, 
corrosion resistance and ease of maintenance.We 
supply specialized products, produced according to the 
str.ictest quality standards, corresponding to toughest 
requirements for use, improving performance and 
reliability.

МПІ-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 72311, Мелітополь,  
Каховське шосе, 3/5
Тел: +380686666444
e-mail: mpi1@ringroup.com.ua
http://ringroup.com.ua/

«МПІ-АГРО» ТМ «RINGROUP» виробляє полімерні гідрав-
лічні ущільнення та пластикові деталі до сівалок методом 
лиття під тиском, а також прокладки та ремонтні набори 
до вантажної, сільськогосподарської, дорожньо-буді-
вельної, комунальної та іншої спеціальної техніки. За роки 
праці нашими постійними партнерами стали виробники 
гідравліки, підприємства оптової і роздрібної торгівлі та 
ремонтно-технічні організації, які довіряють нам тому, що 
у виробництві ми застосовуємо тільки якісну сировину, та 
досвід провідних світових виробників. Завдяки цьому 
використання гідравлічних ущільнень ТМ «RINGROUP» 
здатне збільшити міжремонтний ресурс гідроциліндрів 
до чотирьох разів у порівнянні з використанням гумо-
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whose development and production is based on 
individual customer requirements. Professional 
project management and the high standard of quality 
in all areas result in first-class products. We inspire 
you with our partnership approach and future-
oriented solutions. Teamwork, trust and a passion for 
electronics form the basis for mutual success.

МУЛЬТИКОПТЕР УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: 63540, Харківська обл., Чугуївський 
район, село Коробочкине, вул. Ростовська, 7
Тел: +380735252323
e-mail: mcopter.ua@gmail.com
www.multicopter.com.ua

Наша компанія надає для АПК спеціалізовані безпілотні 
літальні апарати, які забезпечують виконання ряду сіль-
ськогосподарських завдань з високою ефективністю: 
• Інспекція та моніторинг полів; 
• Внесення ЗЗР та мікродобрив (в тому числі деси-

кація);
• Внесення трихограми за допомогою дронів; 
• Боротьба з гризунами; 
• Посів дрібносем’яних культур;

Наша компанія здійснює продаж, гарантійне та сер-
вісне обслуговування, навчання операторів.Надаємо 
послуги з обробки полів ЗЗРі внесення трихограми.

MRS Electronic GmbH, Німеччина, є провідним вироб-
ником CAN BUS контролерів, реле, шлюзів та дисплеїв 
для автомобільного транспорту, управління гідрав-
лічними системами, а також транспорту спеціального 
призначення в різних галузях в Німеччині та Західній 
Європі із досвідом більш ніж 20 років. Завдяки мож-
ливості програмувати контролери досягається мета 
інтелектуального управляння електрообладнанням 
на транспорті. Допомогаємо створювати логічні схе-
ми управління. Наші вироби проходять найжорсткіші 
тестування на відповідність Європейському стандар-
ту IATF 16949:2016 і Німецькому стандарту E1 і мають 
високий ступінь захисту від впливу води, пилу і вібра-
цій, що забезпечує безперебійну функціональність 
виробу в найнесприятливіших умовах роботи. Маємо 
офіс у Києві, та повноцінну технічну підтримку.

MRS ELECTRONIC, GMBH & 
CO. KG
Address: Ukraine, 03058, Kyiv,  
Levanevskoho, bldg. № 6, office 82
Tel: +380671774500
e-mail: sergii.pivnov@mrs-electronic.de
mrs-electronic.com.ua

MRS Electronic - your str.ong partner for compact 
controls. The broad product portfolio consists of 
products in the areas of controllers, gateways, HMI 
systems and relays. The offering to you is topped 
off with our test systems for power semiconductors, 
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Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 
надає повний комплекс послуг з фінансового лізингу 
сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизня-
ного та іноземного виробництва.

NATIONAL JOINT-
STOCK COMPANY 
«UKRAGROLEASING», 
STATE PUBLIC JOINT STOCK 
COMPANY
Address: Mechnikova str. , 16-A, Kiev, 01021
Tel: +380442543068
e-mail: ukragroleasing@i.ua
www.ukragroleasing.com.ua

National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» provides 
a full range of services in financial leasing of agricultural 
machinery and equipment of domestic and foreign 
production.

НВК «АВАТАР», ТОВ
Адреса: Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Казимира Малевича, 84
Тел: +380682019800
e-mail: krivchenko@ukr.net

Виробництво і реалізація мікродобрива «Аватар-2» 
призначеного для використання в сільському госпо-
дарстві, колективними і фермерськими господар-

MULTICOPTER UKRAINE, 
LTD
Address: 63540, reg. Kharkiv, distr. Chuhuiv, 
village Korobochkine, Rostovska str. , b. 7
Tel: +380735252323
e-mail: mcopter.ua@gmail.com
www.multicopter.com.ua

Our company provides specialized unmanned aerial 
vehicles for the agro-industr.ial complex, which ensure 
the implementation of a number of agricultural tasks 
with high efficiency:- Inspection and monitoring of 
fields- The introduction of plant protection products 
and micronutrients (including desiccation);- Making 
trichogram with drones;- Fight against rodents;- 
Sowing of small seed crops;Our company carries out 
the sale, warranty and service, training of operators.We 
provide services for the processing of plant protection 
productsand the introduction of the trichogram.

НАЦІОНАЛЬНА 
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«УКРАГРОЛІЗИНГ», ДПАТ
Адреса: вул. Мечникова, 16-А, м. Київ, 01021
Тел: +380442543068
e-mail: ukragroleasing@i.ua
www.ukragroleasing.com.ua
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датки, мости, ШРУСи, паливні насоси високого тиску і 
інше. Ресурс механізмів збільшується більш ніж в 2 
рази, а витрата палива знижується на 10-15%.

MEGAFORCE, LLC
Address: Ukraine, 49101, Dnipro, 
str. Sichovykh Str.iltsiv 43
Tel: +380676346189
e-mail: mascart@megaforce.net.ua
www.megaforce.net.ua

Megaforce- tribotechnical tool, nanomodifiers of friction, 
silicate - fullerene composition for rubbing surfaces, 
which refers to renovators.Megaforcel composition is 
designed to handle the details and mechanisms, including 
the road, in order to increase their wear resistance, as well 
as restoration of these items, if they are already worn out, 
by getting in the zone, anti friction metal-silicatecarbon 
layer (carbon in the form of fullerenes).Composition 
produced in liquid form and in the form of grease. It’s 
used as an additive in oil, greases and technical fluids 
(technological, hydraulic, etc.).

НЕО АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 47144, с. Великі Дедеркали, 
вул. Центральна, 76К
Тел: +380674638292
e-mail: info@neoagro.com.ua
neoagro.com.ua

ствами, а також власниками присадибних і дачних 
ділянок для сільського господарства.

SCIENTIFIC-PRODUCTION 
COMPANY  «AVATAR», LLC
Address: Ukrаine, 03150, Kyiv, buld.  
84 Kazimir Malevich str. 
Tel: +380682019800
e-mail: krivchenko@ukr.net

Production and sale of microfertilizer «Avatar-2» is 
intended for use in agriculture, collective and farms, 
as well as owners of homesteads and cottages for 
agriculture.

НВФ «МЕГАФОРС», ТОВ
Адреса: Україна, 49101, Дніпро,  
вул. Січових Стрільців, 43
Тел: +380676346189
e-mail: mascart@megaforce.net.ua
www.megaforce.net.ua

Підприємство виготовляє сполуку силікато-фулере-
нову  (ССФ) Торгівельної марки «МЕГАФОРС», яка від-
носиться до РЕНОВАТОРІВ. «МЕГАФОРС» застосуються 
як добавка в олії і мастила в усі види промислового 
устаткування, в транспорті і в техніці для сільського 
господарства. З її допомогою відновлюються двигу-
ни, коробки передач, в тому числі автоматичні, раз-
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JCB, Manitou, as well as original spare parts for it, 
high-quality and timely warranty and post-warranty 
service service.

НОВИЙ ЕЛЕВАТОР, ТОВ
Адреса: Украина, 93400, Луганская обл., 
м. Северодонецк, ул. Богдана Лищины, 24-Б
Тел: +380981177711
e-mail: newelevator.office@gmail.com
http://new-elevator.com.ua

Виробництво обладнання для сушіння зерна, 
виробництво теплогенераторів, виробництво 
обладнання для чищення зерна, виробництво 
обладнання для транспортування зерна, сушіння 
зерна

NEW ELEVATOR, LTD
Address: Ukraine, 93400, Luhansk region, 
Severodonetsk, str. Bogdan Lishchina, 24-B
Tel: +380981177711
e-mail: newelevator.office@gmail.com
http://new-elevator.com.ua

Production of equipment for grain drying, production 
of heat generators, production of equipment for 
grain cleaning, production of equipment for grain 
transportation, grain dryin.

Компанія NeoAgro є сполучною ланкою для україн-
ських користувачів сільськогосподарської техніки та 
європейських фермерів або дилерів, які продають 
техніку.Ми працюємо на користь вже наявних та по-
тенційних клієнтів: надаємо консультації з вибору тех-
ніки, ділимося з аграріями європейським досвідом і 
новими тенденціями на аграрному ринку, при потребі 
допомагаємо отримати фінансування.Ми пропонує-
мо нову техніку Capello, SEM, FMG, ER.MO, Rich Land, 
та вживану техніку Claas, John Deere, Lemken, Kuhn, 
Amazone, JCB, Manitou, а також оригінальні запасні 
частини до неї, якісне та своєчасне гарантійне та по-
стгарантійне сервісне обслуговування.

NEO AGRO, LLC
Address: Ukrayina, 47144, s. Velyki Dederkaly,  
vul. Tsentral’na, 76K
Tel: +380674638292
e-mail: info@neoagro.com.ua
neoagro.com.ua

NeoAgro is a connecting point for Ukrainian 
agricultural machinery users and European farmers 
or dealers who sell machinery.We work in favor of 
already existing and potential clients: we provide 
advice on the choice of technology, share with farmers 
the European experience and new trends in the 
agrarian market, if necessary, help to get financing.
We offer new Capello, SEM, FMG, ER.MO, Rich Land 
and used Claas, John Deere, Lemken, Kuhn, Amazone, 
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ОВОЧІ ТА ФРУКТИ, 
ЖУРНАЛ
Адреса: Україна, 03083, Київ, Пр-т Науки, 54-б, оф. 8
Тел: +380444927742
e-mail: editor@pro-of.com.ua
www.pro-of.com.ua

Нові напрямки в технологіях вирощування, інфор-
мація про  новини від світових селекційних центрів, 
експерт в підбиранні сортів для промислового вироб-
ництва, переробка, логістика та зберігання плодо-
во-овочевої продукції.

FRUITS AND VEGETABLES, 
MAGAZINE
Address: Ukraine, 03083, Kyiv, Pr-t Nauki, 54-b, 
of. 8
Tel: +380444927742
e-mail: editor@pro-of.com.ua
www.pro-of.com.ua

Information about modern technologies of cultivation 
of vegetable and fruit crops, the news from the world 
breeding centers, institutes and companies,  practical 
advices, storage technologies and processing of 
vegetables and fruits, recommendations on the selection 
of garden equipment and other useful information

НОЄРО УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 08132, Україна, м. Вишневе, 
вул. Ломоносова 1А
Тел: +380971536199
e-mail: neuero.farm@gmail.com
https://neuero-farm.com.ua/

Німецька компанія «Neuero Farm- und Fördertechnik 
GmbH» виробляє весь комплекс обладнання для 
зберігання (металічні силоси обємом до12500 
куб.м) , сушки (до 250 т/год) та транспортування 
зерна, а також обладнання для приготування ком-
бікормів - комбікормові цеха, міні установки, дро-
барки та ін.

NEUERO, LLC
Address: 49328 Germany Alter Handelsweg 11
Tel: +380971536199
e-mail: neuero.farm@gmail.com
https://neuero-farm.com.ua/

Neuero Farm- und Fördertechnik GmbHNeuero: 
grain storage (up to 12500 m3), through-flow 
dryers (up to 250 t/h), mixingand milling plant, 
pneumatic grain blowers, mechanical conveyors, grain 
cleaningequipment.
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шлях, 32   т. (044) 537-06-44. Філії у Вінниці, Володи-
мирі- Волинському, Дніпрі, Житомирі, Кропивниць-
кому, Львові, Миколаєві, Одесі,  Полтаві,  Рівному, 
Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові.

OIL GROUP, LLC
Address: Ukraine, 02191, Kyiv,  
str. Kharkivs’ke shose, 172b
Tel: +380445370644
e-mail: office@oilgroup.ua
www.oilgroup.ua

LLC «OIL GROUP»  is authorized by distr.ibutor of products 
of Petronas Lubricants in Ukraine. Central office and 
storage is located in Kyiv, 32, Pirochivskyi Shliakh st. 
Pfone: (044) 537-06-44. Filials are located in Vinnytsia,  
Volodymyr-Volynskyi, Dniрrо, Zhytomyr, Kropyvnytskyi, 
Lviv, Мikolaiv, Odesa, Poltava , Rivne, Kherson, 
Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernihiv.

ОЛИС, ТОВ
Адреса: Україна, Одеса, вул. Столбова 28/3
Тел: +380487528558
e-mail: olis1@ukr.net
https://www.olis.com.ua/

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ОЛИС» Зерноочисні 
комплекси. Крупоцехи універсальні агрегатні. Крупо-
цехи універсальні комплектні. Крупоцехи з переробки 

ОЗСМ «АГРОТЕХ», ТОВ
Адреса: Україна, 70500, м. Оріхів, 
вул. Привокзальна, 2
Тел: +380506796217
e-mail: sales@ozsm.com.ua
https://www.ozsm.com.ua

Вітчизняний виробник с/г техніки.

OREKHOVSKY PLANT OF 
AGRICULTURAL MACHINES 
«AGROTEH», LLC
Address: Ukraine, 70500, Orikhiv, str. Privokzalna, 2
Tel: +380506796217
e-mail: sales@ozsm.com.ua
https://www.ozsm.com.ua

Domestic producer of agricultural machinery.

ОЙЛ ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 02191, Київ,  
вул. Харківське Шосе, 172 Б
Тел: +380445370644
e-mail: office@oilgroup.ua
www.oilgroup.ua

ТОВ «ОЙЛ ГРУП є авторизованим дистриб’ютором 
продуктів Petronas Lubricants  в Україні. Центральний 
офіс і склад знаходиться в Києві на вул. Пирогівський 
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ORGANIC GROUP UKRAINE, 
LLC
Address: Ukraine, 33023, Rivne city, 29, str. Niutona
Tel: +380673606200
e-mail: organic.group.ua@gmail.com
https://organicgroupukraine.com/

Рroducer of organic organic and mineral fertilizers.

ОРІДЖИН АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 25491, Кропивницький, 
вул. Мурманська, 7
Тел: +380675211444
e-mail: originagro1@gmail.com
https://origin.ua/

Виробництво причепної та навісної сільскогосподар-
ської техніки: сівалкі зернові, сівалки для просапних 
культур, культиватори міжрядні та культиватори уні-
версальні, бороні дискові та борони ротаційні, зчепки.

ORIGIN AGRO, LLC
Address: Ukraine, 25491, Kropyvnytskyi, 
str. Murmansk, 7
Tel: +380675211444
e-mail: originagro1@gmail.com
https://origin.ua/

гречки. Крупоцехи з переробки вівса. Крупоцехи по пе-
реробці кукурудзи. Млини агрегатні. Млини сортового 
помолу пшениці. Зерноочисне обладнання. Транспорт-
не устаткування. Технологічне обладнання для вироб-
ництва борошна. Технологічне обладнання для вироб-
ництва крупи. Аспіраційне обладнання. Самоплинне 
обладнання. Лабораторне обладнання. Комплексне 
оснащення лабораторій. Проектування. Монтаж і нала-
годження. Реконструкції. Сервісне обслуговування.

OLIS, LTD
Address: Ukraine, Odessa, Stolbovaya str. , 28/3
Tel: +380487528558
e-mail: olis1@ukr.net
https://www.olis.com.ua/

OLIS Ltd. WORK-STEAM Grain cleaning complexes Grain 
workshops Mills Designing Installation and adjustment 
Reconstr.uctions Maintenance service Grain cleaning 
equipment Processing equipment for flour manufacture 
Processing equipment for grain manufacture Transport 
equipment Aspirating equipment Gravity equipment 
Laboratory equipment.

ОРГАНІК-ГРУП УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 33023, м. Рівне. вул. Ньютона, 29
Тел: +380673606200
e-mail: organic.group.ua@gmail.com
https://organicgroupukraine.com/

Виробник органічних та органо-мінеральних добрив.
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Виробництво комплексних добрив ЕкоПлант®, ЕкоП-
лант-Гумі® - добрива придатні до застосування в 
органічному землеробстві.

ORIY, LLC
Address: Ukraine, 03022, Kyiv, Str. Vasylkivs’ka, 30, 
office 2-201
Tel: +380 44 501 6626
e-mail: oriy@ecoplant.ua
http://ecoplant.ua

Ukrainian manufacturer of an environment friendly 
compound mineral fertilizer EcoPlant® and organic 
mineral fertilizer EcoPlant-Humi®.

ОФЛ (ТIМОЛ), ТОВ
Адреса: м.Днiпро, вул. Академiка 
Белелюбського, 68. Офic 313
Тел: +380676102570
e-mail: zakaz@timol.com.ua
www.timol.com.ua

Завод полiуретанових виробiв.

Production of trailer and mounted agricultural machinery: grain 
seeders, seeders for row crops, row cultivators and universal 
cultivators, disc harrows and rotary harrows, couplings.

ОРІЕНТ ВЕЙ, ТОВ
Адреса: Україна, 07403, Бровари, 
вул. Броварської сотні, 5
Тел: +380504781683
e-mail: info@orientway.com.ua
orientway.com.ua

Кольоросортувальне обладнання (Фотосепаратори), 
Оптичні сортувальники. Комплекси «ПІД КЛЮЧ», Ше-
лушильне, шліфовальне та калібрувальне обладнан-
ня. Пакувальне обладнання.

ORIENT WAY, LLC
Address: Ukraine, 07403, Brovary, 
str. Brovarskoy cotni, 5
Tel: +380504781683
e-mail: info@orientway.com.ua
orientway.com.ua

Color sorter, dehulling line and packing equipment.

ОРІЙ, ТОВ
Адреса: Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 30, оф. 2.201
Тел: +380 44 501 6626
e-mail: oriy@ecoplant.ua
http://ecoplant.ua
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Financing and support programs for agro companies 
• affiliate programs for machinery and equipment 

purchase 
• compensation of interest rate and purchase value with 

state programs 
• interest rate and collateral requirements reduction 

with international programs

ПАРТНЕР-ВС, ТОВ
Адреса: Україна, 10001, Житомир,  
вул. Сергія Параджанова, 93
Тел: +380412428086
e-mail: office@vibroseparator.ua
https://partner-vs.com/

Виготовляємо обладнання з очистки, транспортуван-
ня та зберігання зерна.

PARTNER-VS, LTD
Address: Ukraine, 10001, Zhytomyr, str. Sergey 
Paradzhanov, 93
Tel: +380412428086
e-mail: office@vibroseparator.ua
https://partner-vs.com/

We produce high-quality equipment for cleaning, drying, 
storage and transportation of grain.

OFL (TIMOL), LLC
Address: Dnipro city,  
Akademika Belelubskogo str. , 68, office 313
Tel: +380676102570
e-mail: zakaz@timol.com.ua
www.timol.com.ua

Plant of polurethane products.

ОЩАДБАНК, АТ
Адреса: Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Госпітальна, 12 Г
Тел: +380442473792
e-mail: lysenkoyv@oschadbank.ua
https://www.oschadbank.ua/

Програми фінансування та підтримки аграріїв:  
• партнерські програми з придбання техніки та об-

ладнання 
• програми державної компенсації відсотків за кре-

дитами та вартості техніки 
• зниження відсоткових ставок та вимог до забезпе-

чення за міжнародними програмами

OSCHADBANK, JSC
Address: Ukraine, 01001, Kyiv, Hospitalna str. , 12 G
Tel: +380442473792
e-mail: lysenkoyv@oschadbank.ua
https://www.oschadbank.ua/
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collective farms, agricultural departments, commercial 
str.uctures and otherorganizations working in the 
agrarian market. Circulation - 20 thousand copies distr.
ibuted by targetedmailing free of charge:- Heads of 
farmers and agricultural enterprises of Ukraine- At 
agricultural exhibitions held in Ukraine.

ПАСІКА «МЕДОВЕ 
ДЖЕРЕЛО», ПП
Адреса: Україна, 92603, Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 10/6
Тел: +380953051044
e-mail: vasya_svt@ukr.net
https://www.instagram.com/medove_
dzerelo/?hl=ru

«Медове джерело» - запатентована торгова марка, 
виготовляє мед, продукти бджільництва та натураль-
ну косметику на їх основі, а також оздоровчо-ліку-
вальний чай зі збору лікарських трав. Підприємство 
також оформлює сувенірні подарункові набори зі сво-
єї продукції на особисті, релігійні, професійні та дер-
жавні свята у стилі hand made з національним коло-
ритом.  Пропонує сервіс доставки  прямо з пасіки  до 
Вашого столу без зайвих рук. Ми - сімейне господар-
ство з міста Сватове Луганської області. Утримуємо 
пасіку вже більше 10 років. Наша місія - надати Вам 
можливість  отримувати  найкрашу продукцію  без 
посередників, націнок та зайвого транспортування.

ПАРТНЕРАГРО  ЖУРНАЛ, 
ПП
Адреса: Україна, 36014, Полтава, вул. Пушкіна, 119
Тел: +380532509441
e-mail: partneragro1@gmail.com
https://partneragro.com.ua

Щомісячний рекламно-інформаційний журнал 
аграрної тематики для керівників фермерських та 
колективних селянських господарств, с/г управлінь, 
комерційних структур та інших організацій, які пра-
цюють на аграрному ринку. Тираж — 20 тисяч при-
мірників розповсюджується адресною розсилкою 
безкоштовно:-  Керівникам фермерських і с/г підпри-
ємств України  -  На сільськогосподарських виставках, 
які проводяться в Україні. Інформація завжди до ре-
чі!Передплатний  індекс 86045

PARTNER AGRO MAGAZINE, 
PRIVATE
Address: Ukraine, 36014, Poltava, str. Pushkin, 119
Tel: +380532509441
e-mail: partneragro1@gmail.com
https://partneragro.com.ua

Signature list  86045Monthly advertising and informational 
magazine of agrarian subjects for managersof farmer and 
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гідравлічних циліндрів.Поставки гідравлічних вузлів і 
компонентів:маслостанції, гідромотори, гідронасоси, 
гідравлічні акумулятори, вимірювальна апаратура, 
розподільні клапани, гідрозамки, швидкороз’ємні 
з’єднання.

PGT UKRAINE, LCC
Address: Ukraine, Kiev, str. Bol’shaya Okruzhnaya, 4b
Tel: +380445015505
e-mail: orders@pgt.in.ua
https://pgt-group.com.ua/

«ПГТ-Україна» пропонує:Виробництво гідравлічних 
шлангів для будь-яких задач. Виготовлення і ремонт 
гідравлічних циліндрів. Поставки гідравлічних вузлів 
і компонентів європейських виробників:маслостан-
ції, гідромотори, гідронасоси, гідравлічні акумулято-
ри, вимірювальна апаратура, розподільні клапани, 
гідрозамки, швидкороз’ємні з’єднання.

ПІВДЕНЬАНГАРБУД, ТОВ
Адреса: Україна, Одеса, вул. Асташкіна, 29/1
Тел: +380979939412
e-mail: 0979939412@ukr.net
www.ugangarstr.oy.com.ua

Лідер на ринку агробудівництва компанія «Пів-
деньангарбуд» займається проектуванням, роз-
робкою, виготовленням і зведенням безкаркасних 

MEDOVE DZERELO, PRIVATE
Address: Ukraine, 92603, Svatove,  
sq. 50-richchya Peremohy, 10/6
Tel: +380953051044
e-mail: vasya_svt@ukr.net
https://www.instagram.com/medove_
dzerelo/?hl=ru

Medove Dzerelo-patented trademark, manufacturer of 
medical and natural-based cosmetics, as well as healthy 
herbal tea. The company also decorates souvenir gift sets 
from its products for personal, religious, professional and 
public holidays in the style of hand made with national 
flavor. Offers delivery service directly from the apiary to 
your table without extra hands. We are a family farm 
from the town of Svatove, Luhansk region. Utromumo 
apiaries for more than 10 years. We have been keeping 
the apiary for more than 10 years. Our mission is to give 
you the opportunity to receive the best products without 
intermediaries, markups and unnecessary transportation.

ПГТ-УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, Київ, вул. Велика Кільцева, 4-Б
Тел: +380445015505
e-mail: orders@pgt.in.ua
https://pgt-group.com.ua/

«ПГТ-Україна» пропонує:Виробництво гідравлічних 
шлангів для будь-яких задач. Виготовлення і ремонт 
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ПОЛІГОН-АВТО, ТОВ
Адреса: Украіна, 69005, м. Запоріжжя, 
вул. Антенна, 11
Тел: +380504884402
e-mail: smailov@meta.ua
https://polygon-irrigation.com/

За плечима компанії «ПОЛІГОН-АВТО» більше 5 років 
роботи у сфері виробництва устаткування і комп-
лектуючих до систем зрошування. Ми проектуємо 
і робимо продукцію з дотриманням європейських 
стандартів, забезпечуючи тим самим високу якість 
аж до найдрібніших деталей. Наша мета - лідерство 
у виробництві якісного устаткування і комплектуючих 
для систем зрошування і дощувальних машин. Якщо 
ви шукаєте надійного постачальника з найкращою 
продукцією в цій галузі, знайте - ви можете на нас 
покластися.

POLIGON-AVTO, LLC
Address: Ukraine, 69005, Zaporizhzhia city,  
11 Antenna Str. 
Tel: +380504884402
e-mail: smailov@meta.ua
https://polygon-irrigation.com/

POLIGON-AUTO Company has over 5 years of 
experience in the field of equipment and components 
for irrigation systems. We design and produce 
products complying with European standards, thus 

ангарів під ключ, які все більше і більше набувають 
актуальності в даний час.  Найголовніше і важлива 
відмінність даних конструкцій від житлових і нежит-
лових споруд - це повна відсутність каркасів, опор, 
стін, даху та основ, що дозволяє зводити ангарні кон-
струкції в найкоротші терміни з мінімальними додат-
ковими витратами.

UGANGARStr.OY, LLC
Address: Ukraine, Odessa, str. Ataškhkin, 29/1
Tel: +380979939412
e-mail: 0979939412@ukr.net
www.ugangarstr.oy.com.ua

The leader in the agribusiness market «UGANGARStr.OY» 
is engaged in the design, development, manufacture and 
constr.uction of frameless hangars on a turnkey basis, 
which are becoming more and more relevant nowadays. 
The most important and important difference between 
these str.uctures from residential and non-residential 
buildings is the complete absence of frames, supports, 
walls, roofs and foundations, which allows you to build 
hangar str.uctures in the shortest possible time with 
minimal additional expense.
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ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕКТРОНІКС 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 69
Тел: +380672303243
e-mail: office@president-electronics.com.ua
http://president-electronics.com.ua

Оптова та роздрібна торгівля СіБі радіообладнанням (ра-
діостанції, антени, аксесуари PRESIDENT) для радіозв’яз-
ку між всіма видами транспорту, господарствами, тощо.

PRESIDENT ELECTRONICS 
UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 04080, Kyrylivska Str. , 69
Tel: +380672303243
e-mail: office@president-electronics.com.ua
http://president-electronics.com.ua

CB radio equipment wholesale and retail (transceivers, 
antennas and accessories PRESIDENT) for communication 
between all types of transport, farms, etc.

ПРЕМІОРІ, ТОВ
Адреса: Україна, 09100, місто Біла Церква, 
вул. Леваневського 91
Тел: +380456337402
e-mail: igor.gribovskiy@rosava.com
https://rosava.com/

Хімічна промисловість - виробництво шин.

providing high quality to the smallest details. Our 
goal is to lead the production of quality equipment 
and components for irrigation systems and 
sprinklers. If you are looking for a reliable supplier 
with the best products in this field, know-you can 
rely on us.

ПРАҐМА, ТОВ
Адреса: Україна, Київ,  
вул. Казимира Малевича, 83, оф. 5
Тел: +380442091761
e-mail: info@pragma.ua
pragma.ua

Проектування та виробництво дерев’яних буді-
вельних конструкцій за технологією Mitek. Су-
часні покрівельні каркаси для тваринницьких 
будівель.

PRAGMA, LLC
Address: Ukraine, Kyiv, Malevycha 83, of. 5
Tel: +380442091761
e-mail: info@pragma.ua
pragma.ua

We make design and produce wooden building str.
uctures for livestock farming.
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ПРИБУТКОВЕ 
СВИНАРСТВО, ЖУРНАЛ
вул. Івана Гонти,3, м. Умань, Черкаська 
область, 20300.
+380675096612
v.kravets@dykun.com.ua

Журнал «Прибуткове свинарство» – це всеукраїнське 
вузькоспеціалізоване видання, присвячене виключ-
но свинарству, засноване 2010-го року. 

В ньому ви завжди знайдете: 
• новини сектору; 
• аналітика ринку свинини; 
• ексклюзивні інтерв’ю з лідерами вітчизняного сви-

нарства та їх секрети успіху; 
• практичні поради у царині ветеринарії, менеджмен-

ту, годівлі та технології виробництва; 
• огляд сучасних досліджень та інновації у свинарстві.

PROFITABLE PIG 
PRODUCTION, MAGAZINE
20300, Cherkasy reg., Uman town, 3 Ivana Gonty str.
+380675096612
v.kravets@dykun.com.ua

PREMIORI, LLC
Address: Ukraine, 09100, Kiev region, 
 Belaya Tserkov, Levanevskogo Str. , 91
Tel: +380456337402
e-mail: igor.gribovskiy@rosava.com
https://rosava.com/

Chemical industry - tyres manufacture.

ПРЕМІУМ ПЛАНТС, ТОВ
Адреса: 88000 Ужгород вул. І.Франка 1/б
Тел: +380669608325
e-mail: premiumplants.ua@gmail.com

Розсадник кісточкових культур, зокрема вишні, на те-
риторії Закарпаття та в Угорщині. Розсадник фундука 
«Агропром Закарпаття».

PREMIUM PLANTS, LLC
Address: 88000 Uzhgorod, I.Franka str. 1b
Tel: +380669608325
e-mail: premiumplants.ua@gmail.com

Nursery of fruit and nut trees.
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Sale of agricultural machinery Claas, Kuhn, Amazone, 
Stara, sale of spare parts, warranty service.

ПРИВАТБАНК, АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК»
Адреса: Україна, 49094, Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 50
Тел: +380676892566
e-mail: marina.ivanova@privatbank.ua
privatbank.ua

Банк для тих, хто йде вперед! Заснований у 1992 
році, комерційний банк ПриватБанк є лідером бан-
ківського ринку країни. За даними дослідження 
GFK Ukraine у II кварталі 2018 року з нами співп-
рацюють 53,4% українців – фізичних осіб старше 
16 років. Вважають основним банком 45,9% ко-
ристувачів банківських послуг – фізичних осіб, що 
більше, ніж у наступних за нами двадцяти банках 
разом взятих.ПриватБанк є одним з найбільш ін-
новаційних банків світу. Наприклад, понад десять 
років назад банк став одним із перших у світі, що 
почав використовувати одноразові SMS-паролі. 
До останніх інновацій, які отримали визнання по 
всьому світі, належать такі продукти, як платіжний 
міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-
код, онлайн-інкасація, а також десятки різнома-
нітних мобільних додатків.

The «Profitable Pig Production» magazine is ukrainian 
specialized edition about pig production, founded in 2010. 

You can find useful information about: 
• pig production news; 
• pork market analytic reviews; 
• exclusive interviews with producers and leaders of pork 

production and their secrets how to get success; 
• practical advices about veterinary medicine, farm 

management, nutrition and production technologies; 
• reviews of actual research and innovations in swine 

production.

ПРИВАТ ЗАПЧАСТИНА, 
ТОВ
Адреса: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова 54А, 
офіс 5
Тел: +380675671277
e-mail: paveltabi@pleasing.com.ua
http://pzapchastina.com.ua/

Продаж с/г техніки Claas, Kuhn, Amazone, Stara, про-
даж запасних частин, гарантійне обслуговування.

PRIVAT ZAPCHASTINA, LTD
Address: 03191, Kyiv, str. Lomonosov 54A, office 5
Tel: +380675671277
e-mail: paveltabi@pleasing.com.ua
http://pzapchastina.com.ua/
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Проiнвест Груп - багатопрофільна компанія з де-
кількома виробничими потужностями, що спеціалі-
зуються на обробці стали, від простих компонентів 
для будівництва до оснащення і точної механіки.
Проiнвест Груп, в якій працює близько 500 чоловік, 
спеціалізується на обробці стали з 2000 року.Компа-
нія розробляє, виробляє і продає напівфабрикати зі 
сталі, сталеві компоненти і системи для будівництва, 
машинобудування та промисловості, а також рішен-
ня для будівельної сталі, що мають найбільшу частку 
у виробництві і продажах.

PROINVEST GROUP, LLC
Address: 1str. Gradinitei, RO - 705200, 
Pascani (Iasi County)
Tel: +40232760050
e-mail: office@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro

Proinvest Group is a multiproduct company, with 
multiple manufacturing facilities, specialized in steel 
processing, from simple components for constr.uction 
up to tooling and precision mechanical components. 
With nearly 500 dedicated employees, Proinvest Group 
specializes in steel processing since 2000. The company 
develops, manufactures and markets semifinished steel 
products, steel components and systems for constr.
uction, engineering and industr.y, the constr.uction steel 
solutions having the largest share in production and 
sales. Current production and sales program covers a very 

PRIVATBANK, JSC CB 
PRIVATBANK
Address: Ukraine, 4909450, Dnipro, 
str. Naberezhna Peremogy, 50
Tel: +380676892566
e-mail: marina.ivanova@privatbank.ua
privatbank.ua

Established in 1992, PrivatBank is the leader in Ukrainian 
banking. According to market research carried out by Gfk 
Ukraine in the IV quarter of 2018, 53,4% of individual clients 
considered us as their main bank. This percentage exceeded 
the total percentages of the next twenty-five banks in 
the Gfk ranking. This index made up 45,9% for corporate 
clients.PrivatBank is one of the world’s most innovative 
banks. Over ten years ago the Bank was among the first 
banks that started using one-time SMS passwords. Among 
the recent innovations recognised all over the world, there 
are such products as payment mini-terminals, login to 
Internet bank using a QR code, online cash collection, and 
dozens of different mobile applications.

ПРОIНВЕСТ ГРУП, ТОВ
Адреса: Румунія, 705200, Ясский повіт, 
м. Пашкань, вул. Грэдiнiцей 1
Тел: +40232760050
e-mail: office@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro
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ПРОКРЕДИТ БАНК, АТ
Адреса: 03115 м. Київ4 пр-т. Перемоги 107-А
Тел: +380503952311
e-mail: Svitlana.Vozniak@procredit-group.com
procreditbank.com.ua

Банківська діяльність.

PROCREDIT BANK, АТ
Address: 107 A Peremohi Prosp. Kyiv 03115
Tel: +380503952311
e-mail: Svitlana.Vozniak@procredit-group.com
procreditbank.com.ua

Banking.

ПРОМ АГРО РОСЬ, ПП
Адреса: Україна, 09100, Біла Церква, 
вул. Вернадського 4, кв. 296
Тел: +380674467970
e-mail: salespromagroros.nata@gmail.com
http://promagroros.com.ua

ПП «ПромАгроРось» постачальник гумотехнічних ви-
робів до сільськогосподарської техніки і промислово-
го устаткування.

extensive range of steel products, grouped by applications 
and organized into several divisions:  Building Materials, 
Building Systems, Infrastr.ucture, Storage.

ПРОЕКТ «ТЕХНІЧНА 
ДОПОМОГА НА 
ПІДТРИМКУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ОПЕРАЦІЇ «ОСНОВНИЙ 
КРЕДИТ ДЛЯ АГРАРНОЇ 
ГАЛУЗІ - УКРАЇНА», 
ПРОЕКТ МТД
Адреса: Україна, Київ, Стрілецька 24, оф. 3
Тел: +380958912084
e-mail: eib.uafata@gmail.com

Проект «Технічна допомога на підтримку впрова-
дження операції «Основний кредит для аграрної га-
лузі - Україна».

THE UKRAINE AGRI-FOOD 
VALUE CHAIN TA PROJECT, 
TA PROJECT
Address: Ukraine, Kyiv, Str.iletska 24, of.3
Tel: +380958912084
e-mail: eib.uafata@gmail.com

The Ukraine Agri-Food Value Chain TA Project.
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нань – понад 12 000 позицій. Лише прямі контракти 
з виробниками, та власне виробництво. Будемо раді 
бачити Вас серед наших партнерів та клієнтів!

PROMIMPEX, LTD
Address: Ukraine, 04073, Kyiv, str. Syretska, 96
Tel: +380445072844
e-mail: rvt@promimpex.com.ua
http://www.promimpex.com.ua

PROMIMPEX is a reliable partner for agricultural machinery 
manufacturers and end-users. Our hoses and fittings have 
been working in different corners of Ukraine for more than 
20 years. Our mission is to provide Ukrainians with high-
quality equipment and accessories for the production of 
high-pressure hoses and to provide the largest range of 
industr.ial hoses and connections in Ukraine. We provide the 
reliability of machinery use and maximum of the efficiency 
at the lowest cost. In our stock, we maintain more than 
2,000 hoses positions and the largest range of hydraulic 
fittings in Ukraine over 12,000. Only direct contracts with 
manufacturers and our own production. We will be glad to 
see – among our partners and clients!

ПРОМІНСТРУМЕНТ, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, Київ, вул. Автопаркова, 5
Тел: +380444920314
e-mail: zakaz@pgroup.com.ua
https://www.pgroup.com.ua

PROM AGRO ROS, PE
Address: Ukraine, 09100, Bila Tserkva, 
str. Vernadskogo, 4, appr. 296
Tel: +380674467970
e-mail: salespromagroros.nata@gmail.com
http://promagroros.com.ua

PROM AGRO ROS PE is a direct supplier of industr.ial rubber 
goods for the agricultural and industr.ial machinery.

ПРОМІМПЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 04073, Київ, вул. Сирецька, 96, 
кімната 8
Тел: +380445072844
e-mail: rvt@promimpex.com.ua
http://www.promimpex.com.ua

ПРОМІМПЕКС – надійний партнер виробників та ко-
ристувачів сільськогосподарської техніки. Понад 20 
років наші Рукави та З’єднання працюють на техніці 
у різних куточках України. Наше завдання – забезпе-
чити українців якісним обладнанням та комплектую-
чими для виробництва рукавів високого тиску (РВТ), 
та надати найбільший в Україні асортимент промис-
лових шлангів та з’єднань до них. Ми забезпечуємо 
надійну роботи техніки та ефективне транспортуван-
ня будь-чого та будь-де з найменшими витратами. 
У постійній наявності понад 2 000 позицій рукавів та 
найбільший в Україні асортимент гідравлічних з’єд-
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Спецтехніка: фронтальні колісні навантажувачі, пов-
ноповоротні навантажувачі, автогрейдери. Комп-
лектуючі для с/г техніки: комбайнів, жаток, телеско-
пічних навантажувачів, запчастини для гідравлічної 
системи (насоси, мотори, гідроциліндри у зборі), до 
двигунів CAT, Deutz, Cummins, Perkins, John Deere, Case, 
витратні матеріали (фільтри, мастило, олива), еле-
менти освітлення, паливні насоси, стартери та генера-
тори, ріжучі кромки для ківшів, розпилювачі, рукава 
високого тиску, швидкороз’ємні з’єднання, камлоки . 
Ремонт двигунів, гідроциліндрів, насосів та моторів, 
розточування та наплавлення провушин.

PROMTEHSERVICE, LLC
Address: Ukraine, 03134, Kyiv, Yakutska str. , 12
Tel: +380989050026
e-mail: dept1@ptc.com.ua
pts.ua

Wheel Loaders, Graders, Wheeled skid steer 
loadersComponents for agricultural machines: combines, 
reapers, telescopic loaders, spare parts for the hydraulic 
system (pumps, motors, cylinder assemblies), for 
engines CAT, Deutz, Cummins, Perkins, John Deere, Case, 
consumables (filters, lubricants, oil), lighting elements, 
fuel pumps, starters and generators, cutting edges for 
buckets, sprayers, high pressure and bulk hoses, quick 
release couplings, Camlocks. Repair of engines, hydraulic 
cylinders, pumps and motors, boring and surfacing of the 
cylinder eyes.

Оптова торгівля металоріжучим, слюсарним, пневма-
тичним, алмазним, вимірювальним інструментом. 
Запропонований нами інструмент зроблений на україн-
ських заводах, які разом з компанією «Промінструмент» 
входять в єдиний холдинг. Ми є ексклюзивними дис-
триб’юторами компанії Eastman —провідного виробни-
ка слюсарного обладнання в Індії.Промінструмент, ВІЗ, 
ЛІЗ, ЛАЗ, КЗТС, БЗСП, Scala, CRF-Львів, Eastman,Gesac.

PROMINStr.UMENT, LLC
Address: Ukraine, 02121, Kyiv, str. Avtoparkova, 5
Tel: +380444920314
e-mail: zakaz@pgroup.com.ua
https://www.pgroup.com.ua

Wholesale trade of metal-cutting, metalwork, pneumatic, 
diamond and measuringtools. The instr.ument offered by 
us is made at the Ukrainian factories, which togetherwith 
the company Prominstr.ument are grouped into one 
holding. We arethe exclusive distr.ibutor of Eastman 
Company — the leading manufacturer of thehand tools 
in India.Промінструмент, ВІЗ, ЛІЗ, ЛАЗ, КЗТС, БЗСП, 
Scala, CRF-Львів, Eastman,Gesac.

ПРОМТЕХСЕРВІС, ТВП, ТОВ
Адреса: Україна, 03134, Київ, вул. Якутська, 12
Тел: +380989050026
e-mail: dept1@ptc.com.ua
pts.ua
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Компанія ТОВ «ПРОФТЕХНІКА», пропонує Вам профе-
сійні апарати високого тиску в стаціонарному і пе-
ресувному виконанні для виконання прибирання та 
миття техніки, обладнання та приміщень на вашому 
підприємстві!

PROFTEHNIKA, LTD
Address: Ukraine, 02121, Kyiv,  
str. Gorlovka, b.226/228
Tel: +380501055500
e-mail: info@profitech.com.ua
http://proftehnika.in.ua/

The company «PROFTEHNIKA», offers you high-pressure 
washers in stationary and mobile versions for industr.ial 
and professional cleaning.

РАМОС ТВК, ТОВ
Адреса: Україна, 33001, Рівне,  
вул. Присадибна, № 7 Б
Тел: +380362681992
e-mail: ramos.tvk@gmail.com
https://www.tvk-ramos.com

ТОВ «ТВК РАМОС» пропонує запасні частини до 
сільськогосподарської техніки. Нашими клієн-
тами стали більше ніж 2000 підприємств з усіх 
регіонів України. Ми пропонуємо широкий асор-
тимент запчастин до комбайнів Claas, John Deere, 

ПРОПОЗИЦІЯ, ЖУРНАЛ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 01054, Київ, вул. Тургенєвська, 38
Тел: +380444940906
e-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

«Пропозиція» - головний журнал з питань агробізнесу: 
• ексклюзивні матеріали з організації,  технологічного 

забезпечення та функціонування сучасного аграр-
ного підприємства;

• ринки, економіка, агроменеджмент;-
• інформація стосовно експлуатації с.-г. техніки, об-

ладнання для переробки та зберігання продукції;
• актуалізація проблем в інтерактивній рубриці «Га-

ряча лінія»;
• новітні технології у захисті рослин та агрономії;
• сучасні системи ведення садівництва та виногра-

дарства.

ПРОФТЕХНИКА, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, Київ, вул. Дарницький 
р-н. вул. Горлівська, 226\228.
Тел: +380501055500
e-mail: info@profitech.com.ua
http://proftehnika.in.ua/
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REAL-M, PE
Address: Ukraine, 69000, Zaporozhye,  
str. Sedova, 8, of. 510
Tel: +380612134732
e-mail: sekretar.real@gmail.com
https://agrosepmash.ua/

Production of grain cleaning equipment.

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 
«ДІМ, САД, ГОРОД», 
КОЛЕКТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО (КП)
Адреса: Україна, 02002, Київ, 
 вул. Митрополита Андрея Шептицького, 22-А
Тел: +380442216808
e-mail: dsg@dimsadgorod.com
dimsadgorod.com

КП «Редакція журналу «Дім, сад, город» - засновник і 
видавець 10 журналів. Передплатні індекси:
• «Дім,сад,город»-74142; 
• «Пасіка» - 74429; 
• «Будьмо здорові» - 74063; 
• «Квіти України» - 74275; 
• «Виноград. Вино» - 40305; 

жниварок Geringhoff, плугів, дискових борін, 
сівалок, культиваторів та глибокорозпушувачіів. 
Професійний садовий ручний інструмент. Зап-
частини ми отримуємо по прямих договорах від 
європейських виробників, що забезпечує високу 
якість та доступну ціну.

RAMOS TVK, LCC
Address: Ukraine, 33001, Rivne, str. Prisadibna, 7B
Tel: +380362681992
e-mail: ramos.tvk@gmail.com
https://www.tvk-ramos.com

Repair parts to the combines of Claas, John Deere, headers 
Geringhoff;- are Filters to the combines;- are repair parts 
to the technique of cultivating soil (ploughs, harrows, 
cultivators) and wiffetss to them;- are the Professional 
hand instr.uments of Production firms «Bellota» (Spain) 
for gardening.

РЕАЛ-М, ПП
Адреса: Україна, 69000, Запоріжжя, 
вул. Сєдова, 8, оф. 510
Тел: +380612134732
e-mail: sekretar.real@gmail.com
https://agrosepmash.ua/

Виробництво зерноочисного обладнання.
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РЕМСИНТЕЗ, ТОВ
Адреса: Україна, 25014, м. Кропивницький, 
вул. Перша Виставкова, 27-Б
Тел: +380675216161
e-mail: zavod.remsintez@gmail.com
https://remsintez.com.ua

ТОВ «Ремсинтез» з 2010 року розробляє, виго-
товляє та реалізує сільськогосподарську техніку 
та проводить повний комплекс гарантійного та 
післягарантійного обслуговування.Наявність 
власного конструкторського бюро, сучасного об-
ладнання та висококваліфікованого персоналу 
дозволяє задовольнити потреби клієнтів, як в 
якості, так і в функціональності агрегатів. В сезоні 
2019/2020 ПП «Ремсинтез» пропонує:
• сівалки прямого висіву СІЧ-4,2 (3,6) для зерно-

вих культур
• сівалки прямого висіву «Атрія» для просапних 

культур
• сівалки зернові СРЗ-3,6 (4 та 5,4)
• сівалки просапні СПУ-6 (8)
• культиватори для міжрядного обробітку посі-

вів КНП-5,6 
• плуги широкозахватні «Гетьман» (глибина 

обробітку до 40 см, ширина захвату 1 робо-
чого органу 60 см, 2 режими роботи – плуг та 
плоскоріз).

• «Туризм сільський зелений» - 40307; «Чумацький 
шлях» - 22436; 

• «Яблунька» - 40306; 
• «Чарівна казка» (журнал-розмальовка) – 01220; 
• Бібліотека «Дім,сад,город»-01222, 

Журнал «Дім, сад, город» видається з 1989 року . Це 
досвід тисяч садівників, городників, дачників, фер-
мерів; кваліфіковані поради науковців; юридичні 
консультації, служба взаємодопомоги та знайомств; 
матеріали з проблем охорони здоров’я; оригінальні 
рецепти вітчизняної та іноземної кухні; для ділових 
людей оголошення і реклама; різноманітні конкурси, 
лотереї, виставки-ярмарки в усіх регіонах України

REDAKTSIJA JURNALU 
«DIM,SAD,GOROD’’, 
KOLEKTIVNE  
PIDPRIEMSTVO
Address: Ukrainе, 02002, Kyiv, Metropolita 
Andreya Sheptitskogo, 22-A
Tel: +380442216808
e-mail: dsg@dimsadgorod.com
dimsadgorod.com

Publishing House of 10 magazine:Dim, sad, gorod, 
Pasika,Bydmo  zdorovi,Kvity Ukraine,Vinograd.Vino, 
Tchumazkyj shlyjh, Biblioteka «Dim,sad,gorod», 
Biblioteka Magazine for children :Jablunka,Charivna 
kazka.
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SCIENTIFIC AND 
PRACTICAL CENTER OF 
NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF BELARUS 
FOR MECHANIZATION OF 
AGRICULTURE, RUP
Address: Belarus, 220049 Minsk, Knorina str. 1
Tel: +375296366311
e-mail: 6366311@eznan.by
eznan.by

Manufacturer of equipment for planting potatoes, for 
laying for storage and removal from storage of vegetable 
products, equipment for preparing vegetables for 
sale (dry cleaning, washing, polishing, weighing and 
packaging in polyethylene, mesh bags).

РІЧ, ТОВ НВП
Адреса: Україна, 49064, м. Дніпро, 
вул. Мічуріна, 9
Тел: +380631678481
e-mail: glebdurnov@gmail.com
http://ltd-rich.com/

Машинобудування, виробництво запасних частин 
для сільгосптехніки, гірничодобувна галузь. Виго-
товлення запасних частин в галузі вагонобудування 
і ремонту пасажирських та вантажних вагонів. Висо-

REMSINTEZ, PC
Address: Ukraine, 25014, Kropyvnytskyi, 
Murmanska str. , 27-B
Tel: +380675216161
e-mail: zavod.remsintez@gmail.com
https://remsintez.com.ua

Agricultural machinery industr.y.

РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ 
УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 
ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК БІЛОРУСІ З 
МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА», РУП
Адреса: Білорусь, 220049 Мінськ, вул. Кроніна, 1
Тел: +375296366311
e-mail: 6366311@eznan.by
eznan.by

Виробник техніки для посадки картоплі, для за-
кладки на зберігання та виїмки із зберігання ово-
чевої продукції, обладнання з підготовки овочів 
до продажу (сухе очищення, мийка, полірування, 
зважування та пакування в поліетилен, сіткові 
мішки)
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ROBIK PLUS, LLC
Address: Ukraine, 03134, Kyiv, srt. Yakutskaya, 8
Tel: +380674093370
e-mail: doctorrobic@gmail.com
www.robic.com.ua

Biological products for the disposal of household and 
agricultural waste.

РОПА УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 09431, Полковниче, 
вул. Поповича, 35
Тел: +380456425021
e-mail: info@ropa.in.ua
http://ropa.in.ua/

ТОВ РОПА Україна є дочірньою фірмою ROPA  Fahrzeug-
und Maschinenbau GmbH:ROPA (бурякозбиральна тех-
ніка: комбайни та перевантажувач-очищувач)Офіцій-
ний дилер:
• HORSCH (ґрунтообробна, посівна та обприскуваль-

на техніка)
• BERGMANN (розкидачі органічних добрив та бун-

кери перевантажувачі для зернових, заготівля 
зелених кормів)

• KRONE (техніка для кормозаготівлі)З 2014 року 
виробник культиватора для передпосівного обро-
бітку ґрунту 

коточна обробка металу, гаряча і холодна штамповка 
стали, плазмова різка.

RICH, RESEARCH AND 
PRODUCTION ENTERPRISE. 
LTD
Address: 49064, Ukraine, Dnipro, Michurin Str. 9
Tel: +380631678481
e-mail: glebdurnov@gmail.com
http://ltd-rich.com/

Mechanical engineering, production of spare parts for 
agricultural machinery, mining industr.y. Production 
of spare parts in the field of car building and repair 
of passenger and freight cars. High-precision metal 
processing, hot and cold stamping of steel, plasma 
cutting.

РОБИК ПЛЮС, ТОВ
Адреса: Україна, 03134, Київ, вул. Якутська, 8
Тел: +380674093370
e-mail: doctorrobic@gmail.com
www.robic.com.ua

Біопрепарати для утилізації побутових і сільсько-
господарських відходів.
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Доїльне обладнання, обладнання тваринницьких 
комплексів, товари для ВРХ.

ROSTOK-AGRO. X, PC
Address: Ukraine, 49000, Dnipro, 
str. Berezinska 80, of.4
Tel: +380952305171
e-mail: rostok-agro2015@ukr.net
https://rostok-agro.com.ua

Milking equipment, equipment for livestock farms and 
animal products.

СВІТАХО, ПП
Адреса: Україна,35708,Рівненська обл., 
Здолбунівський р-н, 
с. Ільпінь,вул. Солов’їна,буд№ 5А,
Тел: +380675203712
e-mail: svelyka@taho.com.ua
https://www.taho.com.ua/

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, ка-
лібрування засобів вимірювальної техніки, надання 
послуг з навчання водіїв автомобілів, роздрібна тор-
гівля деталями та приладдям до автотранспортних 
засобів.

• ALLIGATOR.Компанія займається продажем запас-
них частин та надає сервісні послуги з ремонту та 
обслуговування техніки.

ROPA UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 47144, Velyki Dederkaly, 
str. Tsentral’na, 76K
Tel: +380456425021
e-mail: info@ropa.in.ua
http://ropa.in.ua/

LLC ROPA Ukraine is a subsidiary of ROPA Fahrzeug-und 
Maschinenbau GmbH:ROPA (Beet-harvesting equipment: 
combines and reloader-cleaner)Official dealer:HORSCH 
(soil tillage, seeding and spray equipment)BERGMANN 
(organic fertilizer spreaders and bunkers for grain 
harvesters, green feed harvesting)KRONE (feedstock)
From 2014, the manufacturer of the cultivator for pre-
sowing tillage ALLIGATOR.The company is engaged in 
the sale of spare parts and provides service repair and 
maintenance equipment.

РОСТОК-АГРО.Х, ПП
Адреса: Україна, 49000, Дніпро, 
вул. Березинська 80, кв4
Тел: +380952305171
e-mail: rostok-agro2015@ukr.net
https://rostok-agro.com.ua
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SELM AGRO, LTD
Address: str. Smіlyanska, 143
Tel: +380674739009
e-mail: nt@selm.com.ua
http://selm.com.ua

The company «SELM» was founded in 1992 as a company 
selling spare parts for domestic machinery for agriculture.
Since 2005, SELM has been supplying spare parts for 
imported agricultural machinery from EU manufacturers.
Today we offer spare parts for agricultural equipment 
produced in the CIS and also imported in a wide range 
at a warehouse in Cherkasy and through our branches in 
Ukraine.

СЕРГОНОЛ-ХИМ, ТОВ
Адреса: Україна, 49055, Дніпро,  
просп. Олександра Поля, 46
Тел: +380679000238
e-mail: organik@sergonol.com
http://www.sergonol.com/

Компанія ТОВ Ніпо «Сергонол-Хім» спеціалізується на 
розробці, дослідженні та впровадженні в сільського-
сподарське виробництво рідких комплексних добрив 
NPK і комплексних мікродобрив для позакореневого 
підживлення.

SVITAHO, PE
Address: Ukraine, 35708, Rivne region, 
Zdolbuniv district, Ilpin,Solovina Str. 5-A
Tel: +380675203712
e-mail: svelyka@taho.com.ua
https://www.taho.com.ua/

Vehicles maintenance and repairs,calibration of 
measuring equipment(tachographs),training for 
drivers,retail sale of parts and accessories for motor 
vehicles.

СЕЛМ АГРО, ТОВ
Адреса: 18007, Україна, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 143
Тел: +380674739009
e-mail: nt@selm.com.ua
http://selm.com.ua

Компанія «СЕЛМ» заснована в 1992 році, як компанія 
з продажу запасних частин до вітчизняної техніки 
для сільського господарства.З 2005 року компанія 
«СЕЛМ» поставляє запасні частини до імпортної агро-
техніки від виробників Євросоюзу.Сьогодні ми пропо-
нуємо запчастини для сільгосптехніки виробництва 
СНД а також імпортного виробництва в широкому 
асортименті на складі в м. Черкаси і через наші філії 
по Україні.
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SERP TRADE, LTD
Address: Ukraine, 08300, Boryspil, 54 Brovarska str. 
Tel: +380442328213
e-mail: serp.trade@gmail.com
serp-trade.io.ua

The «SERP TRADE» company works at the market of trade 
as spare parts to the European agricultural machinery 
since 2009. SERP TRADE LTD stocks a wide variety of tillage 
tools and parts like disc blades, field cultivator sweeps, 
coulter blades, tines, plow shares, mouldboards, shins, 
chisel and subsoiler points and other tillage tools. Prepare 
your soil with disc harrows, ploughs and cultivators using 
the quality tillage parts and tools from SERP TRADE LTD.

СИСТЕМ СОЛЮШНС, ТОВ
Адреса: Україна, Київ, вул. Бориспільська 9
Тел: +380504777210
e-mail: info@systemnet.com.ua
systemnet.com.ua

Найбільша GNSS мережа сигналу RTK в Україні.

SYSTEM SOLUTIONS, JSC
Address: Ukraine, Kyiv, str. Boryspilska,9
Tel: +380504777210
e-mail: info@systemnet.com.ua
systemnet.com.ua

Тhe biggest GNSS network of RTK signal in Ukraine.

SERGONOL-HIM, LLC
Address: Ukraine, 49055, Dnipro,  
ave. Alexander Polya, 46
Tel: +380679000238
e-mail: organik@sergonol.com
http://www.sergonol.com/

Sergonol-Khim company specializes in the development, 
research and implementation in agricultural production of 
NPK liquid complex fertilizers and complex micronutrient 
fertilizers for external root dressing.

СЕРП ТРЕЙД, ТОВ
Адреса: Україна, 08300, Бориспіль, 
вул. Броварська, 54
Тел: +380442328213
e-mail: serp.trade@gmail.com
serp-trade.io.ua

Компанія «СЕРП ТРЕЙД» працює на ринку торгівлі за-
пасними частинами до європейської сільгосптехніки 
з 2009 року. ТОВ «СЕРП ТРЕЙД» має широкий спектр 
грунтообробних інструментів і деталей, як диски, 
культиваторні лапи, диски сошників, стійки, лемеші 
плугів, полиці, грудинки, долота чизелів та глибоко-
розрихлювачів та інших інструментів обробки грунту. 
Готуйте свій грунт з дисковими боронами, плугами і 
культиваторами, використовуючи якісні запасні ча-
стини і інструменти від ТОВ «СЕРП ТРЕЙД».
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• consulting and assisting in bull sires` selection, expert 
assistance in farm and herd management  

• training in hoof trimming, cutting, removing odd 
teats, dehorning, cesarean section, abomasum 
displacement etc.  

• heifers selection from Europe, the USA, Canada.

СІТКА ЗАХІД, ТОВ
Адреса: Чернівці, смт. Лужани, вул. Прутська, 1
Тел: +380671816781
e-mail: sales@sitkazahid.com
https://sitkazahid.com/?l=1

«Cітка Захід» - підприємство, яке виробляє та реалізує 
огорожу з дроту. Ми надаємо споживачам широкий 
спектр виробів високої якості та сервісних послуг, які 
сертифіковані в на міжнародному рівні. Перш за все, 
наша продукція цікава людям, які мають дачні ділян-
ки, фермерські господарства та сади. Крім того, ми 
можемо запропонувати індивідуальні секції огорожі 
для клієнта. Наша продукція: секційна огорожа, сітка 
рабиця, зварна сітка, габіони та канілірована сітка.

SITKA ZAHID, LLC
Address: CENTRAL OFFICE Chernivtsi Region., 
Luzhany, Prutska Str. 21
Tel: +380671816781
e-mail: sales@sitkazahid.com
https://sitkazahid.com/?l=1

СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: УКРАЇНА, 08401, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
МІСТО ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,  
ВУЛИЦЯ ГОСТИННА, 13
Тел: +380675090159
e-mail: semex2011@ukr.net
http://semex-ukraine.com
• забезпечення спермою бугаїв-плідників канад-

ської селекції світового рівня;  
• послуги в підборі і закріпленні бугаїв-плідників, 

фахова допомога в менеджменті, управлінні ма-
точним стадом; 

• навчання по розчистці ратиць, стрижці волосяного 
покрову, видаленню зайвих сосків, обезроженню, 
кесерову розтину, зміщенні сичуга  та ін; 

• займаємось відбором нетелів з країн Європи,  США 
та КАНАДИ.

SEMEX ALLIANCE UKRAINE, 
LLC
Address: UKRAINE, 08401, KYIV REGION, 
PEREIASLAV-KHMELNYTSKYI, HOSTYNNA Str. 13
Tel: +380675090159
e-mail: semex2011@ukr.net
http://semex-ukraine.com
• providing bovine semen of Canadian selection of 

world-class breeds 
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приміщення, склади, майданчики, технологічне 
устаткування (металорізальне, ковальсько-пре-
сове, зварювальне, вантажопідйомне), кваліфі-
кованих і досвідчених фахівців, необхідні  фінан-
сові активи.

SLOBOZHANSKA 
PROMYSLOVA KOMPANIIA, 
LLC
Address: Ukraine, 61124, Kharkiv, str. Zernoviy, 41
Tel: +380577575000
e-mail: info@spk.in.ua
http://spk.in.ua

Company was founded almost 20 years ago in 
Kharkiv, Ukraine.Nowadays SPK is the undisputed 
leader in the production and sales ofmachinery for 
agriculture, municipal services and transportation 
industr.y inUkraine. Our tractors are the main tillable 
tractors in Ukraine, Russia andKazakhstan, which 
are used by farmers for production such products 
aswheat, barley, sunflower, maize etc. A wide choice 
of the offered equipmentallows meeting the demand 
for the different tractors and specializedmachinery.
All tractors produced by SPK are certificated in 
Ukraine, RussianFederation and meet the quality 
standards set by the European Union.The company 
is actively involved in state supply programs of 
equipmentto agricultural producers.

SITKA ZAHID is a reliable company which produce and 
sells various types of wire mesh. Founded in 2005 the 
company has widened its product assortment and 
made a huge growth lap in production capacity which 
allows to produce high quality and at the same time 
affordable wire section fences, gabion constr.uctions, 
road fencing and mesh str.engthenings of building 
constr.uctions.

СЛОБОЖАНСЬКА 
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 61124, Харків, вул. Зернова, 41
Тел: +380577575000
e-mail: info@spk.in.ua
http://spk.in.ua

Підприємство спеціалізується на виробництві 
колісних сільськогосподарських тракторів 3-4 
класів і спеціальних машин на їхній базі – трак-
торів-навантажувачів, сідельних тягачів, лісотех-
нічних тракторів, бурильно-кранових установок, 
ланцюгових екскаваторів, подрібнювачів  під 
торгівельною маркою «Слобожанець».Це сучасна 
й надійна техніка, що відрізняється  економіч-
ністю, ремонтопридатністю, невисокою ціною, 
здатна працювати в різних кліматичних умовах.
Для рішення питань, що стоять перед нею, ком-
панія має в розпорядженні виробничі й офісні 



Генеральний спонсор:245

SOROKA SGOR 
FEDOROVICH, FO-P
Address: 03027. Ukraine. K-Svytoshinskii r-n. 
Novosilky. ul. Sadova, 26
Tel: +380679088901
e-mail: igorsoroka@ukr.net
http://www.spdsoroka.com/

Production of agricultural machinery.

СП ЮКОЙЛ, ТОВ
Адреса: Україна, 69014, Запоріжжя, 
вул. Базова, 3а
Тел: +380800605555
e-mail: office@yukoil.com
https://yuko.eu/

YUKO — це сучасні автомобільні та промислові масла, 
мастила, які відповідають міжнародним стандартам 
якості, мають різні допуски світових автовиробників і 
експортуються в більш ніж 60 країн СНД, Європи, Аф-
рики, Азіі.Завод технічних масел СП Юкойл - одне з най-
сучасніших блендінгових підприємств у Східній Європі . 
При будівництві заводу враховані жорсткі вимоги еко-
логічної безпеки, що висуваються до подібного роду 
об’єктів в Європейському союзі.YUKO пропонує продук-
цію стабільно високої якості, застосовуючи сучасні тех-
нології, а так само сировину всесвітньо відомих компа-
ній, таких як Lubrizol, Exxon Mobil, BASF, Infineum, Afton і 

СМАРТА, ТОВ
Адреса: Україна, 03151, Київ, вул. Волинська, 40
Тел: +380971761515
e-mail: info@smarta.com.ua
smarta.com.ua

Ми є виробниками паливороздавального обладнання 
BIGGA.

SMARTA, LLC
Address: Ukraine, 03151, Kyiv, str. Volinska, 40
Tel: +380971761515
e-mail: info@smarta.com.ua
smarta.com.ua

We are manufacturers of fuel-dispensing equipment 
BIGGA.

СОРОКА ІГОР 
ФЕДОРОВИЧ, ФО-П
Адреса: 03027, Україна, К-Святошинський р-н, 
смт. Новосілки, вул. Садова,26
Тел: +380679088901
e-mail: igorsoroka@ukr.net
http://www.spdsoroka.com/

Виготовлення та ремонт обприскувачів.
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Поставка імпортного сільськогосподарського облад-
нання та витратних матеріалів. Представлені брен-
ди: SaMASZ ARCUSINTAMATEWE FERABOLI MASCHIO 
GASPARDO.

SPG-PARTNER, LLC
Address: Ukraine, 36000, Poltava, str. P.
Doroschenka, 40
Tel: +380532568004
e-mail: ofice@spg.in.ua
www.spg.in.ua

Supply of the imported sylvskospodarskogo obladnannya 
that vitratnih materialov.Represented brands: SaMASZ 
ARCUSINTAMATEWE FERABOLI MASCHIO GASPARDO.

СПД ПЕТРОВ, ТОВ
Адреса: Україна, 70500, Запорізька обл., 
м. Оріхів. вул. Пісочна, 10А
Тел: +380676137537
e-mail: office@petrov.ua
https://petrov.ua

Завод СПД ПЕТРОВ™ - це виробник високоякісної тех-
ніки для тваринницьких ферм.На ринку України ком-
панію впізнають по такому обладнанню як:1.
• Гноєзбиральні транспортери ТСН;2.
• дельта-скрепера УСН;3.

інших флагманів в сфері виробництва компонентів для 
мастильних матеріалів.

JV YUKOIL, LLC
Address: Ukraine, 69014, Zaporozhye, Bazovaya str. 3a
Tel: +380800605555
e-mail: office@yukoil.com
https://yuko.eu/

YUKO trademark comprises modern automotive and industr.
ial oils, lubricants, cooling and lubricating fluids, forming 
fluids, service products, comply with international quality 
standards. They are produced at the most modern plant in 
the Eastern Europe, located in the South-East of Ukraine.
Yukoil lubricant production plant was built in the South-East 
of Ukraine in 2002 with German partnership. It is one of the 
most modern production plant in the industr.y, located in the 
Eastern Europe. Design of the plant takes into account str.ict 
environmental safety requirements for such facilities in the 
European Union.YUKO offers products of consistently high 
quality, applying modern technologies and raw materials of 
world-renowned companies.

СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
Адреса: Україна, 36000, Полтава,  
вул. П.Дорошенка, 40
Тел: +380532568004
e-mail: ofice@spg.in.ua
www.spg.in.ua



Генеральний спонсор:247

СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська 25/1
Тел: +380444839134
e-mail: sales.rodent@gmail.com
rodent.com.ua

Більше 20 років ми є єдиним офіційним дистриб’ю-
тором фірми «Detia Degesch GmbH» (Німеччина) в 
Україні. В результаті такого багаторічного співробітни-
цтва фуміганти Фостоксин, Магтоксин, а також Дегеш 
Пластини і Дегеш Стрічки німецького виробництва 
незмінно займають лідируюче положення за якістю 
обробки зерна та іншої продукції призначеної для 
експорту і для зберігання в Україні.

SPETSTEHNOLOGIYA 
UKRAINA, LLC
Address: Ukraine, vul. Degtyarivska 25/1
Tel: +380444839134
e-mail: sales.rodent@gmail.com
rodent.com.ua

For more than 20 years we are the only official distr.
ibutor of the company «Detia Degesch GmbH» (Germany) 
in Ukraine. As a result of many years of cooperation, the 
fumigants Phostoxin, Magtoxin, as well as Degesh Plates 
and Degesh Str.ips invariably occupy a leading position 

• скреперні гноєзбиральні установка УС, виготовлені 
за європейським зразком;4.

• одновісні причепи 1ПТСГ.5 і двовісні причепи 
2ПТСГ.5;5. ПРТ.7/ПРТ.10. 

Якість продукції підтверджують державні серти-
фікати і позитивні відгуки клієнтів.Щоб клієнтам 
було вигідно з нами співпрацювати, ми працює-
мо за програмою державної компенсації - 25%.

СПЕЦТЕХІНПРО, ТОВ
Адреса: Україна, 03022, Київ, пров. Охтирський, 3
Тел: +380443377995
e-mail: info@tehinpro.com
www.tehinpro.com

Поставка запасних частин до сільськогосподар-
ської техніки зарубіжного виробництва.

SPECTEHINPRO, LTD
Address: Ukraine, 03022, Kiev, Okhtyrsky lane, 3
Tel: +380443377995
e-mail: info@tehinpro.com
www.tehinpro.com

Parts for agricultural machinery.
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UNION OF BUSINESS 
AUTOMATION, ALL-
UKRAINIAN PO
Address: Ukraine, 03115, Kyiv, Deputatska Str. , 16/8
Tel: +380442213865
e-mail: info@unionba.com.ua
http://www.unionba.com.ua

«Union of Business Automation» is a All-Ukrainian 
public organization that unites professionals in the field 
of business automation. Experts that are interested in 
developing and popularizing of modern information 
technology and their effective use in various branches 
of the economy. Companies in this Union can assist users 
in choosing the best technology to solve business tasks. 
Provide a number of professional services including 
implementation and support of information systems. 
These are highly skilled teams with many professionals 
having worked in this industr.y for over 20 years and 
implemented many successful projects.

СПРЕЙФОРС, ТОВ
Адреса: 08171, Київська обл.,  
Києво-Святошинський район, село Хотів, 
вул. Енергетиків, 1
Тел: +380445933597
e-mail: sales@sprayforce.com.ua
sprayforce.com.ua

in the quality of processing grain and other products 
intended for export and storage in Ukraine.

СПІЛКА 
АВТОМАТИЗАТОРІВ 
БІЗНЕСУ, ВГО
Адреса: Україна, 03115, м. Київ, 
вул. Депутатська, 16/8
Тел: +380442213865
e-mail: info@unionba.com.ua
http://www.unionba.com.ua

«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» – всеукра-
їнська громадська організація, яка об’єднує 
професіоналів в області автоматизації бізнесу, 
зацікавлених у розвитку сучасних інформацій-
них технологій, їх популяризації та ефективного 
використання в різних галузях економіки. Компа-
нії, що входять до Спілки, можуть допомогти ко-
ристувачам в підборі технологій для вирішення 
будь-яких бізнес-задач, надати послуги з впрова-
дження та супроводу інформаційних систем для 
управління та обліку. Це висококваліфіковані ко-
манди з великим досвідом роботи на ринку авто-
матизації, багато хто працює понад 20 років, що 
мають чимало реалізованих успішних проектів.
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ПФ «Степаненко і К» — висококваліфікований персо-
нал, сучасне обладнання, передові технології вироб-
ництва, якісні і надійні європейські матеріали і комп-
лектуючі - дають нам можливість виробляти надійну, 
недорогу, конкурентну техніку європейської якості, 
із успішно реалізованими технічними іноваціями які 
застосовуються на практиці, яка визнана серед пере-
дових  експертів як в Україні так і за її межами.

STEPANENKO&CO, PRIVATE 
COMPANY
Address: Ukraine, 09100, Kiev region,  
city Bila Tserkva, str. Glynyana, 100
Tel: +380985952025
e-mail: agroexpo@ukr.net
https://stepagro.com

PC Stepanenko&Co - highly qualified personnel, modern 
equipment, advanced production technologies, high-quality 
and reliable European materials and components - enable 
us to produce reliable, inexpensive, competitive European 
quality equipment, with successfully implemented technical 
innovations that are used in practice, recognized among 
leading experts in Ukraine and abroad.

СТІЛ ГРУПП, ТОВ
Адреса: Україна, 72311, Запорізька область, 
місто Мелітополь, вул. Михайла Сидоренка, 28
Тел: +380676055655
e-mail: steelgroup005@gmail.com

Шановні партнери! 12 років компанія Спрейфорс є націо-
нальним дистриб’ютором і лідером ринку запасних частин 
для сільгосптехніки для внесення ЗЗР. Ми займаємось 
вирішенням проблем працездатності сільгосптехніки для 
захисту рослин і ґрунтообробки. Робимо це швидко, якісно, 
надійно. Професійно проводимо вдосконалення техноло-
гічних вузлів під агротехнологію клієнта, надаємо сервісне, 
післягарантійне та профілактичне обслуговування техніки. 
Проводимо якісне навчання вашого персоналу, щодо ко-
ректної експлуатації та налаштування техніки. Заощадимо 
ваш час та кошти шляхом гарантованого відновлення пра-
цездатності техніки. Оперативно реагуємо на будь-які за-
пити – наш колл-центр та сервісна служба працюють 24/7.

SPRAYFORCE, LLC
Address: 08171, Kyiv region, Kievo-Svyatoshinskiy 
district, Khotiv, Enerhetykiv, 1
Tel: +380445933597
e-mail: sales@sprayforce.com.ua
sprayforce.com.ua

Distributor.

СТЕПАНЕНКО І К, 
ПРИВАТНА ФІРМА
Адреса: Україна, 09100, Київська обл.,  
м.Біла Церква, вул. Глиняна, 100
Тел: +380985952025
e-mail: agroexpo@ukr.net
https://stepagro.com
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STOMIL SANOK UKRAINE, 
LLC
Address: Ukraine, 33013, Rivne,  
str. Knyazya Volodymyra 75, of. 37
Tel: +380362261402
e-mail: marketing@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

STOMIL SANOK V-belts: Reinforced V-beltsHARVEST 
BELTS® (for harvesters) GARDEN BELTS™ (for gardening 
equipment) VEGE BELTS™ (for vegetables harvesting) 
Belts for flax harvesting OptimumPRO™ Belts DURO™ 
V-belts (for explosion-risk areas)Mode in Poland (Sanok 
Rubber Company SА).

СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: 30068, Хмельницька обл., Славутський 
р-н, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43
Тел: +380504060995
e-mail: ryatsenko@soufflet.com
http://www.soufflet-agro.com.ua/uk/

СУфФЛЕ АГРО УКРАЇНА надає сільськогосподарським 
виробникам повний комплекс послуг з виробництва 
та реалізації рослинної продукції.

ТОВ «СТІЛ ГРУПП» займається виробництвом та ре-
монтом запчастин до сільгосптехніки.

STEEL GROUPP, LLC
Address: Ukraine, 72311, Zaporozhye region, 
Melitopol city, Mykhailo Sydorenko str. , house 28
Tel: +380676055655
e-mail: steelgroup005@gmail.com

LLC «STEEL GROUPP» is engaged in production and repair 
of spare parts for agricultural machinery.

СТОМІЛЬ САНОК УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 33013, Рівне,  
вул. Кн. Володимира 75, оф. 37
Тел: +380362261402
e-mail: marketing@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

Паси Стоміль Санок Україна: 
• Посилені клинові ремені; 
• HARVEST BELTS (для комбайнів);
•  GARDEN BELTS (для садового обладнання);
• VEGE BELTS (для збирання овочів) 
• Ремені для збирання льону OptimumPRO; 
• Ремені клинові DURO (для вибухонебезпечних зон); 
• Виготовлені в Польщі (Санок Руббер Компані АТ).
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TITAN MACHINERY, LLC
Address: Ukraine, 03040, Kyiv, str. Vasylkivska, 14, 
office 304
Tel: +380445945171
e-mail: sales@titanmachinery.com.ua
titanmachinery.ua

Titan Machinery owns and operates a network of 
full-service agriculture and constr.uction equipment 
dealerships in the United States and Europe. Our primary 
new equipment manufacturer partner is the CNHi family 
of brands – including Case IH, Case Constr.uction, etc.

ТАНДЕМ, ТОВ
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Козацька 120/4, 
03022
Тел: +380442574050
e-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
http://kievpolypaks.com.ua/uk

Виробництво поліпропіленової тканини і упаковки: 
мішки, біг-беги, тканина, агротканина, підпокрівель-
на плівка.

TANDEM, LLC
Address: 120/4 Kozatska Str. , Kyiv, Ukraine, 03022
Tel: +380442574050
e-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
http://kievpolypaks.com.ua/uk

SOUFFLET AGRO UKRAINE, 
LLC
Address: 43, B.Khmelnytskyi str. , village Krupets 
Slavuta district, Khmelnytskyi region, 30068
Tel: +380504060995
e-mail: ryatsenko@soufflet.com
http://www.soufflet-agro.com.ua/uk/

Our target is to supply farmers with a full complex 
services for vegetal production.

ТАЙТЕН МАШИНЕРІ 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна,03040, Київ, 
вул. Васильківська, 14, оф. 304а
Тел: +380445945171
e-mail: sales@titanmachinery.com.ua
titanmachinery.ua

Titan Machinery володіє і управляє мережею 
представників сільського господарства та буді-
вельної техніки з повним спектром послуг у США 
та Європі.Нашим основним партнером у вироб-
ництві нового обладнання є сімейство брендів 
CNHi – у тому числі Case IH, Case Constr.uction і т.д.
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ANIMAL INDUSTRY TODAY, 
MAGAZINE
PO Box 204, Kyiv, 03150
+380504196040
aitmagazine2@gmail.com
ait-magazine.com.ua

The magazine «Animal Industry Today» focuses on 
the latest research and information about breeding 
stock, nutrition, safety food and feed, about health, 
environment, utilisation, management, equipment, 
about new products and services for Animal Industry 
professionals. We provide our readers with such essential 
and useful information and ideas that they can use to 
make their business more efficient.

ТЕГРОС ІНВЕСТ, ТОВ
Адреса: Україна, 46023, Тернопіль, вул. 15 Квітня 6, 
корпус 10
Тел: +380352510015
e-mail: isopan@ukr.net
www.tegros.com.ua

Компанiя «ТЕГРОС ІНВЕСТ» - пропонує весь спектр 
стiнових та покрiвельних сендвіч-панелей з напов-
ненням PUR  та PIR . Ми виготовляєм  оцинковані про-
фiля типу Z, C, U, Омега товщиною від 0.7 до 3.0 мм, 
представляємо весь асортимент відкатних, відкрив-
них одно та двостворчастих дверей  для холодильних 

Production of polypropylene woven packing and 
packaging: bags, big bags, fabric, agrotextile, roofing 
film.

ТВАРИННИЦТВО 
СЬОГОДНІ, ЖУРНАЛ
03150, г. Київ, а/я 204
+380504196040
aitmagazine2@gmail.com
ait-magazine.com.ua

Журнал «Тваринництво сьогодні» – інформаційний 
помічник для всіх, хто займається тваринництвом: 
керівників господарств, підприємств, фахівців усіх 
рівнів. У журналі представлені рубрики: «економі-
ка та менеджмент», «передовий досвід», «птахів-
ництво», «свинарство», «скотарство», «конярство», 
«вівчарство», «козоводство», «кролівництво», 
«рибництво», «ветеринарія»,«корми та годівля»,«об-
ладнання»,«технології». Завдяки професіоналізму 
редакційної колегії, співпраці журналу з кращими 
науковими консультантами, експертами та фахів-
цями світу, ми відбираємо для вас найактуальнішу 
інформацію, яка має практичну цінність і допомагає 
вирішити поточні питання й проблеми.
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ТЕКРО, ТОВ
Адреса: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська 5, 
офіс 60
Тел: +380503754322
e-mail: order@tekro.ua
www.tekro.ua

Виробництво преміксів, лікувальних кормових добавок, 
білково-вітамінно-мінеральних добавок, престартерних 
комбікормів для всіх видів сільськогосподарських тва-
рин та птиці.*  Дезінфікуючі препарати («Evans Vanodine 
International» plc, Великобританія)*  Підкислювачі, під-
силювачі продуктивності з бактерицидною дією (FORMI 
NDF), консерванти для кормів та кормової сировини, іно-
кулянти для силосу (зелена хімія від німецької компанії 
Addcon).* Ензими (UAB «Baltijos enzimai», Литва).

Складання індивідуальних кормових програм для сіль-
ськогосподарських підприємств, оптимізація кормових 
рецептур для сільськогосподарських тварин та птиці.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 46001, м.Тернопіль, 
вул. Дмитра Січинського, 10
Тел: +380963764608
e-mail: tk.chykynda@dubnoinvestr. com
https://karyer.in.ua/

і морозильних камер.Ми пропонуємо вживані / нові 
резервуари для охолодження молока від майже всіх 
відомих виробників, У нас є охолоджувачі молока  в 
наявності на складі  приблизно від 300 до10 000 лі-
трів. Ми можемо запропонувати вам підтримку в 
запасних частинах і сервісних  послугах по території  
всієї  України.

TEGROS INVEST, LTD
Address: Ukraine, 46023, Ternopil, str. 15 Kvitnya 6, 
building 10
Tel: +380352510015
e-mail: isopan@ukr.net
www.tegros.com.ua

Company «TEGROS INVEST» - offers a full range of wall and 
roof sandwich panels with filling PUR and PIR.We produce 
galvanized profiles of type Z, C, U, Omega thickness from 
0.7 to 3.0 mm, for quick -setting  metallic  constr.uctions 
and ventilated facades.TEGROS INVEST Ltd. represents 
the entire range of sliding, hinged and flush ( one or 
double leaf) doors for modular  cold rooms  and freezers.
We offer  a used/new milk cooling tanks from nearly all 
well-known manufacturers such as Alfa Laval, DeLaval, 
Prominox, Japy, Westfalia, Fabdec, Serap, Mueller, Packo, 
Wedholms, Frigomilk and etc. We have these milk cooling 
tanks in store in the capacities from approximately 300 
up to 7000 liters. We can offer you support by spare- parts 
and service  around Ukraine .
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the annual production capacity to 2 million tons per 
year.Production is carried out at three careers in Ternopil 
region: Halushchynetskyi, Maksymivskyi and Staro-
Zbarazhskyi. Among the limestone processing products 
produced by the company, we should mention high-
quality mineral powder, which is produced at a modern 
plant  Loesche (Germany), the main areas of application 
of which are road constr.uction and production of dry 
mixes and granulated limestone flour for soil deoxidation.

ТЕТРА-АГРО, ТЗОВ
Адреса: Україна, 80100, Червоноград, 
вул. Будівельна 5/35
Тел: +380673137717
e-mail: tetra-agro@ukr.net
www.tetra-agro.com.ua

Виробництво комплексних мінеральних добрив, 
тукосуміш в одній гранулі «Нітроамофоска-М» NPK 
9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na. B.

TETRA-AGRO, LLC
Address: Ukraine, 80100, Chervonograd, 
Budivelna 5 / 35
Tel: +380673137717
e-mail: tetra-agro@ukr.net
www.tetra-agro.com.ua

ПрАТ «Тернопільський кар’єр» належить до провідних 
компаній України на ринку вапняку, яка займається 
розробкою родовищ вапнякового каменю з подаль-
шою переробкою його на будівельні та інші види ма-
теріалів. Активний розвиток компанії дозволив збіль-
шити річні потужності видобутку до 2 млн. т продукції 
на рік.Виробництво продукції здійснюється на трьох 
кар’єрах у Тернопільській області: Галущинецькому, 
Максимівському та Старо-Збаразькому. Серед про-
дукції переробки вапняків, які виробляє компанія, 
потрібно відзначити високоякісний мінеральний по-
рошок, який випускається на сучасному заводі фірми 
Loesche (Німеччина), основні сфери застосування 
якого – дорожнє будівництво та виробництво сухих 
будівельних сумішей та гранульованого вапнякового 
борошна для розкислення ґрунтів.

TERNOPILSKIY KARYER, 
PJSC
Address: Ukraine, 46001, Ternopil,  
str. Dmytra Sichynskoho, 10
Tel: +380963764608
e-mail: tk.chykynda@dubnoinvestr. com
https://karyer.in.ua/

PJSC «Ternopil Career» is one of the leading companies in 
Ukraine in the limestone market, which is engaged in the 
development of limestone deposits with its subsequent 
processing into constr.uction and other materials. The 
active development of the company allowed to increase 
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ТЕХ-ФАРМІНГ, ТОВ
Адреса: Україна, 03022, Київ.  
вул. Ломоносова 63, кв 448
Тел: +380968585384
e-mail: info@tech-farming.com.ua
http://tech-farming.com/

Обладнання для точного землеробства.

TECH-FARMING, LLC
Address: Ukraine, 03022, Kyiv.  
str. Lomonosova 63, apt. 448
Tel: +380968585384
e-mail: info@tech-farming.com.ua
http://tech-farming.com/

Precision Farming.

ТЕХКОМПЛЕКТ, ТОВ
Адреса: вул. Київська, 43/2, с. Калинівка, 
Макарівський район, Київська область, 08004, 
Україна
Тел: +380674038125
e-mail: info@thk.kiev.ua
thk.kiev.ua

Комерційно-виробнича компанія «Техкомлект» 
успішно працює на автомобільному ринку України 
з 1998 року. Основними видами діяльності Завода 

Production of complex mineral fertilizers, mixing in one 
pellet «Nitroamofoska-M» NPK 9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, 
Zn, Mn, Fe, Na. B.

ТЕХ МЕДІА ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 02002, Київ,  
вул. Євгена Сверстюка, 11, к. Б
Тел: +380445370651
e-mail: info@techmedia.com.ua
https://techmedia.com.ua/

ТЕХ МЕДІА ГРУП – єдине спеціалізоване видавництво 
України, діяльність якого спрямована на задоволення 
потреб інженерно-технічних працівників підприємств 
у професійній та нормативно-технічній інформації.

TECH MEDIA GROUP, LLС
Address: Ukraine, 02002, Kyiv,  
str. Yevhen Sverstiuk, 11, k. B.
Tel: +380445370651
e-mail: info@techmedia.com.ua
https://techmedia.com.ua/

TEСH MEDIA GROUP - the only specialized publishing 
house of Ukraine, whose activity is aimed at satisfying the 
needs of engineering and technical workers of enterprises 
in professional and normative and technical information.
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ТЕХНАКАТ, ТОВ
Адреса: Україна, 72310, м. Мелітополь, 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 14/1
Тел: +380686652163
e-mail: viktoriakornienko@tehnakat.com
https://www.tehnakat.com

Компанія «ТЕХНАКАТ» - це імпортер підшипників, з 
багаторічним досвідом роботи на ринку України. Ме-
режа філій і торгових точок, дозволяє нам оператив-
но виконати будь-яке замовлення на протязі доби, 
а такі переваги, як безкоштовна доставка, будь-яка 
форма розрахунку і відстрочка платежу, роблять нас 
вигідним партнером для будь-якого бізнесу. Ми про-
понуємо всі види підшипників, хрестовин, ременів, 
фільтрів і інших запчастин для с / г техніки та автомо-
білів. Співпрацюємо з багатьма відомими світовими 
брендами, такими, як: ZVL, SNR, KOYO, NSK, VBF, NTN, 
Timken, SKF і др.У нас завжди існують вигідні сезонні 
пропозиції! Ця інформація доступна на нашому сайті 
www.tehnakat.com

TEHNAKAT, LLC
Address: Ukraine, 72310, Melitopol,  
Voiniv-Internationalistiv, 14/1
Tel: +380686652163
e-mail: viktoriakornienko@tehnakat.com
https://www.tehnakat.com

Спецтехніки ТЕХКОМПЛЕКТ є виробництво, продаж та 
ремонт спеціалізованої автомобільної техніки на базі 
IVECO, KRAZ, MAZ, TATA, HYUNDAI, ISUZU, MAN, RENAULT, 
CITROEN, PEUGEOT та ін., а також їх обслуговування. 
Компанія виробляє на замовлення автогідропідій-
мачі, самоскиди з 3-стороннім розвантаженням, 
автопаливозаправники, автокрани, вахтові автобуси, 
фургони, лабораторії, машини аварійно-ремонтні, 
інкасаторські або швидкої допомоги та ін. Протягом 
існування компанії виготовлено та реалізовано біль-
ше як 30000 спецавтомобілів.

TECHCOMPLECT, LLC
Address: Kievskaya str. , 43/2, Kalinovka village, 
Makarovsky district, Kyiv region, 08004, Ukraine
Tel: +380674038125
e-mail: info@thk.kiev.ua
thk.kiev.ua

Special Machinery Plant TECHCOMPLECT successfully 
operates in the automotive market of Ukraine since 1998. 
The main activities of the company is the manufacture, 
sale and repair of specialized automotive technology on 
the basis of IVECO, KRAZ, MAZ, TATA, HYUNDAI, ISUZU, 
MAN, RENAULT, CITROEN, PEUGEOT and others, as well as 
their service. The list of products includes both base cars 
and manufactured in-house shift buses, dump trucks, fuel 
tank trucks, truck cranes, aerial platforms, repair shops, 
labs, vans, first aid and other specialized equipment.
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Production and installation of awning products from PVC 
fabrics, import of PVC fabrics and sales in Ukraine.

ТЕХНО-ПРИВІД, ТОВ
Адреса: Україна, 09109, Біла Церква, 
вул. Київська, 31
Тел: +380442211889
e-mail: technoprivod@ukr.net
http://techno-privod.com.ua

ТОВ «Техно-Привід» - молода компанія, що ди-
намічно розвивається, заснована в 2012 році 
для обслуговування електротехнічного ринку 
України. Сьогодні компанія є комплексним поста-
чальником приводної техніки всесвітньо відомих 
виробників редукторів, електродвигунів і частот-
них перетворювачів.  У штат співробітників нашої 
компанії входять кваліфіковані фахівці: інженер-
но-технічні кадри, досвідчені інженери-логісти-
ки.Наші фахівці проводять технічні консультації в 
придбанні комплектуючих від фірм - виробників, 
що дозволяє забезпечити гнучкість технічних рі-
шень, хорошу адаптацію в реальних виробничих 
умовах, оптимізувати рішення по відношенню 
ціна / якість, і динамічно слідувати всім змінам 
та нововведенням на швидко мінливому ринку 
приводної техніки.

The TEKHNAKAT company is a bearing importer with 
many years of experience in the Ukrainian market. The 
network of branches and retail outlets allows us to quickly 
complete any order during the day, and such advantages 
as free delivery, any form of payment and a delay in 
payment make us a profitable partner for any business. 
We offer all types of bearings, crosses, belts, filters and 
other spare parts for agricultural equipment and cars. We 
cooperate with many well-known global brands, such 
as: ZVL, SNR, KOYO, NSK, VBF, NTN, Timken, SKF, etc.We 
always have favorable seasonal offers!This information is 
available on our website www.tehnakat.com

ТЕХНО ТЕНТ, ТОВ
Адреса: Україна, 04080, Київ, 
вул. Новокостянтинівська, 4-А
Тел: +380503388348
e-mail: Tehnotentdn@gmail.com
https://tehnotent.prom.ua/

Виробництво і монтаж тентових виробів з ПВХ тканин, 
імпорт ПВХ тканин і реалізації на території України.

TEHNO  TENT, LLC
Address: Ukraine, 04080, Kiev, 
str. Novokonstantinovskaya, 4-A
Tel: +380503388348
e-mail: Tehnotentdn@gmail.com
https://tehnotent.prom.ua/
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Компанія «ТехноМашСтрой» вже більше семи років займа-
ється виготовленням обладнання для сільськогосподар-
ської діяльності. Основними продуктами є: гранулятори, 
лінії гранулювання, лінії виготовлення паливних пелет, 
екструдери, подрібнювачі та інше сільхозобладнання. На 
согоднішній день ми динамамічна компанія, яка бере за 
правило робити якісно, вчасно та зручно для Вас.

TECHNOMASHStr.OY, LTD
Address: 18028, Ukraine, Cherkasy region, 
Cherkasy city, 14th Dekabrya str., app.6/1
Tel: +380636182950
e-mail: tms_a@ukr.net
https://mkukraine.com.ua

The «TechnoMashStr.oy» company has been producing 
equipment for agricultural activity for more than seven 
years. The main products are: granulators, pelletizing 
lines, fuel pellet production lines, extruders, shredders 
and other agricultural equipment. Today we are a dynamic 
company, which takes the decision to do it qualitatively, 
in a timely and convenient way for you.

ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД, 
ТОВ
Адреса: Україна, 49106, Дніпро, вул. Камська, № 64
Тел: +380567900811
e-mail: vertelyev.se@tot.biz.ua
https://tot.biz.ua

TECHNO-PRIVOD, LTD
Address: Ukraine,09109, Bila Tserkva, 31, Kyivska str. 
Tel: +380442211889
e-mail: technoprivod@ukr.net
http://techno-privod.com.ua

Techno-Privod LTD is a young dynamically developing 
company, founded in 2012 to serve the electrical market of 
Ukraine. Today, the company is a comprehensive supplier 
of drive technology to world-famous manufacturers of 
gearboxes, electric motors and frequency converters.    
The staff of our company includes qualified specialists: 
engineering and technical personnel, experienced 
logistics engineers. Our experts conduct technical 
consultations in the purchase of components from 
manufacturing companies, which allows for the 
flexibility of technical solutions, good adaptation in real 
production conditions, optimize price / quality solutions, 
and dynamically follow all the changes and innovations 
in the rapidly changing market of drive equipment.

ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
Адреса: Україна, 18028, Черкаська область., 
м. Черкаси, вул. 14-го грудня, 6/1
Тел: +380636182950
e-mail: tms_a@ukr.net
https://mkukraine.com.ua
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and industr.ial tyres.There are the wide range of 
agricultural tyres for harvesters, tractors, agricultural 
trailers, loaders, seeding-machines and other 
agricultural machines in our commercial offer.

ТЕХНОСЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 72311, Мелітополь, 
вул. Вакуленчука, 99а
Тел: +380503224392
e-mail: 0503224392m@gmail.com
http://irrigation.com.ua

Виробництво і реалізація устаткування для кра-
пельного зрошення, садівництва, зрошувальної 
техніки, проектування систем зрошення.

TECHNOSERVICE, LTD
Address: Ukraine, 72311, Melitopol, 
str. Vakulenchuk, 99a
Tel: +380503224392
e-mail: 0503224392m@gmail.com
http://irrigation.com.ua

Production and sale of equipment for drip irrigation, 
gardening, irrigation equipment, design of irrigation 
systems.

Всеукраїнська мережа шинних підприємств «Техно-
оптторг-Трейд» - провідний постачальник шин для всіх 
видів техніки, який має більш, ніж 25 річний досвід 
роботи зі світовими компаніями-виробниками шин, 
та налічує мережу із 18 філій, розташованих в усіх ре-
гіонах України.«Технооптторг-Трейд» - найбільший в 
Україні постачальник сільськогосподарських шин. Та-
кож «Технооптторг-Трейд» є офіційним представником 
в Україні брендів  Alliance, Petlas, Ozka, Goodyear.У нашо-
му асортименті ви знайдете широкий спектр шин різ-
них типорозмірів для комбайнів, тракторів, тракторних 
причепів, навантажувачів, сівалок, малогабаритної 
сільгосптехніки та інших видів техніки.

TECHNOOPTTORG-TRADE, 
LLC
Address: Ukraine, 49106, Dnipro, str. Kamskaya, 
bldg. № 64
Tel: +380567900811
e-mail: vertelyev.se@tot.biz.ua
https://tot.biz.ua

Technoopttorg-Trade  - nationwide network of tyre  
trading organizations - is a leading tyre supplier 
in Ukraine which consists of 18 branches all over 
Ukraine. Company has more than 25 years experience 
of cooperation with international tyres producers.   
Technoopttorg-Trade  company is the largest supplier 
of agricultural tyres. Also Technoopttorg-Trade  is the 
official dealer of ALLIANCE, PETLAS, Ozka agricultural 
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Компанія ТОВ «ТК АГРОСНАБ-УКРАЇНА» –  спеціалізу-
ється на поставці високопродуктивної сільськогоспо-
дарської та спецтехніки як нової так і вживаної на-
пряму з Європ. Наша компанія є офіційним дилером 
європейських компаній STOLL, HAWE, KONGSKILDE, 
PRONAR. Ми завжди раді допомогти нашим партне-
рам в виборі та поставці оптимального варіанту тако-
го сільськогосподарського обладнання, як: трактори, 
зернозбиральні комбайни, бурякозбиральна техніка, 
грунтообробна техніка, сівалки, погрузчики та інше.

AGROSNAB UKRAINE, LTD
Address: Ukraina, 03148, Kyiv,  
str. Zhmeryns’ka 5, of. 35
Tel: +380673942279
e-mail: agrocnab@ukr.net
autoline.com.ua/agrocnab

Company  «TK AGROSNAB-UKRAINE» LLC Ltd specializes 
in the supply of highly productive agricultural and special 
equipment as a new and used direction from Europe. 
Our company is an official dealer of European companies 
STOLL, HAWE, KONGSKILDE, PRONAR.We are always glad 
to help our partners in choosing and supplying an optimal 
variant of agricultural equipment such as: tractors, grain 
harvesters, beet harvesters, tillage machines, seeders, 
loaders, and more.

ТІР АГРО СПЕЦ 
ЗАПЧАСТИНА, ТОВ
Адреса: Україна, 02081, Київ, вул. Урлівська, 34-А
Тел: +380937080692
e-mail: info@azapchastr. com.ua
www.azapchastr. com.ua

Ремонт продаж стартерів генераторів для всіх видів 
техніки. Робочі LED фари, Компресори кондиціонера. 
Офіційний Сервісний Центр по ремонту стартерів і ге-
нераторів TM JUBANA.

TIR AGRO SPEC 
ZAPCHASTYNA, LLC
Address: Ukraine, 02081 Kiev, str. Urlovskaya, 34-A
Tel: +380937080692
e-mail: info@azapchastr. com.ua
www.azapchastr. com.ua

Alternators Starters.

ТК АГРОСНАБ-УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 03148, Київ, вул. Жмеринська 5, 
оф. 35
Тел: +380673942279
e-mail: agrocnab@ukr.net
autoline.com.ua/agrocnab
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Industriehof (Німеччина). Основний напрямок діяль-
ності – забезпечення високоякісними запасними ча-
стинами до грунтообробної техніки. Ми пропонуємо 
запасні частини до техніки Lemken, Horsch, Kvernelend, 
Kuhn, Amazone, Claas, Gregoire Besson, Kockerling, 
Farmet, Gaspardo, Vogel & Noot, John Deere, Case.

TOPAGRO, LLC
Address: Ukraine, 02121, Kiev,  
str. Verbitskogo, 30А, office 5
Tel: +380507422245
e-mail: office@top-agro.com.ua
http://top-agro.com.ua/

TOPAGRO Ltd. is the official representative of Bellota 
(Spain), IQ Parts (Austr.ia), Industr.iehof (Germany). 
The main activity, providing high-quality spare parts 
for tillage equipment. We offer spare parts for Lemken, 
Horsch, Kvernelend, Kuhn, Amazone, Claas, Gregoire 
Besson, Kockerling, Farmet, Gaspardo, Vogel & Noot, John 
Deere, Case.

ТОРГ-АГРОСЕРВІС, ТОВ
Адреса: 25015, Україна, м.Кропивницький, 
вул. Євгена Маланюка, 1а, офіс 3
Тел: +380675234059
e-mail: torgagroservis@gmail.com
torg-agroservis.com.ua

ТК ЕКОРЕСУРС, ТОВ
Адреса: УкраЇна, 51921, Кам’янське, 
вул. Васильєвська, буд 119б, кв.37.
Тел: +380675640868
e-mail: tk.ecoresurs@gmail.com
https://tk-ecoresurs.com.ua

Виробництво обладнання та запасних частин для 
сільського господарства.

TK ECORESURS, LLC
Address: Ukraine, 51921, Kamenskoe, 
Vasilyevskaya str. , 119b, kv. 37.
Tel: +380675640868
e-mail: tk.ecoresurs@gmail.com
https://tk-ecoresurs.com.ua

Production of manure equipment and spare parts for 
livestock.

ТОПАГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, Київ,  
вул. Вербицького 30А, оф. 5
Тел: +380507422245
e-mail: office@top-agro.com.ua
http://top-agro.com.ua/

Компаниія ТОВ «ТОПАГРО» є офіційним представ-
ником компаній Bellota (Іспания), IQ Parts (Австрія), 
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LLC «IEC»Torgdial» (Kiev) represents farming 
«DORPER HILLS» (Khmelnytsky region, Derazhnyany 
distr.ict), which is engaged in breeding of sheeps 
(breed Dorper)

ТОРГОВИЙ ДІМ 
«МОГИЛЬОВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ЕЛЕКТРОДВІГАТЄЛЬ», ТОВ
Адреса: Украина , Киев , ул. Дегтяревская 27а
Тел: +380672490481
e-mail: elektrodvigatel_td@ukr.net
http://elektrodvigatel.com.ua

Торговий дім «Могильовський завод «Електров-
двігатєль» є офіційним предмтавником ТОВ 
«Могильовський завод «Електровдвігатєль» на 
територіх України. Виробництво електродвигунів 
загальнопромислового та спеціального призна-
чення: трифазні серії АИР, однофазні серії АИРЕ, 
вибухозахищенні 4ВР, двигуни з електромагніт-
ним гальмом, двигуни із ковзанням АИРС, елек-
тродвигуни по стандарту DIN (відповідно до норм 
CENELEC), трифазні та однофазні багатошвидкісні 
електродвигуни, електродвигуни спеціального 
призначення. Також комплектуємо насосні агре-
гати та вентилятори. Великий асортимент товару 
на складі.

Підприємство займається виробництвом та реаліза-
цією зернових сівалок. Надає послуги в гарантійному 
обслуговуванню та післягарантійному сервісу.

TORG-AGROSERVICE, LLC
Address: 25015, Ukraine, m.Kropivnitsky, 
str. Yevhen Malanyuk, 1a, office 3
Tel: +380675234059
e-mail: torgagroservis@gmail.com
torg-agroservis.com.ua

The enterprise is engaged in the production and sale of 
grain seeders. Provides services in warranty service and 
after-sales service.

ТОРГДІАЛ, ТОВ
Адреса: Україна, 01042, Київ,  
вул. Іоанна Павла ІІ,4/6 корпус В, офіс 201
Тел: +380673264770
e-mail: 36757500t@ukr.net

ТОВ «ІЕК «Торгдіал» (м. Київ) представляє Фермерське 
господарство «DORPER HILLS» (Хмельницька область, 
Деражнянський район), яке, в свою чергу, займається 
розведенням м’ясної породи овець Dorper

TORGDIAL, LLC
Address: Ukraine, 01042, Kiev, Str. Paul II str. , 4/6, 
office building В, office 201
Tel: +380673264770
e-mail: 36757500t@ukr.net
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HARVEST, LLC
Address: Ukraine, 25006, Kropyvnytskyi, 
str. Shulgin, bldg. 39/4, apt. 16
Tel: +380662989395
e-mail: promagrolizing@ukr.net
https://harvestr. ua/

Production and sale of agricultural machinery.

ТОРГОВИЙ ДІМ 
АВТОДЕТАЛІ, ТОВ
Адреса: Україна, 73000, Херсон, вул. Робоча 66
Тел: +380674941920
e-mail: office@auto-detal.com.ua
https://progress-k.com.ua/

Провідний виробник хрестовин та карданних валів до 
сільгосптехніки.

TRADING HOUSE 
AUTODETALI, LLC
Address: Ukraine, 73000, Kherson, str. Robocha 66
Tel: +380674941920
e-mail: office@auto-detal.com.ua
https://progress-k.com.ua/

Leading manufacturer of universal joint cross assembly 
and PTO drive shafts  for agricultural machinery.

TD MOGOLEVSKIY  ZAVOD 
ELEKTRODVIGATEL, LTD
Address: Ukraine, Kiev, Degtyarivskaya str. 27a
Tel: +380672490481
e-mail: elektrodvigatel_td@ukr.net
http://elektrodvigatel.com.ua

TD «Mogilevskiy zavod «Elektrodvigatel» is the official 
representative «Mogilev Plant» Electric Motor «in 
Ukraine.Production of electric motors for general industr.
ial and special purposes:three-phase AIR seriessingle-
phase AIRE seriesmotors with electromagnetic brakeAIRS 
slip motorsDIN motors (according to CENELEC standards) 
three-phase and single-phasemulti-speed electric 
motorselectric motors for special purposes.We also 
complete pumps and industr.ial fans.Large assortment of 
goods in stock.

ТОРГОВИЙ ДІМ «ХАРВЕСТ», 
ТОВ
Адреса: Україна, 25006, Кропивницький, 
вул. Шульгиних, 39/4, кв. 16
Тел: +380662989395
e-mail: promagrolizing@ukr.net
https://harvestr. ua/

Виробництво та реалізація с/г техніки.
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ремонт. двигунів, турбін, паливної апаратури, гене-
раторів та стартерів до імпортної сільгосптехнікипо-
ставки  запчастин до таких видів навантажувачів як: 
Вилкові навантажувачі ;Секційні вилкові навантажу-
вачі; Підйомники й плотформи; Телескопічні підйом-
ники;Фронтальні навантажувачі;Мініекскаватори та 
міні-ковшовінавантажувачі; Навантажувачі з боко-
вою погрузкою; Мініскладське обладнання.

TOROS AGRO, LLC
Address: Ukraine, 04080, Kiev, 
str. Konstantinovskaya, 73
Tel: +380445012815
e-mail: toros_agro@ukr.net
https://toros-agro.com/

Sale of original spare parts and accessories to import 
agricultural machinery. Service, diagnostics and repair. 
engines, turbines, fuel equipment, generators and 
starters for import agricultural machinery

ТРАНС-АВТО-Д, ПП
Адреса: Україна, 31200, Волочиск, 
вул. Запорізька, 7
Тел: +380673830159
e-mail: tad@tad.ua
www.tad.ua

ТОРЕС-Н, ПП
Адреса: Україна, 09000, Сквира,  
вул. Макара Чижика, 32
Тел: +380955092898
e-mail: Tores.n@ukr.net
https://1tn.com.ua

Оптова торгівля.

TORES-N, PRIVATE 
COMPANY
Address: Ukraine, 09000, Skvira,  
str. Makara Chizhika, 32
Tel: +380955092898
e-mail: Tores.n@ukr.net
https://1tn.com.ua

Equipment for dairy farming TM Melasty, udder health 
and hygiene TM Forticept, veterinary medicine.

ТОРОС АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 04080, Київ, 
вул. Костянтинівська, 73
Тел: +380445012815
e-mail: toros_agro@ukr.net
https://toros-agro.com/

Продаж оригінальних запчастин та комплектуючих 
до імпортної сільгосптехніки. Сервіс, діагностика та 
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uctures and other oversized and heavy freights. Constant 
availability of transport in other regions of Ukraine 
optimizes expenditure for delivery of freight for loading 
and enables us to provide our clients with transport 
means promptly and on the best conditions. Meanwhile, 
we have a great experience in low beds manufacturing. 
Web design, produce and release platforms which can 
meet your needs in all kinds technique transportation.

ТРАНСХІМТРЕЙД, ТОВ
Адреса: Україна, 02094, Київ, 
вул. Червоноткацька, 42
Тел: +380672328404
e-mail: office@tht.com.ua
https://tht.com.ua/uk/

ТОВ «Трансхімтрейд» – сучасна динамічно зростаюча 
торгова компанія, яка є одним з ключових імпорте-
рів мінеральних добрив в Україні.Успішний досвід 
роботи компанії в галузі агротрейдингу дозволяє 
запропонувати замовникам широкий спектр міне-
ральних добрив провідних виробників США, Європи, 
Азії, Африки та країн СНД.Серед конкурентних пере-
ваг компанії «Трансхімтрейд» – комплексне рішення 
актуальних виробничих завдань замовників, а також, 
багатий асортимент хімічних добрив та лояльна ціно-
ва політика. Підприємство розширює персональний 
портфель продукції та постачальників, орієнтуючись 
на запити замовників.

Компанія Транс-авто-Д працює на ринку перевезень 
негабаритних вантажів з 2002 р. Напрямок роботи  
Україна – Західна Європа. Володіємо власним парком 
автомобілів і спецплатформ призначених для переве-
зення сільськогосподарської, будівельної, промисло-
вої техніки, конструкцій та інших негабаритних ванта-
жів. Постійна наявність транспорту в різних регіонах 
України оптимізує витрати на подачу техніки під за-
вантаження і дає змогу надавати нашим клієнтам 
транспорт в найкоротші терміни та по оптимальним 
цінам. Поряд з тим на основі колосального досвіду 
у сфері перевезень, ми проектуємо, виготовляємо 
та реалізовуємо низькорамні платформи (трали) на 
базі нашого підприємства, які здатні задовільнити 
будь-які потреби при перевезенні всіх видів техніки 
та обладнання.

TRANS-AUTO-D, PE
Address: Ukraine, 31200, Volochysk, 31200, 
str. Zaporizka, 7
Tel: +380673830159
e-mail: tad@tad.ua
www.tad.ua

The company «Trans-auto-D» has been engaged in 
oversized and heavy freights transportations since 2002. 
Transportations have been carried out between Western 
Europe and Ukraine. We have own fleet of vehicles 
with special platforms designated for transportation of 
farming, constr.uction and industr.ial machineries, str.
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обойм та інших аксесуарів для всіх галузей промис-
ловості.  Ми співпрацюємо з відомими іноземними 
виробниками; це дає нам можливість пропонувати 
товар, який відповідає найвищим вимогам і має 
відповідні атестати і сертифікати. Маємо в своєму 
розпорядженні сучасне ефективне обладнання та 
висококваліфікований технічний персонал. Прово-
димо монтаж готових рукавів відповідно до специ-
фікації клієнта.

TUBES INTERNATIONAL, 
LLC
Address: Bohdana Khmel’nyts’koho St, 106, Lviv, 
Lviv Oblast, 79000
Tel: +380322459341
e-mail: lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.ua

TUBES International is engaged in realization of 
specialized hoses and connections, a fitting, holders 
and other accessories for all industr.ies.  We cooperate 
with the famous foreign producers; it gives us the 
chance to offer goods which conform to the highest 
requirements and have corresponding certificates 
and certificates. We have the modern effective 
equipment and highly skilled technicians. We install 
ready sleeves according to the specification of the 
client.

TRANSKHIMTRADE, LLC
Address: Ukraine, 02094, Kyiv, 
str. Chervonotkatska, 42
Tel: +380672328404
e-mail: office@tht.com.ua
https://tht.com.ua/uk/

Transkhimtrade LLC is a modern, dynamically growing 
trading company, which is one of the key importers of 
mineral fertilizers in Ukraine.The successful experience 
our company in the market of agro-trading allows us to 
offer customers a wide range of mineral fertilizers from 
leading manufacturers in the United States, Europe, Asia, 
Africa and the CIS.Among the competitive advantages of 
Transkhimtrade is a comprehensive solution of current 
production problems of customers, as well as a wide 
range of chemical fertilizers and a loyal pricing policy. The 
company expands its personal portfolio of products and 
suppliers, focusing on customer requests.

ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ, ТОВ
Адреса: Україна, 79000, Львів,  
вул. Богдана Хмельницького, 106
Тел: +380322459341
e-mail: lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.ua

Компанія Тубес Інтернешнл займається реалізаці-
єю спеціалізованих шлангів та з’єднань, фітингів, 
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ні філії «Дозамех» працюють у багатьох країнах : Росії, 
Чехії, Німеччині, Латвії і Украіні. Ми не тільки виро-
бляємо високоефективне обладнання для обробки 
біопалива і пелетні котли, а й виконуємо переоблад-
нання застарілих ліній.

UKR-DOZAMEH, LLC
Address: Ukraine, 65031, Odessa, str. Borovsky, 37
Tel: +380967614713
e-mail: dozamech@ukr.net
dozamex.prom.ua

The company was founded in 2001 in Poland, and a year 
later the first branch was opened in Odessa.For 14 years, 
we have gone from a small enterprise for the production of 
agricultural machinery to a large prominent supplier with our 
own developments and exclusive implementations.Today, 
Dozamekh branches operate in many countries: Russia, the 
Czech Republic, Germany, Latvia and Ukraine.We not only 
produce highly efficient biofuel processing equipment and 
pellet boilers, but also re-equip obsolete lines.

УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 61106, Харків,  
вул. Плиткова, 12В
Тел: +380675774681
e-mail: info@uas-amal.com.ua
http://ukragroserv.com.ua

УГК, ТОВ
Адреса: Україна, Житомирськ обл, 
Житомирський район,  
с. Оліївка перший провулок Щорса 1
Тел: +380412511496
e-mail: evtuxpasha@gmail.com

Реалізація спермопродукції ВРХ.

UGC, LTD
Address: Ukraine, Zhytomyr region,  
Oliivka first lane Shchorsa 1
Tel: +380412511496
e-mail: evtuxpasha@gmail.com

Sale of sperm.

УКР-ДОЗАМЕХ, ТОВ
Адреса: Украина, 65031, г. Одесса, 
ул. Боровского, 37
Тел: +380967614713
e-mail: dozamech@ukr.net
dozamex.prom.ua

Компанія заснована в 2001 році в Польщі, а вже че-
рез рік відкрився перший філіал в Одесі.За 14 років 
ми пройшли шлях від невеликого підприємства з 
виробництва сільгосптехніки до великого помітного 
постачальника з власними напрацюваннями. Сьогод-
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Професійні сільськогосподарські дрони для внесення 
засобів захисту рослин.

UKRAEROSERVICE, LTD
Address: Ukraine, Kiev, E.Konovaltsia Str. 36V, 
office 230
Tel: +380504197697
e-mail: ukraeroservice@ukr.net
http://www.aeroservice.com.ua

Professional agricultural drone for the introduction of 
plant protection products.

УКРАЇНСЬКА АГРАРНА 
ТЕХНІКА, ПП
Адреса: Україна, 14030, Чернігів, 
вул. Захисників України, 25, корпус 37
Тел: +380507191543
e-mail: uatech@ukr.net
uatech.com.ua

ПП Українська аграрна техніка є виробником посів-
ного комплексу «PARTNER». Вже 20 років розробляє 
посівну техніку для технологіі суцільного посіву. Чому 
комплексом «PARTNER» вигідно сіяти?) Він сіє суціль-
но, без пустих міжрядь, тому урожай завжди більше 
на +2+7 ц/га в порівнянні зі звичайним способом по-
сіву.2) Наш комплекс може сіяти по будь-якій багнюці, 
в будь-яку погоду. Тому, коли дощі заливають – тіль-

Розробка та виробництво обладнання сільгосппри-
значення: жниварок очісуючого типу «Слов’янка» 
для збирання зернових, рису, льону; борошномель-
но-круп’яних комплексів;  універсальних подрібню-
вачів, сепараторів для фінішної очистки круп і насін-
ня.

UKR.AGRO-SERVICE, LLC
Address: Ukraine, 61106, Kharkov, 
str. Plitochnaya, 12-V
Tel: +380675774681
e-mail: info@uas-amal.com.ua
http://ukragroserv.com.ua

Design and manufacture equipment for agricultural and 
other food facilities. Our design engineering department 
created Str.ipper header «Slavianka UAS», separators 
UOK «Zolushka» for finish cleaning of cereals and seeds, 
general purpose chippers «Korsar», flour and cereal 
grinding machines and other equipment.

УКРАЕРОСЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, м.Київ,  
вул. Є.Коновальця, 36В, оф.230
Тел: +380504197697
e-mail: ukraeroservice@ukr.net
http://www.aeroservice.com.ua
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UKRAINIAN VEGETABLE 
COMPANY | UVC, LLC
Address: Ukraine, 02121, Kyiv, str. Dekabrystiv, 7
Tel: +380445865256
e-mail: info@uvc.com.ua
https://www.uvc.com.ua

Ukrainian Vegetable Company was founded in 1995. At the 
beginning of its work the company was engaged in growing 
and selling vegetables. During this period of activity we have 
mastered the technologies of production of agricultural crops, 
using imported machinery. Already in 1998, our company 
began to import agricultural machinery, as the market felt 
a sharp lack of high-quality modern machinery that would 
satisfy the producers. Specialists of the Ukrainian Vegetable 
Company deeply analyze the technique presented on the 
world market and choose the best samples, so the company 
does not represent one specific producer. To date, UVC is one 
of the largest importers of vegetable and garden machinery 
and spare parts from Italy, France, Germany, and the United 
Kingdom.

УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ, ТОВ
Адреса: Україна, 34600, Березне, 
вул. Ціолковського, 22 б/8
Тел: +380670001158
e-mail: zakaz@ukrgumat.com.ua
http://www.ukrgumat.com.ua/

ки завдяки комплексам «PARTNER» люди сіються!3) 
«PARTNER» вміє сіяти все: ріпак, пшеницю, сою, льон 
і навіть соняшник. Посівний комплекс «PARTNER» 
успішно пройшов всі необхідні випробування, серти-
фікований Державною системою сертифікаціі УкрСЕ-
ПРО. Конструкторські розробки, застосовані у вироб-
ництві комплексу підтверджені рядом патентів.

УКРАЇНСЬКА ОВОЧЕВА 
КОМПАНІЯ | UVC, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, Київ, вул. Декабристів, 7
Тел: +380445865256
e-mail: info@uvc.com.ua
https://www.uvc.com.ua

Українська Овочева Компанія була заснована в 1995 р. На 
початку своєї трудової діяльності компанія займалася ви-
рощуванням і продажем овочів. За той період діяльності 
ми освоїли технології виробництва сільгоспкультур, засто-
совуючи імпортну техніку. Уже в 1998 році наше підприєм-
ство стало імпортувати сільськогосподарську техніку, так 
як на ринку відчувався гострий недолік якісної сучасної 
техніки, яка б задовольняла товаровиробників. Фахівці 
Української Овочевої Компанії глибоко аналізують техніку, 
представлену на світовому ринку і вибирають найкращі 
зразки, тому компанія не представляє одного конкретного 
виробника. На сьогоднішній день UVC є одним з найбіль-
ших імпортерів овочевої та садової техніки і запасних ча-
стин з Італії, Франції, Німеччини, Великобританії.
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research.The effectiveness of organic fertilizers «Ukraine 
Humates» of increasing crop capacity is: cereals - 5-21%, 
oilseed - 9-32%, fodder - 7-19%, vegetable - 11-50%. 
These results were obtained from studies for 7 years.
The organic growth stimulator and str.ess reliever TM 
«Ukraine Humates» PROFESSIONAL is the main product 
in the company’s portfolio. This product is a professional 
solution for stimulating growth, the powerful removal of 
all types of str.ess and adjusting the lack of batteries.

УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ 
ДОБРИВА, ТОВ
Адреса: Украина, 04053, м. Киев,  
Бехтеревський провулок, 12Б
Тел: +380504038402
e-mail: info@umf.com.ua
https://umf.com.ua/

Компанія «Українські мінеральні добрива» займа-
ється виробництвом гранульованого сульфата ам-
монії. В 2020 році підприємство відкрило сучасний 
комплекс по переробці та зберіганню мінеральних 
зручностей в м. Кривой Рог (Дніпропетровська 
область). Один з нечисленних виробників міне-
ральних зручностей у странах, який працює на 
екологічному європейському обладнанні і здатний 
виробляти продукцію без застосування, відпові-
дає в майбутньому суворим світовим стандартам 

ТОВ «Українські гумати» – провідний виробник ви-
сокоефективних органічних добрив та стимуляторів 
росту, які підвищують врожайність, дозволяючи 
отримати екологічно чисту продукцію.На всіх ета-
пах виробництва застосовується багатоступенева 
система контролю якості. Лабораторні дослідження 
супроводжують весь виробничий цикл – від вхідно-
го контролю сировини до аналізу готової продукції.
Добрива «Українські гумати» вже більше 7 років по-
казують реальні результати збільшення врожайності: 
зернові – 5-21%, олійні – 9-32%, кормові – 7-19%, 
овочеві – 11-50%.Основним товаром в портфелі ком-
панії є органічний стимулятор росту та антистресант 
ТМ «Українські гумати» PROFESSIONAL – професійне 
рішення для стимулювання росту, потужного зняття 
всіх видів стресу та корегування нестачі елементів 
живлення.

UKRAINE HUMATES, LTD
Address: Ukraine, 34600, Berezne, 
str. Tsiolkovskoho, 22b/8
Tel: +380670001158
e-mail: zakaz@ukrgumat.com.ua
http://www.ukrgumat.com.ua/

LLC «Ukraine Humates» is a leading producer of highly 
effective organic fertilizers and growth stimulants 
that increase crop capacity.The multi-level quality 
control system is used at all stages of production. The 
whole production cycle is accompanied by laboratory 
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сокоякісного матеріалу ПВХ. Вироби виготовляються 
за індивідуальним замовленням. Ми працюємо так, 
щоб нас рекомендували друзям і знайомим. Наші 
правила: висока якість матеріалів і педантичність у 
виробництві, швидкість роботи (на 25% швидше кон-
курентів), доставка по всій Україні за наш рахунок, 
клієнтоорієнтований сервіс.

UKRBREZENT, PE
Address: 83, Polyova str. , Kharkiv, 61140
Tel: +380508368932
e-mail: ukrbrezent@gmail.com
www.ukrbrezent.com

PE «Ukrbrezent» produces products that are made of 
tarpaulin of different density and high-quality PVC. 
The products are made by individual orders We work so 
that you recommend us to friends and acquaintances.  
Our rules are high-quality of materials, high speed of 
production( 25% higher than competitors), delivery 
throughout Ukraine at our expense and customer-
oriented service.

УКРВЕТ, ТОВ
Адреса: Україна, 03127, Київ, вул. Сєченова, 7А
Тел: +380445025545
e-mail: info@ukrvet.ua
https://ukrvet.ua

якості. Виробничі потужності підприємства - 100 
тис. тонн готової продукції на рік.

UMF, LLC
Address: Ukraine, 04053, Kyiv, Bekhterevsky Lane, 12B
Tel: +380504038402
e-mail: info@umf.com.ua
https://umf.com.ua/

Established in 2017, Ukrainian Mineral Fertilizers owns 
a state-of-the-art mineral fertilizer processing and 
storage complex in Kryvyi Rih (Ukraine; specialization—
granulated ammonium sulphate). The company is one 
of the few mineral fertilizer producers in Ukraine that 
use an environmentally safe process and European-
manufactured equipment to make additive-free 
granulated ammonium sulphate that meets the most str.
ingent global quality standards. Overall, the company can 
produce 100,000 tpy of the finished product.

УКРБРЕЗЕНТ, ПП
Адреса: м. Харків, вул. Польова 83, а/с 10735, 
61140
Тел: +380508368932
e-mail: ukrbrezent@gmail.com
www.ukrbrezent.com

Приватне підприємство «УкрБрезент» виготовляє 
вироби, які виконані з брезенту різної щільності і ви-
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УКРВЕТПРОМПОСТАЧ, ТОВ
Адреса: Україна, 07403, Бровари, 
вул. Гельсінської групи 23-а
Тел: +380686398102
e-mail: tatyanka@vetsnab.com.ua
www.vetsnab.com.ua

Виробництво та реалізація ветеринарних препаратів.

UKRVETPROMPOSTACH 
LLC, LLC
Address: Ukraine, 07403, Brovary, 
str. Helsinki Group 23-a
Tel: +380686398102
e-mail: tatyanka@vetsnab.com.ua
www.vetsnab.com.ua

Production and distribution of veterinary products.

УКРЕКСПО-ПРОЦЕС, ТОВ
Адреса: Україна, 03022, Київ, 
вул. Васильківська 45, корп. 5
Тел: +380505836141
e-mail: uep.1991@gmail.com
www.ukrekspo.com.ua

Підприємство ТОВ РНПП «УкрЕкспо-Процес» заснова-
но в 1991 році і є учасником більшості всеукраїнських 
та регіональних виставок і семінарів сільськогоспо-

Постачання та обслуговування ветеринарного об-
ладнання для ультразвукової діагностики MINDRAY, 
KAIXIN, ендоскопічного обладнання, обладнання 
для мікроскопії, лабораторного обладнання та зоо-
ветеринарного інструментарію. Компанія «УКРВЕТ» 
проводить навчання слухачів по відтворенню сіль-
ськогосподарських тварин з основами ультразвукової 
діагностики та надає консультативні послуги. Забез-
печуємо тест системами для діагностики інфекційних 
захворювань сільськогосподарських тварин мето-
дом ІФА на тест наборах компаній VMRD inc.(США) та 
PRIONICS

UKRVET, LTD
Address: Ukraine, 03127, Kyiv, str. Sechyenova, 7A
Tel: +380445025545
e-mail: info@ukrvet.ua
https://ukrvet.ua

Supply and maintenance of veterinary diagnostic 
ultrasound equipment  MINDRAY, KAIXIN,  endoscopic 
systems, microscopy systems, laboratory equipment and 
veterinary instr.uments. UKRVET conducts recruitment of 
students for courses in reproduction of farm animals with 
the ultrasonic diagnosis and provides consulting services.  
UKRVET provides services for the diagnosis of infectious 
diseases of farm animals. ELISA method used in precision 
test sets VMRD inc. (USA), PRIONICS.
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ПрАТ «Уманьферммаш» - одне з провідних підпри-
ємств України з виробництва сільськогосподарської 
техніки та запчастин до неї. Більш ніж 40-річний 
досвід роботи в області сільгоспмашинобудуван-
ня, освоєння цілої гами нових виробів (понад 60-ти 
найменувань машин) для всіх галузей сільського 
господарства, висока надійність і якість продукції, 
що випускається техніки зробили наше підприєм-
ство надійним партнером на ринку. Чітка і стабільна 
система організації збуту продукції, мережа дилерів і 
сервісних центрів на території України та за її межами 
визначають широкі можливості реалізації нашої про-
дукціі. Запрошуємо Вас до співпраці з ПрАТ «Умань-
ферммаш». Ми готові забезпечити Вас надійною і 
якісною технікою, виконати спеціальні замовлення, 
що відповідають профілю нашого підприємства.

PJSC UMANFERMMASH», 
PJSC
Address: 21 Energeticheskaya str. , Uman, 20300, 
Ukraine
Tel: +380474448383
e-mail: ufm_market@ukr.net
http://fermmash.com/

PJSC «Umanfermmash» is one of the leading 
companies in Ukraine producing agricultural 
machinery and spare parts to it. 40 years of experience 
in the agricultural engineering and mastering the 
whole range of new products (more than 60 types 

дарського напрямку, спеціалізується на виробництві 
обладнання для переробки олійних культур.

UKREXPO-PROCESS, LTD
Address: Ukraine, Kyiv, str. Vasilkovskaya 45, 
build. 5
Tel: +380505836141
e-mail: uep.1991@gmail.com
www.ukrekspo.com.ua

Private Joint Stock Company «Republican research-and-
production enterprise «Ukrexpo-Process» is created 
in 1991. We are the participants of most Ukrainian 
agricultural exhibitions and seminars. Our firm is 
produces the Equipment for reproducing oil cultures 
(gaining vegetable and technical oil from rape, sunflower, 
soy, jatropha and other oil seeds by hot and cold pressing 
method). The equipment is simple to operate, has small 
size and high productivity. Oil from our presses is good for 
using in food (sunflower oil) also it can be used in bio fuel 
production (oil from rape) and in pharmaceutical needs. 
Our firm produces also filtering lines for cleaning oil.

УМАНЬФЕРММАШ, ПРАТ
Адреса: Україна,20300, м.Умань, 
вул. Енергетична 21
Тел: +380474448383
e-mail: ufm_market@ukr.net
http://fermmash.com/
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ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 01011, Вишневе, 
вул. Чорновола, 46-Г
Тел: +380442909333
e-mail: info@vait.co.ua
http://vait.co.ua

VAIT Agroparthers – офіційний дилер всесвітньо ві-
домих брендів, виробників сільськогосподарської 
техніки: Deutz-Fahr, Kverneland, Olimac, Dondi в Укра-
їні. В продуктовому портфелі компанії представлені 
трактори, комбайни, жатки, передпосівна і ґрунтоо-
бробна техніка, міцні причіпні і самохідні обприску-
вачі. На сьогодні компанія здатна запропонувати ши-
рокий вибір продукції і запасних частин, необхідних 
протягом усього сільськогосподарського року, більш 
детально з асортиментом та послугами компанії Ви 
можете ознайомитись на офіційному сайті www.vait.
co.ua

VA INTERTRADING 
UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 08132, Vyshneve, 
str. Chornovola, 46-G
Tel: +380442909333
e-mail: info@vait.co.ua
http://vait.co.ua

of machines) for all sectors of agriculture, high 
reliability, and quality of the produced equipment 
has made our enterprise a reliable partner in the 
market.  Our broad sales abilities can be described 
by clear and stable system of marketing operations 
and a network of dealers and service centers in the 
territory of Ukraine and abroad.

УСАТИЙ ВОЛОДИМИР 
ГРИГОРОВИЧ, ФОП
Адреса: смт Царичанка,  
Дніпропетровська область
Тел: +380954135910
e-mail: apexmachine.vsv@gmail.com
http://www.apx-machine.com

Виробництво зерносушарок та іншої агротехніки.

SP USATIY VLADIMIR, SP
Address: Tsarichanka, Dnipropetrovsk region
Tel: +380954135910
e-mail: apexmachine.vsv@gmail.com
http://www.apx-machine.com

Production: grain dryer, agricultural machinery.
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ФАДЄЄВ АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 61039, м. Харків, вул. Букова 36
Тел: +380501575740
e-mail: fadeevagro@ukr.net
https://fadeevagro.com

ІННОВАЦІЙНА НЕТРАВМУЮЧА ПОФРАКЦІЙНА ТЕХНО-
ЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОРЕПРОДУКТИВНОГО НА-
СІННЯ РІЗНИХ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. 
Дозволяє з насінневого матеріалу виділити насіння 
високих посівних і врожайних якостей, істотно підви-
щити врожайність при збереженні родючості грунту.
Технологія заснована на принципах:- не допущеня 
макро і мікро травмування насіння на всіх етапах 
обробки;- калібрування насіння враховує його випов-
неність;- сепарація насіння за щільністю виконується 
виключно пофракційно;- передпосівна обробка на-
сіння включає роздільне нанесення препаратів для 
захисту від хвороб і шкідників, а також нанесення 
мікробних препаратів.Ця технологія впроваджується 
нами не тільки в Україні, але і в інших країнах (Росія, 
Казахстан, Парагвай, Аргентина).

FADEEVAGRO, LTD
Address: Ukraine, 61039, Kharkiv,  
Vykonkomivska, 32
Tel: +380501575740
e-mail: fadeevagro@ukr.net
https://fadeevagro.com

VAIT Agroparters is the official dealer of world-
famous agricultural machines brands: Deutz-Fahr, 
Kverneland, Olimac, Dondi in Ukraine. The range 
of the company includes tractors and combines, 
reapers and equipment for soil treatment, heavy 
trailed sprayers and self-propelled sprayers. Today, 
the company can offer a wide range of products 
and spare parts needed throughout the agricultural 
year, in more detail on the range and services of 
the company, you can familiarize yourself with the 
official website www.vait.co.ua.

ФАВОРИТ АМ, ППФ
Адреса: Україна, 79035, Львів, вул. Зелена, 238
Тел: +380322420739
e-mail: stalsc1@ukr.net
http://stal-service.com.ua/uk/

Продаж машин термічного розкрою та джерел плазми.

FAVORYT AM, PPF
Address: Ukraine, 79035, Lviv, str. Zelena 238
Tel: +380322420739
e-mail: stalsc1@ukr.net
http://stal-service.com.ua/uk/

Manufacturing plasma cutting mashine.
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FARMER.UA LLC, LLC
Address: Kyiv, Derevoobrobna str. , 9 bld., Ukraine, 
01013
Tel: +380442288847
e-mail: info@farmer.ua
http://farmer.ua/

FARMER.UA LLC is the Ukrainian company, which provides 
high quality testing, that ensures the success and 
sustainability of agriculture. The Laboratory of FARMER.
UA LLC provides analyses to help establish quality of soil, 
plant material, organic and mineral fertilizers, peat and 
water. Our expertise is in delivering consistent, accurate 
and timely results, treating samples in str.ict confidence 
and handling any size project.   The second direction of 
our company is microclonal propagation and obtaining of 
virus free planting material of wide range of crops (berry 
crops, energy and woody plants, hazelnuts, medicinal 
and essential oil crops, exotic cultures etc.)

ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО 
РУХУ УКРАЇНИ, УСТАНОВА
Адреса: Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Оболонська, 4, офіс 1
Тел: +380 44 425 5525
e-mail: ofu@organic.com.ua
organic.com.ua

INNOVATIVE NON-TRAUMATIC TECHNOLOGY OF PRODUCING 
HIGH-YIELD SEEDS OF DIFFERENT AGRICULTURAL CROPS 
BY FRACTIONALLY SEPARATIONTechnology allows to 
select from all seeds the most high-yielding seeds and 
significantly increases productivity while maintaining soil 
fertility.The technology is based on such principles like:-

ФАРМЕР.УА, ООО
Адреса: вул. Деревообробна, 9 м. Київ , 
Україна, 01013
Тел: +380442288847
e-mail: info@farmer.ua
http://farmer.ua/

ФАРМЕР.УА - дослідно-виробничий комплекс, що 
спеціалізується на запровадженні новітніх техно-
логій у рослинництві та надає послуги з агрохіміч-
ного аналізу грунту та грунтових сумішей, води, 
рослинного матеріалу, органічних та мінеральних 
добрив.  Сучасне лабораторне обладнання, висока 
точність та достовірність результатів аналізу, ква-
ліфіковані фахівці, демократичні ціни та індивіду-
альний підхід до кожного клієнта - відмінні риси 
нашої компанії.  Напрямки діяльності ФАРМЕР.
УА:  - лабораторія агрохімічних досліджень - ла-
бораторно-виробничий центр садивного матеріалу 
- лабораторія фітопатології - агроконсалтинг - роз-
робка та виробництво LED-світильників.
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Ukraine, including production, processing domestic 
market and export of organic productions, wide 
promotion of healthy lifestyle; consolidation of legal 
bodies and individuals, farmers, NGOs, research and 
educational institutions with the aim of efficient 
development of organic sector in Ukraine.

ФІЛДБІАЙ, ТОВ
Адреса: 01032, м. Київ,  
вул. Саксаганського, 120, офіс 17
Тел: +380678585853
e-mail: office@fieldbi.io
https://fieldbi.io/

Електронний землевпорядник FieldBI – це система 
для обліку, візуалізації, аналізу та ефективного управ-
ління землями сільськогосподарського призначення 
малих фермерських господарств, великих агроком-
паній та об’єднаних територіальних громад.FieldBI 
– комплексна експертно-аналітична система, яка 
включає в себе:•
• Геоінформаційні системи (ГІС).•
• Набір функціоналу для обліку полів та земельних 

ділянок.•
• Управління договорами та взаємовідносинами з 

контрагентами та їх характеристиками.•
• Візуалізацію та інтерактивне редагування контурів 

полів і земельних ділянок на карті.•

Розповсюдження інформації та пропаганда переваг 
органічного, біодинамічного виробництва; роз’яс-
нення виробникам та споживачам особливостей 
згаданих напрямків; допомога в розробці систем ор-
ганічного та біодинамічного сільського господарства 
для виробників сільськогосподарської продукції з ви-
користанням найкращого вітчизняного та іноземного 
наукового і виробничого досвіду; сприяння розробці 
нормативних документів в галузі органічної освіти, 
в написанні та виданні науково-методичної літера-
тури, підручників, посібників, періодичних видань; 
сприяння формуванню в усіх регіонах України мережі 
виробників та переробників органічної продукції та 
розвитку не лише її експорту, але й, особливо, ство-
ренню ринку такої продукції в самій Україні.

ORGANIC FEDERATION OF 
UKRAINE, NGO
Address: Ukraine, 04071, Kyiv, 4 Obolonska str. , 
office 1
Tel: +380 44 425 5525
e-mail: ofu@organic.com.ua
organic.com.ua

Organic Federation of Ukraine was founded in 2005 
with the aims:promotion of the organic ideas; increase 
of agricultural production efficiency  and development 
of modern technologies, safe for people and nature; 
assistance in development of organic movement in 
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«ФКЛ Україна» - ексклюзивний дистриб’ютор лідера 
по виготовленню підшипникової продукції - заводу 
FKL ,Сербія, на території України. Найширший асор-
тимент продукції розрахований на максимальне 
задоволення попиту професійної агропромислової 
аудиторії.

LTD «FKL UKRAINE», LTD
Address: Ukraine, 43016, Lutsk, Kovelska str., 70
Tel: +380961034747
e-mail: office@fkl.ua
https://fkl.ua

«FKL-Ukraine» - the exclusive distr.ibutor ieader in 
bearing manufacturing- FKL Serbia, in Ukraine. The 
widest range of products designed to fully meet the 
demand of professional agricultural audience. We 
have big selection of bearings, bearing assemblies and 
driveshafts quality. Perfect quality bearings harmony 
with affordable prices, Our products are the most 
pop—’ular in the agricultural sector. FKL bearings 
used in sowing and harvesting techniques of different 
manufacturers. All bearing products equipped with 
unique seals, which have no analogues.Quality and 
reliability - our main ad—’Vantages, because FKL 
factory in Serbia are bearing manufacturer with 50 
years experience!

• Автоматичний аналіз всіх можливих відхилень в 
режимі реального часу.•

• Фінансовий блок для автоматизації взаєморозра-
хунків з контрагентами.•

ФІТОАРТ, ТОВ
Адреса: місто Київ, проспект Степана Бандери 30
Тел: +380997778888
e-mail: fitoartagro@gmail.com
fitoart.com

ПРОДАЖ ФРАНШИЗ З ТЕПЛИЧНОГО АГРОБІЗНЕСУ.

PHYTOART, LLC
Address: KYIV STEPANA BANDERU 30
Tel: +380997778888
e-mail: fitoartagro@gmail.com
fitoart.com

SALE OF FRANCHISES FOR GREENHOUSE AGRIBUSINESS.

ФКЛ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 43016, Волинська область, 
місто Луцьк, вул. Ковельська, 70
Тел: +380961034747
e-mail: office@fkl.ua
https://fkl.ua
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ки для опоросу та запліднення, системи огорожі та 
підлоги, годівниці та кормові автомати, системи ав-
томатичного роздавання корму, системи напування, 
вентиляції , мікроклімату та гноєвидалення.

FRAIT, LLC
Address: Ukraine, 52001, Dnipro, str. March 8, h. 23
Tel: +380675681085
e-mail: office@frait.com.ua
www.frait.com.ua

The company FRAIT is the manufacturer of high-quality 
equipment for pig farms. We use modern technology 
to reduce manual labor and to increase the weight of 
livestock. LLC FRAIT produces machines for farrowing and 
insemination, fence and floor systems, feeders, forage 
machines, automatic feed distr.ibution systems, watering 
systems, ventilation, microclimate and pus removal.

ФРАНДЕСА УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: м. Київ, 04050, вул. Глибочицька 40С
Тел: +380504102410
e-mail: frandesa.ua@gmail.com
https://ua.frandesa.by/

Реалізація на території України засобів захисту рослин 
заводу-виробника «Франдеса» Республіка Білорусь, 
надання агрономічних послуг і професійних консуль-
тацій, що дозволяють при раціональних витратах  

КРИНИЦКИЙ В. С., ПП
Адреса: Україна, 54017, Миколаїв,  
вул. Чкалова 31 кв.11
Тел: +380980922445
e-mail: 1pspn@ukr.net
promselproekt.com

Виробництво сільськогосподарського обладнання.

PROMSELPROEKT, PRIVATE
Address: Ukraine, 54017, Nikolaev,  
Chkalova 31 str. , flat 11
Tel: +380980922445
e-mail: 1pspn@ukr.net
promselproekt.com

Design and manufacture of agricultural equipment.

ФРАЙТ, ТОВ
Адреса: Україна, 49081, Дніпро, 
пр. Слобожанський, 20
Тел: +380675681085
e-mail: office@frait.com.ua
www.frait.com.ua

Компанія  «ФРАЙТ»  є виробником якісного обладнан-
ня для свиноферм.  За допомогою сучасних техноло-
гій значно скорочується ручна праця та збільшується 
приріст у вазі поголів`я. ТОВ «ФРАЙТ» виробляє стан-
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FRANK LEMEX, LLC
Address: Ukraine, 46000, Ternopil, 
str. Grushevskogo, 23/425
Tel: +380673514323
e-mail: office@frank-lemex.com.ua
http://frank-lemex.com.ua/

Founded in 2002, FRANK LEMEX represents all range of 
products of famous German manufacturer of wearing 
parts Frank Walz- und Schmiedetechnik. It produces 
10000 types of spare parts for all kinds of cultivation and 
harvesting machines .

ФРЕНДТ, ТОВ
Адреса: Україна, 21030, Вінниця, просп. Юності, 10а
Тел: +380670102102
e-mail: info@frendt.com.ua
http://www.frendt.com.ua/

Компанія «Френдт» більше 6 років займається точ-
ним землеробством, і є одним із найбільших опера-
торів по впровадженню інновацій в даній сфері. Ос-
новні напрямки діяльності компанії: - встановлення 
систем паралельного водіння, автопілотів, систем 
автоматичного відключення секцій і диференційова-
ного внесення добрив та ЗЗР;- підключення до мереж 
базових станцій RTK та встановлення даного облад-
нання на господарстві, що забезпечує 2-х сантиме-
трову точність виконання робіт;- встановлення, нала-

отримувати гарантований врожай та якісну сільсько-
господарську продукцію.

FRANDESA UKRAINE, LLC
Address: Kyiv, 04050, Str. Hlybochytska 40C
Tel: +380504102410
e-mail: frandesa.ua@gmail.com
https://ua.frandesa.by/

-realization of plant protection products of «Frandesa» 
(Republic of Belarus), on the territory of Ukraine. 
-provision of agronomic services and professional 
consultations that allow to obtain a guaranteed 
harvest and quality agricultural products at rational 
costs

ФРАНК ЛЕМЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 46021, Тернопіль, 
вул. Грушевського, № 23, кв. 425
Тел: +380673514323
e-mail: office@frank-lemex.com.ua
http://frank-lemex.com.ua/

Фірму створено в 2002 р. Являється дочірнім 
підприємством відомого німецького виробника 
«Франк Вальц-унд Шмідтехнік». Це 10 тис. видів за-
пчастин до ґрунтообробної техніки відомих вироб-
ників Європи.
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ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 79069, Львів,  
вул. Шевченка, 327-а
Тел: +380322350813
e-mail: kateryna.komarynska@fuchs.com
https://www.fuchs.com/ua/uk/

FUCHS — це заснована в Німеччині світова група 
компаній, яка вже понад 85 років займається роз-
робленням, виробництвом і збутом мастильних 
матеріалів практично для всіх сфер застосування. У 
складі групи FUCHS налічується приблизно 60 компа-
ній і майже 5000 співробітників у всьому світі, а сама 
група FUCHS є провідним незалежним виробником 
мастильних матеріалів. Програма продукції компанії 
FUCHS містить у собі понад 10 000 продуктів та супут-
ніх послуг. Команда з більш ніж 800 спеціалістів з усієї 
Європи працює для задоволення потреб наших клієн-
тів. Які вимоги не стояли б перед нами, ми зможемо 
підібрати ідеальний продукт для Ваших специфічних 
застосувань та процесів.

FUCHS MASTYLA UKRAINA, 
LLC
Address: Ukraine, 79069, Lviv, Shevchenka str. , 327-a
Tel: +380322350813
e-mail: kateryna.komarynska@fuchs.com
https://www.fuchs.com/ua/uk/

штування та навчання в експлуатації обладнання;Ще 
однією важливою перевагою компанії є наявність 
власного сервісного центру, де висококваліфіковані 
інженери відремонтують будь-яке обладнання, яка 
встановлене на с/г техніці.

FRENDT, LLC
Address: Ukraine, 21030, Vinnytsia, 
 prosp. Yunosti, 10a
Tel: +380670102102
e-mail: info@frendt.com.ua
http://www.frendt.com.ua/

Friendt has been engaged in precision farming for 
more than 6 years and is one of the largest operators 
in implementing innovations in this field. The main 
activities of the company: - installation of parallel 
driving systems, autopilots, systems of automatic 
shutdown of sections and differentiated application 
of fertilizers and PPE, - connection to the networks of 
RTK base stations and installation of this equipment 
on the farm, which provides 2 cm accuracy; Another 
important advantage of the company is the presence 
of its own service center, where highly qualified 
engineers will repair any equipment that is installed 
on agricultural machinery.
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ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗЕРНООЧИСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ, ТОВ
Адреса: Україна, 61105, Харків, вул. Фонвізіна, 18
Тел: +380666275599
e-mail: Agro.xzzo@gmail.com

Харківський завод зерноочисного обладнання (ХЗЗО) 
виробляє аеродинамічні зернові сепаратори від 3 до 
200 т / год. Завдяки високій якості збірки машин для 
вторинної очистки зерна і низькій ціні, вони є дуже 
затребувані як в Україні, так і за її межами. ХЗЗО є 
виробником зерноочисних машин з очищення та пе-
реробки зерна.

KHARKIV GRAIN CLEANING 
EQUIPMENT PLANT, LTD
Address: Ukraine, 61105, Kharkiv, str. Fonvіzіna, 18
Tel: +380666275599
e-mail: Agro.xzzo@gmail.com

Kharkiv Grain Cleaning Equipment Plant is a manufacturer 
of the unique equipment for grain cleaning and seed 
grading - ISM Aerodynamic Separators of capacity from 
3 to 200 t/h.The equipment is based on aerodynamic 
principle of grain cleaning and seed sorting. The 
machines are without sieves and sort seeds with air-flow 
by weight and windage properties on fractions. This way 

FUCHS is a global Group with German roots that has 
developed, produced and sold lubricants and related 
specialties for more than 85 years – for virtually all areas 
of application and sectors. With 58 companies and more 
than 5,000 employees worldwide, the FUCHS Group is the 
leading independent supplier of lubricants. The FUCHS 
product program comprises more than 10,000 products 
and related services. Across Europe, a team of more 
than 800 specialists works to guarantee the satisfaction 
of our customers. Whatever their requirements, FUCHS 
has the ideal lubricant for their specific applications and 
processes.

ХАРКІВПРОДМАШ, ПРАТ
Адреса: Україна, 61001, м. Харків, вул. Лодзика, 7
Тел: +380577163758
e-mail: xpm1@ukr.net
www.prodmash.com.ua

Виробницво елеваторного обладнання. Виробництво 
пробивних решітних полотен.

KHARKIVPRODMASH, PP
Address: 61001, Ukraine, Kharkiv, Lodzka Str. , 7
Tel: +380577163758
e-mail: xpm1@ukr.net
www.prodmash.com.ua

Production of elevator equipment



Генеральний спонсор:283

ПФ «Хартехпром-97» заснована в 1996 р. і виготов-
ляє ґрунтообробну техніку під власною торгівельною 
маркою «Слобода».  Модельний ряд налічує:- культи-
ватори для суцільної обробки з двох, трьох та чоти-
рьохрядним розташуванням робочих органів з кот-
ками і секціями пружинних зубів;- дискові агрегати 
для безвідвальної основної, стерньової, поверхневої 
обробки та лущіння ґрунту, обладнані дисками діаме-
тром від 460 до 660 мм, встановленими на жорстких 
або вібраційних стійках;- міжрядні культиватори;- 
котки для подрібнювання рослинних залишків;- бо-
рони з пружинними зубами.Використання робочих 
органів та комплектуючих іноземного виробництва, 
дозволяє забезпечити високу якість обробітку, не по-
ступаючись кращим іноземним аналогам і користу-
ється попитом як в Україні, так і за кордоном.

HARTEHPROM-97, PF
Address: Ukraine, 61036, Kharkiv,  
Energetichna str. , 17.
Tel: +380577519962
e-mail: hartehprom@ukr.net
http://sloboda.pro

PF «Hartehprom-97» was founded in 1996. We are 
manufacturing the tillage machines under the own 
trademark «Sloboda». The lineup is including follow 
machines:- cultivators for continuous tillage with two, 
three and four rows of working bodies, with rollers 
and sections of spring teeth;- disc harrows for non-

of separation allows to sort out the highest quality seeds 
and enable the best yield.

ХАРКІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ТОВ
Адреса: Україна, 61140, Харків, пр-т. Гагаріна, 100
Тел: +380577143567
e-mail: office@khmk.com.ua
https://khmk.com.ua/

Виробництво ковбасних виробів.

KHARKIV MEAT 
PROCESSING PLANT, LLC
Address: Ukraine, 61140, Kharkiv, ave. Gagarin, 100
Tel: +380577143567
e-mail: office@khmk.com.ua
https://khmk.com.ua/

Production of sausages.

ХАРТЕХПРОМ-97, ПФ
Адреса: Україна, 61036, м. Харків, 
вул. Енергетична, 17
Тел: +380577519962
e-mail: hartehprom@ukr.net
http://sloboda.pro
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одиниць різного устаткування. Обладнання заводу 
успішно експлуатується в 25 країнах.

KHOROLSKIY 
MEKHANICHNIY ZAVOD, 
PRIVATE JOINT-STOCK 
COMPANY
Address: Nebesnoi Sotni str., 106, Khorol, Poltava 
region., 37800, Ukrain.
Tel: +380503254466
e-mail: office@mehzavod.com.ua
mehzavod.com.ua

Khoroloskiy mechanical plant is: ü Manufacturer of 
equipment and technological lines for: grain storage and 
cleaning; animal feed production; flour production; groats 
production; production of vegetable oils; production 
of seed materials. ü More than 80 years of production 
experience, modern equipment and professionals at 
every position from worker and engineer to senior 
management; ü Individual approach to each client. From 
painting according to your design to making changes in 
constr.uction; ü Efficiency on the world’s best standards 
level; ü Quality proven by time on hundreds of production 
lines, tens of thousands units of different machineries. 
Equipment produced by our plant is successfully operated 
in 25 countries. Over the past 3 years the plant has 
doubled production volume.

plough tillage, stubble tillage, surface tillage of soil, the 
diameter of disks are from 460 to 660 mm, with hard and 
vibration support racks and maintenance-free bearing 
units;- cultivators for rows;- rollers for shredding of plant 
residues;- weeder harrows with spring teeth.We are using 
the best working hubs only and ensuring high quality of 
tillage, as the best foreign analogues.Our aggregates are 
operating in Ukraine and abroad successfully.

ХОРОЛЬСЬКИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ПАТ
Адреса: Україна, 37800, Полтавська обл., 
м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 106
Тел: +380503254466
e-mail: office@mehzavod.com.ua
mehzavod.com.ua

Хорольський механічний завод – це: Виробник об-
ладнання та технологічних ліній для: зберігання й 
очищення зерна; виробництва комбікормів; вироб-
ництва борошна; виробництва круп; виробництва 
рослинних олій; виробництва насіннєвих матеріалів. 
Понад 80 років досвіду виробництва, сучасне облад-
нання і професіонали на кожному місці, від робітника 
й конструктора до керівництва; Індивідуальний під-
хід до кожного замовника. Від фарбування по вашо-
му дизайну до змін у конструкцію; Ефективність – на 
рівні кращих світових стандартів; Якість, перевірена 
часом на сотнях технологічних ліній, десятках тисяч 
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Обладнання для виробництва комбікормів:екстру-
дери, подрібнювачі, коутери, сушилкиОбладнання 
для переробки олійних культур:нагрівачі, сепара-
тори, шелушилки, олійні шнекові преси, декантери, 
охолоджувачіЗерновий транспорт:норії, ланцюгові 
та стрічкові транспортери, гвинтові конвейєриПослу-
ги:компонувальні рішення переробних ліній.

CHERKASYELEVATORMASH, 
LTD
Address: 18018, Ukraine, Cherkasy,  
Khimikiv Avenue, 7A
Tel: +380472500930
e-mail: biz@bronto.ua
https://bronto.ua

BRONTO is a leading manufacturer of extrusion systems.
We offer extruders, oil presses, biofuel machines and 
complete extrusion lines of high quality and at a fair 
market price.BRONTO is a great team, great quality and 
the excellent service.Our customers are 2650 companies 
around the World.We have dealers in 22 countries on 5 
continents.Our key is being reliable and available.

ЧЕРНЕНКО І.С., ФОП
Адреса: Україна, м. Київ
Тел: +380667181099
e-mail: chernenki@meta.ua
http://gazdream.com.ua/home

Виробництво та продаж устаткування.

ЦЕНТР ТУРБІН, ТОВ
Адреса: Україна, 02081, Київ, 
вул. Здолбунівська, 7Г
Тел: +380638548505
e-mail: alexmzf@gmail.com
centr-turbin.com

Диагностіка, ремонт та продаж турбокопресорів та 
запачастин до них для автомобилів, спец. техніки, 
вантажівок, катерів тощо. Найбільший склад зап-
частин для ремонту турбокомпресорів в Україні.

CENTR TURBIN, LTD
Address: Ukraine, 02081, Kyiv,  
7G Zdolbunivska Str. 
Tel: +380638548505
e-mail: alexmzf@gmail.com
centr-turbin.com

Diagnostics, repair and sale of turbochargers and  spare parts 
for cars, special machinery, trucks, boats and more. The largest 
warehouse of spare parts for turbochargers repair in Ukraine.

ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 18018, Черкаси, просп. Хіміків, 7А
Тел: +380472500930
e-mail: biz@bronto.ua
https://bronto.ua
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ШМІТЦ КАРГОБУЛ 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 03134, Київ, Кільцева дорога, 22
Тел: +380444902291
e-mail: info@cargobull.ua
www.cargobull.com

Schmitz Cargobull - лідер на ринку в технології серед 
європейських вантажних і спеціальних транспорт-
них засобів. Заснована в 1892 році компанія Schmitz 
Cargobull AG є найбільшою на європейському ринку 
виробників причепів і напівпричепів. Багатий досвід, 
послідовна підприємницька політика і безперервні 
зусилля щодо вирішення завдань транспортування 
забезпечили виробам Schmitz Cargobull славу інно-
ваційної, якісної і надійної марки. Провідне місце в 
політиці компанії займає великий пакет послуг: про-
даж нових і вживаних напівпричепів, широка мережа 
спеціалізованих сервісних партнерів і власна сервісна 
станція в Києві, склад оригінальних запасних частин 
- ці переваги роблять компанію надійним партне-
ром замовника протягом усього часу використання 
траспортного засобу.

SCHMITZ CARGOBULL, LLC
Address: Ukraine, 03134, Kyiv, Kiltceva doroha, 22
Tel: +380444902291
e-mail: info@cargobull.ua
www.cargobull.com

CHERNENKO IRINA, 
PRIVATE ENTREPRENEUR
Address: Ukraine, Kyiv
Tel: +380667181099
e-mail: chernenki@meta.ua
http://gazdream.com.ua/home

Manufacture and sale of equipment.

ШМЕЛЬЦЕР, ТОВ
Адреса: Україна, 54040, Миколаїв,  
вул. Крилова, 23/32
Тел: +380503915818
e-mail: schmelzer@ukr.net
http://schmelzer.com.ua/

Устаткування для вентиляції зерна, зернопроводів і 
комплектуючі для елеватора, вологоміри зерна.

SCHMELZER, LTD
Address: Ukraine, 54040, Mykolaiv, Krylova Str. , 23/32
Tel: +380503915818
e-mail: schmelzer@ukr.net
http://schmelzer.com.ua/

Equipment for ventilation of grain, grain lines and 
components for elevators, grain moisture meters.
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STRUBE UKRAINE GMBH/
STRUBE D&S GMBH, LLC
Address: 1, Y. Shumskoho Str. , off. 115, Kyiv, 
Ukraine, 02098
Tel: +380445361669
e-mail: k.huz@str.ube.com.ua
www.str.ube.com.ua

Str.ube is an international breeding and innovation 
company that produces and supplies high-quality seeds 
of crops such as winter and spring wheat, sugar beets, 
sunflowers, vegetable peas and sweet corn. Agrarian 
support is located throughout Ukraine and works 24/7 in 
order to be one step closer to each client.

ЮГЕЛЕВАТОР, ТД, ТОВ
Адреса: Україна, 54052, Миколаїв, 
Айвазовського 19/1
Тел: +380512639696
e-mail: office@td-ugelevator.com
http://td-ugelevator.com/

ТОВ «ТД «Югелеватор» - завод елеваторного облад-
нання. Виробництво силосів, транспортного облад-
нання, оцинкованих конструкцій, технологічного 
обладнання для елеваторів.ТОВ «ТД «Югелеватор» 
надає наступні послуги: - Проектування технологіч-
них комплексів,- Розробка і виготовлення силосів для 
зерносховищ, збірних оцинкованих металоконструк-

Schmitz Cargobull is the market leader in the technology 
of European trucks and special vehicles. Founded in 1892, 
Schmitz Cargobull AG is the largest trailer and semi-trailer 
manufacturer in the European market. Rich experience, 
consistent business policies and continued efforts to meet 
transportation challenges have provided Schmitz Cargobull 
with the fame of an innovative, high-quality, reliable brand. 
The leading position in the company’s policy is a large 
package of services: the sale of new and used semitrailers, 
a wide network of specialized service partners and its own 
service station in Kiev, the composition of original spare parts 
- these advantages make the company a reliable partner of 
the customer throughout the time of use of the vehicle.

ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ / 
ШТРУБЕ Д&С ГМБХ, ТОВ
Адреса: 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1, 
оф. 115
Тел: +380445361669
e-mail: k.huz@str.ube.com.ua
www.str.ube.com.ua

Штрубе - це міжнародна селекційно-інноваційна ком-
панія, яка виробляє та постачає високоякісне насіння  
таких культур як: озима та ярова пшениця,  цукрові 
буряки, соняшник, горох овочевий та цукрова кукуру-
дза. Аграрний супровід розташований по всій терито-
рії України та працює в режимі 24/7 для того щоб бути 
на крок ближче до кожного клієнта.
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рейському ринку сільськогосподарських тракторів.
На даний час LS експортує трактори до більш ніж 40 
країн світу, включаючи США, Європу, Китай, Латинську 
Америку та Азію.

UNIVERSAL MOTORS 
GROUP, AUTOSERVICE 
BRANCH
Address: Ukraine, 03680, Kyiv,  
str. Stolichnoy shose, 90
Tel: +380442016076
e-mail: umg@ukravto.ua
www.lstr.actor.com.ua

«Universal Motors Group» is the official distr.ibutor of 
LS tractors in Ukraine. LS Company No. 1 on the Korean 
market of agricultural tractors has advanced technology 
and high quality products. Currently, LS exports tractors 
to more than 40 countries, including the USA, Europe, 
China, Latin America and Asia.

ЮНІВЕСТ МЕДІА, ТОВ
Адреса: Україна, 01054, Київ,  
вул. Тургенєвська, 38, оф.7
Тел: +380444940906
e-mail: l.kryukova@univest-media.com

цій  - Виготовлення норій і транспортерів- Монтаж і 
запуск в експлуатацію - Автоматизація.

UGELEVATOR, TH, LTD
Address: Ukraine, 54052, Mykolaiv, Aivazovsckogo 19/1
Tel: +380512639696
e-mail: office@td-ugelevator.com
http://td-ugelevator.com/

LTD «TD «UGELEVATOR» is a company producing 
equipment for granaries.- Designing of process 
complexes, comprising granaries and elevators - 
Designing and manufacture of aerated bins for granaries, 
galvanized modular metalwork - Manufacture and 
supply of capacity elevator equipment - Installation and 
commissioning of all required process equipment for 
granaries - Automation.

ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП, 
АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ
Адреса: Україна, 03680, Київ,  
вул. Столичне шосе, 90
Тел: +380442016076
e-mail: umg@ukravto.ua
www.lstr.actor.com.ua

АФ «Юніверсал Моторз Груп»- офіційний дистрибютор 
тракторів LS в Україні. Передові технології та висока 
якість продукції зробили LS компанією №1 на ко-
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• Methods of diagnosis, treatment and prevention of 
animal diseases  

• Reviews of veterinary medi¬cines and vaccines  
• Everything about livestock breeding and feeding  The 

modern approach to the choice of livestock machinery.

ЮРЕЛ, ТЗОВ
Адреса: Україна, 79037 м.Львів  
вул. Б.Хмельницького, 200
Тел: +380974329580
e-mail: yurel.tzov@gmail.com
https://yurel.com.ua/

ЮРЕЛ - це компанія, яка об’єднує інноваційні технології 
та рішення у сфері сільськогосподарському виробни-
цтва й машинобудування. Ми надаємо комплексні 
рішення щодо систем механічного, гідравлічного, 
електро-механічного, пневматичного приводу, систем 
точного висіву насіння та внесення мінеральних до-
брив, а також системах зважування. Співпраця з нами 
дає можливість ефективно вести діяльність та впевне-
но почувати себе на сільськогосподарського ринку.

YUREL, LLC
Address: UKRAINE, 79037 LVIV,  
B.Chmielnickego, 200 str. ,
Tel: +380974329580
e-mail: yurel.tzov@gmail.com
https://yurel.com.ua/

«Тваринництво та ветеринарія» - журнал широких 
контактів з експертами-професіоналами: практика-
ми-ветеринарами, зоотехнологами, спеціалістами 
в сфері годівлі, сучасного обладнання й техніки для 
галузі тваринництва. Тут кожен знайде те, що шукає:   
• Актуальні матеріали та практичні поради 
• Ексклюзивні інтерв’ю та коментарі
• Досвід вітчизняних і зарубіжних господарств
• Методи діагностики, лікування і профілактики за-

хворювань тварин
• Огляд ветеринарних препаратів і вакцин
• Усе про розведення, годівлю та утримання с.-г. 

тварин
• Сучасний підхід до вибору техніки.

UNIVEST MEDIA, LLC
Address: Ukraine, 01054, Kiev,  
str. Turgenevska, 38, of. 7
Tel: +380444940906
e-mail: l.kryukova@univest-media.com

MAGAZINE THAT WORKS WITH EXPERTS AND 
PROFESSIONALS:  leading agricultural analysts;  
practicing veterinarians;  zootechnicians;  experts in 
feeding and feed production spheres, modern equipment 
and technology for livestock industr.y.TO EACH HIS OWN:  
• Fresh materials and practical tips
• Exclusive interviews and comments  
• Domestic and foreign enterprises’ experience  
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своїми прямими завданнями, адже багато в чому 
саме від цього залежить, успішність Вашого бізне-
су. Хороший сервіс  та висококласна післяпродажна 
підтримка техніки YTO та FUGESEN - це пріоритетне 
завдання компанії ЮТО УКРАЇНА.

UTO-UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 03127, Kyiv,  
Heroiv Oborony str. , 10, office №313
Tel: +380676833100
e-mail: incima.ua@gmail.com
http://yto-ua.com

UTO-Ukraine is the official representative of the 
YTO and FUGESEN tractor’s factories in Ukraine. 
The goal of the company is to implement the YTO 
technology and provide quality support to owners 
by providing them with professional and affordable 
service, original YTO and FUGESEN spare parts, and 
for future owners to assist in the correct selection 
of agricultural machinery.In addition, the priority in 
the work of specialists of UTO-Ukraine to ensure the 
smooth operation of your equipment. We understand 
how important it is for your car to work smoothly and 
efficiently with your direct tasks, because in many 
respects it depends on the success of your business. 
Good service  and high-quality after-sales support 
of YTO and FUGESEN technologies is a priority task of 
UTO-Ukraine company.

YUREL - a company combining innovative technologies 
and solutions in the field of agricultural production 
and engineering. We provide everything-you-need 
solutions concerning systems of mechanical, hydraulic, 
electromechanical and pneumatic drives, high-quality 
systems for planter monitoring in the field: seed blockage 
sensors, fertilizer blockage sensors and also weighing and 
dosing systems.      Cooperation with us gives the possibility 
for efficient business running in the agricultural market.

ЮТО-УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 03127, Київ,  
вул. Героїв Оборони, 10, офіс 313
Тел: +380676833100
e-mail: incima.ua@gmail.com
http://yto-ua.com

ЮТО-Україна - офіційний представник тракторних 
заводів компаній YTO та FUGESEN в Україні. Ме-
тою компанії явлається реалізація техніки YTO та 
FUGESEN, та надання якісної підтримки власникам, 
забезпечивши їх професійним та доступним серві-
сом, оригінальними запчастинами YTO та FUGESEN, 
а майбутнім власникам - допомогти у правиль-
ному виборі сільськогосподарської техніки.Крім 
того, пріоритетом в роботі фахівців ЮТО-Україна є 
забезпечення безперебійного функціонування Ва-
шої техніки. Ми розуміємо, як важливо, щоб Ваша 
машина безвідмовно і ефективно справлялася зі 
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YAR-STEP, PNVP
Address: Ukraine, 79040, Lvov,  
str. , Gorodotska, 222
Tel: +380505504407
e-mail: yar.step@ukr.net
www.yar-step.com.ua

PNPP YAR-STEP is a well-known company selling 
agricultural machinery. The company aims to provide the 
market with high-quality agricultural machinery of such 
leading brands as SIP Str.ojna Industr.ija d.d, INO BREZICE 
d.o.o., METAL-FACH Sp. z o o., POMOT and many others. 
Our main principle of work is the promptness in solving 
any questions relating to the purchase and maintenance 
of machinery. 

ЯР-СТЕП, ПНВП
Адреса: Україна, 79040, Львів, вул. Городоцька, 222
Тел: +380505504407
e-mail: yar.step@ukr.net
www.yar-step.com.ua

Якісна техніка для Вашого господарства! ПНВП ЯР-
СТЕП-добре відома компанія,яка займається про-
дажем сільськогосподарської техніки. Своєю метою 
підприємство ставить забезпечення ринку високо-
якісною сільськогосподарською технікою таких про-
відних світових марок як SIP Str.ojna Industr.ija d.d, INO 
BREZICE d.o.o., METAL-FACH Sp. z o. o., POMOT та багато 
інших. Наш головний принцип роботи це оператив-
ність у вирішенні будь-яких питань,що стосуються 
придбання та обслуговуванні техніки.





















Маєте цікаві пропозиції для тварин 
і птиці, шукаєте надійні та

дієві способи продажу своїх товарів?

Журнал «Корми і Факти» допоможе в 
ефективному та успішному просуванні вашої 
реклами на ринку. За 10 років існування жур-
нал «Корми і Факти» користується значним авторитетом у читачів та багатьох 
профільних компаній України та світу.

Журнал «Птахівництво.ua» - популяр-
ний інформаційний майданчик для промисло-
вих компаній та фермерських господарств. 
Велика аудиторія читачів, стабільний графік виходу журналів – Вашу рекла-
му побачать в усіх куточках України.

«Журнал про корів» - це «молодий» 
технологічний щомісячний журнал для  прак-
тиків скотарства - молочного і м’ясного. 
Журнал швидкими темпами набирає свою аудиторію завдяки цікавим пропо-
зиціям для рекламодавців, низькою ціною підписки та активній участі в 
профільних заходах.

Співпрацюючи з Видавництвом «Агро Прес» ви отримуєте 
супер вигідну пропозицію 3 в 1. Ваша реклама набере широ-
кого розголосу завдяки редакційним розсилкам, нашим 
інформаційним порталам та соцмеражам.

Пам’ятайте: вкладаючи гроші в рекламу -   
Ви вкладаєте їх у себе, у свій розвиток, у свою 
пізнаваність, у свій успіх!

 

ЖУРНАЛПРОКОРІВ

.ua
Щомісячний журнал

пр-т Ст. Бандери, буд. 6, оф. 502. м. Київ
Телефон: +38 0666555437, +38 0953226262
e-mail: info@agro.press
http://agro.press, www.poultry.com.ua
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