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Вітаю вас на головній виставковій події року – 33-ій 
Міжнародній агропромисловій виставці AGRO-2021!

Цьогорічний захід відбувається в особливих умовах  – 
напередодні запуску ринку сільськогосподарських 
земель. Це – історична подія, яка докорінно змінить 
українську аграрну галузь, її місце у вітчизняній еконо-
міці та роль на світовому ринку продукції.

Саме запуск ринку землі – найперша ціль відродженого 
Міністерства аграрної політики та продовольства. Ми та-
кож маємо на меті запровадити дієві інструменти доступ-
ної фінансової підтримки для українських аграріїв, щоб 
доступ до ринку земель мало якомога більше аграріїв.

Серед найближчих заходів – повне виконання «Земельної Конституції», – нещодавно підпи-
саного Президентом України Володимиром Зеленським Закону України № 2194, який змінює 
землеустрій нашої держави – передає землі громадам, ліквідує можливості для оборудок із 
землею, ліквідує право Держегеокадастру розпоряджатися землею, надає переважне право 
орендарям на купівлю землі.

Ці зміни мають на меті головне – зробити вітчизняну аграрну галузь головним рушієм економі-
ки нашої держави, лідером соціальних та інфраструктурних змін у громадах.

Окрім революційних законодавчих актів Уряд розширює програми державної підтримки 
аграріїв. В цьому році з’явилось 5 нових напрямків державної підтримки. Однак особливіс-
тю для української економіки є підтримка вітчизняного машинобудування – щорічно чверть  

Шановні учасники  
та відвідувачі виставки AGRO-2021!



фінансової підтримки для сільгосптоваровиробників спрямовується на часткову компенсацію 
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Це майже 
1  млрд. гривень, які притягують уп’ятеро більшу суму коштів на майже дві сотні заводів-ви-
робників агротехніки. За останні 2 роки це дало можливість удвічі збільшити питому вагу саме 
вітчизняної техніки у формуванні ринку сільськогосподарської техніки та обладнання. 

Як Міністр аграрної політики та продовольства України я очікую від українських аграріїв голов-
ного – любові до своєї землі та піклування за нею, щоб вона дарувала у відповідь багатий та 
щедрий врожай. Ми спроможні повернути собі достойний бренд «Житниці Європи» та винести 
його на світовий рівень, якщо будемо безупинно боротися за якість продукції, працювати над 
освоєнням нових ринків збуту та випускати високомаржинальні продукти. У свою чергу МінАгро 
орієнтований у найближчій перспективі зайнятися реформою зрошення в Україні, запустити ро-
боту ДАРу – Державного аграрного реєстру, запровадити ефективне агрострахування, працюва-
ти над побудової ланцюгів «від лану до столу», розвивати нові експортні ринки.

Упевнений, наші спільні дії та ефективне державно-приватне партнерство піднесе українську 
аграрну галузь на той рівень, який дасть Україні основи сталого розвитку, передову аграрну про-
мисловість та додаткове зростання ВВП.

Зичу всім учасникам вдалої роботи та нових, продуктивних контактів, а відвідувачам – гарних 
вражень та знайомств із інноваційними досягненнями в аграрній сфері.

Міністр аграрної політики  
та продовольства України

Роман Лещенко



Вітаємо на XXXIII Міжнародній 
агропромисловій виставці «АГРО-2021»! 

Цього року Tотал Україна вкотре стала Генеральним Спонсором визначної події у аграрному сегменті – най-
більшої на території України та Східної Європи агропромислової виставки «АГРО». 

Проведення та підтримка таких заходів є важливо для розвитку бізнесу в Україні, для пошуку нових парт-
нерів та нових можливостей.

Тотал Україна є частиною ТОТАЛ МАРКЕТІНГ СЕРВІСЕС (TOTAL MARKETING & SERVICES), комерційного підроз-
ділу Групи Total, глобальної енергетичної групи, що є інтегрованим виробником і постачальником палива, 
природного газу та електрики.

Тотал Україна пропонує повний спектр спеціалізованих послуг, передових рішень та продукції як для 
сегменту автомобілів та транспорту, будівельної та кар’єрної техніки, так і особливо для сільськогосподар-
ської техніки
Сьогодення вимагає від нас максимальної концентрації та професіоналізму для досягнення найвищих ре-
зультатів у галузі. Компанія TOTAL  – флагман з виробництва мастильних матеріалів та продукції для АГРО 
сегменту. Наш асортимент повністю охоплює потреби найвибагливіших 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 агрохолдинги.

Наші партнери - це провідні аграрні підприємства України.

Мастильні матеріали TOTAL та TOTAL AGRI засновані на передових технологічних розробках, з метою до-
помогти Вам збільшити ефективність і прибутковість бізнесу, а також йти в ногу з сучасними вимогами 
сільськогосподарського сектору.

Однією із вагомих переваг співпраці з компанією TOTAL є можливість проводити аналіз олив з вашої техніки 
за методикою АNAC AGRI. 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. 

Будемо раді надати кваліфіковані консультації та фахові поради щодо застосування мастильних матеріалів 
TOTAL та TOTAL AGRI.

Бажаю Вам добра, процвітання та знайти надійних партнерів, що посилять ваш бізнес!

З повагою
Фролов Станіслав
Директор ТОВ «Тотал Україна»



Welcome at the XXXIII INTERNATIONAL 
AGROINDUSTRIAL FAIR “AGRO-2021”!

This extremely challenging year Total Ukraine has become once again the General Sponsor of the main Agricultural 
event in Ukraine, the biggest agro-industrial fair “AGRO”.

To organize and support such events is extremely important in order to develop agricultural business in Ukraine 
giving the opportunities to find new partners and new ideas for further growth.

As an important player and supplier for the agricultural 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 commercial division of Total Group which is a broad 
energy Group, which produces and markets fuels, natural gas and electricity.

Our range of engine oils and lubricants includes products specifically formulated for agricultural and farming 
equipment. 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 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 ANAC AGRI. Through its expertise, Total provides a 
full range of lube oil analysis adapted for any automotive and industrial application. From a simple oil sampling, 
ANAC AGRI 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 ANAC and its oil analysis, you can access to precious information and maintain perfectly your 
exploitation. 

Our professional consultants are always ready to provide all the necessary information and advices on the application 
of TOTAL lubricants.

Wish you all the best, prosperity and to find reliable partners who will strengthen your business!

Best regards,
Stanislav Frolov 
Managing Director Total Ukraine LLC



ДОРОГІ ДРУЗІ!
З ВЕЛИЧЕЗНОЮ РАДІСТЮ ЗАПРОШУЄМО ВАС  
НА НАЙГОЛОВНІШУ АГРАРНУ ПОДІЮ РОКУ – 

AGRO-2021!!

Останній рік став дійсно справжнім викликом як для нашої 
країни, так і для всього світу. Але аграрний сектор завжди 
був, є і буде тим драйвером, який ніколи не стоїть на місці і 
який рухає всіх нас вперед. Не дивлячись на всі випробуван-
ня, поля засіваються, трактори й комбайни працюють, агро-
дрони літають, врожаї збираються, смачна і свіжа продукція 
з’являється на полицях наших магазинів і по всьому світу.

З кожним роком аграрний сектор набирає оборотів, демон-
струючи нову техніку, нові технології, нові досягнення.

Надзвичайно приємно, що вже 33 роки незмінним майдан-
чиком для презентації усіх останніх досягнень та місцем зу-
стрічі усіх закоханих в аграрний бізнес є виставка AGRO.

Саме тут проходять гучні прем’єри техніки, презентації новітніх технологій, дискусії щодо  по-
дальшого розвитку та нових можливостей.

Сподіваємось, цьогорічна виставка AGRO принесе вам нові знання, корисні контакти, плідні зу-
стрічі, успішні ідеї та просто чудові враження, які будуть надихати вас на чергові перемоги!

До зустрічі на AGRO-2021!

З повагою
Організатор виставки AGRO-2021

Олександр Погребний
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• Extended warranty Our main partner is Bosch 
Rexroth as one of the leaders in mobile and industrial 
hydraulics.

AGCO, YOUR AGRICULTURE 
COMPANY
Address: AGCO International GmbH Victor von 
Bruns-Strasse 17 CH 8212 Neuhausen am Rheinfall 
Switzerland
Tel: +41527252200
e-mail: MarketingANZ@agcocorp.com
https://www.agcocorp.com/

AGCO – один зі світових лідерів з виробництва і по-
стачання сільськогосподарської техніки та облад-
нання. Компанія пропонує найбільш повну лінійку 
тракторів, комбайнів, кормозаготівельної техніки, 
самохідних обприскувачів і розкидачів добрив, грун-
тообробних машин, навісних знарядь і оригінальних 
запчастин.

AGRIFAC, ТОВ
Адреса: 8330 AB Steenwijk, Nederland, Postbus 78
Тел: +380668894784
e-mail: o.paradovsky@agrifac.com
https://www.agrifac.com.ua/

Виробництво та реалізація оприскувачів

AGRIFAC, LLC
Address: 8330 AB Steenwijk, Nederland,  
Postbus 78
Tel: +380668894784
e-mail: o.paradovsky@agrifac.com
https://www.agrifac.com.ua/

Production and sale of sprayers

ACORD COMPONENT 
REPAIR, ТОВ З ІІ
Адреса: Київська обл, с. Старі Петрівці, 
вул. Дубровська, 21
Тел: +380675104531
e-mail: info@acordservice.com
https://acordservice.com/

ACORD – Advanced Component Repair Deal – компанія, 
яка спеціалізується на гідравліці на українському рин-
ку – ваш надійний партнер в галузі мобільної гідравлі-
ки нових насосів, моторів та їх сертифікованих ремон-
тів. Ми пропонуємо високу якість, яка підтримується 
розширеною гарантією та швидкістю ремонту за до-
помогою оборотного фонду компонентів. Пропозиції з 
ремонту компонентів ACORD: 
• Нові гідравлічні насоси та мотори 
• Сертифіковане відновлення гідравлічних насосів та 

моторів 
• Розширена гарантія. 

Нашим головним партнером є компанія Bosch 
Rexroth – один з лідерів у галузі мобільної та промис-
лової гідравліки.

ACORD COMPONENT 
REPAIR, LLC
Address: Kyiv region, Stari Petrivtsi village, 
Dubrovska street 21
Tel: +380675104531
e-mail: info@acordservice.com
https://acordservice.com/

ACORD – Advanced Component Repair Deal – a company 
which specializes on hydraulics on the Ukrainian market – is 
your partner on mobile hydraulics – both new pumps and 
motors or certified rebuild. We offer high quality supported 
by extended warranty and speed of repair with the help of 
exchange components.  ACORD Component Repair offers: 
• New hydraulic pumps and motors 
• Certified Rebuild of hydraulic pumps and motors



Генеральний партнер: 31

Наша компанія “Анза” вже понад 16 років спеціально 
займається торгівлею з СНД. Наша продукція вклю-
чає: обладнання та продукцію для тваринництва, 
запчастини до автомобілів, електрообладнання, 
запчастини для будівельної техніки, освітлювальне 
обладнання тощо. Наша компанія постачає якісну 
продукцію з гарним співвідношенням якості та ціни, а 
також надає пільгові умови для оплата. Ми щиро ста-
вимося до кожного клієнта і задовольняємо потреби, 
які в наших силах. Чекаємо на довгострокову співпра-
цю з Вами в майбутньому!

ANSHAN ANZA  ELECTRONIC  
POWER CO., LTD, LTD
Address: STOREFRONT 2, BUILDING 41, SHANNAN 
STR., TIEDONG DIST, ANSHAN, LIAONING P.R., CHINA
Tel: +864128582271
e-mail: asanzacwr@163.com
www.asanza.com

Our company “Anza”  has been specially engaged in trade 
with the CIS for over 16 years. Our products include: 
equipment and products for animal husbandry, spare 
parts for cars, electrical equipment, spare parts for con-
struction equipment, lighting equipment, fireworks, etc. 
Our company supplies quality products with good ratio 
of quality and price, and also provides preferential terms 
for payment. We treat each client sincerely and satisfy 
our needs. Looking forward to long-term cooperation 
with you in the future!

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

AGROTECH
Адреса: Україна 61003 г. Харків,  
пл. Конституції, буд. 26, оф. 307
Тел: +380685509751
e-mail: redacauto@gmail.com
www.agrotech.in.ua

AgroTech – журнал для фахівців агропромислового 
комплексу, темою якого є розвиток і просування сіль-
ськогосподарської техніки та обладнання в Україні. 
Періодичність виходу – 1 раз на місяць. Формат – А4. 
Обсяг – 48 сторінок. Тираж – 30 000 екз. Поширення: 
регіональні та всеукраїнські аграрні виставки, форуми 
тасемінари, редакційна передплата. т. (057) 75-110-
75, 068-550-97-51. E-mail: redacauto@gmail.com. Сайт: 
www.agrotech.in.ua

AGROTECH
Address: Ukraine, 61003,  Kharkiv,  
Constitution Square h. 26, of 307
Tel: +380685509751
e-mail: redacauto@gmail.com
www.agrotech.in.ua

AgroTech is a magazine for specialists in the agro-industrial 
complex, the theme of which is the development and pro-
motion of agricultural machinery and equipment in Ukraine. 
Frequency of release – once a month. Paper – glossy. For-
mat – A4. Volume – 48 pages. Circulation – 30,000 copies. 
Distribution: regional and all-Ukrainian agricultural exhibi-
tions, forums andseminars, editorial subscription.

ANSHAN ANZA  ELECTRONIC  
POWER CO., LTD, LTD
Адреса: STOREFRONT 2, BUILDING 41, SHANNAN 
STR., TIEDONG DIST, ANSHAN, LIAONING P.R., CHINA
Тел: +864128582271
e-mail: asanzacwr@163.com
www.asanza.com
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BERTHOUD, 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 розроблює, 
виробляє та поставляє повний асортимент оприскувачів: 
з баками від 200 л до 6700 л, в навісному, 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 країнах світу. В Україні причіпні польові 
обприскувачі BERTHOUD з 2007 р. займають перше місце 
серед всіх імпортних обприскувачів, а самохідні – з 2013 
р. входять в трійку лідерів. В Україні є офіційне представ-
ництво та власний склад запасних частин.

BERTHOUD, LLC
Address: Ukraine, 03143, Kiev,  
str. Metrologicheska 14 B, office 506
Tel: +380504428202
e-mail: Elena.Pieltek@gmail.com
www.berthoud.com

The French company BERTHOUD is a narrow-line manufac-
turer of agricultural sprayers and has experience in this field 
for 125 years. BERTHOUD develops, manufactures and deliv-
eries 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 posi-
tions. In Ukraine BERTHOUD has an official representative 
office and its own spare parts department.

ASKET є виробником обладнання для подрібнення і 
брикетування вологої біомаси: солома, сіно, тростина. 
Ми пропонуємо подрібнювачі TOMASSER®  продуктив-
ністю до 3.300 кг/год. також стаціонарні і мобільні лінії 
для брикетування BIOMASSER® – до 1.400 кг/год. Об-
ладнання ASKET уже реалізоване до понад 30 країн у 
всьому світі.

ASKET ROMAN DLUGI, SOLE 
TRADER
Address: Poland; 61-362 Poznan;  
Forteczna street 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® 
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 coun-
tries around the world.

BALTIC FILTER, UAB
Адреса: Alekniškio vs., Širvintų r., Lietuva
Тел: +37069823535
e-mail: vytas@mfilter.lt
www.mfilter.lt

Виробник фільтрів.

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

Filter manufacturer
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CAPELLO, 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”.

CULVER AVIATION, ТОВ
Адреса: Київ Польова 21
Тел: +380989512495
e-mail: info@culver.aero
www.culver.aero

Culver Aviation – швидкий збір даних із поверхні землі 
за допомогою БПЛА, аналітика даних для прийняття 
вірних управлінських рішень. Великий парк власних 
потужних безпілотників, виробництво в Києві. Засно-
вана в 2014 році, а 2021 під брендом Culver Aviation 
ввійшла в холдинг TECHIIA.   Геоінформатика, дистан-
ційне зондування землі. Точні обміри полів. Ортофо-
топлани. Топографічні карти місцевості і рельєфу. Ви-
явлення ландшафтних неоднорідностей. Запобігання 
ерозії ґрунту, затоплення. Встановлення точних площ 
та меж на поверхні (з похибкою до 2 см) - можливість 
вірно розрахувати кількість посівного матеріалу, побу-
дувати оптимальні маршрути для сг техніки, заощади-
ти ресурси на витратні матеріали. Моніторинг, оцінка 
вегетаційного індексу NDVI. Culver Aviation. Ваші дані 
вже летять до вас!

CULVER AVIATION, LLC
Address: Polyova Street, 21, Kyiv
Tel: +380989512495
e-mail: info@culver.aero
www.culver.aero

Culver Aviation provides fast data collection via UAVs, as 
well as data analytics to make profitable management 

BILIGRAIN, ТОВ
Адреса: Україна, 31047, Хмельницька обл.,  
c. Кузьмин, вул. Лісова, 76
Тел: +380673824889
e-mail: t.shutyak@biligrain.com
https://biligrain.com

Biligrain інноваційна насіннєва компанія, виробник 
сучасних сортів насіння, із власним автоматизованим 
заводом, потужністю до 240 т насіння за добу. Biligrain 
оснащений найсучаснішим обладнанням світових лі-
дерів та здатний здійснити доробку насіння, доведен-
ня його до чистоти 99,98%, калібрування, протруєння, 
фасування та доставку зернових, бобових і нішевих 
культур.

BILIGRAIN, LLC
Address: Lisova Street, 76 Kuzmin Village, 
Khmelnytsky Region, 31047
Tel: +380673824889
e-mail: t.shutyak@biligrain.com
https://biligrain.com

Biligrain is an innovative seed company, a grower and 
producer of modern seed varieties, with its own auto-
mated plant and processing capacity of up to 240 tons of 
seeds per day. Biligrain is equipped with the most modern 
equipment of the world’s leading manufacturers and is 
able to complete quality processing, up to 99.98% purity, 
calibration, treatment, packaging and delivery seeds of 
grains, pulses and different varieties of niche crops.

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

Виробництво жниварок для збирання кукурудзи – 
“Quasar” та соняшника – “Helianthus”.
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DroneUA – це міжнародний системний інтегратор безпі-
лотних рішень. У структурі компанії функціонують власні 
інженерні та виробничі підрозділи, відкритий центр з 
обробки даних. Drone.UA – дистриб’ютор комерційних і 
промислових рішень компанії XAG, DJI, Parrot, Flyability, 
Chasing, Kandao дистриб’ютор програмного забезпечення 
Drone Deploy і Pix4D на території Східної Європи і Кавказу.

DRONEUA
Address: Ukraine, 01103, Kyiv, Zaliznychne avenue, 
2А, DroneUA
Tel: +380934575757
e-mail: info@drone.ua
https://drone.ua/

DroneUA is an international system integrator of 
unmanned solutions. The company has its own 
engineering and production departments, an open data 
processing center. Drone.UA is a distributor of commercial 
and industrial solutions from XAG, DJI, Parrot, Flyability, 
Chasing, Kandao, a distributor of Drone Deploy and Pix4D 
software in Eastern Europe and the Caucasus.

The DroneUA group of companies is in the TOP 3 most in-
novative enterprises in the agricultural sector of Ukraine 
according to FORBES and in the TOP 20 most innovative 
enterprises in Ukraine.

EGRITECH, ТОВ
Адреса: Україна, 02105, Київ,  
вул. Павла Усенка, 8
Тел: +380443588210
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 вітчизня-
ними виробниками в галузі машинобудування. Дос-
від, розробки британських інженерів та інвестиції в 
українську промисловість дозволяють запропонувати 

decisions. We have our own large fleet of powerful drones, 
produced in Kyiv. The company was founded in 2014, and 
already in 2021, it became part of TECHIIA holding under 
the Culver Aviation brand.    We provide geoinformatics, 
remote sensing, accurate field measurements, and or-
thophoto plans. Terrain and relief maps. Inhomogeneity 
detection. Soil erosion and flooding prevention. Precise 
areas and boundaries recognition (with an error of up to 2 
cm), hence the ability to correctly calculate seed amount, 
to build optimal routes for agricultural machinery, to save 
resources on consumables. NDVI vegetation index moni-
toring. Culver Aviation. Your data is already flying to you!

DAF ТРАК ЦЕНТР УКРАЇНА, 
ТЗОВ
Адреса: 81131, Львівська область, 
Пустомитівський р-н.,  с. Солонка, 
 вул. Стрийська 55
Тел: +380673732599
e-mail: marta.pudelko@evw-automotive.com.ua
daf.ua

Торгівля ТЗ, технічне обслуговування та ремонт ТЗ.

EVW AUTOMOTIVE LVIV, LLC
Address: 55, Stryiska St., v. Solonka, Pustomyty 
district, Lviv region
Tel: +380673732599
e-mail: marta.pudelko@evw-automotive.com.ua
daf.ua

Trucks sales

DRONEUA
Адреса: Україна, 01103, Київ,  
вул. Залізничне шоссе, 2А, офіс DroneUA
Тел: +380934575757
e-mail: info@drone.ua
https://drone.ua/
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GREEN MONEY AGRO, ООО
Адреса: Украина Харьковская область Харьков 
улица Кооперативная 6/8
Тел: +380685750407
e-mail: greenmoneyagro@gmail.com
greenmoneyagro.com

GREEN MONEY AGRO - є виробником морозостійких 
саджанців павловнії в Україні. Ми ставимо перед со-
бою завдання в вирощуванні якісних, сертифікованих 
саджанців, які зможуть задовольнити весь спектр 
застосування павловнії: Деревина, біопаливо, від-
новлення флори і фауни і т.д. Допоможемо скласти 
проект і бізнес-план для успішного ведення бізнесу, 
поділимося знаннями плекання павловнії, починаючи 
з посадки та до отримання готової продукції, а також 
її реалізації!

GREEN MONEY AGRO, ООО
Address: Ukraine Kharkiv Kooperativna 6/8
Tel: +380685750407
e-mail: greenmoneyagro@gmail.com
greenmoneyagro.com

GREEN MONEY AGRO is a producer of frost-resistant Pau-
lownia seedlings in Ukraine.We set ourselves the task 
of growing quality, certified seedlings that can satisfy 
the full range of Paulownia applications: Wood, BioFuel, 
Restoration of flora and fauna, etc. We will help you draw 
up a project and a business plan for a successful business, 
we will share our knowledge of growing Paulownia, from 
planting to receiving the finished product, as well as its 
implementation!We will also help you determine the vari-
ety that best suits your climatic zone (despite the intense 
cold and sultry heat), soil type, irrigation, the industrial 
purpose of the plantation.

споживачам із агросектору високоефективні та сучас-
ні рішення у сфері логістики зерна, бобових та олійних 
культур. Компанія Egritech пропонує бункери, накопи-
чувачі, перевантажувачі та зерновози.

EGRITECH, LLC
Address: Ukraine, 02105, Kiyv, st. Pavla Usenka, 8
Tel: +380443588210
e-mail: sales.agro17@egritech.org
egritech.com.ua

The Egritech Trading House was created in Ukraine by the Gar-
tech 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 industry al-
low to offer consumers from the agrarian sector highly effective 
and modern solutions in the field of logistics of grain, legumes 
and oilseeds. Egritech offers bins for reloaders and grain trucks.

GAZI, ПП
Адреса: Україна, 81652, Львівська область, м. 
Новий Розділ, вул. Ходорівська 1
Тел: +380673620477
e-mail: vitan_nr@ukr.net
https://www.gazi.com.ua/

Ми є одним з найбільших металообробних підприємств 
західної України. Виготовляємо транспортні контейне-
ри, асенізаційні бочки, твердопаливні котли, акуму-
ляційні ємності та сферичні днища. Також займаємося 
встановленням власних виробів на автомобілі.

GAZI, PRIVATE ENTERPRISE
Address: Ukraine, 81652, Lviv region, Novyi Rozdil, 
Chodorivska street, № 1
Tel: +380673620477
e-mail: vitan_nr@ukr.net
https://www.gazi.com.ua/
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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 Cy-
prus. We offer a full range of realtor and consulting services 
and have specialization in selling residential and commer-
cial real estate of different price categories.Dom-Info gives 
all our clients opportunity to buy property in Northern Cy-
prus directly and without pitfalls.

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

ТОВ “Красилівагромаш” створено в 2006 році і є продов-
жувачем традицій і представників всього самого най-
кращого, що було в ПАО “Красивий машинобудівний за-
вод” – персонал, технології, знання та досвід, приємний 
з 1932р. Виробничий потенціал та інженерно-технічний 
центр. Головна мета колективу заводу – зодовольнити 
потреби споживачів нашої продукції, швидко реалізую-
чи всі зміни та потреби аграрного ринку.

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

ICK GROUP, ГК
Адреса: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 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.

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, sup-
ply, after-sales service.

INTERNATIONAL REAL 
ESTATE CONSTRUCTION, LTD
Адреса: Україна, бульвар Вацлава Гавела 4, Київ
Тел: +380673721790
e-mail: irina@dom-info.eu
http://dom-info.eu

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.
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Kyiv Cooperative Institute of Business and Law is the as-
signee of Ukraine’s first institution of higher education 
system of consumer cooperatives - Ukrainian Cooperative 
Institute of M.I. Tuhan-Baranovskyi opened in January 
1920. Teachers and students participating in joint research 
programs in Canada, Austria, Poland, Russia, Bulgar-
ia, Macedonia, Romania, the Czech Republic and other 
countries. In 2017 Kyiv Cooperative Institute of Business 
and Law became a member the Association of University 
Leaders for a Sustainable Future (ULSF) and as a signatory 
of the Talloires Declaration.

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

Німецький виробник професійних розпилювачів 
для внесення засобів захисту рослин і мінеральних 
добрив.

LECHLER GNBH, LLC
Address: Ulmer Str. 128  72555 Metzingen/
Germany
Tel: +380503589733
e-mail: Oksana.Vasylenko@lechler.de
lechler.ua

Professional Nozzles for Plant protection and Fertilizing

LIVISTO, ПП
Адреса: Іспанія, Барселона, 08290, Ceрднйола 
дел Валес, Aвда. Університат Аутонома 29
Тел: +34934706270
e-mail: info@livisto.com
livisto.com

Виробництво ветеринарних препаратів.

Krasilivigromash LLC was established in 2006 and is a fol-
lower 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 agri-
cultural 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.

KYIV COOPERATIVE 
INSTITUTE OF BUSINESS 
AND LAW, LLC
Адреса: Україна, 03022, Київ,  
вулиця Ломоносова,18
Tel: +380442582029
e-mail: rector@kkibp.edu.ua
http://kkibp.edu.ua

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 
який є правонаступником першого в Україні вищого 
навчального закладу системи споживчої коопера-
ції – Українського Кооперативного Інституту ім. М.І.Ту-
ган-Барановського, відкритого ще в січні 1920 року.          
Викладачі і студенти беруть участь у спільних науко-
вих програмах Канади, Австрії,  Польщі, Росії, Болгарії, 
Македонії, Румунії, Чехії, та інших країн. У 2017 році 
ККІБП ввійшов в Асоціацію лідерів-університетів в ін-
тересах сталого майбутнього.

KYIV COOPERATIVE 
INSTITUTE OF BUSINESS 
AND LAW, LLC
Адреса: Ukraine, 03022, Kyiv, Lomonosov str.,18
Тел: +380442582029
e-mail: rector@kkibp.edu.ua
http://kkibp.edu.ua
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цтво техніки для збору яблук, горіхів і всіляких плодів.   
Основна ідея, яка вкладена в систему роботи наших 
фахівців – допомогти аграріям пострадянського 
простору вийти на новий, більш якісний професійний 
рівень. Впровадити в трудомісткий процес збору та 
обробки врожаю нові технічні можливості, які давно 
поширені в європейських країнах.

OBSTTECHNIK
Address: Ukraine.st. Lermontov, 24, Zaporizhzhia
Tel: +380665410933
e-mail: obsttechnik@gmail.com
http://obsttechnik.com/

The Obsttechnik company began its work in 2015.    Our 
company is a representative of such European brands 
as: Feucht-Obsttechnik and Amb Rousset.  The main 
direct line of business is the wide range of technology 
for picking apples, greens and all kinds of fruits.    The 
main idea, which is put into the system of robots of our 
fahivts, is to help the agrarian people of the victim’s 
space, to go to a new, larger professional level. I grow 
into a laborious process of picking and harvesting, new 
technical capabilities, which have long been expanded 
in the European regions.

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

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 

LIVISTO, PЕ
Address: Spaine, Barcelona 08290,  
Cerdanyola del Valles, Av. Universitat Autonoma 29
Tel: +34934706270
e-mail: info@livisto.com
livisto.com

Veterinary laboratory.

LOVOL HEAVY INDUSTRY 
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 INDUSTRY 
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

OBSTTECHNIK
Адреса: вул. Лермонтова, 24, Запоріжжя
Тел: +380665410933
e-mail: obsttechnik@gmail.com
http://obsttechnik.com/

Компанія Obsttechnik розпочала свою роботу в 2015 
році.   Наша компанія є представником таких відомих 
європейських брендів як: Feucht-Obsttechnik і Amb 
Rousset.  Основний напрямок діяльності – це виробни-
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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 ma-
chines to control and measure the management, mixing 
and distribution of chemicals.

QUARKI FRESH FOOD, GMBH
Адреса: Scharfe Lanke 113 C,  13595 Berlin
Тел: +493055599266
e-mail: andrej@myquarki.de
https://www.myquarki.de

Quarki fresh food GmbH - сімейний бізнес з найви-
щими стандартами високої якості, природності та 
традиціями. Ми орієнтуємось на споживача. Всі 
наші продукти виготовляються традиційним спо-
собом із щоденного свіжого молока. Щодня ми 
робимо все можливе, щоб зробити вас щасливими. 
Ми не тільки виробляємо продукцію, ми створюємо 
досвід. Спробуйте наші смачні продукти і переко-
найтесь самі.

QUARKI FRESH FOOD, GMBH
Address: Scharfe Lanke 113 C , 13595 Berlin
Tel: +493055599266
e-mail: andrej@myquarki.de
https://www.myquarki.de

Wir sind ein Familienbetrieb mit höchsten 
Ansprüchen für hohe Qualität, Natürlichkeit und Tra-
dition. Dabei steht der Verbraucher für uns im Vorder-
grund. Alle unsere Produkte werden auf traditionelle 
Art mit tagesfrischer Milch produziert. Wir geben 
jeden Tag unser Bestes, um Sie glücklich zu machen. 
Wir produzieren nicht nur Produkte, wir schaffen Er-

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, st. Railway Station, 2 G.
Tel: +380614145669
e-mail: office@orehovselmash.com
https://orehovselmash.com/

The production of agricultural machinery allowed the agro-in-
dustrial complex to reach a new level. Innovative develop-
ments in this industry 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 nec-
essary equipment from us and buy agricultural equipment in 
Ukraine at affordable prices.We offer a wide selection:grain 
throwers;cultivators;seed drills;attachments;heap clean-
ers;trailers;skating rink chopper, etc.

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

Компанія “Polmac” виробляє комплектуючі для обпри-
скувачів вже бiльш нiж півстоліття і приділяє при цьому 
особливу увагу охороні зовнiшнього середовища та за-
хисту здоров’я операторiв. Завдяки продукції компанії 
досягається висока точність дозування, більш безпечна 
робота та найкращі кінцеві результати у захисті та полiп-
шенні врожайностi сiльськогосподарських культур.
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STORTH, LLC
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.

VAPNOGROUP, ТОВ
Адреса: 59214, с. Замостя, вул. Лугова, 5 
Вижницького р-ну, Чернівецької області
Тел: +380662264460
e-mail: vapnogroup@ukr.net

Компанія-виробник вапна гашеного, негашеного та 
гранульованого.

VAPNOGROUP, LLC
Address: 59214
Tel: +380662264460
e-mail: vapnogroup@ukr.net

Company-manufacturer of slaked, quicklime and granu-
lated lime.

VET-LAB BRUDZEW, -
Адреса: Poland, 62-720 Brudzew,  
ul. Turkowska 58c
Тел: +48632797004
e-mail: badania@labbrudzew.pl
www.vetlabbrudzew.pl

VEТ-LAB Brudzew пропонує комплекс ветеринарних послуг 
в поєднанні з сучасною ветеринарною клінікою, новою 
лабораторією і доступом до препаратів лікування і кор-
мів профілактично лікувальних . З більш ніж 30-річним 
досвідом , VET-LAB Brudzew є однією з найкращих фірм зі 
профілактики, лікування і лабораторної діагностики.

lebnisse. Probieren Sie unsere leckeren Produkte und 
überzeugen Sie sich selbst.

RI.MA GROUP SRL, SRL
Адреса: ул. Стефенсон 32L- 20019 Сеттимо 
Минанезе (Милан) – Італія
Тел: +390233512210
e-mail: kozachuk@rima-parts.com
www.rima-parts.com

Виробництво високоякісних запасних частин для сіль-
госптехніки. Компанія спеціалізується на виробництві 
ріжучого апарату.

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

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

STORTH
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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А-ТЕРА, ТОВ
Адреса: Україна, 45636, Волинська обл., 
Луцький р-н, Гаразджа, вул. Київська, буд. 107
Тел: +380503733161
e-mail: soroka@a-tera.com.ua
http://a-tera.com.ua

Компанія «Агротерра» динамічно розвивається на 
території України. За своє існування показала себе на-
дійним і стабільним професіоналом, з яким хочеться 
працювати. Все це завдяки команді професіоналів, 
які готові надати якісну допомогу 24 години на добу, 7 
днів на тиждень та оптимального поєднання портфеля 
товарів, де абсолютно кожен зможе задовольнити свої 
потреби. Компанія Агротерра є офіційним дилером та-
ких компаній як: New Holland, Lemken, Berthoud Rauch, 
Weidemann, 360 Yield Center, Precision Planting 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

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.

VET-LAB BRUDZEW, -
Address: Poland, 62-720 Brudzew,  
ul. Turkowska 58c
Tel: +48632797004
e-mail: badania@labbrudzew.pl
www.vetlabbrudzew.pl

VET-LAB Brudzew offers a complete veterinary service by 
combining the practice with state-of-the-art laboratory 
and access to veterinary medicine products and feed ad-
ditives. With over 30 years of experience in the field VET-
LAB Brudzew is a leading company in vet diagnostics and 
services.

А-ВІКТ, ТОВ
Адреса: Україна, 13307, Житомирська обл., 
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 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.
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Приватне підприємство «Абсолют центр» займаєть-
ся гуртово-роздрібною торгівлею обладнанням для 
свинокомплексів та коровників в Україні. За час роз-
витку ми зуміли налагодити тісну, стабільну співпра-
цю та партнерські відносини з світовими лідерами та 
готові запропонувати Вам лише високоякісну про-
дукцію, вироблену у Данії, Італії, Іспанії, Ізраїлі, США, 
Німеччині, Польщі за найнижчими цінами. Наше 
підприємство реалізує професійне обладнання для 
вирощування тварин, від маркування та ідентифі-
кації до повного облаштування свинокомплексів та 
коровників. Серед асортименту ви зможете знайти 
ветеринарні препарати, інструменти, кормові добав-
ки, устаткування для запліднення тварин, поїлки та 
годівниці та інше. Також ПП “Абсолют Центр” є екс-
клюзивним дистриб’ютором кормової мікродобавки 
“EnzActive».

ABSOLUT CENTER, PE
Address: Ukraine, 79044, Lviv city,  
Ak. Sakharova street b. 31, ap. 16
Tel: +380932586346
e-mail: boss@absolut.lviv.ua
http://absolut.lviv.ua

PE Absolut Centre is engaged in wholesale and retail trade 
of equipment for pig farms and cows in Ukraine. During 
the development, we have managed to establish close, 
stable cooperation and partnership with world leaders 
and we are ready to offer you only high-quality products 
manufactured in Denmark, Italy, Spain, Israel, the USA, 
Germany, Poland at the lowest prices. Our enterprise sells 
professional equipment for growing animals, from mark-
ing and identification to the complete arrangement of 
pig farms and cows. Among the assortment you can find 
veterinary preparations, tools, feed additives, equipment 
for fertilization of animals, drinking bowls and feeders, 
and more.

АGROONE
Адреса: Україна, 54017, Миколаїв,  
вул. Соборна, 12 В, оф. 401
Тел: +380675132035
e-mail: agroone@ukr.net
https://www.agroone.info

Аналітика сільського господарства, огляд інновацій у 
сфері АПК, корисні, цікаві, інформаційні та наукові стат-
ті, публікації фахівців, репортажі з агрозаходів. Тираж 
журналу «АgroONE» – 7600 екз. Поширення по підписці 
через редакцію в персонально адресованих конвертах. 
Періодичність – 1 раз на місяць. Формат – А4. Додаток 
до журналу газета “Агро 1”, тираж – 30 000 примірників. 
Безкоштовна редакційна підписка через адресну роз-
силку Укрпошти, діючим сільгосппідприємствам, фер-
мерським господарствам, усім учасникам сфери АПК. 
Періодичність – 1 раз на місяць. Формат – А4.

AGROONE
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 agri-
culture field , useful, interesting, informative and scientific 
articles, publications, experts, reports from agro-meas-
ures. The circulation of the magazine “AgroONE” – 7600 
copies. Distribution by subscription through the editorial 
in personally addressed envelopes.Periodicity – 1 time per 
month. Format – A4.

АБСОЛЮТ ЦЕНТР, ПП
Адреса: Україна, 79044, м. Львів,  
вул. Ак. Сахарова 31/16
Тел: +380932586346
e-mail: boss@absolut.lviv.ua
http://absolut.lviv.ua
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АВТОДОЗОР, ТОВ
Адреса: 10009, м. Житомир, вул. Лук’яненка, 5
Тел: +380674078188
e-mail: marketing@avtodozor-gps.com.ua
https://avtodozor-gps.com.ua/ru/

ТОВ “АВТОДОЗОР” займається розробкою унікального 
програмного забезпечення, продажем і встановлен-
ням спеціалізованого обладнання для GPS-моніторин-
гу транспорту.  Обираючи АВТОДОЗОР, ви отримуєте: 
• здійснення моніторингу необмеженої кількості 

транспорту віддалено за допомогою комп’ютерів 
та мобільних пристроїв; 

• висока точність та швидкість передачі даних; 
• автоматичний підрахунок обробленої площі; 
• створення та закриття нарядів сільгосптехніки; 
• гарантія на всі види пристроїв; 
• офіційні дилери білоруської компанії ТЕХНОТОН, 

власний сервісний центр по ремонту; 
• наявність сертифікації.

AVTODOZOR, LLC
Address: Ukraine, 10009, Zhytomyr,  
Lukyanenka St., 5
Tel: +380674078188
e-mail: marketing@avtodozor-gps.com.ua
https://avtodozor-gps.com.ua/ru/

LLC AVTODOZOR is engaged in software development, 
sale and installation of specialized equipment for 
transport GPS-monitoring. Advantages of products from 
“AUTODOZOR”:
• remote monitoring of an unlimited number of vehicles 

through a computer and mobile devices;
• high accuracy and speed of data transmission by using 

cellular and satellite networks;
• automatic calculation of the treated area;
• starting and closing orders for agricultural machinery;
• guarantee on all types of devices;
• certificate availability.

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 ПАЛЕС-
СЕ (виробництва ГОМСЕЛЬМАШ) та комбайнів VERSATILE.
Кондиціонери та опалювачі кабін сільськогосподарської 
техніки (продаж, технічне обслуговування)

AVM-AGRO, LTD
Address: Ukraine, 02121, Kiyv, st. Avtoparkova, 5
Tel: +380674404630
e-mail: avm_agro@ukr.net
http://avmua.com/

Spare parts and technique from an official dealer GOM-
SELMASH.Air condition and heater for agriculture machine.

АВТОДЕТАЛІ, ТД, 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 
сільськогосподарської техніки.

AUTODETAL, TRADING 
HOUSE, LLC
Address: Ukraine, 73000, Kherson, st. 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.
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• 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, ТОВ
Адреса: Україна, 01135, Київ,  
проспект Перемоги 5а, оф.803
Тел: +380442878830
e-mail: agrotimes@agpmedia.com.ua
agrotimes.ua

Журнали видавничого дому “АГП Медіа” :The Ukrainian 
Farmer – аграрний журнал про сучасні технології в 
сільському господарстві.  “Наше Птахівництво” – 
аграрний журнал про генетику, утримання, годівлю, 
ветеринарію та вирощування різних порід і кроссів 
сільськогосподарської птиці. “Плантатор” − аграрний 
журнал про сучасні технології вирощування в закрито-
му та відкритому ґрунті різних сортів і гібридів овочів 
та ягід. газета AGROTIMES – інформаційний проєкт. Ви-
світлює тенденції ринку, біржові котирування,  питан-
ня законодавчої бази та фінансів, практичний досвід 
аграрних підприємств. “Садівництво по- українськи” – 
аграрний журнал про сучасні технології інтенсивного 
садівництва зерняткових, кісточкових і виноградар-
ства.

AGP MEDIA, THE UKRAINIAN 
FARMER, LLC
Address: Ukraine, 01135 , Kyiv, Peremogy 
Avenue,building 5, letter “A”, of.803
Tel: +380442878830
e-mail: agrotimes@agpmedia.com.ua
agrotimes.ua

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 
постачальників ПІДШИПНИКІВ усіх типорозмірів, гу-
мовотехнічних виробів та ланцюгів на ринку України. 
Маємо у наявності: 
• підшипники кулькові, роликові, ролико-сферичні, 

корпусні та шарнірні (більше ніж 5000 наймену-
вань): 

• паси клинові, вентиляторні, зубчаті, полікпинові, 
плоскі, модульні, варіаторні вітчизняного та ім-
портного виробництва (Stomil, АПП); 

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

• ланцюги роликові привідні, привідні, транспортер-
ні (ПР, ПРД, ТРД); 

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

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

«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, multirib, flat, modular, 

variatorni domestic and imported; 
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Publishing house «Agrar Medien Ukraine» Agroexpert 
(subscription index 37150) – monthly practical magazine 
for managers, mechanics and agronomists, vets, zoo tech-
nicians. 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/
пров. Очаківський, 5/6
Тел: +380442772700
e-mail: press@agrofond.gov.ua
http://agrofond.gov.ua

АТ «Аграрний фонд» – провідний оператор аграр-
ного сектору України. Компанія заснована у 2013 
році Кабінетом Міністрів України. Місія Товари-
ства – максимальне сприяння розвитку аграрного 
виробництва, забезпечення продуктової і цінової 
стабільності та гарантування продовольчої безпеки 
України. Сьогодні 100% акцій компанії належать 
державі в особі Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства. АТ «Аграрний 
фонд» – ефективний інструмент держави у здійс-
ненні підтримки сільгоспвиробників. Компанія є 
ключовим гравцем на ринку зернових та продуктів 
їх переробки в Україні.

AGRARIAN FUND, JSC
Address: 5/6 Ochakivska Str., Kyiv, Ukraine, 03151
Tel: +380442772700
e-mail: press@agrofond.gov.ua
http://agrofond.gov.ua

JSC “AGRARIAN FUND” is the leading operator of the agrar-
ian 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 produc-
tion, to ensure food and price stability and to guarantee 

Magazines of publishing house of AGP Medias : The 
Ukrainian Farmer  is an agrarian magazine about mod-
ern technologies in agriculture. Our Poultry is an agrar-
ian magazine about genetics, management, feeding, 
veterinary and growing of different breeds and crosses 
of agricultural bird. 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. AGROTIMES information project . Lights up market 
tendencies, stock exchange quotations, question of legis-
lative base and finances, practical experience of agrarian 
enterprises. Gardening in Ukrainian is an agrarian mag-
azine about modern technologies of intensive gardening 
pome, stone fruit and viticulture.

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

Видавництво ТОВ «Аграр Медієн Україна» , Журнал 
Agroexpert (передплатний індекс 37150) – щомісячний 
практичний посібник керівника, ветлікаря, зоотехніка, 
механізатора, агронома. Книги: «Насіння – золотий 
фонд урожаю», «Болезни плодовых», «Атлас болезней 
свиней», «Кормление свиней», «Здоровье копыт». Семі-
нари: «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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“AgrarNik” – all-Ukrainian information and advertising 
newspaper for agricultural workers. It is published since 
January 2004.The newspaper is distributed as free address 
delivery of all circulation by Ukrpochta on a subscription to 
all regions of Ukraine. Additional circulations are distribut-
ed at exhibitions of the agro-industrial branch, seminars 
and conferences.Periodicity: twice a month. Circulation: 
31,000 copiesIndex: 91210.

АГРІС, ТОВ
Адреса: Україна, 71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Гагаріна, буд.7
Тел: +380507457555
e-mail: tdrgris@ukr.net
https://www.tdagris.com

ТОВ “ТД”АГРІС” – вітчизняна компанія, яка успішно 
працює на ринку понад 5 років і має досить великий 
досвід у виготовленні і продажу сільськогосподарської 
техніки, навісного та причіпного обладнання. Завдяки 
якості і ціні, продукція «ТД «АГРІС» займає гідне місце 
на ринках України та за кордоном.

AGRIS TH, LLS
Address: Ukraine, 71100, Zaporozhye region, 
Berdyansk citi, str. Gagarina, 7
Tel: +380507457555
e-mail: tdrgris@ukr.net
https://www.tdagris.com

Trade House AGRIS specialized on wholesale and retail 
deliveries of the agricultural technics, components and re-
lated eguipmant, and also greases and oils for an agroin-
dustrial complex on internal and external markets.

food security in Ukraine. At present 100% of Company 
shares belong to the government represented by the Min-
istry for Development of Economy, Trade and Agriculture 
of Ukraine. JSC “AGRARIAN FUND” is an effective tool of the 
governmental support of agricultural producers. The Com-
pany is a key player on the grain market and its processing 
products in Ukraine.

АГРАРНИК
Адреса: Украина, 54017, 
м. Миколаїв,Соборная,12Б, офіс 405
Тел: +380675122932
e-mail: agrarnik2004@gmail.com
http://www.agrarnik.com

«АграрНик» – всеукраїнська інформаційно-рекламна 
газета для працівників АПК. Видається з січня 2004 року. 
Сумарний тираж видання становить понад 90 000 екз.: 
• 31 000 читачів є передплатниками газети і отриму-

ють її по поштовій підписці; 
• більше 60 000  є читачами електронної версії газети. 

Ваші вигоди від співпраці з газетою «АграрНик»: 
• Ви отримаєте постійну активну 90-тисячну аудито-

рію потенційних покупців Ваших товарів і послуг; 
• Ваше рекламне звернення потрапить точно в ціль, 

Ваші клієнти – це наші читачі; 
• Ви зможете розширити сферу свого бізнесу, Ваша 

компанія стане впізнаваною по всій Україні, а товар 
продаватися у всіх регіонах; 

• ми підберемо Вам індивідуальну рекламну про-
граму виходячи з ваших побажань і фінансових 
можливостей/ Передплатний індекс: 91210.

АGRARNIK
Address: Ukraine, 54017, Mykolaiv city,  
Str. Sobornaya, 12-b, of. 405
Tel: +380675122932
e-mail: agrarnik2004@gmail.com
http://www.agrarnik.com
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друкованих, підтримка сайту www.agroperspectiva.
com, медіа та PR супровід людей і компаній.

AGRO PERSPECTIVA (TM), 
LTD
Address: Ukraine 03191 Kiev P/b 90
Tel: +380675964652
e-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

AGRO PERSPECTIVE – information and analytical project 
covering global agriculture, agrarian, food, agrochem-
ical and other businesses.The main activities:  market 
researching in agricultural and food products, perma-
nent monitoring of the global and Ukrainian markets for 
agricultural and food products, analysis of the condition 
of some sectors of the agro-industrial complex and the 
prospects for their development, consultations on foreign 
trade activities, conjuncture of the world and Ukrainian 
commodity markets, release of specialized publications, 
including printed magazines, supporting site www.
agroperspectiva.com,  media and PR support for people 
and companies, creation and support of a positive image 
in the media space of Ukraine.

АГРО ПРЕС, ТОВ
Адреса: Україна, Київ,  
пр-т Степана Бандери, буд. 6, оф. 502
Тел: +380669477383
e-mail: info@agro.press
http://agro.press

Проекти ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «АГРО ПРЕС»: Щомі-
сячний журнал «КОРМИ І ФАКТИ» створений для 
спеціалістів галузей птахівництва, тваринництва 
та кормовиробництва. Основні рубрики журналу: 
годівля сільськогосподарських тварин та птиці; ве-
теринарія; технології утримання та ін. Щомісячний 
журнал «Птахівництво.ua» – популярне видання 
на сторінках якого ви дізнаєтесь щодо здоров’я 

АГРО ЖИВЛЕННЯ, ТОВ
Адреса: Україна 61020, Харківська обл., 
м. Харків, проспект Любові Малої, буд. 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.

АГРО ПЕРСПЕКТИВА (ТМ, 
АГРАРІКА), ТОВ
Адреса: Україна, 03191, Київ, Вільямса, 4
Тел: +380675964652
e-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

«АГРО ПЕРСПЕКТИВА» – інформаційно-аналітичний 
проект, висвітлює глобальне сільське господарство, 
аграрний, продуктовий і агрохімічний бізнеси. 
Проект заснований в 1999 році та реалізується 
компанією «Аграріка». Основні напрямки 
діяльності: дослідження внутрішнього ринку 
окремих товарів і груп товарів з елементами 
прогнозування, постійний моніторинг глобального 
і українського ринків аграрних і продовольчих 
товарів, аналіз стану окремих галузей АПК і 
перспективи їх розвитку, консультації по ЗЕД, 
кон’юнктурі світового і українського товарних 
ринків, випуск спеціалізованих видань, в тому числі 
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AGRO STARITSA, FARM, PE
Address: Ukraine, 08334, Kyiv region, Boryspil 
district, village Mala Staritsa, street Krasylivska, 3
Tel: +380500388272
e-mail: agrostaritsya@ukr.net

Growing vegetables, berries: raspberries, strawberries, 
garden, apple, blackberry, blueberries, zucchini, squash, 
cucumber, pepper, radish, cauliflower, basil, spinach, dill, 
coriander, parsley, rosemary, eggplant, onion, melon, 
watermelon corn, cherries, pumpkin, asparagus, salads, 
broccoli, beets, honeysuckle, sea buckthorn, black cur-
rants, frozen raspberries, blueberries.

АГРО-АССІСТЕНС, ТОВ
Адреса: Україна,03143, м. Київ,  
вул. Академіка Заболотного 150 Г
Тел: +380672409110
e-mail: mudrai@agroassistance.com
http://agroassistance.com/

Оптова торгівля сільськогосподарською технікою та 
обладнанням

AGRO-ASSISTANCE, LLC
Address: Ukraine,03143,Kyiv,Akademika 
Zabolotnoho Street 150
Tel: +380672409110
e-mail: mudrai@agroassistance.com
http://agroassistance.com/

Wholesale of agricultural machinery and equipment.

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

птахів, ефективного утримання,  розведення, про-
дуктивності, кормів і годівлі. Передплатний індекс 
60363. «Журнал про корів» – це новий технологіч-
ний 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.

AGRO PRESS, LLP
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 maga-
zines for specialists of the agricultural sector of Ukraine. 
Topics include poultry, cattle, pig, feed production.

АГРО СТАРИЦЯ, ФГ, ПП
Адреса: Україна, 08334, Київська обл., 
Бориспільський район, село Мала Стариця, 
вулиця Красилівська, будинок 3
Тел: +380500388272
e-mail: agrostaritsya@ukr.net

Вирощування овочів, ягід: малина, полуниця, сад, 
яблуко, ожина, чорниця, кабачки, патисони, огірок, 
перець, редька, цвітна капуста, базилік, шпинат, кріп, 
коріандр, петрушка, розмарин, баклажани, цибуля, 
диня, кавун, кукурудза, вишня, гарбуз, спаржа, сала-
ти, брокколі, буряк, жимолость, обліпиха, фрукти чор-
ної смородини, заморожені малина, чорниця.
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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» є 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 prod-
ucts 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 to the products 
of such known brands as CLAAS, John Deere, Oros, Gering-
hoff, 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-ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна,  03026, Київ, Столичне шосе 100
Тел: +380442593040
e-mail: agrosev@ukr.net
https://ag-tng.com.ua

ТОВ “Агро-Технології Груп” офіційний дилер американ-
ських компаній KINZE, J&M та канадської SALFORD. Ми 
спеціалізуємося на продажу посівної та ґрунтооброб-
ної сільськогосподарської техніки:
• пневматичні та механічні сівалки точного висіву, 

виробництва KINZE; 

Приватне підприємство «АГРО-СПЕЦ-ЗАПЧАСТИНА» 
працює на ринку України з 2010 року і зарекоменду-
вало себе як надійного партнера в сфері постачання 
сільськогосподарської техніки та запасних частин 
до неї. Ми є офіційним дилером компанії Unverferth 
Manufacturing Co., Inc. і представляємо на ринку Укра-
їни  торгову марку  BLU-JET. Лідера по виробництву 
агрегатів для обробітку ґрунту та внесення добрив. На-
шими пріоритетами є максимально швидке та якісне 
забезпечення потреб клієнтів, висока якість роботи, 
прийнятна цінова політика і команда професіоналів, 
націлена на довгострокову взаємовигідну співпрацю.

AGRO – SPEC – PART, PE
Address: Ukraine,02121, Kiev,  
str. Kolektorna 30, off.2
Tel: +380936481038
e-mail: ac@asp.com.ua
aspcompany.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 Unverferth Manu-
facturing Co., Inc., 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.

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
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Підприємство “Агро Україна Груп” працює на ринку 
України з 2016 року. Висока кваліфікація співробіт-
ників і використання передового обладнання дозво-
ляють швидко і, що найголовніше, якісно ремонту-
вати комплектуючі та виготовляти запчастини для 
імпортної зернозбиральної сільгосптехніки в Україні. 
Завдяки довірі наших клієнтів та активної співпраці 
з партнерами з різних регіонів нашої країни, наші 
запчастини до імпортної сільгосптехніки ефективно 
використовуються в аграрних господарствах від захід-
ного до східного кордону України. Скориставшись про-
позицією нашого підприємства, Ви можете замовити 
підбарабання для комбайнів, сегменти, решета, кла-
віші, шнеки і т.д., а також послуги ремонту запчастин і 
балансування молотильного барабана комбайна, вала 
подрібнювача в зборі, ротора турбіни та ін.

AGRO-UKRAINE GROUP, LLC
Address: Ukraine, 72310, Zaporizhia region, 
Melitopol, street Interkulturna, 77/4, office 45
Tel: +380676117008
e-mail: agro.marketing.group@gmail.com
https://agroua.com.ua

Agro-Ukraine Group has been acting at Ukrainian mar-
ket since 2016. High level qualification ofemployees and 
using of advanced equipment allow us to fix quickly the 
accessories and to producespare parts for import grain 
harvesting agricultural machinery in Ukraine. Thanks to 
the trust of our customers and active cooperation with 
partners fromdifferent regions of our country, our spare 
parts for imported agricultural machinery are effectively 
usedin agricultural farms from western to eastern border 
of Ukraine. Taking advantage of the offer of ourcompany, 
you can order concaves, concaves segments, sieves, straw 
walkers, augers, etc. In addition, ourservices of repair of 
spare parts and balancing of a threshing drum of the com-
bine, a shredder assembly,a turbine rotor, etc.

• бункери-перевантажувачі J&M для транспортуван-
ня, перевантаження зерна та мінеральних добрив;

• дискові глибокорозпушувачі SALFORD; 
• навісні подрібнювачі рослинних решток RHINO; 
• культиватори SALFORD;        

Компанія “Агро-Технології груп” здійснює поставку, 
зборку, навчання, гарантійне і сервісне обслуговуван-
ня сільськогосподарської техніки.

AGRO-TECHNOLOGY GROUP, 
LTD
Address: Ukraine, 03026, Kiyv, Stolichne shose 100
Tel: +380442593040
e-mail: agrosev@ukr.net
https://ag-tng.com.ua

Agro-Technologies Group, Ltd is the official dealer of 
American companies KINZE, J&M and Canadian company 
SALFORD. We specialize in sales and service of agricultural 
and tillage equipment:

• KINZE vacuum and mechanical planters;
• J&M grain carts - for transportation and handling grain 

and fertilizers;
• SALFORD disc harrows;
• SALFORD chisel plows;
• Trailed RHINO shredders;
• SALFORD cultivators;           

Company “Agro-Technology Group” carries out delivery, 
assembly, training, warranty and maintenance of agricul-
tural machinery.

АГРО-УКРАЇНА ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 72313, Мелітополь, 
вул. Інтеркультурна, б.77/4 , прим.45
Тел: +380676117008
e-mail: agro.marketing.group@gmail.com
https://agroua.com.ua
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АГРО-ЦЕНТР, ПП
Адреса: Україна, 33009, Рівненська область, 
м. Рівне, провулок Робітничий, будинок 6А
Тел: +380504351557
e-mail: ivan.shevchuk@agro-center.com.ua
www.agro-center.com.ua

Широкий асортимент, привабливі ціни та професійне 
обслуговування – три основні складові успішного 
розвитку та функціонування всеукраїнської компанії 
ППФ АГРО-ЦЕНТР. Історія створення магазину сягає 
2006 року, динамічний розвиток та розширення є 
головним та беззаперечним показником успішної 
роботи у сфері продажу запчастин до сільськогоспо-
дарської техніки європейських та американських 
виробників.

AGRO-CENTER, PE
Address: Ukraine, 33009, Rivne region, Rivne, 
Workers lane, 6A
Tel: +380504351557
e-mail: ivan.shevchuk@agro-center.com.ua
www.agro-center.com.ua

A wide range, attractive prices and professional service 
are the three main components of the successful devel-
opment and operation of the all-Ukrainian PEF AGRO-
CENTER. The history of the store back in 2006, dynamic 
development and expansion is the main and indisputa-
ble indicator of successful work in the sale of spare parts 
for agricultural equipment of European and American 
manufacturers.

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

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 відомих 
зарубіжних селекційно  генетичних компаній (NPZ, Saaten 
Union, Strube, RWA, RAGT), використовуючи власні ви-
робничі потужності, також компанія займається прода-
жем техніки та запчастин відомих світових брендів. ТОВ 
«Агро-Форте» – задовільняє потреби аграріїв якісним 
посівним матеріалом за помірною ціною, надає необ-
хідну консультаційну підтримку для отримання високих 
врожаїв. Ми команда професіоналів, які знають та лю-
блять свою справу, вболівають за добробут України, адже 
розраховуємо на довготривале партнерство з клієнтами.

AGRO-FORTE, LLC
Address: Vinnytsia, 21027, st. 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, Strube, RWA, RAGT), using 
its own production facilities also, the company sells agri-
cultural 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 pro-
fessionals who know and love their business, care about 
the well-being of Ukraine, because we look forward to a 
long-term partnership with clients.
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• 7000 керівників с/г підприємств усіх форм власно-
сті створених на базі колишніх КСП; 

• фермерські господарства та фонди підтримки фер-
мерів;

• виробники і постачальники сільськогосподарської 
техніки та обладнання; 

• керівники підприємств з переробки сільськогоспо-
дарської продукції; 

• керівники обласних і районних відділів агропро-
мислового розвитку. Безкоштовно розповсю-
джується на агровиставках, конференціях,  „Днях 
поля”.

AGROBUSINESS-UKRAINA
Address: 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, pro-
motes the advanced domestic and foreign agricultural ma-
chinery 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 inputs, regional agricultural officials, univer-
sities and colleges, scientific institutes, offices of international 
companies.The magazine is issued six times per year.

АГРОБІОСТАНДАРТ, ТОВ
Адреса: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 
буд. 31/36
Тел: +380932185521
e-mail: ABSCheichukDenis@gmail.com
www.abs.rent

Надаємо послуги з обробітку сільськогосподарських 
земель

Основним напрямком діяльності ТОВ «АГРАРНЕ 
ВИДАВНИЦТВО» є видання газети для підприєм-
ців АПК «Агробізнес Сьогодні», що виходить двічі 
на місяць.Стратегія – створення спеціалізованих 
видань для максимального задоволення потреб 
цільової аудиторії (“Агробізнес сьогодні”, “Щоден-
ник агронома”, “Сучасні технології АПК”)Інформа-
ційно-аналітичне видання “Агробізнес сьогодні” на 
ринку з 2001 року.

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.Strategy – the creation of specialized 
publications to maximize the needs of the target audi-
ence (“Agrobusiness today”, “Journal of the agronomist”, 
“Modern technologies of agro-industrial complex”)The 
information-analytical edition “Agrobusiness today” has 
been on the market since 2001.

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНА
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-
лагодження міцного і постійного зв’язку між виробни-
ками та споживачами засобів сільськогосподарського 
виробництва та технологій. Журнал виходить тиражем 
10 000 прим., який безкоштовно отримують: 
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Торговий дім «Агровіта»  є експортером сільськогосподар-
ської продукції, в основному нішевих культур в Україні. З 
моменту заснування в 1998 році, компанія зарекомен-
дувала себе на ринку як надійний, компетентний і від-
повідальний партнер. Наш головний офіс знаходиться в 
місті Одеса, яке є найбільшим морським портом Украї-
ни. Провідні напрямки діяльності компанії:  закупівля, 
очищення, фасування, зберігання та експорт зернових, 
бобових, олійних культур. Основні товари для експорту: 
горох, ріпак, овес, просо, кукурудза, соняшник, соя, нут, 
коріандр, сорго, льон, шрот. Наші партнери: Індія, Туреч-
чина, Тайвань, Індонезія, Малайзія, В’єтнам, Сінгапур, 
Нідерланди, Польща, Марокко, Італія, Пакистан, Кувейт, 
Таїланд, Єгипет, Йорданія, ОАЕ та ін.

AGROVITA, TRADING HOUSE, 
LLC
Address: Ukraine, Odessa, 65003, Chernomorskogo 
Kozatstva str., 115, office 1006
Tel: +380487972484
e-mail: office@agrovita.in.ua
www.agrovita.in.ua

Trading house «Agrovita» is an exporter of agricultural 
products, mostly niche cultures in Ukraine. Since estab-
lishment in 1998, the Company has been proving itself 
as a reliable, competent and responsible partner at the 
international market. Our head office is located in Odes-
sa, which is the largest seaport in Ukraine.Main lines of 
activity are purchasing, cleaning, packaging, storage, 
and export of grains, pulses and oilseeds.Main exporting 
products are peas, rapeseeds, oats, millet, corn, sunflower 
seed, soybean, chickpeas, coriander seed, sorghum, flax-
seed, sunflower meal.Our partners: India, Turkey, Taiwan, 
Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore, the Nether-
lands, Poland, Morocco, Italy, Pakistan, Kuwait, Thailand, 
Egypt, Jordan, the United Arab Emirates, etc.

AGROBIOSTANDART, LLC
Address: Kyiv, Spaska st. 36
Tel: +380932185521
e-mail: ABSCheichukDenis@gmail.com
www.abs.rent

Agricultural land cultivation services

АГРОВІСТА, ТОВ
Адреса: Україна, Кіровоградская область, 
Олександрійский район, с. Головківка, 
вул. Соборна, 1/г.
Тел: +380505901010
e-mail: uac_office@ukr.net
http://www.ukragrocom.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Вирощування ово-
чів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. 
Вирощування інших однорічних і дворічних культур.

AGROVISTA, LLC
Address: Ukraine, Kirovograd region, Alexandria 
district, with. Golovkivka, st. Soborna, 1 / g.
Tel: +380505901010
e-mail: uac_office@ukr.net
http://www.ukragrocom.com

Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil 
seeds. Growing of vegetables and melons, roots and tu-
bers. Growing of other annual and biennial crops

АГРОВІТА, ТОРГОВИЙ ДІМ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 65003, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Чорноморського козацтва, буд. 115, оф. 1006
Тел: +380487972484
e-mail: office@agrovita.in.ua
www.agrovita.in.ua
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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 
запчастини до зернозбиральних комбайнів Claas, 
John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Deutz Fahr, 
прес-підбирачів Welger, Claas, Sipma, жаток Geringhoff, 
Oros, Claas, John Deere, двигунів Mercedes, Perkins, 
Caterpillar та багатьох інших відомих світових виробни-
ків усіх поколінь. Головний офіс та склад компанії знахо-
диться у м. Львів,  ще один склад в Україні – у м. Умань 
(вул. Дерев’янка, 13) та філія у Польщі – м.Краків.

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.

АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ, ПП
Адреса: Україна, 78040, Івано-Франківська обл., 
Тлумацький р-н, село Олеша, вул. Грушевського, 
будинок 165
Тел: +380506204055
e-mail: agroecotechnology@ukr.net

Перероблення та консервування фруктів і овочів.

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 запас-
них частин.

AGRODILER, LLC
Address: 61022, Kharkiv, lane Ivanivskyi, 5
Tel: +380503037102
e-mail: agrodiler.import@gmail.com
www.agrodiler.com

Sales and service of agricultural machinery and spare parts.
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It has been issued since 2013.About the edition: the mag-
azine contains 80-120 pages of A4 format.Circulation – 20 
000 copies. The paper is colourful, glossy and coated. The 
magazine ispublished once a month.Subscription index: 
68639.Permanent headings: News, Actually, Guest of 
the magazine, The Technology of Planting,Gardening, 
Techique, Spare Parts, Equipment, Special Project, World, 
Agrohistorian.Sphere of distribution of the magazine : ad-
dress mailing and editorial subscription inUkraine, exhibi-
tions, the Days of Field, seminars, conferences and other 
agrarian events.Our clients are producers and distributors 
of agricultural machinery and equipment,seeds, mineral 
fertilizers, means of plant protection, etc.

АГРОІНМАШ, СП, ТОВ
Адреса: Україна, 14017, Чернігів, 
вул. Жабинського 1Б
Тел: +380462677969
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, 14017, Chernigiv, 
str. Zhabyns’koho 1B
Tel: +380462677969
e-mail: agroinmach@ukr.net
agroinmash.com

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

AGROECOTECHNOLOGIES, PE
Address: Ukraine, 78040, Ivano-Frankivsk region, 
Tlumackiy district, Olesha village,  
Hrushevskogo street, building 165
Tel: +380506204055
e-mail: agroecotechnology@ukr.net

Processing and canning of fruits and vegetables.

АГРОЕЛІТА
Адреса: Україна, 46400,м.Тернопіль, 
вул. Будного,36,оф. 9
Тел: +380679862474
e-mail: agroelita.office@gmail.com
agroelita.info

Видається з 2013 року. Про видання: обсяг – 80-120 сто-
рінок, формат А4. Тираж – 20 000 примірників. Папір– 
крейдований, обкладинка – глянець, повнокольоровий. 
Періодичність виходу – один раз на місяць. Передплат-
ний індекс 68639. Рубрики: «Новини», «Актуально», «Гість 
номера», «Рослинництво», «Садівництво»,«Техніка, зап-
частини, обладнання», «Спецпроект», «Світ», «Агроісто-
рик». Сфера розповсюдження журналу: адресна розсилка 
і редакційна підписка по Україні, виставки, Дні поля, 
конференції, семінари, інші аграрні заходи. Наші клієн-
ти – виробники та дистриб’ютори сільськогосподарської 
техніки, запчастин та обладнання, насіння, мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин, обладнання для збері-
гання та переробки с/г культур тощо.

AGROELITA,  ALL-UKRAINIAN 
AGRARIAN ADVERTISING 
AND INFORMATION 
MAGAZINE
Address: Ukraine, 46400, Ternopil,  
Stepana Budnoho St, 36, оffice 9
Tel: +380679862474
e-mail: agroelita.office@gmail.com
agroelita.info
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ференція, форумах, АПК. Електронна версія журналу 
розсилається на 10 тис.  електронних адрес України. 
Поштова розсилка по підписці через Укрпошту та Нову 
Пошту. Цільова аудиторія: КХП, елеватори, фермери, 
сільгосп-управління, підприємства і фірми, що пра-
цюють в сфері АПК по всіх регіонах України.

AGROLUX, MAGAZINE
Address: Ukraine, Kharkiv, str. Valentinivska, 44
Tel: +380951764838
e-mail: provse.kh.ua17@gmail.com
provse.kh.ua

Information and advertising all-Ukrainian agrarian 
project – “AgroLux” magazine A4 format. The publi-
cation offers reviews of the agricultural and agrarian 
industry of Ukraine, reports from events. It is distribut-
ed 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 Ukr-
poshta and Novaya PochtaTarget audience: CGP, eleva-
tors, farmers, agricultural-management, enterprises 
and firms working in the field of agro-industrial com-
plex in all regions of Ukraine.

АГРОМАКС ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 03069, Київ,  
вул. Володимира Брожка, буд. 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 є офіційними дистриб’ю-
торами компанії  Piippo Oyj (Фінляндія), Trioplast AB 
(Швеція), BvL (Німеччина) в Україні. Основні напрямки 
діяльності: 
• продаж сінов’язального шпагату та сітки; 
• продаж силосної плівки та стрейчу; 

АГРОКОМЦЕНТР, ТОВ
Адреса: Украина, 21034, Вінниця,  
вул. Чехова, 29
Тел: +380432659265
e-mail: agrocom@vinnitsa.com
agrocomcentr.com.ua

Пропонуємо широкий спектр запчастин до комбайнів 
CLAAS, New Holland, John Deer, жаток Geringhoff, Oros, 
Fantini, широкий асортимент запчастин до плугів, борін, 
культиваторів від Італійського виробника АМА. Також 
в наявності великий асортимент карданних валів і за-
пчастин до них від Італійського виробника. ТОВ «АГРО-
КОМЦЕНТР» є офіційним дилером АМА (Італія) в Україні.

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: +380951764838
e-mail: provse.kh.ua17@gmail.com
provse.kh.ua

Інформаційно-рекламний всеукраїнський аграрний 
проект – журнал «AgroLux» А4 формат. Видання про-
понує огляди сільськогосподарської та аграрної галузі 
України, репортажі з заходів. Поширюється на спеці-
алізованих виставках, Днях поля, семінарах та кон-
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ТОВ  “Агрокалина” є виробником сільськогосподарської 
техніки, Наша мета  виробляти, розробляти, реалізо-
вувати продукцію високої якості, яка складається з 
найважчих вимог фермерів і агрономів компаній. Агре-
гати своїм конструктивним рішенням призначені для 
сучасного агрономічного методу господарювання, який 
допомагає сільськогосподарським суб’єктам при міні-
мальних витратах коштів, домогтися високих врожаїв.

AGROKALINA, LTD
Address: Vinnytsya region , Kalynivka , 
Nezalezhnosti street ,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 prod-
ucts, which consists of the most demanding requirements of 
farmers and agronomists of companies. Aggregates with their 
constructive solutions are intended for the modern agronomic 
economic management, which helps agricultural subjects 
with minimal cost of money, to achieve high yields.

АГРОМАШІНВЕСТ, НВП, ТОВ
Адреса: Україна, 49041, м. Дніпро, 
вул. Панікахи, 7
Тел: +380503403377
e-mail: office@agromash.com.ua
http://www.agromashinvest.com/

Виробництво тракторів та запчастин до них.

AGROMASHINVEST, NPP, LTD
Address: Ukraine, 49041, Dnipro, Panikakhi, 7
Tel: +380503403377
e-mail: office@agromash.com.ua
http://www.agromashinvest.com/

Production of tractors and spare for them.

• 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  до-
водимо нашим клієнтам: «Ваш успіх – разом з нами!».

GROMAX GROUP, LLC
Address: Ukraine, 03069, Kiev, Volodymyra 
Brozhka Str., 38/58
Tel: +380442280574
e-mail: info@agromaxgroup.com.ua
www.agromaxgroup.com.ua

The company AGROMAX GROUP LLC was founded in 2011. 
We are the official distributors of Piippo Oyj (Finland), 
Trioplast AB (Sweden), BvL (Germany) in Ukraine.Our 
main business activities are as follows:
• sale of baler twine and net wrap;
• sale of silage film and stretch;
• sale of feed mixers and spare parts of Bvl;
• sale of spare parts for telescopic loaders by Mánitou
• providing repair and maintenance services of 

telescopic  loaders by Mánitou and feed mixers BvL ;
• sale of new and used agricultural machinery and 

equipments (loaders, baler-machines, feed mixers); 

AGROMAX GROUP LLC – We are professionals of our busi-
ness and we prove to our Customers:» Your success togeth-
er with us!» 

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

Industrial and civil design – elevators, objects agro-indus-
trial complex, production and storage buildings, public 
buildings, private houses and engineering. Production 
for storing grain, grain dryers, equipment for transport-
ing grain and bulk materials. Building construction of any 
complexity. Construction elevators and grain complex-
es, industrial 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: +380977164505
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: +380977164505
e-mail: agronomika@ua.fm
www.agronomika.com.ua

Production of biological crop protection

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

Publishing activity.

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 
призначення, а саме – елеваторів, об’єктів агропро-
мислового комплексу, виробничих, складських буді-
вель, громадських споруд, індивідуальних житлових 
будинків та інженерних мереж. Виготовлення силосів 
для зберігання зерна та сипучих матеріалів, зернових 
сушарок, обладнання для транспортування зерна та 
сипучих матеріалів. Будівельні конструкції (ферми, 
колони, армовані каркаси, тощо) будь-якої складнос-
ті. Будівництво зернових комплексів, промислових і 
громадських споруд та індивідуального житла. Сер-
вісне та післясервісне обслуговування обладнання 
для зерносушарок, транспортування зерна та сипучих 
матеріалів, систем автоматики та електроніки. Сило-
си, зернові сушарки та склади підлогового зберігання 
зерна з активним вентилюванням.
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AGROPROSPERIS, LLC
Address: 27-T Dehtiarivs’ka Str. Kyiv, 04119, 
Ukraine
Tel: +380444982240
e-mail: secretar@agroprosperis.com
http://www.agroprosperis.com

Agroprosperis Group is the biggest producer and export-
er of crops in the Black Sea region. Every year, it finances 
and exports over 3 mln tons of wheat, corn, soya, rape-
seed, and sunseed. Agroprosperis Group is the first com-
pany to provide Ukrainian crop producers with access to 
global farming resources. The company offers a complete 
package of goods and services to finance, grow, store and 
export crops into world markets. The Group investor is NCH 
Capital (USA), http://www.nchcapital.com.

АГРОПРОФІ, ТОВ
Адреса: Україна, 01135, Київ-135, а/с 79.
Тел: +380442279355
e-mail: info@agroprofi.com.ua
http://agroprofi.com.ua

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: 98990 Facebook: agroprofi.2017

AGROPROFI, LLP
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 in-
formation to agroindustry professionals: executives and 

АГРОПРОДУКТ, ПП
Адреса: Україна, Хмельницька обл.,  
Смт. Вовковинці, вул. Гагаріна,8
Тел: +380982319981
e-mail: agroproduct1999@gmail.com

Виробництво продуктів харчування.

AHROPRODUKT, PE
Address: Ukraine, Khmelnytsky region,  
Vovkovyntsi, st. Gagarin, 8
Tel: +380982319981
e-mail: agroproduct1999@gmail.com

Food production.

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

«Агропросперіс» фінансує виробництво та експорт 
агропродукції в Україні з 2007 року. Об’єднує 45 ви-
робничих компаній, що працюють на понад 300 тис га 
в основних аграрних регіонах України, 11 елеваторів і 
«Агропросперіс Банк». Інвестор - група інвестиційних 
фондів під управлінням NCH Capital (США).  Єдиний ве-
ликий агробізнес, який фінансує українських фермерів 
через «Агропросперіс Банк», а також надає повний 
комплекс товарів та послуг з вирощування зерна, його 
зберігання та продажу на світові ринки.  Найбільший в 
Чорноморському регіоні виробник експортних зерно-
вих і олійних культур. Один з найбільших експортерів 
агропродукції в Україні. Щороку поставляє понад 3 
млн. т агрокультур національним переробникам та на 
ринки 35 країн світу.  https://www.agroprosperis.com/
about-us.html
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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  
0800 503 153. Читати газету в електронному вигляді:  
agrosnab.info. Завітати до нас в гості: www.facebook.
com/agrosnabchernozemyared_agrosnab@ukr.net

AGROSNAB CHERNOZEMYA, 
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 distribute 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 part-
ners.“АГРОПЕРЕВАГА”:  advertisement with augmented 
reality.   agrosnab.infowww.facebook.com/agrosnabcher-
nozemyared_agrosnab@ukr.net

АГРОСПЕЦМОНТАЖ ЛТД, ТОВ
Адреса: Україна, 09600, Київська обл.,  
смт Рокитне, вул.Малика,1
Тел: +380967356869
e-mail: agrosm@i.ua
agrosm.in.ua

Виготовлення зерносушарок різних конфігурацій, сушар-
ки для тютюну, гарбузового насіння тощо. Виготовлення 
твердопаливних теплогенераторів до сушарок, будь-які 
види металоконструкцій. Виготовлення зернових норій.

managers, owners and investors. Subscription index in 
UA: 98990Facebook: agroprofi.2017

АГРОРЕСУРС, ТОВ
Адреса: Україна 25014, м. Кропивницький, 
вул. Перша виставкова 29М
Тел: +380522359035
e-mail: office@agroresurs-a.com
http://www.agro.kr.ua/uk

Реалізація оригінального посівного матеріалу, засобів 
захисту рослин та мікродобрив від всесвітньо відомих 
торгових марок Піонер, Сингента, Лімагрейн, Мон-
санто, Дюпон, БАСФ, Альфа Смарт Агро, Агрохімічні 
технології та інші – наш новий напрямок діяльності. 
Ще одним кроком до комплексного обслуговування 
наших клієнтів стало відкриття агротехнічного гаран-
тійно-сервісного учбового центру “Агро-Салон”.

AGRORESURS, LLC
Address: Ukraine, 25014, Kropyvnytskyi, street The 
first exhibition 29M
Tel: +380522359035
e-mail: office@agroresurs-a.com
http://www.agro.kr.ua/uk

Agroresurs is one of the main operators in the Ukrainian mar-
ket, the purpose of which is comprehensive logistics of farm-
ers. sale of agricultural machinery of domestic and foreign 
production; – sale of original spare parts; – warranty and ser-
vice; – sale of original sowing material, plant protection prod-
ucts and microfertilizers; – provision of harvesting services.

АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 40009, Суми, а/с 36
Тел: +380542776767
e-mail: red_agrosnab@ukr.net
agrosnab.info
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Agrostructure LLC is a distributor of agricultural machinery. 
We supply combines, tractors, loaders, machines for 
mineral fertilizers and other agricultural machinery from 
the world’s leading manufacturers, as well as warranty 
and post-warranty repairs. Services of the company 
“Agrostructure”: 
• adjustment works; 
• maintenance; 
• warranty and post-warranty repair of equipment.

The company also enters into contracts for the mainte-
nance of equipment supplied by other dealers. Service 
specialists train personnel in the operation and mainte-
nance of purchased equipment.

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

ТОВ “Агротек” працює на українському ринку сільсько-
господарської техніки з 2002 року. Продаж і обслуго-
вування техніки John Deere – стратегічний напрям 
бізнесу компанії. Серед інших напрямів – продаж  
сільськогосподарських шин Firestone і Michelin, комп-
лексні постачання систем іригації OTECH.Дилерські 
центри ТОВ “Агротек” розташовані в Дніпропетров-
ській, Запорізькій,  Херсонській і Донецькій  областях 
України. ТОВ “Агротек”  входить до ТОП-5 дилерів John 
Deere International. Компанія поставляє 82% сільсько-
господарських шин Michelin в Україні. Згідно рейтингу 
2018 кадрового портала HeadHunter компанія у ТОП- 
20 роботодавців України.

AGROSPECMONTAZH LTD, LTD
Address: Ukraine. 09600 Kiev  
region Rokytne Malyka str., 1
Tel: +380967356869
e-mail: agrosm@i.ua
agrosm.in.ua

Production of grain dryers of various configurations, dryers 
for tobacco, pumpkin seeds, etc. Production of solid fuel 
heat generators for dryers, any types of metal structures.

АГРОСТРУКТУРА, ТОВ
Адреса: Київська обл.,  Васильківський р-н.,  
смт. Калинівка  вул. Залізнична, 49
Тел: +380445262304
e-mail: office@agrostructura.com.ua
http://agrostructura.com.ua

ТОВ “Агроструктура” – дистриб’ютор сільськогоспо-
дарської техніки. Ми займаємося поставками комбай-
нів, тракторів, навантажувачів, машин для внесення 
мінеральних добрив та іншої сільськогосподарської 
техніки провідних світових виробників, а також гаран-
тійним і післягарантійним ремонтом. Послуги компа-
нії «Агроструктура»:
• пуско-налагоджувальні роботи; 
• технічне обслуговування; 
• гарантійний та післягарантійний ремонт техніки.

Компанія також укладає договори на обслуговування 
техніки, поставленої іншими дилерами. Фахівці сервісної 
служби проводять навчання персоналу з питань експлуа-
тації та технічного обслуговування придбаної техніки.

AGROSTRUCTURE, LLC
Address: 10020, Zhytomyr region, Zhytomyr,  
ave. Independence 10-G
Tel: +380445262304
e-mail: office@agrostructura.com.ua
http://agrostructura.com.ua
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AGROTEPLO GROUP LLC is a company created for profession-
al decisions in the agricultural sector. Business the company 
is built on the principle of B2B. Thanks to high-tech equip-
ment 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.

АГРОТЕХ, ОЗСМ, 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/х техніки

OREKHOVSKY PLANT OF 
AGRICULTURAL MACHINES 
“AGROTEH”, LLC
Address: Ukraine, 70500, Orikhiv, st. Privokzalna, 2
Tel: +380506796217
e-mail: sales@ozsm.com.ua
https://www.ozsm.com.ua

Domestic producer of agricultural machinery.

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 провід-
них світових виробників сільськогосподарської тех-
ніки, а саме: CLAAS, AMAZONE, LEMKEN, GERINGHOFF, 
ALPEGO і VALLEY. Купуючи сільськогосподарську техні-
ку від АГРОТЕХСОЮЗ, ви отримуєте найвищий рівень 

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 agri-
cultural 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.

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

ТОВ «АГРОТЕПЛО ГРУП» – компанія створена для про-
фесійних рішень в аграрному секторі. Бізнес компанії 
побудований за принципом В2В. Завдяки високотех-
нологічному обладнанню та професіоналізму наших 
спеціалістів ми на сто відсотків можемо задовольнити 
потреби наших клієнтів. Сьогодні для аграрного сек-
тору України, компанія «АГРОТЕПЛО ГРУП» виготовляє 
модульні зерносушарки ТМ GRONO.

AGROTEPLO GROUP, LLC
Address: Kyiv, St. Mikhail Lomonosov 85A,  
of. № 124
Tel: +380679608988
e-mail: agroteplogroup@ukr.net
https://agroteplo-group.com.ua/
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HERMES AGRI-COMPANY, 
LTD
Address: Ukraine 84313, Kramatorsk, 10, O. 
Tykhoho St
Tel: +380676243033
e-mail: hermes@humi-plus.com
www.humi-plus.com

Hermes Agri-Company Ltd produces organic fertilizers 
made from vermicompost. They are applied to various 
crops and under the wide range of natural conditions. 
They promote yield increase and quality improvement. 
Humisol-plus fertilizers are stimulated with biogenic mi-
croelements for 12 kinds of crops for better plants’ growth, 
development and quality. The latter is stimulated with 
the microelements in for grain crops, legumes, maize, 
sunflower, vegetables etc. Humiam is made from brown 
coal for 11 kinds of crops. Many of the Company\s products 
approved for the use in organic agriculture.

АГРОФІРМА КАЛИНА, ТОВ
Адреса: Чернівецька обл., Кіцманський район, 
с. Кальнівці
Тел: +380505820720
e-mail: af.kalina@ukr.net
http://brusnytsya.besaba.com

Продукція: мінеральна вода – лікувально-столова.

AGROFIRM KALYNA, LLP
Address: Chernivtsi region, Kitsman district, 
village Kalnivtsi
Tel: +380505820720
e-mail: af.kalina@ukr.net
http://brusnytsya.besaba.com

Products: mineral water – washing and dining.

сервісу, безкоштовний тренінг ваших фахівців, по-
стійну сервісну підтримку, 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, AMAZONE, LEMKEN, GERINGHOFF, ALPEGO and 
VALLEY. By purchasing agricultural machinery from Agro-
techsoyuz, you receive the highest level of service, free 
traineng of your specialists, constant engineering and ser-
vice support, fast delivery of spare parts and consumables.

АГРОФІРМА «ГЕРМЕС», ТОВ
Адреса: Україна, 84313, Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. О.Тихого, 10
Тел: +380676243033
e-mail: hermes@humi-plus.com
www.humi-plus.com

Компанія виробляє добрива та стимулятори росту на 
основі вермікомпосту, які містять гумінові речовини, 
макро- і мікроелементи, фітогормони, амінокислоти, 
вітаміни, корисну мікрофлору.Добрива Гумісол-плюс 
для 12 видів с.-г. культур: зернових, олійних, кукуру-
дзи тощо, стимульовані мікроелементами у добре 
засвоюваній рослинами формі.Серія «Гуміам» (гумат 
амонія) на основі бурого вугілля для 11 видів с.-г. 
культур.Застосування добрив та стимуляторів ТОВ 
АФ «Гермес» підвищує врожайність, покращує якість, 
допомагає рослинам переносити кліматичні та хіміч-
ні стреси. Значну частину продукції затверджено для 
використання в органічному сільському господарстві.
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представником та імпортером техніки найпотужніших 
китайських виробників: 
• YTO – перший державний тракторний завод; 
• CHANGLIN, EVERUN та CHL – виробники спецтехніки; 

SINOTRUK та JAC – якісні вантажівки та легкі комер-
ційні машини; 

• ZHENG CHANG – обладнання для переробки зерна 
та кормів, 

• IRRITECH – зрошувальні системи. 

Ексклюзивний постачальник високоякісних запасних 
частин та шин.

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

AGSOLCO UKRAINE was founded in 2015 on base of 
previous businesses developed since 1996. The company 
is specialized in supply from China agricultural machinery, 
grain equipment, commercial vehicles, construction, 
municipal and warehouse equipment, agrotechnology 
including drones etc., provide high class technical 
service and spare parts. AGSOLСO Ukraine is the official 
representative and importer of machinery of the most 
powerful Chinese manufacturers: 
• YTO – the first state tractor plant; 
• CHANGLIN, EVERUN and CHL – manufacturers of 

special machinery; 
• SINOTRUK and JAC – quality trucks and light 

commercial vehicles; 
• ZHENG CHANG – grain handling and feed equipment, 
• IRRITECH – irrigation systems, the exclusive supplier of 

high quality spare parts and tires.

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, soy-
bean and peas.

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

«АГСОЛКО Україна» заснована в 2015 році на базі попе-
реднього бізнесу, що будувався з 1996 року. Компанія 
спеціалізується на постачанні з Китаю сільськогоспо-
дарської техніки, зернового обладнання, комерційних 
транспортних засобів, будівельного, комунального та 
складського обладнання, агротехнологій, включаючи 
безпілотники тощо. Забезпечує технічний сервіс ви-
сокого класу та запасні частини. АГСОЛКО є офіційним 
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in Rachel bags. Adjustment and repair of equipment for 
growing, harvesting and storage of vegetables. Consulta-
tions of specialists.

АЕРОМЕХ, ТОВ
Адреса: Україна, 92905, Луганська обл., 
Кремінна, вул. Харківська, 37
Тел: +380506145257
e-mail: aeromehua@gmail.com
https://aeromeh.com.ua/

Інноваційне Підприємство “АЕРОМЕХ” займається 
розробкою і виробництвом зерноочисного облад-
нання, технологій з отримання повноцінного насіння, 
навантажувального обладнання для зерна. Свою істо-
рію завод почав з 2001 року і сьогодні вже поставляє 
сепаратори САД та комплекси у 56 країн світу.

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

Innovative Enterprise “AEROMEH” engaged in the devel-
opment 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 56 countries to which equip-
ment is supplied.

АЗС МАРКЕТ, ТОВ
Адреса: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, буд. 70
Тел: +380682101313
e-mail: yalosovetskiy@gmail.com
https://azsmarket.com.ua/

АДЕНА-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 35306, Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Свободи, 26
Тел: +380678882222
e-mail: adena-agro@ukr.net
www.adenaagro.com

Обладнання та запчастини для вирощування, збиран-
ня та зберігання овочів. Виробництво та реалізація 
складського обладнання. Виробництво та реалізація 
пакувального обладнання. картоплесаджалки, греб-
неутворювачі, окучники, овочезбиральна техніка 
та запчастини до неї, картоплезбиральні комбайни, 
ролики до овочезбиральної техніки, транспортери 
до овочезбиральної техніки, бункери прийомні, сто-
ли інспекційні, конвеєри горизонтальні, конвеєри 
наклонні, обладнання для механічного очищення 
овочів, обладнання для сортування та калібрування 
овочів, обладнання для мийки овочів, обладнання 
для пакування овочів у рашель мішки, налаштування 
та ремонт обладнання для вирощування, збирання та 
зберігання овочів, консультації спеціалістів.

ADENA-AGRO, LLC
Address: Ukraine, 35306, Rivne region, s. 
Kolodenka, Svobody str., 26
Tel: +380678882222
e-mail: adena-agro@ukr.net
www.adenaagro.com

Equipment and spare parts for growing, harvesting and 
storing vegetables.Production and sale of warehouse 
equipment.Production and sale of packaging equipment.
Potato planters and spare parts for it. Ridge formersVege-
table harvesting equipment. Potato harvesters. Rollers for 
vegetable harvesting equipment. Conveyors for vegeta-
ble harvesting equipment. Reception bunkersInspection 
tables. Conveyors horizontalInclined conveyors. Equip-
ment for mechanical cleaning of vegetables. Equipment 
for sorting and calibration of vegetables. Equipment for 
washing vegetables. Equipment for packing vegetables 
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АЛЕКСЗЕРНОТЕХНІКА, ПП
Адреса: Україна, 28000, Олександрія,  
вул. 6-го Грудня, 4
Тел: +380675397314
e-mail: alekszernotex@ukr.net

Приватне підприємство  «Алексзернотехніка» протягом 
17 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 зернових. Пневматичні транспортери 
зернових призначені для транспортування зернових і 
олійних культур, завантаження і розвантаження автомо-
більного та ж / д транспорту. Крім цього, наша продукція 
використовується для обслуговування зерносховищ, су-
шильного обладнання та робот в комплексі з очисними 
машинами 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 17 years pro-
duces and distributes 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

АЛЬФА-ЛІЗИНГ, ТОВ
Адреса: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 
будинок 9, офіс 4-204
Тел: +380673346100
e-mail: dmytro.honcharenko@a-l.com.ua

Компанія АЗС Маркет є офіційним представником кра-
щих виробників насосного обладнання , а також надає 
весь комплекс сертифікованих послуг по реставрації 
АЗС, ремонту заправного обладнання, сервісного 
обслуговування комерційних та відомчих заправок. 
Основна перевага нашої компанії – це можливість на-
дати клієнту весь необхідний товар, повний комплекс 
послуг, пов’язаний з автомобільними заправними 
станціями по ринковим цінам в одному місці.

AZS MARKET, LLC
Address: UA 03067 Kyiv, str. Vyborska, str., 70
Tel: +380682101313
e-mail: yalosovetskiy@gmail.com
https://azsmarket.com.ua/

LLC AZS Market is an official representative of the best 
pumping equipment, as well as the whole range of cer-
tified services for the restoration of gas stations, repair of 
the gas station, service maintenance of the commercial 
and household gas stations.The main challenge of our 
company is the ability to provide the customer with all the 
necessary goods, a new complex of services, linking with 
car filling stations at market prices in one copy.

АЙРІС, ФОП
Адреса: Україна, Хмельницька обл., с. Міцівці, 
вул. Колгоспна 9/3
Тел: +380673826494
e-mail: bodnar.slavik@gmail.com

Харчова промисловість.

IRIS, LLP
Address: Ukraine, Khmelnytsky region, v. Mitsivtsi, 
st. Kolgospna 9/3
Tel: +380673826494
e-mail: bodnar.slavik@gmail.com

Food Industry.
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and reliability at a low cost. When creating products, the 
main attention is paid to the introduction of modern tech-
nologies 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 com-
ponents for own production.

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 надбудов. 
Ми працюємо для того, щоб зробити Ваш бізнес більш 
успішним і ефективним за допомогою кращої автотех-
ніки вітчизняних та зарубіжних виробників!

ALFATEKS, PE
Address: Ukraine, 39601, Kremenchuk, 
Avtokrazovskyi blvd., 19
Tel: +380536743828
e-mail: info@alfateks.com.ua
https://alfateks.com.ua

ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» – це бездоганний сервіс 
фінансових послуг з 2001 року.    В Альфа-Лізинг ми 
об’єднали кращих лізингових фахівців. Ми #знає-
мовсепролізинг і робимо свою справу з любов’ю та на-
тхненням. Ми уважно враховуємо побажання клієнтів 
і дбайливо відповідаємо на кожен запит.    Найцінніше 
для нас – це бачити іскринки захоплення і радості в 
очах новоспеченого власника новенької автівки чи 
кремезного комбайна-красеня.

ALFA-LEASING UKRAINE, LLC
Address: 04073, Kyiv, Stepana Bandery ave. 9, 
office 4-204
Tel: +380673346100
e-mail: dmytro.honcharenko@a-l.com.ua

Alfa-Leasing Ukraine LLC has been an impeccable financial 
services service since 2001.

АЛЬФА, КБ БЗС, 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 об-
ладнання.

ALFA, LTD
Address: 71101, Ukraine,Zaporozhskaya oblast’, 
Berdyansk, Builders Street,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 
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ALIANS-AGRO 2006, LLC
Address: 08160, Ukraine, Kyiv region.,Gatne, st. 
Pokrovska, 4
Tel: +380670092006
e-mail: info@agro2006.com.ua
https://agro2006-shop.com.ua/

ALLIANCE-AGRO 2006 is today the official dealer and dis-
tributor of a number of plants in Europe, the CIS, India and 
China, which produce spare parts for motor vehicles.About 
2000 names of imported products of the KMZ, BALU, Job’S, 
JFD, JUBANA trademarks are made at factories with certi-
fied production, have high quality, a guarantee from the 
producer and are always available in our warehouses.

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//

ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» – один з найбільших дилерів 
в Україні з продажу сільськогосподарської техніки та 
комерційного транспорту. Компанія представляє такі 
бренди сільгосптехніки як Massey Ferguson, Challenger,  
Maschio Gaspardo, Geringhoff, Bicchi, WESTERN, а та- кож 
комерційні автомобілі IVECO. Компанія АМАКО  розпо-
чала свою діяльність у 1996 році і є частиною потужної 
міжнародної групи компаній Alkhorayef Group, діяль-
ність якої зосереджена в 40 країнах світу.  Дистриб’ю-
торська мережа АМАКО нараховує 16 представництв 
по всій території України. Пріоритетом у  діяльності 
компанії є післяпродажне обслуговування клієнтів 
(запчастини, сервіс, навчання) і допомога у вирішенні 
будь-яких технологічних завдань.

Company ALFATEKS is manufacture of special attached 
equipment and over-constructions on chassis, sale of 
cargo and construction trucks, sale of special vehicles, 
repair, service maintenance, warranty and after-sales 
service.Our company provides a wide range of ser-
vices 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 com-
pany’s goods is certified by ISO 9001 and includes 30 
items of equipment and over-constructions.We are 
working to make your business more successful and ef-
fective using the best vehicles of domestic and foreign 
manufacturers!

АЛЬЯНС-АГРО 2006, ТОВ
Адреса: 08160, Україна, Київська обл.,  Києво-
Святошинський  р-н,   с. Гатне, вул. Покровська,  
буд.4
Тел: +380670092006
e-mail: info@agro2006.com.ua
https://agro2006-shop.com.ua/

Компанія АЛЬЯНС-АГРО 2006 року на сьогоднішній 
день є офіційним дилером і дистриб’ютором ряду за-
водів країн Європи, СНД, Індії і Китаю, які виробляють 
запчастини до автотракторної техніки. Близько 2000 
найменувань імпортної продукції торгових марок 
КМЗ, BALU, Job’S, JFD, JUBANA виготовлені на заводах з 
сертифікованим виробництвом, мають високу якість, 
гарантію від виробника і завжди є в наявності на на-
ших складах. Чому Ви сміливо можете вибрати нас? 
Тому що запчастини ТМ КМЗ, BALU, Job’S, JFD, Юбана 
поставляються в 23 країни світу. Тому що у нас кон-
курентна ціна і можливість отримати прибуток або 
заощадити ваші гроші. Тому що у нас товар тільки 
оригінальний і ми працюємо без посередників .
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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. Офіційне 
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 пра-
вило “Анкар-Агро”. Кваліфіковані спеціалісти компанії 
завжди готові надати клієнтам необхідні консультації та 
підтримку. Наші клієнти – завжди в курсі новинок, ак-
ційних пропозицій та знижок, впевнені в якості продук-
ції і вчасному постачанні замовлення.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 representa-
tion on the territory of Ukraine of such companies as Un-
isensor, 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 Anka-
ra-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 

AMACO UKRAINE, LLC
Address: 08322, Kyiv region, Boryspil district, 
village Snowdrops, street 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 ve-
hicles. The company represents such brands of agricultural 
machinery as Massey Ferguson, Challenger, Maschio Gaspar-
do, 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 
distribution network has 16 representative offices throughout 
Ukraine. The priority in the company’s activities is after-sales 
customer service (spare parts, service, training) and assistance 
in solving any technological problems.

АНАТОЛЬ, ППФ
Адреса: УКРАЇНА,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.,М.
РАДЕХІВ,ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА,1А
Тел: +380674559555
e-mail: Farm63@ukr.net
www.spectehnik.at.ua

Торгівля, ремонт, установлення, монтаж та технічне 
обслуговування машин та устаткування промислового 
призначення.

ANATOLE, PEF
Address: Ukraine, Lviv region, Radekhiv,  
1a Lvivska street
Tel: +380674559555
e-mail: Farm63@ukr.net
www.spectehnik.at.ua

Trade, repair, installation, assembly and maintenance of ma-
chinery and equipment for industrial use.
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ARK-GROUP, LLP
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 
tillers and spare parts for them. By purchasing such 
products, you turn sowing and harvesting into an auto-
mated process. We appreciate your work. Therefore, we 
cooperate with factories producing equipment of excep-
tionally 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.

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 допомогою 
даного процесу, може бути використана як паливо для 
різноманітних опалювальних пристроїв . Подрібнюва-
чі приводяться в дію як бензиновими та електрични-
ми двигунами, так і агрегатуються у парі з тракторами 
різноманітних модифікацій.

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.

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

Виробництво меду.

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

Honey production.

АРК-ГРУПП, ТОВ
Адреса: Україна, Кропивницький,  
вул. Районна 10
Тел: +380688709453
e-mail: arkgroupkr@gmail.com
arkgroupp.com.ua

Завод ARK GROUP створений в 2015 році, в місті Кро-
пивницький. До створення власного заводу, власників 
підштовхнув багаторічний  досвід  роботи в галузі ди-
стрибуції техніки вітчизняних виробників. Під час про-
ектування та комплектації наших агрегатів враховані 
побажання  наших хліборобів та  найкращій світовий 
досвід. На сьогодні лінійка техніки представлена 12-
тьма агрегатами, з лініями захвату від 2-х до 8-ми ме-
трів. У нашому розпорядженні власний автопарк для 
оперативної та безкоштовної доставки та пуско-на-
годжувальних та сервісних послуг. 
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АРТ-АГРО, НВП, 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.

АРТВАЙНЕРІ, ПРАТ
Адреса: Україна, 84500, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 87
Тел: +380627486531
e-mail: o.morozyuk@artwinery.com.ua
https://artwinery.com.ua/

Artwinery – це єдиний в Україні та найбільший у Схід-
ній Європі виробник ігристих вин виключно за класич-
ним методом Шампенуа.

ARTWINERY, PJSC
Address: Ukraine, 84500, Donetsk region, city of 
Bakhmut, 87 P. Lumumby St.
Tel: +380627486531
e-mail: o.morozyuk@artwinery.com.ua
https://artwinery.com.ua/

Artwinery is the only company in Ukraine and the largest 
company in Eastern Europe exclusively producing spar-
kling wine based on the classic Champenoise method.

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 are pow-
ered 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-re-
sistant mineral wool sandwich panels, gutter systems.
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ARTI, LLC
Address: Ukraine, 61038, metro Kharkiv,  
Saltivske shose, 67-A
Tel: +380668471179
e-mail: klaptsoveo@arti.com.ua
https://arti.com.ua/

Rubber technical products.

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 substrate, available drip 
irrigation and nutrition, photosynthetic lighting system, 
carbon dioxide dosing system.

АРТЕМСІЛЬ, ДП
Адреса: Україна, 84545, Донецька область, 
Бахмутський район, м. Соледар,  
вул. Чкалова 1 а
Тел: +380627486400
e-mail: salt@artyomsalt.com
https://www.artyomsalt.com

ДП “АРТЕМСІЛЬ” оснащене  сучасним устаткуванням, 
працює за прогресивними технологіями видобутку, пе-
реробки і пакування солі. Споживачами продукціїї ДП 
“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, 1 A Chkalov St.
Tel: +380627486400
e-mail: salt@artyomsalt.com
https://www.artyomsalt.com

STATE ENTERPRISE ARTYOMSOL s equipped with mod-
ern machinery, works on progressive technologies of 
extraction, processing and packaging of salt. Consumers 
of  ARTYOMSOL’s products are enterprises of different 
branches of industry. The enterprise has many regional, 
national and international awards for the quality of its 
products. Company exports salt to CIS and EU countries. 
ARTYOMSOL is the leader of the Ukrainian salt industry!

АРТІ, ТОВ
Адреса: Україна, 61038, м. Харків,  
Салтівське шосе, 67-А
Тел: +380668471179
e-mail: klaptsoveo@arti.com.ua
https://arti.com.ua/
Резино-технічні вироби.
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ПП “АСТА”  є офіційним ділером:
•  компаніі “Gascon”, Іспанія, виробника ґрунтооброб-

ної техніки  (глибокорозрихлювачі, культиватори, 
дискові борони, дискатори та інше); 

• компанії “Bellota Agrisolutions”, Іспанія, виробника 
робочіх органів до ґрунтообробної техніки (диски, 
лапи, лемеші, стійки, метізи та інші);

• компаніі “TATU”, Бразилія, виробника робочіх орга-
нів до почвообробної техніки (диски, лапи, долота 
та інші).

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.); 

• Company  “Bellota”, Spain, manufacturer of spare parts 
for soilworking machines (discs, sweeps, tines, blades, 
etc.); 

• Company  “TATU”, Brazilia, manufacturer of spare parts 
for soilworking machines (discs, sweeps,  points, etc.).

АСТРА, АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ 
АЛЬЯНС, ТОВ
Адреса: Україна, Київська обл, смт. Чабани, 
вул. Машинобудівників, 5А
Тел: +380445455600
e-mail: office@astra-group.com.ua
www.astra-group.ua

Компанія «Агробудівельний альянс «АСТРА» – один 
з найбільших постачальників і сервісних операторів 
сільськогосподарської техніки в Україні. Провідні на-
прямки нашої діяльності:

АСОЦІАЦІЯ KONSORT, 
АСОЦІАЦІЯ
Адреса: м. Полтава, вул. Світла 3б (с. Щербані)
Тел: +380671165025
e-mail: office@konsort.com.ua
https://konsort.com.ua/

Ми – технологічний партнер для підприємців. Для 
тих, хто кожного дня придумує, створює, тестує, пе-
рероблює, запускає і знову придумує. Допомагаємо 
прокачати власну справу та вивести її на новий рівень 
ефективності. Створюємо обладнання для автомати-
зації виробництва й логістики: рольганги, калібрато-
ри, конвеєри, лінії для транспортування, сортування 
та переробки і навіть те, чого поки не придумали.

ASSOCIATION KONSORT, 
ASSOCIATION
Address: Ukraine, Poltava region, village of 
Shcherbani , street Svitla 3b
Tel: +380671165025
e-mail: office@konsort.com.ua
https://konsort.com.ua/

We are a technology partner for entrepreneurs. For those 
who invent, create, test, recycle, launch and re-invent 
something every day. We can help you to improve your 
business and to bring it to a new level of efficiency. We 
manufacture different equipment for production automa-
tion and logistics such as roller tables, calibrators, convey-
ors, lines for transportation, sorting and processing, and 
even such things that have not been invented yet.

АСТА, ПП
Адреса: Україна, 61105, Харків,  
вул. Киргизька, 19
Тел: +380663617449
e-mail: asta.pp.ua@gmail.com
https://asta-ua.com
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ТОВ «АТ Техніка» пропонує комплекс робіт для підви-
щення продуктивності ферми, збільшення прибутку і 
створення комфортних умов роботи: 
• сучасне обладнання для прив’язного і безприв’яз-

ного утримання тварин; 
• системи створення мікроклімату і обладнання для 

гноєвидалення; 
• обладнання для приготування і роздачі кормів.

AT TECHNIKA, LLC
Address: Ukraine, 69076, Zaporizhzhia,  
Novobudov str., 3
Tel: +380612805242
e-mail: office@at-technika.com
http://www.at-technika.com.ua/

LLC “AT TECHNIKA” offers a range of works to increase 
the productivity of the farm, increase profits and create 
comfortable working conditions: 
• modern equipment for tethered and tethered animals; 
• microclimate systems and equipment for manure removal; 
• equipment for preparation and distribution of feed.

БАЗАЛІЇВСЬКИЙ КОЛОС, ТОВ
Адреса: 63531, Україна, Харківська обл., 
Чугуївський р-н, с. Базаліївка,  
вул. Харківська, 12
Тел: +380504018951
e-mail: bazkolos@ukr.net

Вирощування зернових, технічних, кормових культур; 
Розведення великої рогатої худоби молочних порід, 
виробництво молока, м’яса.

BAZALIIVSKY KOLOS, LLP
Address: 63531, Ukraine, Kharkiv region, Chuguiv 
district, v. Bazaliyivka, street Kharkivska, 12
Tel: +380504018951
e-mail: bazkolos@ukr.net

• продаж нової та вживаної сільськогосподарської 
техніки;

• гарантійний сервіс та післягарантійне обслугову-
вання сільськогосподарської техніки;

• продаж запасних частин. 

Спектр техніки, що постачається, охоплює практично 
всі види сільськогосподарських робіт на агропідпри-
ємствах будь-якого масштабу. Наша техніка – це ві-
домі у Європі та світі марки Fendt, Manitou, Berthoud, 
Valley, Horsch, Valley, Gregoire Besson, FraMest, Kuhne, 
Bogballe.

ASTRA, ABA, LLC
Address: 5-A, Mashynobudivnykiv  
str. Chabany, Ukraine
Tel: +380445455600
e-mail: office@astra-group.com.ua
www.astra-group.ua

Agro-building alliance ASTRA is one of the largest 
suppliers and service operators of agricultural machinery 
in Ukraine. The leading directions of our activities are as 
follows:
• sales of new and the used agricultural machinery;·        

authorized warranty service and post-warranty service 
of agricultural machinery;

• sales of spare parts.The range of supplied equipment 
covers almost all types of agricultural operations for 
agribusinesses of any scale. 

Our machinery are the brands well known in Europe and 
worldwide. They are Fendt, Manitou, Berthoud, Valley, 
Horsch, Valley, Gregoire Besson, FraMest, Kuhne, Bogballe.

АТ ТЕХНІКА, ТОВ
Адреса: Україна, 69076, Запоріжжя, 
вул. Новобудов, буд. 3
Тел: +380612805242
e-mail: office@at-technika.com
http://www.at-technika.com.ua/
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БАНК КРЕДИТ ДНІПРО, АТ
Адреса: Україна, 01033 м.Київ, вул.
Жилянська,32
Тел: +380674134363
e-mail: info@creditdnepr.com
https://creditdnepr.com.ua

Банк Кредит Дніпро – український комерційний 
банк, бенефіціар – Олександр Ярославський, укра-
їнський бізнесмен (ТОП-10 Forbes Ukraine в 2020 р.), 
власник групи DCH (www.dch.com.ua), яка об’єднує 
активи таких секторів економіки, як фінанси, про-
мисловість, транспорт, будівництво і девелопмент 
тощо.  Банк Кредит Дніпро (БКД) заснований у 1993 
році й входить до ТОП-20 фінансових установ Украї-
ни за розмірами активів. Відповідно до класифікації 
Національного банку України, БКД – у групі банків з 
приватним капіталом.

«BANK CREDIT DNEPR», JSC
Address: 32, Zhylyanska Street, Kyiv 01033, 
Ukraine
Tel: +380674134363
e-mail: info@creditdnepr.com
https://creditdnepr.com.ua

Credit Dnipro Bank was founded in 1993 and today be-
longs to the group of banks with private capital accord-
ing to the NBU classification.   The only shareholder of 
Credit Dnipro Bank is Oleksandr Yaroslavsky, owner and 
president of DCH Group.   In particular, the rating agen-
cy IBI-Rating upgraded the bank’s rating on a national 
scale to the level of “uaAА” with a forecast “in develop-
ment” and upgraded the rating of deposit reliability at 
“5” (excellent reliability).

Growing of grain, technical, fodder crops; Breeding of 
dairy cattle, production of milk, meat.

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

Виробництво хлібобулочних виробів.

BALAKLIA BREAD RECEIVING 
ENTERPRISE, PJSC
Address: 64200, Kharkiv region, Balakliya,  
st. Vtorchermetivska, 1
Tel: +380574924313
e-mail: balhpp@kharkov.ukrtel.ne
http://hpp.com.ua

Production of bakery products.

БАЛТІКА, ПП
Адреса: Україна, м. Хмельницький, 
вул. Красовського, 6
Тел: +380382740077
e-mail: baltika1999@ukr.net

Харчова промисловість.

BALTICA, PE
Address: Ukraine, Khmelnytsky, st. Krasovsky, 6
Tel: +380382740077
e-mail: baltika1999@ukr.net

Food Industry.
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BEZ TSUKRU
Address: 318 Shevchenka Street, Lviv, 79069
Tel: +380689315098
e-mail: bez.zukru@gmail.com
beztsukru.com

Products: Pastille, fruit chips, healthy snacks, gift sets of 
healthy snacks.

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-
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, грунтоо-
бробна техніка, борона БДПС-8, культиватори КШС-12. 
Усі жатки нашого виробництва можуть оснащуватися 
оригінальним ріжучим апаратом фірми Schumacher.

BERDIANSKI 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 serial-
ly makes the following models of  headers for combines: 

БАРСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД, ПРАТ
Адреса: 23000 м .Бар Винницька обл.  
вул. Каштанова, 5
Тел: +380674320463
e-mail: ligaterm@ukr.net
https://barmash.com.ua/ru/contacts/

ПРАТ “Барський машинобудівний завод” – одне з 
провідних підприємств, що виготовляє технологічне 
обладнання для різних галузей промисловості. На 
сьогодні підприємство – відомий виробничий бренд 
в країнах СНД та Центральної Європи.

BAR MACHINE-BUILDING 
PLANT, PRIVATE JOINT-
STOCK COMPANY
Address: 23000 Bar Vinnytsia region   
st. Chestnut, 5
Tel: +380674320463
e-mail: ligaterm@ukr.net
https://barmash.com.ua/ru/contacts/

PJSC “Barskiy Mashzavod” is one of the leading enterprises 
producing technological equipment for various industries. 
Today the company is a well-known manufacturing brand 
in the CIS and Central Europe.

БЕЗ ЦУКРУ
Адреса: вул. Тараса Шевченка, 318,  
м. Львів,  Львівська область, 79069
Тел: +380689315098
e-mail: bez.zukru@gmail.com
beztsukru.com

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

Berry grower.

БІО ЦЕНТР, ТОВ
Адреса: Україна, 67667, Одеська обл, 
Біляївський р-н, смт. Хлібодарське,  
вул. Маяцька догога, 24
Тел: +380503110137
e-mail: centrbio@ukr.net
https://centrbio.com.ua/

Виробництво біологічних інсектицидів, в т.ч. і для ор-
ганічного виробництва

BIOCENTER, LLC
Address: Ukraine, 65031, Odesa city,  
63 S.Yadova str.
Tel: +380503110137
e-mail: centrbio@ukr.net
https://centrbio.com.ua/

Producer of biological preparations

БІОКОНЦЕПТ – ГАРДЕНІЯ, 
ФГ, ПП
Адреса: Львівська область, Буський район, 
с. Кізлів, вул. Івана Франка, 76
Тел: +380977205903
e-mail: Orest_kb@ukr.net

Вирощування ягідних культур (малина, суниця садо-
ва, смородина),  вирощування ревеню.

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 produc-
tion can be equipped with the original Schumacher cut-
ting machine.

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

Виробництво мінеральної води.

BEREZOVSKY MINERAL 
WATERS PLANT, LLC
Address: Ukraine, 62363, v. Berezivske
Tel: +380577032166
e-mail: berezivska@ukr.net
www.berezivska.ua

Production of mineral water.

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

Вирощування ягідних культур.
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З дати свого заснування, компанія тісно співпрацює з 
виробниками сільськогосподарських, промислових та 
будівельних машин надаючи комплексну технічну і ко-
мерційну підтримку в питаннях приводу вузлів та агре-
гатів. Кваліфікований персонал та широкий асортимент 
продукції, наявної на складі, в змозі швидко задоволь-
нити потреби вибагливих покупців.Товариство Бондіолі 
і Павезі Україна, представляє 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

Bondioli & Pavezi Ukraine Ltd. was founded in 2005 and 
is a subsidiary of the BONDIOLI & PAVESI group. Since its 
inception, the company has worked closely with manufac-
turers of agricultural, industrial and construction machin-
ery by providing comprehensive technical and commercial 
support in the drive of components and units. Qualified 
staff and a wide range of products available in stock, able 
to quickly meet the needs of discerning customers. Bondi-
oli & Pavezi Ukraine, represents in Ukraine world-famous 
products: BONDIOLI & PAVESI – drive shafts; BONDIOLI & 
PAVESI – reducers; BIMA – multipliers; DINOIL – hydrau-
lic distributors; HP HYDRAULIC – axial-piston and gear 
pumps and motors; FIRA – heat exchangers.

БОРОВИК, ПП
Адреса: вул. Коновальця,13, м. Борислав, 
Львівська область, 82230
Тел: +380676730230
e-mail: borovyk.boryslav@gmail.com
http://borovyk-mushrooms.com/

BIOCONCEPT-GARDENIA, 
FARM ENTERPRISE, PE
Address: 80543, Lvivska obl., Buskyy rayon, selo 
Kizliv, VULYTSIA FRANKA, budynok 76
Tel: +380977205903
e-mail: Orest_kb@ukr.net

Growing berry crops (raspberries, garden strawberries, 
currants), growing rhubarb.

БІСКВІТ-ШОКОЛАД, ПП
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, PE
Address: Ukraine, 61017, Kharkiv, str. Lozivska 8
Tel: +380577129007
e-mail: info@biscuit.com.ua
www.biscuit.com.ua

Production of a wide assortment of pastry and confection-
ery products, sale throughout Ukraine and for export.

БОНДІОЛІ І ПАВЕЗІ 
УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 47470, Тернопільська обл.,  
смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, буд. 134-Б
Тел: +380352492125
e-mail: sales@bypy.com.ua
http://bondioli-pavesi.com

Компанія Бондіолі і Павезі Україна ТОВ заснована в 2005 
році та є дочірньою компанією групи BONDIOLI & PAVESI. 
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БУДМОНТАЖ “КОЛОС”, ТОВ
Адреса: Україна, м. Житомир, вул. Чехова, 1
Тел: +380505511364
e-mail: kolos_zh@meta.ua
https://bmkolos.com/

ПРОПОНУЄ : 
• Універсальні зерноочисні машини (сепаратори 

БЦС) СЗ-25, СЗ-50, СЗ-100,  СО-25, решета 
• Металоконструкції ЗАВ, вентилятори, зернопрово-

ди, пульти керування ЗАВ;  
• Зерновий кидач  ЗМ-90  та запчастини до нього, 

стрічка безкінцева, ремені ; 
• Норії  Н-5,  Н-25, Н-50, Н-100, стрічка норійна, ковші; 
• Транспортери горизонтальні скребкові ТГ-25, ТГ-50, 

ТГ-75;  
• Охолоджувачі БВ-25, БВ-40 ВИКОНУЄ : 
• Реконструкції зерноочисних комплексів ЗАВ-10,  

ЗАВ-20, ЗАВ-40, КЗС; 
• Підйом конструкції ЗАВів без демонтажу кровлі  та 

технологічної лінії обладнання; Ремонтно-відновлю-
ючи роботи наявних в господарствах зерноочисних 
сушильних комплексів (ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40, КЗС);

BUDMONTAZH “KOLOS“, LLC
Address: Zhytomyr, st. Chekhov, 1
Tel: +380505511364
e-mail: kolos_zh@meta.ua
https://bmkolos.com/

• Universal grain-cleaning machines (separators BCS) 
СЗ-25, СЗ-50, СО-25, sieve 

• Metal structures ЗАВ, fans, grain lines, control panels 
ZAV;

• Grain throw ZM-90 and spare parts for it, tape endless, 
belts; 

•  Noria H-5, H-25

Компанія пропонує клієнтам свіжі, консервовані та 
сушені гриби.

BOROVYK, PE
Address: 13, Konovaltsya Str., Boryslav,  
Lviv region, 82230
Tel: +380676730230
e-mail: borovyk.boryslav@gmail.com
http://borovyk-mushrooms.com/

Products: fresh, canned, and dry mushrooms and jams.

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 обслугову-
вання машин та устаткування промислового призна-
чення. Установлення та монтаж машин та устаткуван-
ня. Неспеціалізована оптова торгівля.

BRATSLAV, ALC
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 forestry. Repair and maintenance of machinery and 
equipment for industrial use. Installation and assembly of 
machines and equipment. Non-specialized wholesale trade.
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БУКОВИНАПРОДУКТ, ПАТ
Адреса: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, 
с.Кам’яна
Тел: +380373521799
e-mail: produkt@atrep.com.ua

Продукція: овочеві та фруктові присерви.

BUKOVINAPRODUCT, PJSC
Address: Chernivtsi region, Storozhynets district, 
the village of Kamyana
Tel: +380373521799
e-mail: produkt@atrep.com.ua

Products: vegetable and fruit preserves.

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 
стабільних врожаїв.Була заснована у 2004 р. За цей 
період, завдяки висококваліфікованим спеціалістам, 
використовуючи новітні технології, постійно удоскона-
люючи якість продукції, займає одне з ведучих місць 
серед виробників насіння, реалізуючи кращі продукти 
на насінневому ринку, маючи в своєму розпорядженні 
потужну матеріально-технічну базу, сучасний маши-
но-тракторний парк, грунтооброблювальну, посівну, 
зернозбиральну техніку.

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

Виробництво безглютенового печива.

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

Production of gluten-free cookies.

БУКОВИНА АГРО 
ТРЕЙД-2011, ТОВ
Адреса: Чернівецька обл., Новоселицький 
район, с. Магала, вул.Чернівецька, 2-А
Тел: +380503743023
e-mail: bykovuna-2011@ukr.net

Продукція: М’ясо індички, ковбасні вироби, напівфа-
брикати.

BUKOVINA AGRO 
TRADE-2011, LLP
Address: Chernivtsi region, Novoselytsky district, 
village Magala, Chernivtsi Street, 2-A
Tel: +380503743023
e-mail: bykovuna-2011@ukr.net

Products: Turkey meat, sausages, semi-finished products.
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VVM TRADING, LLC
Address: Ukraine, 40024, SKD str., of. 13
Tel: +380503019220
e-mail: vvmtrading5@gmail.com
https://www.vvm-trading.com.ua/

VVM Trading is an importer of Polish mineral fertilizers. 
We work closely with Poland’s leading plants: Grupa Azo-
ty, Syarkopol, Leuven and Fosfan. By importing their prod-
ucts to Ukraine, we give farmers the opportunity to use 
only quality mineral fertilizers. Our qualified managers 
will help you choose the most successful product for you.

ВЕЛЕС АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 65013, Одеса, 
вул. Миколаївська дорога, 253
Тел: +380677161419
e-mail: marketing@velesagro.com
https://www.velesagro.com

Компанія VELES AGRO є виробником багатофункціо-
нальної ґрунтообробної техніки з високими стандарта-
ми якості, з огляду на сучасні і економічно ефективні 
технологіі. Компанія VELES AGRO була заснована в 1996 
році і за минулі двадцять років постійного розвитку 
і вдосконалення підприємство зайняло заслужене 
місце серед провідних виробників ґрунтообробних 
машин і запчастин, а продукція отримала визнання 
якості не тільки в Україні, а й за її межами. Географічна 
карта експортних поставок охоплює великий регіон від 
країн Азії, Східної та Західної Європи, Африки, Австра-
лії. Спектр вироблюваних запасних частин до ґрунтоо-
бробної та посівної техніки вітчизняного та іноземного 
виробництва перевищує 15 000 найменувань.

BUCHACHAGROHLIBPROM, 
LLC
Address: Ukraine, 48400, Ternopil reg.,  
Buchach, Galician street 160
Tel: +380354426996
e-mail: buchach-seed@ukr.net
https://buchach-ahp.com.ua/

Buchachagrohlibprom Ltd., an experienced and relia-
ble 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 ma-
terial and technical base, modern machine-tractor park, 
soil-cultivating, seeding, grain harvesting equipment.

ВВМ ТРЕЙДІНГ, ТОВ
Адреса: Україна, 40024, м. Суми,  
вул. СКД 24, оф. 13
Тел: +380503019220
e-mail: vvmtrading5@gmail.com
https://www.vvm-trading.com.ua/

ВВМ Трейдінг – компанія-імпортер польських міне-
ральних добрив. Ми тісно співпрацюємо з провідними 
заводами Польщі: «Grupa Azoty», «Сяркополь», «Люве-
на» та «Фосфан». Імпортуючи їхню продукцію в Украї-
ну, ми даємо можливість фермерам використовувати 
тільки якісні мінеральні добрива. Наші кваліфіковані 
менеджери допоможуть обрати найбільш вдалу для 
Вас продукцію, розрахувати необхідну її кількість. 
Крім того, нададуть консультацію з приводу внесення і 
властивостей обраної продукції.
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WELLFARM, LLC
Address: Ukraine, Kharkiv city, Klochkivska Street, 
192A, office 602 (9A)
Tel: +380679266596
e-mail: info.wellfarm@ukr.net

WELLFARM LLC is a new Ukrainian organization, which in-
cludes an experienced team of specialists in feeding pigs, 
cattle, poultry and detergents & disinfection.The purpose 
of our organization is a healthy livestock and maximum 
profitability of our clients, using intellectual technolo-
gies and innovative solutions in the field of feeding and 
biosafety in farms.  Using the principles of absolute trans-
parency in relationships with partners, new approaches to 
quality offer products, individual consultations of leading 
specialists of the company, we strive to achieve the best 
indicators of animal growth and health in the farms of our 
clients.

ВЕЛЬТОН-УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 08033 Київська обл.,  
Макарівський район, село Копилів,  
вулиця Миру, будинок № 4Б
Тел: +380673400980
e-mail: ukraina@wielton.com.pl
https://wielton.com.pl

Компанія Wielton є найбільшим польским виробников 
причепів на ніпівпричепів

WIELTON-UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 08033,  Kyiv region,  
Kopyliv village Myru str., 4B
Tel: +380673400980
e-mail: ukraina@wielton.com.pl
https://wielton.com.pl

Wieton SA – is the biggest polish producer of trailer and 
semitrailers

VELES AGRO, LLC
Address: Ukraine 65013 Odesa,  
str. Mykolaivska road, 253
Tel: +380677161419
e-mail: marketing@velesagro.com
https://www.velesagro.com

Company VELES AGRO is the manufacturer of multifunc-
tional tillage with high quality standards, taking into 
account modern and cost effective technologies.Company 
VELES AGRO was founded in 1996 and over the past twen-
ty years of continuous development and improvement, 
the company took a well-deserved place among the lead-
ing manufacturers of tillers and spare parts, and quality 
products has gained recognition not only in Ukraine but 
also abroad. Map of exports covers the vast region from 
Asia, Eastern and Western Europe, Africa, Australia. The 
range of manufactured parts for tillage and sowing tech-
nology of domestic and foreign production of more than 
1,5000 items.

ВЕЛЛФАРМ, ТОВ
Адреса: Україна, 61045, м.Харків, вул.
Клочківська, 192А, офіс 602 (9А)
Тел: +380679266596
e-mail: info.wellfarm@ukr.net

ТОВ ВЕЛЛФАРМ – нова організація на українському 
ринку, до складу якої входить досвідчена команда 
спеціалістів в годівлі свиней, ВРХ, птиці та засобів 
дезінфекціїї. Мета нашої організації – це здорове 
поголів’я і максимальна рентабельність наших клі-
єнтів, використовуючи інтелектуальні технології та 
інноваційні рішення в сфері годівлі та біобезпеки в 
господарствах. Використовуючи  принципи абсолют-
ної прозорості в взаємовідносинах з партнерами, нові 
підходи до якості пропонованої продукції, індивіду-
альні  консультації провідних спеціалістів компанії, 
ми прагнемо досягти найкращі показники росту та 
здоров’я тварин в господарствах наших клиєнтів.
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ВЕСТ-ІНФО
Адреса: 79031 Україна, м. Львів  
вул. Стийська, 75/270
Тел: +380674217889
e-mail: admin@west-info.ua
https://west-info.ua/; https://www.agropro.biz/; 
https://west-info.com.ua/; https://biznes-pro.ua/ ; 
https://west-info.lviv.ua/

Компанія “WEST-INFO” пропонує презентацію фірми на 
інтернет-ресурсах: 
• промислово-будівельний каталог; 
• комплекс підприємств і товарів України;
• агропромисловий бізнес портал; 
• всеукраїнський рекламний портал; 
• розробку та SEO-оптимізацію сайтів;  
• тематичні друковані каталоги.

WEST-INFO
Address: 79031 Ukraine, Lviv Str. Stryiska, 75/270
Tel: +380674217889
e-mail: admin@west-info.ua
https://west-info.ua/; https://www.agropro.biz/; 
https://west-info.com.ua/; https://biznes-pro.ua/ ; 
https://west-info.lviv.ua/

Company West-Info offers a presentation of the company 
on the Internet portals: 
• Industrial-Construction catalog; 
• complex of enterprises and goods of Ukraine;  
• agro-business portal; 
• Ukrainian advertising portal; 
• SEO optimization and web development ; 
• specialized publications.

ВЕНТА ЛАБ, ТОВ
Адреса: Україна, 49064, Дніпро,  
пр. Сергія Нігояна 50, оф.22
Тел: +380676221460
e-mail: info@ventalab.ua
https://www.ventalab.ua/

Найпоширеніші в 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-аналізато-
ри, сушильні шафи, ваги та багато іншого лаборатор-
ного обладнання для агропромислових та харчових 
підприємств.

VENTA LAB, LLC
Address: Ukraine, 49064, Dnipro, Sergij Nigoyan 
ave 50, office 22
Tel: +380676221460
e-mail: info@ventalab.ua
https://www.ventalab.ua/

Laboratory equipment for agro and food industry.

ВЕРЕСТ, ТОВ
Адреса: Україна, Хмельницька обл., с. Гірчична, 
вул Центральна, 16
Тел: +380672474775
e-mail: verest@ukrpost.ua

Харчова промисловість.

VEREST, LLP
Address: Ukraine, Khmelnytsky region, v. Mustard,  
Centralna str.
Tel: +380672474775
e-mail: verest@ukrpost.ua

Food Industry.
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ВИРОБНИЧИЙ 
КООПЕРАТИВ ВЕРНІСАЖ
Адреса: Україна, 10009 м. Житомир, 
вул. Селецька, 35
Тел: +380412345440
e-mail: v13548314@gmail.com
http://kvz.com.ua/

Виробник зерноочисного та зерно-навантажувально-
го обладнання. 
• Машин попередньої очистки продуктивністю 

50/100 т. год.
• Елеваторів норійних продуктивністю 5-175 т. год.
• Транспортерів скребкових продуктивністю 25/100 

т. год.
• Зерноочисних комплексів продуктивністю 10/50 т. 

год.
• Реставрація та виготовлення запчастин до зерноо-

чисної техніки “Петкус”.
• Монтаж та пуско-налагоджувальні роботи.
• Виготовлення запчастин до зерноочисної та зерно-

навантажувальної техніки.
• Продаж решіт та інших комплектуючих до зерноо-

чисної техніки.

PRODUCTION COOPERATIVE 
VERNISSAGE
Address: Ukraine, 10009 Zhytomyr, st. 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.

ВИРОБНИЦТВО 
ПІДСИЛЕНОЇ ТЕХНІКИ, ТОВ
Адреса: Україна, 70545, Запорізька обл., 
Оріхівський район, село Преображенка, вул.. 
Труда, будинок 46
Тел: +380503374939
e-mail: tehnikazm@ukr.net
https://agrotehnika.in.ua

Підприємство ТОВ “Виробництво підсиленої техніки”, 
спеціалізоване на виробництві зернометачів (поси-
лених) ЗМ-60У, ЗМ-80У, ЗМ-90У, ЗМ-120у, норій стріч-
кових ковшових стаціонарних з відцентрової розван-
таженням типу НЦ – НЦ-5; 2НЦ-5; НЦ-10; 2НЦ -10; 
НЦ-20; 2НЦ-20; НЦ-50; 2НЦ-50; НЦ-75; 2НЦ-75; НЦ-100; 
2НЦ-100, очищувачів вороху посилених ОВУ-25 та ОВУ-
60, СОМ-30М, стаціонарної очисно-калібрувальної ма-
шини СОМ-60К, тракторних причепів 2ПТС-4, 2ПТС-6 і 
причепів до автомобілів КамАЗ АП-14, АП-20.

PRODUCTION OF 
REINFORCED TECHNOLOGY, 
LLC
Address: Ukraine, 70545, Zaporizhia region, Orehiv 
district, village Preobrazhenka, street Truda, 
house 46
Tel: +380503374939
e-mail: tehnikazm@ukr.net
https://agrotehnika.in.ua

The enterprise “Production of the strengthened equip-
ment” LLC specializes in the production of grain meters 
(reinforced) ZM-60U, ZM-80U, ZM-90U, ZM-120U, Narius 
tape bucket stationary with centrifugal unloading type NC 
– NTS-5; 2СЦ-5; NC-10; 2CP-10; NC-20; 2СЦ-20; NC-50; 
2СЦ-50; NC-75; 2НЦ-75; NTS-100; 2НЦ-100, Cleaners of 
a heap of reinforced OVU-25, ОВУ-60, Stationary cleaning 
and calibrating machine KOM-60K, tractor trailers 2PTS-4, 
2PTS-6 and trailers to KamAZ AP-14, AP-20 vehicles.
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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, pu-
ree, juices, milk, porridge, fruit drinks, drinking water for chil-
dren, extracted from an artesian well in an environmentally 
friendly area of Transcarpathia. Only natural and high-quality 
ingredients are used, without preservatives and GMOs.

ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
Адреса: Україна, 21034, Вінниця,  
вул. Чехова, буд. 29
Тел: +380674300706
e-mail: vinmash@ukr.net
http://www.vinmashpostach.com

Виробництво та продаж 
• Зернонавантажувачів марок ЗН-80, ЗН-90, ЗН-120, 

ЗНБ-120 
• Підйомників гідравличних ПНУ-1,3 “СВАРОГ” 
• Розкидачів мінеральних добрив РМД-1200. 

Виробництво та продаж запасних частин до вітчизня-
ної та імпортної техніки.

VINMASHPOSTACH, LLC
Address: Ukraine, 21034, Vinnitsa, Chekhov st. 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.

• 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.

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

Виноградні вина.

VICTORIA, PJSC
Address: Ukraine, Odessa, st. Masterska, 48
Tel: +380487164965
e-mail: pjscvictoria.director@gmail.com

Grape wines.

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.
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VITA, PRIVATE FIRM
Address: Ukraine, 08704, Obukhiv,  
Kashtanova st. 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 sup-
plements DIVO.

ВІТАЛ, НВП
Адреса: м.КИЇВ пр-т ВІДРАДНИЙ 95 К.1
Тел: +380445875754
e-mail: office@npv-vital.com
https://nvp-vital.com/

Професійний виробник електрощитового обладнання.
Постачальник дизельних електростанцій.

VITAL, LLC
Address: Otradny Avenue 95. House building 1
Tel: +380445875754
e-mail: office@npv-vital.com
https://nvp-vital.com/

Professional manufacturer of switchboard equipment. 
Supplier of diesel power plants.

ВКВ-СОЮЗ, ТОВ
Адреса: Україна, Хмельницька обл.,  
смт. Ярмолинці вул.Хмельницька, 23/3
Тел: +380385330241
e-mail: Skava_svetlana@gmail.com

Вироби шоколадні кондитерські інші з наповнювача-
ми. Вироби цукрові кондитерські та їх замінники, які 
містять какао.

ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 
ЗАВОД, ТОВ
Адреса: УкраЇна, 21007, м.Вінниця,  
вул.Батожська  16Б
Тел: +380679634497
e-mail: sales@vzta.com.ua
www.vzta.com.ua

Виробництво гідроциліндрів, гідравлічних  шестере-
нних насосів, гідромоторів, секційних насосів, рукавів 
високого тиску  для сільськогосподарського, кому-
нального, дорожного машинобудування  та  автомо-
більної  техніки.

TRADE HOUSE VINNITSIA 
UNIT PLANT, LLC
Address: Ukraine, 21007, Vinnitsa,  
Batozka str., 16B
Tel: +380679634497
e-mail: sales@vzta.com.ua
www.vzta.com.ua

Produces hydraulic gear pumps and hydromotors, section 
pumps, hydrocylinders, high pressure sleeves for agricul-
tural, communal, road mechanical engineering and auto-
mobile techniks.

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, 
птиці, ін.Постачання компонентів для виробництва 
кормосумішей в асортименті.
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Сільськогосподарська техніка, сервіс, запасні частини, 
шпагат, сітка, оливи.

VOLYN FUND COMPANY, 
PRIVATE STOCK CORPORATION
Address: Ukraine, Volyn region  Lutsk city,  
st. 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, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. Грушевського 110 а
Тел: +380952609147
e-mail: volkalvis@gmail.com
www.volyn-kalvis.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів центрального 
опалення потужністю 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.

VOLYN-KALVIS, LLC
Address: 45008, 110a Grushevskogo St.,  
Kovel, Ukraine
Tel: +380952609147
e-mail: volkalvis@gmail.com
www.volyn-kalvis.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів центрального 
опалення потужністю 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.

VKV-SOIUZ, LLC
Address: Ukraine, Khmelnytsky region, 
Yarmolyntsi township, 23/3 Khmelnytska street
Tel: +380385330241
e-mail: Skava_svetlana@gmail.com

Other chocolate confectionery with fillers. Confectionery 
and sugar substitutes containing cocoa.

ВО “КОВЕЛЬСІЛЬМАШ”, ТОВ
Адреса: Волинська обл., м.Ковель Варшавська 1
Тел: +380509115663
e-mail: kovelsilmash.zbut@gmail.com
http://kovelselmash.com/

ТОВ “ПО” Ковельсельмаш “ – провідний машинобудів-
ний завод, який спеціалізується на виробництві лан-
цюгів, штамповок та горячих поковок, сільськогоспо-
дарської техніки, комплектуючих і 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 ma-
chine

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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ГАЗДА, ФГ, ПП
Адреса: Львівська область, Буський район, 
с. Старий Милятин
Тел: +380678800181
e-mail: Orest_kb@ukr.net

Вирощування ягідних культур (смородина).

GAZDA, PE
Address: 80541, Lvivska obl., Buskyy rayon,  
selo Staryy Myliatyn
Tel: +380678800181
e-mail: Orest_kb@ukr.net

Growing of other tree and bush fruits and nuts. (blackbar-
ry)/ Organik growing.

ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКИ, ТОВ
Адреса: Україна, 03067, Київ, 
вул. Машинобудівна, 37
Тел: +380444968653
e-mail: kvd@gpu.ua
https://gazeta.ua

“Газета по-українськи. Дім, Здоров’я, Їжа, Сад-Город”. 
Газета для всієї родини про : дім, здоров’я, їжу, сад-го-
род. Тільки корисні та дієві поради. Виходить щотижня 
у четвер на 8 сторінках. Тираж – 60 400 примірників. 
Передплатний індекс: 86322 .

GAZETA PO-UKRAINSKY, 
ADVERTISING NEWS 
AGENCY GAZETA PO-
UKRAINSKY, LLP
Address: Ukraina, 03067, Kyiv, 37, Mashynjbudivna
Tel: +380444968653
e-mail: kvd@gpu.ua
https://gazeta.ua

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 виробни-

цтва, видів робіт та послуг; 
• швидкий та якісний сервіс; 
• широкий асортимент запчастин в наявності на 

складі (та під замовлення).

VOLTECH, LLP
Address: Ukraine, 03164, Kyiv, Akademika 
Bulakhovskogo st. 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 – construction, 
mining, wood, stone quarrying, construction 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.
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HALYCHYNA-SENSO, LLC
Address: Ukraine, 82100, Lviv region, Drohobych, 
street Vladimira Velikoho 78/1, 24
Tel: +380970243947
e-mail: gumat2000@gmail.com
galicina.com.ua

Production of organo-mineral fertilizers.

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.

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

Production of coffee and coffee drinks.

“Gazeta po-ukrainsky. Home, Health, Food, Garden”. 
Newspaper for the whole family: about home, health, 
food, garden. Only useful and effective tips. Published 
weekly on Thursday on 8 pages. Circulation 60,400 copies. 
Subscription index: 86322

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 рос-
линництва і тваринництва.

GALEKS AGRO, PE
Address: Ukraine, 11707, Stryeva, street 
Michurina, 33
Tel: +380414153321
e-mail: galex.agro@gmail.com
http://www.galeks-agro.com/

Production of certified organic crop and livestock prod-
ucts.

ГАЛИЧИНА-СЕНСО, ТОВ
Адреса: Україна, 82100, Львівська обл, 
м. Дрогобич,  
вул. Володимира Великого 78/1, 24
Тел: +380970243947
e-mail: gumat2000@gmail.com
galicina.com.ua

Виготовлення органо-мінеральних добрив.
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Виготовлення вузлів та агрегатів, різних модифікацій, 
для сільгосптехніки та спецтехніки.

HSDRO-START, PE
Address: Ukraine, 72311, Melitopol, street. 
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, Київська обл., 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 систем 
тягачів, агротехніки, спецтехніки, техніки комуналь-
них служб, будівельного обладнання, а також установ-
кою гідравліки на нашому СТО та ремонту гідравліч-
них систем. Ми поставляємо і встановлюємо: 
• коробки відбору потужності; 
• вали відбору потужності; 
• гідравлічні баки; 
• шестерні (шестеренні) насоси; 
• аксіально-поршневі насоси; 
• шланги високого тиску; 
• повні гідравлічні комплекти.

HYDROMARKET, LLC
Address: Ukraine, 08132, Vyshneve,  
str. Chornovil, 2A
Tel: +380661226512
e-mail: igormenshoff@gmail.com
https://hydromarket.com.ua

ГАЛС-2000, ТОВ
Адреса: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43-Б
Тел: +380958193223
e-mail: buhgalter@gals2000.com.ua

Продукція: пресерви рибні, солона і копчена риба, 
рибна кулінарія та салати з морської капусти.

HALS-2000, LLP
Address: Chernivtsi, street Khotynska, 43-B
Tel: +380958193223
e-mail: buhgalter@gals2000.com.ua

Products: canned fish, salted and smoked fish, fish dishes 
and seaweed salads.

ГАЛФРОСТ, ТОВ
Адреса: Україна, с. Бишків, вул. Л.Українки, 89б
Тел: +380325269524
e-mail: info@frutica.com.ua

Виробництво сублімованої та замороженої плодовоя-
гідної продукції.

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

Production of sublimated and frozen fruits and berries 
products.

ГІДРО-СТАРТ, ПП
Адреса: Україна, 72311, м. Мелітополь, 
вул. Істоміна, буд. 100
Тел: +380977385035
e-mail: proiz_kirovec@mail.ru
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Supply of hydraulic components of the highest quality 
in cooperation with leading European manufacturers. 
Official distributor 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 industrial hose; 
• High pressure; 
• crimp fittings and couplings; 
• connectors and adapters.

ГОЛЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 03039, м. Київ, 
вул. Голосіївська, 7, корп. 1-А
Тел: +380504893214
e-mail: G.GOGINADZE@GOLEX.COM.UA

Продаж самоскидів

GOLEX, LLC
Address: Ukraine, 03039, m.Kiyiv,  
st. Golosiyivska, 7, bldg. 1-A
Tel: +380504893214
e-mail: G.GOGINADZE@GOLEX.COM.UA

Sales of dump trucks.

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

Виробництво та переробка сільськогосподарської про-
дукції, агротуризм.

HYDROMARKET supplies spare parts of European quality 
for hydraulic systems of trucks, special vehicles, utilities 
equipment, construction-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 яко-
сті у співпраці з провідними європейськими виробника-
ми. Виготовлення та ремонт гідравлічного обладнання. 
Офіційний дистриб’ютор Interpump Hydraulics в Україні: 
• сервісне обслуговування гідравлічних систем; 
• верстати власного виробництва для порізки та об-

жиму рукавів високого тиску; 
• виробництво ущільнень;
• гідравлічні циліндри та комплектуючі; 
• штоки та труби; 
• рукава високого тиску; 
• фітинги та обжимні муфти; 
• з’еднувальні елементи.

HYDROHOUSE, LLC
Address: Ukraine, 01013, Kyiv,  
st. Derevoobrobna, 6-B
Tel: +380445457067
e-mail: info@hydrohouse.com.ua
hydrohouse.ua
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Компанія Градієнт-Україна є провідним постачальни-
ком зварювального обладнання та витратних мате-
ріалів для зварювання для ключових промислових 
підприємств України. Нині в асортимент компанії 
входить повний комплекс необхідних матеріалів для 
проведення зварювальних робіт та різання металів. 
До основної продукції, що поставляється відносяться: 
• Професійне і побутове зварювальне обладнання; 
• Апарати плазмового різання і компресори; 
• Комплектуючі та аксесуари; 
• Засоби захисту зварника; 
• Витратні зварювальні матеріали. 

Спеціалізацією компанії в першу чергу є саме промисло-
ве обладнання, яке використовується в особливо жор-
стких умовах експлуатації на найбільших підприємствах 
України та до якого пред’являються виняткові вимоги по 
функціональному змісту, надійності і якості збірки.

GRADIENT-UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 65104, Odessa region, Odessa 
city, street Ac. Williams 86
Tel: +380935729988
e-mail: pa@gradient.ua
https://gradient.ua/

Gradient-Ukraine is a leading supplier of welding 
equipment and consumables for welding to key industrial 
enterprises in Ukraine.Currently, the company’s range 
includes a full range of necessary materials for welding 
and metal cutting.The main products supplied include:
• Professional and household welding equipment- 

Plasma cutting devices and compressors
• Components and accessories
• Welder protection
• Consumable welding consumables

The company’s specialization is primarily industrial equip-
ment, which is used in particularly harsh operating condi-
tions at the largest enterprises in Ukraine and which has 
exceptional requirements for functional content, reliabil-
ity and quality of assembly.

GORBOGORY AGRO TOURIST 
CLUSTER, PE
Address: Ukraine, Pustomyty
Tel: +380676734479
e-mail: gorbogory@ukr.net

Production and processing of agricultural products, ag-
ritourism.

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’їздів, конференцій та  семінарів для фермерів, ви-
ставкова діяльність, підтримання інтернет-ресурсів 
для фермерів.

GOSPODAR EC, LLP
Address: Ukraine, 01042, Kyiv, street John Paul II, 
21 of. 415
Tel: +380445017823
e-mail: farmexpo@ukr.net
www.farmer-ukr.com

Publishing and distribution of newspapers, organization of 
congresses, conferences and seminars for farmers, exhibition 
activities, maintenance of Internet resources for farmers.

ГРАДIЄНТ-УКРАIНА, ТПП, 
ТОВ
Адреса: Україна, 65104, Одеська обл, м. Одеса, 
вул. Академіка Вільямса 86
Тел: +380935729988
e-mail: pa@gradient.ua
https://gradient.ua/
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GRANITZAPTSCHAST, LTD
Address: 61099, Ukraine, Kharkov,  
Avtogennaya St., 7A
Tel: +380503097551
e-mail: info@granitzapchast.com
http://shop.granitzapchast.com/

Ltd “Granitzaptschast” offers the wide spectrum of parts 
to the agricultural technique.Ltd “Granitzaptschast” is an 
official distributor of the Italian plant EUROZAPPA S.P.A., 
what is a leader on the production of paws for cultivators, 
repair parts and components for disk harrows, mulchers, 
cultivators and other agricultural technique.Our company 
is the official partner of the German plant MWS , that is 
specialized on made repair parts to the cutting vehicles – 
knives, segments, fingers.

ГРЕЙТ ПЛЕЙНЗ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: вул. Нова, 1, м. Рославичі, 
Васильківський р-н, Київська область , 
Україна,08681
Тел: +380445969050
e-mail: info@greatplainsmfg.com.ua
www.greatplainsint.com

Міжнародна торгівля продукцією Грейт Плейнз та Ленд 
Прайд здійснюється одним із підрозділів компанії Great 
Plains Mfg. Inc. – Міжнародним відділом Грейт Плейнз. 
Наша розширена та інноваційна лінійка продукції поєд-
нує найкращі методи та технології з усього світу. Сьогод-
ні Грейт Плейнз відомий не лише як виробник зернових 
сівалок, але й визнаний по всій Північній Америці ліде-
ром з виробництва сівалок точного висіву, ґрунтооброб-
ної техніки, техніки для внесення добрив, обприскувачів 
та компактних сівалок. Ми є лідером з виробництва тех-
ніки для землеустрою, причіпної техніки для тракторів 
та мінінавантажувачів, включаючи роторні косарки, ко-
сарки для догляду за газонами, газонні сівалки, подріб-
нювачі, задньопричіпні відвали, ландшафтні глаблі, 
пристрої для прибирання снігу та багато іншого.

ГРАНД АВТОМОТІВ 
(УКРАВТО), АВТОСЕРВІСНА 
ФІЛІЯ ПРАТ
Адреса: Київ, Столичне шосе, 90
Тел: +380800507221
e-mail: office@jeep-official.com.ua
www.jeep.ua

Продаж автомобілів, сервісне обслуговування

GRAND AUTOMOTIVE 
(UKRAVTO), AFFILIATE JSC
Address: Kyiv,Stolychne Chaussee 90
Tel: +380800507221
e-mail: office@jeep-official.com.ua
www.jeep.ua

Car Sales & Auto Service

ГРАНИТЗАПЧАСТЬ, ТОВ
Адреса: 61099, м.Харків, вул.Автогенна, 7А
Тел: +380503097551
e-mail: info@granitzapchast.com
http://shop.granitzapchast.com/

ТОВ “Гранитзапчасть” пропонує широкий спектр запас-
них частин до сільськогосподарської техніки.ТОВ “Гра-
нитзапчасть” – офіційний дистриб’ютор італійського 
заводу EUROZAPPA S.P.A., що є лідером з виробництва 
культиваторних лап, запчастин і комплектуючих для 
дискових борін, мульчувачів, культиваторів та іншої 
сільськогосподарської техніки.Наша компанія є офі-
ційним партнером німецького заводу MWS (МВС), 
який спеціалізується на виготовленні запчастин до 
ріжучим апаратів – ножі, сегменти, пальці.



Генеральний партнер: Генеральний партнер:94

ДАРИ ГУЦУЛЬЩИНИ, СОК
Адреса: Україна, смт. Путила, Чернівецька обл.
Тел: +380679693187
e-mail: dargutsul@gmail.com
https://dargutsul.com.ua/

Продукція: гриби і ягоди  заморожені та сушені, про-
дукція для хоріки.

DARY HUTSULSHCHYNY, ASC
Address: Urban village of Putyla, Chernivtsi region
Tel: +380679693187
e-mail: dargutsul@gmail.com
https://dargutsul.com.ua/

Products: mushrooms and berries frozen and dried, prod-
ucts for horiki.

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 Інтелектуальне 
землеробство (iFarming) – це журнал про технології 
точного землеробства в сільському господарстві. Це 
перший та єдиний журнал в Україні, присвячений 
інтелектуальним технологіям сьогодення, які вико-
ристовуються у вітчизняних та зарубіжних господар-
ствах. Ви дізнаєтесь, як завдяки сучасним технологіям 
та особистому досвіду аграріїв можливо отримувати 
найбільші прибутки.

DELTA MEDIA, LLP
Address: Ukraine, 04071, Kyiv, str. Yaroslavska 39-G
Tel: +380975617964
e-mail: office@deltamedia.com.ua
www.ifarming.com.ua

GREAT PLAINS UKRAINE, LLC
Address: 1 Nova St., Roslavychi, Vasylkiv distr, Kyiv 
region , Ukraine,08681
Tel: +380445969050
e-mail: info@greatplainsmfg.com.ua
www.greatplainsint.com

Great Plains Mfg., Inc., is a company based in Salina, 
Kansas, Great Plains Ag has been a leader in seeding 
equipment since its inception in 1976. Great Plains not 
only remains a leading producer of Grain Drills, but is also 
recognized across North America as a leader in Vertical Till-
age and Conventional Tillage Equipment, Fertilizer Appli-
cators, Sprayers, Planters, Compact Drills, and now Rotary 
Cutters.We have learned that the work ethic of smaller 
Kansas communities is second to none and, as such, Great 
Plains Ag Division has plants located in Salina, Ellsworth, 
and Tipton, Kansas. Many of our employees come from 
rural areas and have agricultural backgrounds – so they 
know the products they build and understand how our 
customers will use them.

ГРІНКО АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 02099, Київ, 
вул. Бориспільська, 7, оф. 221/1
Тел: +380504119348
e-mail: grinko-04@ukr.net
http://striptill.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://striptill.com.ua

Wholesale trade in agricultural machinery and equipment.
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ДЕМЕТРА, ТМ, ПП
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).

DEMETRA, TM, PE
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).

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ПРОДОВОЛЬСТВА ТА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
ОДЕСЬКОЇ ОДА, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 65107, Одеса, вул. Канатна, 83
Тел: +380487283542
e-mail: agropolitika@odessa.gov.ua
odessa.gov.ua

ОДА

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 постав-
ках в Україну обладнання для сушіння, зберігання і 
внутрішньоелеваторного 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 регіо-
нах України.

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 manu-
facturer of the USA – “SUKUP MFG”.  We have installed 
more than 658 grain dryers of various capacities, in-
cluding 30 elevators оver the years, which are success-
fully operated in all regions of Ukraine.
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DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF THE IVANO-FRANKIVSK 
REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION, STATE
Address: 21 Hrushevskoho Str.,76004  
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tel: +380342552209
e-mail: agropromif@gmail.com
www.if.gov.ua

Ensuring the realization of the state policy, development 
and implementation of the regional innovation and in-
vestment and other programs and forecasts for the devel-
opment of the agro-industrial production, participation in 
the formation and implementation of social policy in rural 
areas, sustainable development of the regional agro-in-
dustrial market and rural areas og the region.

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ КІРОВОГ-
РАДСЬКОЇ ОДА, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: 25014 Україна,  Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84,
Тел: +380522246306
e-mail: org@apk.kr-admin.gov.ua
http://apk.kr-admin.gov.ua/

Департамент агропромислового розвитку Кіровоград-
ської обласної державної адміністрації  здійснює пов-
новаження в галузі реалізації державної аграрної по-
літики, інших питань агропромислового спрямування.

DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL POLICY, 
FOOD AND LAND RELATIONS 
OF THE ODESSA REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION, 
STATE
Address: Ukraine, 65107, Odessa, st. Kanatna, 83
Tel: +380487283542
e-mail: agropolitika@odessa.gov.ua
odessa.gov.ua

ODA

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОДА, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 76004, м.Івано-Франківськ, 
вул.Грушевського, 21
Тел: +380342552209
e-mail: agropromif@gmail.com
www.if.gov.ua

Забезпечення реалізації державної політики, розроб-
ка та реалізація регіональних інноваційно-інвести-
ційних та інших програм та прогнозів щодо розвитку 
агропромислового виробництва, участь у формуванні 
та реалізації соціальної політики у сільській місцево-
сті, сталий розвиток регіонального агропромислового 
ринку та сільські районів регіону.
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРО-
ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТ-
КУ ТА ЕКОНОМІЧ НОЇ 
ПОЛІТИКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОДА, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: 10014, Україна,  Житомир,  
вул. Мала Бердичівська, 25
Тел: +380412421982
e-mail: economapr@oda.zt.gov.ua
economy-zt.gov.ua

ОДА

DEPARTMENT FOR AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
AND ECONOMIC POLICY OF 
ZHYTOMYR REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION, STATE
Address: 10014, Ukraine,  Zhytomyr,  
25 Mala Berdychivska Str.
Tel: +380412421982
e-mail: economapr@oda.zt.gov.ua
economy-zt.gov.ua

ODA

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРО-
МИ С  ЛОВОГО РОЗВИТКУ 
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
ДОНЕЦЬКОЇ ОДА, ОРГАН 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Адреса: Україна, 84313, м. Краматорськ, 
бул. Машинобудівників, буд. 20
Тел: +380626420120
e-mail: info@agro.dn.gov.ua
https://agro.dn.gov.ua/

Забезпечення реалізації державної політики у сфері 
агропромислового розвитку та земельних відносин.

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF KIROVOHRAD REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION, 
STATE
Address: 25014 Ukraine, Kirovograd region, 
Kropyvnytskyi, street Taras Carpi, 84,
Tel: +380522246306
e-mail: org@apk.kr-admin.gov.ua
http://apk.kr-admin.gov.ua/

the Department of Agro-Industrial Development of the 
Kirovohrad Regional State Administration exercises pow-
ers in the field of implementation of the state agrarian 
policy, other issues of agro-industrial direction.

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОДА, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: м.Львів, пр. В. Чорновола, 57,  79020
Тел: +380322555062
e-mail: lviv_apk@ukr.net

Реалізація державної аграрної політики та забезпе-
чення продовольчої безпеки.

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF LVIV REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION, STATE
Address: Lviv, V. Chornovola Ave., 57,  79020
Tel: +380322555062
e-mail: lviv_apk@ukr.net

Implementation of state agricultural policy and food se-
curity.
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ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРО-
ПРОМИСЛОВОГО КОМ-
ПЛЕКСУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОДА, ДЕРЖАВНА УСТАНО-
ВА
Адреса: Україна, 29000 м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 70
Тел: +380382794633
e-mail: dagro@adm-km.gov.ua
https://www.apr.adm-km.gov.ua/

Орган державної влади

DEPARTMENT OF INDUST-
RIAL DEVELOPMENT AND 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
OF KHMELNYTSKY REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION, 
STATE
Address: Ukraine, 29000 Khmelnytsky,  
street Svobody, 70
Tel: +380382794633
e-mail: dagro@adm-km.gov.ua
https://www.apr.adm-km.gov.ua/

Public authority

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, 32200, Деражня,  
Хмельницька обл., вул. Бориса Олійника, 7
Тел: +380673807427
e-mail: dmolz@ukr.net
http://dmz.ua

Перероблення молока, виробництво масла та сиру, 
виробництво морозива, виробництво інших харчових 
продуктів, не віднесених до інших угруповань.

DONETSK STATE ADMIN-
ISTRATION DEPARTMENT 
OF AGRICULTURAL DEVEL-
OPMENT AND LAND RELA-
TIONS, ORGAN OF SOVER-
EIGN POWER
Address: 84313, Donetsk Region, Кramatorsk, 
Mashinobudivnikiv blvd., 20
Tel: +380626420120
e-mail: info@agro.dn.gov.ua
https://agro.dn.gov.ua/

Ensuring the implementation of state policy in the field of 
agro-industrial development and land relations.

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРО-
МИС ЛОВОГО РОЗВИТКУ ХАР-
КІВСЬКОЇ ОДА, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 61022, м. Харків, Майдан 
Свободи, буд. 5, Держпром, 7 під’їзд, 4 поверх
Тел: +380577052165
e-mail: uprapk@kharkivoda.gov.ua
http://agrodep.kh.gov.ua

ОДА

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF KHARKIV REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION, 
STATE
Address: Kharkiv, Maidan Svobody, bldg. 5, 
Derzhprom, 7 entrance, 4th floor
Tel: +380577052165
e-mail: uprapk@kharkivoda.gov.ua
http://agrodep.kh.gov.ua

ODA



Генеральний партнер: 99

GEROL, DRIVESHAFTS 
FACTORY, LLC
Address: Ukraine, 14021, Chernihiv,  
Ripkynska st., 27A
Tel: +380674603830
e-mail: gerolcardan@gmail.com
http://gerol.cn.ua

The main activity of the company is the manufacture and 
sale of cardan shafts for domestic and imported agricul-
tural, automotive and special equipment.Product qual-
ity meets the requirements of European standards and 
specifications.We sell our products and organize delivery 
throughout Ukraine and to CIS countries. Our clients in-
clude agricultural machinery manufacturers, trade and 
service organizations, agricultural producers and farms.
Also we offer to our clients: u. joints; agricultural cardan 
joint (Hooke’s joint); adapters; safety couplings; wide-an-
gle joints (CV joints); other elements of cardan shafts 
(splined shafts, suspension supports, yokes, flanges, bear-
ings, splined bushings, telescopic elements).

ДІБРІВКА АГРОСЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 09831, Київська область, 
Тетіївський район, село Дібрівка, вул. Степова, 6
Тел: +380672152150
e-mail: office@dahu.org.ua

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.

DIBRIVKA AGROSERVICE, 
LLC
Address: Ukraine, 09831, Kyiv region, Tetiiv 
district, Dibrivka village, street Stepova, 6
Tel: +380672152150
e-mail: office@dahu.org.ua

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds.

DERAZHNIA DAIRY PLANT, 
LLC
Address: Ukraine, 32200, Derazhnia,  
B. Oliinyk st., 7
Tel: +380673807427
e-mail: dmolz@ukr.net
http://dmz.ua

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

ДЖЕРОЛ, ЗАВОД 
КАРДАННИХ ВАЛІВ, ТОВ
Адреса: Україна, 14021, м. Чернігів, 
вул. Ріпкинська, буд. 27А
Тел: +380674603830
e-mail: gerolcardan@gmail.com
http://gerol.cn.ua

Основним видом діяльності компанії є виготовлен-
ня та реалізація карданних валів для вітчизняної та 
імпортної сільськогосподарської, автомобільної та 
спецтехніки. Якість продукції відповідає вимогам єв-
ропейських стандартів та технічних умов. Ми продає-
мо свою продукцію та організовуємо доставку по всій 
території України та в країни ближнього зарубіжжя. 
Серед наших клієнтів – заводи-виробники сільсько-
господарської техніки, торговельні та сервісні органі-
зації, сільгоспвиробники та фермерські господарства. 
Також ми пропонуємо нашим клієнтам: хрестовини 
карданных валів; сільгосп шарніри (шарніри Гука); 
адаптери (перехідники); запобіжні муфти; ширококут-
ні шарніри (ШРУСи); інші елементи карданних валів 
(шліцеві вали, опори, вилки, фланці, підшипники, 
втулки, телескопічні елементи).
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ДІОНІС ВЕСТ, ТОВ
Адреса: вул. Польова 57 Б, м. Львів, 79024
Тел: +380672771101
e-mail: dzhmil.com@gmail.com
dzhmil.com

Продукція: сушені фрукти (чіпси), ягоди, овочі.

DIONYSUS WEST, LLC
Address: street Polova 57 B, Lviv, 79024
Tel: +380672771101
e-mail: dzhmil.com@gmail.com
dzhmil.com

Products: dried fruits (chips), berries, vegetables.

ДМТЗ, ТОВ
Адреса: Україна, 49057, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, пр.Хмельницького Богдана,  
будинок 180
Тел: +380567850018
e-mail: info.tdtz@gmail.com
https://alltractors.com.ua

Оптова та роздрібна  торгівля сільськогосподарськими 
машинами й устаткованням марки ДМТЗ та інші.

DNIPRO MECHANO TRACTOR 
FACTORY, LLC
Address: Ukraine, 49057, Dnipropetrovsk region, 
Dnipro city, ave. Khmelnytsky Bohdan, house 180
Tel: +380567850018
e-mail: info.tdtz@gmail.com
https://alltractors.com.ua

Wholesale and retail trade for agricultural machinery equip-
ment of mark “Dnipro mechano tractor factory “ and other.

ДІМ, САД, ГОРОД, 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 здо-
рові» – 74063; «Квіти України» – 74275; «Виноград. 
Вино» – 40305; «Туризм сільський зелений» – 40307; 
«Чумацький шлях» – 22436; «Яблунька» – 40306; 
«Чарівна казка» (журнал-розмальовка) – 01220; “Бі-
бліотека “Дім,сад,город” – 01222, Журнал «Дім, сад, 
город» видається з 1989 року. Це досвід тисяч садів-
ників, городників, дачників, фермерів; 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 ре-
клама; різноманітні конкурси, лотереї, виставки-яр-
марки в усіх регіонах України.

DIM, SAD, GOROD, CC
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, Tchu-
mazkyj shlyjh, Biblioteka «Dim,sad,gorod», Biblioteka 
Magazine for children :Jablunka,Charivna kazka.
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DOBRA KORIVKA, PE
Address: Ukraine, v. Hungarian
Tel: +380676934444
e-mail: info@mykko.com.ua

Cheese production.

ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК, П
Адреса: Україна, 01042, Київ, вул. Лихачова, 
буд. 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 Україні.   Компанія 
DAT   здійснює  постачання, монтаж  та сервісне обслу-
говування сільськогосподарської техніки та  є офіцій-
ним дилером компаній: Amazone , Krone,  Gaspardo. Та-
кож ми пропонуємо  техніку та обладнання   компаній 
–  Seppi m, Strautmann. Спектр техніки, яку постачає 
компанія DAT охоплює увесь технологічний процес 
роботи на полях, починаючи з підготовки грунту, його 
обробітку, посіву, захисту рослин та ін. Пропонуємо 
техніку для відновлення орних земель, техніку для 
садів, техніку для заготівлі кормів, обладнання ко-
рівників, свинокомплексів, пташників, постачаємо 
обладнання та комплектуючі матеріали для функціо-
нуючих споруд.

DEUTSCHE AGRARTECHNIK, P
Address: Ukraine, 01042, Kiev,  
str. Lykhachova, 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 

ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ПАТ
Адреса: Україна, 51901, м. Кам’янське,  
пр-т Аношкіна, 179
Тел: +380569584535
e-mail: zbut@dzmu.dp.ua
dzmu.dp.ua

ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» – є ві-
тчизняним виробником фосфоровмісних комплексних 
мінеральних добрив. У лінійці продукції підприємства 
двокомпонентні (азотно-фосфорні) NP та трикомпонент-
ні (азотно-фосфорно-калійні) NPK гранульовані добрива 
такі як: NPK(S) 16:16:16(7), NP(S) 10:32(8), NP 12:52, NPK 
10:26:26, NP(S) 20:20(10), та рідкі комплексні добрива РКД 
таких формул як NP(S) 8:22(2), NP(S) 10:30(2).

DNIPROVSKYY PLANT OF 
CHEMICAL FERTILIZERS, PJSC
Address: 179 Anoshkina av, Kamenskoe, 51901, 
Ukraine
Tel: +380569584535
e-mail: zbut@dzmu.dp.ua
dzmu.dp.ua

PJSC “DNIPROVSKYY PLANT OF CHEMICAL FERTILIZERS” 
is a domestic producer of complex mineral fertilizers. 
The company’s products include two-component (ni-
trogen-phosphorus) NP and three-component (nitro-
gen-phosphorus-potassium) NPK granular fertilizers such 
as: NPK (S) 16:16:16 (7), NP (S) 10:32 (8), NP 12:52, NPK 
10:26:26, NP (S) 20:20 (10), and liquid complex fertilizers 
such as NP (S) 8:22 (2), NP (S) 10:30 (2).

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

Виробництво сиру.
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LLC “DOLYA & CO.LTD” – Ukrainian manufacturer of 
professional digital radio communication devices,  
AGENT™ and LYBID™ Company specialization:
• system integration in the telecommunications 

industry;
• design, construction, setup of specialized technological 

and operational radio communication systems, alerts;
• development and production of devices for 

cryptographic and technical information security;

Hundreds of successful projects of varying scale, imple-
mented in Ukraine and abroad over 28 years of activity.

ДОМАШНЯ КУРОЧКА, ФГ, ПП
Адреса: Україна, 12723, Житомирська обл., 
Новоград-Волинський р-н, с. Острожок, 
пров. Колгоспний, 8
Тел: +380414431515
e-mail: fg.dom.kurochka@ukr.net
http://organic-chicken.com.ua

ФГ «Домашня курочка» – сучасне органічне фермер-
ське господарство з європейським обладнанням, в 
якому утримується 18 000 курей-несучок породи Де-
калб Вайт.  У виробництві використовуються виключ-
но органічні корми та вітаміни. Якість та дотримання 
відповідних норм утримання птиці підтверджено 
Сертифікатом Органік Стандарт. Створене у 2019 році, 
господарство впевнено завойовує світові ринки.

HOME CHICKEN  FARM, PE
Address: Ukraine, 8 Kolhospnyi Lane, Ostrozhok 
village,Baraniv district, Zhytomyr region, 12723
Tel: +380414431515
e-mail: fg.dom.kurochka@ukr.net
http://organic-chicken.com.ua

“Home Chicken Farm” – a modern organic farm with Eu-
ropean equipment. Only organic feeds and vitamins are 
used in the production. The quality and compliance with 
the relevant standards of poultry is confirmed by the Or-

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 Strautmann.   The range of equipment that we sup-
ply covers the entire technological process of work in the 
fields from soil preparation, cultivation, plant protection, 
etc. Our company also supplies equipment for the restora-
tion of arable land, equipment for gardens.

ДОЛЯ І КО. ЛТД, ТОВ
Адреса: 01015, Провулок Памви Беринди 4, 
м.Київ, Україна
Тел: +380930076565
e-mail: office@dmr.kiev.ua
dmr.kiev.ua

ТОВ “ДОЛЯ І КО.ЛТД” – український виробник про-
фесійних засобів цифрового радіозв’язку AGENT™ та 
ЛИБІДЬ™. Ексклюзивний партнер Motorola Solutions, 
Thales, Silvus Technologies. Спеціалізація компанії: 
• системна інтеграція в телекомунікаційній галузі; 
• проектування, будівництво, налаштування систем 

спеціалізованого технологічного та оперативного 
радіозв’язку, оповіщення; 

• розробка та виробництво засобів криптографічно-
го та технічного захисту інформації. 

Сотні впроваджених успішних проектів різного рівня і 
масштабу, в Україні та за її межами за 28 років діяль-
ності.

DOLYA&CO.LTD, LLC
Address: 4 Pamvy Beryndy lane, 01015 Kyiv, 
Ukraine
Tel: +380930076565
e-mail: office@dmr.kiev.ua
dmr.kiev.ua
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ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
“ЛИВАРНИЙ ЗАВОД” ТДВ 
“ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬ-
МАШ”, ДП
Адреса: Україна, 55213, Миколаївська обл., 
Первомайськ, вул. Гагаріна, 17
Тел: +380675103720
e-mail: litzavod@i.ua
http://lit-zavod.in.ua

ДП “Ливарний завод” – лідер українського сільсько-
господарського машинобудування по виробництву 
котків польових, освоєно і серійно виробляється понад  
50 моделей  шириною захвату від 2,8 до13,5м. Котки 
поставляються також і на зовнішній ринок, а саме в 
Литву, Латвію, Молдову і Румунію. На ринку Європей-
ського  союзу наша продукція  відома під торговою 
маркою «Голта». Новинки: 
• КЗК «Орлик-6А»; 
• КЗК «Ольвия-6А» – з гідравлічним принципом роз-

кладання та дошками вирівнювання; 
• Водорозподілювач  ВР-4 ємністю 4 м3; 
• КЗШ-6Г-01 – диски «Croskil»; 
• 5ККШ-10Г- коток європейського рівня;  
• КР-6П-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” – the leader of the Ukrainian 
agricultural machinery for the production of field rollers. 
At present, 39 models of field rollers with a working width 
from 2.8 to 13.5 m have been mastered and are mass-
produced. Rollers are also supplied to foreign markets: 

ganic Standard Certificate. Created in 2019, the economy 
is confidently conquering world markets.

ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
ІНСТИТУТУ РИСУ НААН 
УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО
Адреса: 75705, Херсонська обл., Скадовський 
р-н., с. Антонівка, вул. Студентська 11
Тел: +380954523481
e-mail: dpdgrice@gmail.com

Підприємство займається виробництвом оригіналь-
ного, елітного та репродукційного насіння рису, озимої 
пшениці, озимого та ярого ячменю та здійснює фунда-
ментальні та прикладні наукові дослідження в сфері 
селекції та апробації оригінальних високорепродук-
тивних сортів рису

EXPERIMENTAL FARM OF 
RICE INSTITUTE OF THE 
NAAS OF UKRAINE, STATE 
ENTERPRISE
Address: 75705, Kherson region, Skadovsk district, 
village Antonivka, street Student 11
Tel: +380954523481
e-mail: dpdgrice@gmail.com

The company produces original, elite and reproductive 
seeds of rice, winter wheat, winter and spring barley and 
carries out basic and applied research in the field of selec-
tion and testing of original high-yielding varieties of rice.
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ДСВ-УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, м. Київ, бульв. 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 території країни та поза її межами значну участь 
у капіталі видатних компаній, які займаються рос-
линництвом, і має 100% дочірніх підприємств в 
Польщі, Франції, Сполученому Королівстві, Нідер-
ландах, Данії та в тому числі Україні. Більше 600 
робітників залучені до роботи з компанією DSV.Ком-
панія нараховує велику кількість різних станцій з 
виведення нових видів насіння, розташованих в усіх 
кліматичних зонах Європи.

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, produc-
tion and sales of forage and turf grasses, oilseeds, clovers, 
various cover crops, cereals and maize. 1,500 farms pro-
duce 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-strong national and inter-
national 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 

Lithuania, Latvia, Moldova and Russia. In the European 
market, rollers are already known under the brand name 
“Golta”. Promising models: 
• KZK-6P – the most popular roller, 
• KKSH-6G-02 – the exclusive form of a spur of a 

working body; 
• KZSh-6G-02 – disks “Croskil”; 
• 5KKSH-10G – the roller of the European level; 
• “Golta-6” – with boards of alignment; 
• KZK-12.5PT – for the simplified transportation on long 

distances; 
• 4 – the roller is used together with a plow for 

preparation under crops of rape.

ДРУЖКІВСЬКА, 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 84205, Донецька область,  
м. Дружківка, вул. Соборна, 30
Тел: +380626753608
e-mail: info@halva.in.ua
https://cfd-ua.com/

Кондитерська Фабрика «ДРУЖКІВСЬКА» - провідний 
виробник кондитерських виробів в Україні і за кордо-
ном з 1955 року

CONFECTIONERY FACTORY  
DRUZHKIVSKA, LLC
Address: 84205, Donetsk Region, Druzhkivka, 
Soborna str., 30
Tel: +380626753608
e-mail: info@halva.in.ua
https://cfd-ua.com/

Druzhkivska Confectionery Factory has been a leading 
confectionery manufacturer in Ukraine and abroad since 
1955.
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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 forestry
• Machines for loading and unloading

ДЬОЛЕР БУКОВИНА, ТОВ
Адреса: Чернівецька область,  
Кіцманський р-н, с. Мамаївці,  
вул. Кіцманська, 44
Тел: +380673724200
e-mail: bukovina@doehler.ua

Продукція: яблучний концентрат освітлений, яблуч-
ний концентрат неосвітлений, арома яблучна нату-
ральна, вичавки яблучні сухі.

DOEHLER BUKOVINA, LLP
Address: Chernivtsi region, Kitsman district, 
village Mamayivtsi, street Kitsmanskaya, 44
Tel: +380673724200
e-mail: bukovina@doehler.ua

Products: apple concentrate illuminated, apple concentrate 
is not clarified, natural apple aroma, dry apple pomace.

ЕВА-ЛАЙН, ТОВ
Адреса: Україна, Чорноморськ, 
вул. Промислова 1, оф.2
Тел: +380668688141
e-mail: evaline.office@gmail.com
evaline.com.ua

a global presence through our shareholdings, marketing 
organisations and partners around the world.

ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬГОСПТЕХНІКИ, 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 швидкоз`-
ємний фронтальний навантажувач для МТЗ ДубОк-12 
власної розробки, в якому поєднали стандартизовану 
рамку EURO для змінного інструменту та ідеальну 
кінематику стріли, що дозволяє зберегти орієнтацію 
інструменту під час руху стріли. Сотні вдячних по-
купців вже оцінили європейську якість та українську 
ціну навантажувача.Пропонуємо широкий вибір на-
вісного обладнання до телескопічних навантажувачів 
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 лісового господарства.
• Машини вантажно-розвантажувальні.

DUBOVYTSKYY ZAVOD 
SILHOSPTEKHNIKY, LLC
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 
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Компанія «Еверласт» – завод з виробництва спеці-
алізованих автомобільних напівпричепів-цистерн 
і автоцистерн для транспортування різних видів 
вантажів, в тому числі для світлих нафтопродуктів, 
добрив, харчових і хімічних продуктів. Спокій і впев-
неність клієнтів  – наш головний пріоритет. Пропо-
нуючи клієнтам свою компетентність і експертність, 
виражену в виробленій техніці Everlast, ми пропону-
ємо надійне і досконале готове рішення. Ми хочемо, 
щоб наші клієнти були горді тим, що вони користу-
ються технікою Everlast, так само як і ми горді тим, 
що ми її виробляємо.

EVERLAST, LLC
Address: Ukraine, Odessa, 65013, 24V, 
Lokomotivnaya st.
Tel: +380487003580
e-mail: sales@everlast.com.ua
https://everlast.ua/

Everlast is a plant for the production of specialized auto-
mobile tanker semi-trailers and tank trucks for transpor-
tation of various types of cargo, including light oil prod-
ucts, fertilizers, food and chemical products. Peace and 
confidence of customers is our main priority. Offering our 
customers the competence and expertise expressed in the 
manufactured Everlast technology, we offer a reliable and 
perfect ready-made solution. We want our customers to 
be proud to use Everlast, just as we are proud to make it.

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

Консервована продукція.

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 асор-
тимент продукції з EVA, які широко використовивуеть-
ся  в поквсякденному житті. EVA – вспінений полімер, 
який в 5 раз легше гуми и в 4 раза легше ПВХ. Цей вид 
поліолєфіна завдяки високим гігієничним та високими 
амортизуючими якостями використовується в медици-
ні, спорті, взуттєвой промисловості, при виготовлені ди-
тячих играшок та різноманітних 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 pro-
duction 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 rub-
ber and 4 times lighter than PVC. This type of polyolefin due 
to high hygienic and high shock-absorbing qualities is used 
in medicine, sports, the footwear industry, at production of 
children’s toys and various floor coverings.

ЕВЕРЛАСТ, ТОВ
Адреса: Україна, 65013, м.Одеса, 
вул. Локомотивна, 24 В.
Тел: +380487003580
e-mail: sales@everlast.com.ua
https://everlast.ua/
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ЕКВІВЕС, ТОВ
Адреса: Україна, 02094, м.Київ,  
вул. Гната Хоткевича 8, оф.199
Тел: +380674636567
e-mail: tks@ekvives.com.ua
www.ekvives.com

Ми протягом більше 20 років успішно постачаємо ви-
сокоякісне промислове обладнання на території СНД 
в наступні галузі: об’єкти комунального і сільського 
господарства, енергетики, харчової і цементної про-
мисловості, підприємства нафтохімічної галузі, мета-
лургійні комбінати, гірничо-збагачувальні комплекси 
та ін. За цей час ми встигли зарекомендувати себе як 
надійного і стабільного партнера.

EKVIVES, LLC
Address: 8 Hnata Hotkevycha Str., office 199, Kyiv, 
02094, Ukraine
Tel: +380674636567
e-mail: tks@ekvives.com.ua
www.ekvives.com

For over 20 years, we have been successfully supplying 
high-quality industrial equipment in the CIS to the following 
sectors: utilities and agriculture, energy, food and cement 
industries, petrochemical enterprises, metallurgical plants, 
mining and processing facilities, etc. During this time, we 
managed to establish itself as a reliable and stable partner.

ЕКО БЕРРІ, ПП
Адреса: 78124, Івано-Франківська обл., 
Коломийський р-н., с. Тишківці,  
вул. Незалежності, 68
Тел: +380996894777
e-mail: eco_berry@ukr.net
https://ecoberry.com.ua/

Вирощування, переробка та заморожування ягід й 
лісових продуктів.

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

Canned products.

ЕВРОШОК, ТОВ
Адреса: 69018 Україна, м Запоріжжя, 
вул. Поштова 27/29, офіс 56
Тел: +380635330999
e-mail: sales@euroshok.com.ua
https://euroshok.com.ua/

ТОВ “Еврошок” Міжнародна торгово – виробнича 
компанія.  Ми є лідером галузі і надаємо послуги з 
промислового обробітку, обробці і продажу насіння 
часнику.  Свою історію ми почали в 2009 році з посіву 
десяти соток часнику.  З 2019 року є офіційним дис-
триб’ютором на території України іспанських сортів 
часнику і міжнародного виробника техніки для про-
мислового вирощування часнику компанії “J.J.BROCH”.

EUROSHOK, LLC
Address: 69018 Ukraine, Zaporozhye,   
st. Postal 27/29, office 56
Tel: +380635330999
e-mail: sales@euroshok.com.ua
https://euroshok.com.ua/

LLC “Euroshock” International trade and production com-
pany.  We are an industry leader and provide services for 
the industrial cultivation, processing and sale of garlic 
seeds.  We started our history in 2009 by sowing ten acres 
of garlic.  Since 2019 we are the official distributor in the 
territory of Ukraine of the Spanish grades of garlic and the 
international producer of equipment for industrial cultiva-
tion of garlic of the J.J.BROCH company.
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ЕКО-КАРПАТИ, ФГ
Адреса: 77514, Україна,  
Івано-Франківська область, Долинський район 
село Рахиня, вул. Голейко будинок 7
Тел: +380990530867
e-mail: eko-karpaty@ukr.net
www.eko-karpaty.agrobiz.net/

Виробництво сиру козячого.

ECO-CARPATHIANS, FARM
Address: 77514, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, 
Dolyna district Rakhynia village,  
Goleyko street house 7
Tel: +380990530867
e-mail: eko-karpaty@ukr.net
www.eko-karpaty.agrobiz.net/

Production of goat cheese.

ЕКО-ЛАТ, ТОВ
Адреса: м.Чернівці, вул. Коломийська, 4-А
Тел: +380995108505
e-mail: apollo.tania@gmail.com

Продукція: молоко, сир, сметана, кефір, ряжанка, 
йогурт, молоко, кефір, йогурти, сметана, сир, масло, 
фета, ковбасний сир та янтар.

ECO-LAT, LLP
Address: Chernivtsi, Kolomyia Street, 4-A
Tel: +380995108505
e-mail: apollo.tania@gmail.com

Products: milk, cheese, sour cream, kefir, fermented milk, 
yogurt, milk, kefir, yogurt, sour cream, cheese, butter, 
feta, sausage and amber.

ECO BERRY, PE
Address: 78124, Ivano-Frankivsk region,  
Kolomyia district, village Tyshkivtsi,  
68 Nezalezhnosti Street
Tel: +380996894777
e-mail: eco_berry@ukr.net
https://ecoberry.com.ua/

Growing, processing and freezing of berries and forest 
products.

ЕКО ТЕРМ, ТОВ
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Ямська 72, оф.201
Тел: +380687967979
https://eco-term.com.ua/

Вибір  теплогенератора Eco-term – це вибір для швид-
кого сушіння зібраного урожаю та забезпечення його 
швидкої реалізації, дбайливого господарювання та 
здоров’я бізнесу у фермерському господарстві, для 
забезпечення екологічних норм праці та збереження 
чистого навколишнього середовища

ECO TERM, LLC
Address: 03150, Kyiv, street Yamska 72, office 201
Tel: +380687967979
https://eco-term.com.ua/

The choice of the Eco-term heat generator is a choice for 
fast drying of the collected harvest and maintenance of 
its fast realization, careful management and health of 
business in a farm, for maintenance of ecological norms of 
work and preservation of a clean environment.
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ical development of agriculture of Ukraine and saving of 
ecology and health of nation.

ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ, ТОВ
Адреса: Україна, 49055, м.Дніпро, вул.Титова, 
буд.6, приміщення 4
Тел: +380567909316
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 street, 6/4
Tel: +380567909316
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-
тротехнічної продукції: електродвигуни, редуктори 
черв’ячні і планетарні, промислові вентилятори, пе-
ретворювачі частоти. Виготовлення шаф управління, 
програмування контролерів.

ЕКОМ, СОК
Адреса: Україна, 77042, Івано-Франківська обл., 
с.Чесники
Тел: +380964543142
e-mail: agropromif3@gmail.com

Виробництво екологічно чистих сирів.

EKOM, AGRICULTURAL 
SERVICE COOPERATIVE
Address: Ukraine, 77042, Ivano-Frankivsk region, 
Chesnyky village
Tel: +380964543142
e-mail: agropromif3@gmail.com

Production of environmentally friendly cheeses.

ЕКСКЛЮЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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 ресурсозбері-
гаючих технологій, які сприяють високотехнологічно-
му розвитку сільського господарства України і збере-
женню екології і здоров’я нації.

EXCLUSIVE TECHNOLOGIES
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 re-
sources-saving technologies that aid to highly technolog-
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“Elvorti” JSC25006, Ukraine, city Kropyvnitskiy, E.
Chikalenka str, 1phone 0 (800) 752-452, (+380522) 35-
61-25www.elvorti.comSpare parts storephone 0 (800) 
752-452, +38 (0522) 35-61-24 Internet-shophttp://
www.shopelvorti.com”Elvorti” company is a leading 
producer of seeding and tillage equipment in Ukraine 
and Eastern Europe.Produces more than 40 titles of 
high-quality products, Elvorti considered all customers 
requirements.”Elvorti” cooperates with the main opera-
tors of the agricultural machinery market in 15 countries 
of Europe and Asia.

ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ, ТОВ
Адреса: Україна, 03151, Київ,  
проспект Повітрофлотський, буд. 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.

ЕНЕРГОБІЗНЕС, ТОВ
Адреса: Україна, 04080, Київ, 
вул. Костянтинівська, 59/5, оф. 37
Тел: +380672504132
e-mail: peter@e-b.com.ua
http://e-b.com.ua/

ELECTROBRIDGE, LLC
Address: Ukraine, 01013, Kyiv, Strojindustryi str., 9
Tel: +380675059076
e-mail: elektro@unirais.com.ua
www.unirais.com.ua

The official dealer of the Belarusian manufacturer of elec-
tric motors OJSC “Polissyaelektromash” in Luninets city. 
Official service-integrator of industrial automation OVEN. 
The official distributor of CHINT industrial contact equip-
ment. Design and manufacture of control panels for dryers 
working on biofuels or gas with subsequent maintenance. 
Sale of reducers and fans.

ЕЛЬВОРТІ, АТ
Адреса: Україна, 25006, Кропивницький,  
вул. Е. Чикалека, 1
Тел: +380522356140
e-mail: ex@elvorti.com
www.elvorti.com

Компанія «Ельворті» – провідний виробник посів-
ної та грунтообробної техніки на території України 
і Східної Європи.Виробляє більше 40 найменувань 
високоякісної продукції з урахуванням всіх вимог 
аграріїв.«Ельворті» співпрацює з основними опера-
торами ринку сільгосптехніки з 15 країн Європи та 
Азії.АТ «Ельворті»25006, Україна, м.  Кропивницький, 
вул. Є. Чикаленка, 1тел. 0 (800) 752-452, (+380522) 35-
61-25 www.elvorti.comМагазин запасних частинтел.  
0 (800) 752-452, +38 (0522) 35-61-24 Інтернет магазин 
http://www.shopelvorti.com

ELVORTI, JSC
Address: Ukraine, 25006, Kropyvnitskiy,  
E.Chikalenka str, 1
Tel: +380522356140
e-mail: ex@elvorti.com
www.elvorti.com
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ЕНЗИМ, ПРАТ
Адреса: Україна, Львів, вул. Личаківська, 232
Тел: +380322989801
e-mail: secretary@enzym.lviv.ua

Виробництво дріжджів та добавок.

ENZYME, PJSC
Address: Ukraine, Lviv, street Lychakivska, 232
Tel: +380322989801
e-mail: secretary@enzym.lviv.ua

Production of yeast and additives.

ЄВРОПА АРМ СПОРТ, ТОВ
Адреса: Україна, 03113 м.Київ.  
вул.Дегтярівська, 39
Тел: +380674736639
e-mail: melehin.s@sporting.com.ua
https://ibis.net.ua/

«ІБІС» – найбільший вітчизняний оператор з оптової 
та роздрібної торгівлі товарами для полювання, ри-
боловлі та активного відпочинку, загальновизнаний 
лідер галузі і провідний постачальник на український 
ринок продукції найвідоміших світових виробників. 
Асортимент товарів, представлений в магазинах ме-
режі «ІБІС», складається з більш ніж 80 000 наймену-
вань товарів від 715 провідних виробників світу.

EUROPA ARM SPORT, LLC
Address: 39 Dehtiarivska Street, Kyiv, Ukraine, 
03113
Tel: +380674736639
e-mail: melehin.s@sporting.com.ua
https://ibis.net.ua/

IBIS is the largest domestic operator in the wholesale and 
retail trade of goods for hunting, fishing and outdoor ac-
tivities, a recognized industry leader and a leading suppli-

«ЕнергоБізнес» – щотижневий спеціалізований жур-
нал за тематикою паливно-енергетичного комплексу. 
Створений у 1997 році. Зміст журналу становлять: 
• «енергетичні» події тижня в Україні та за кордоном;
• оперативна інформація, аналітичні огляди та ко-

ментарі фахівців;
• ексклюзивна інформація про обсяги видобування 

й поставки вугілля;
• статистика виробництва та ціни на енергоносії;
• рішення НКРЕКП (про тарифи, видані ліцензії тощо);
• законодавчі та нормативні акти, що регламен-

тують діяльність ПЕК.Щоденний електронний 
додаток «ЕнергоБізнес–новини» – це оперативна 
інформація на 11.00 поточного дня. Включає:

• щоденні зведення новин паливно-енергетичного 
комплексу;

• щоденні статистику та ціни (в т.ч. на нафту та на-
фтопродукти в Європі).

ENERGOBUSINESS, LLP
Address: Ukraine, 04080, Kyiv, Kostyantinivska St., 
59/5, of. 37
Tel: +380672504132
e-mail: peter@e-b.com.ua
http://e-b.com.ua/
Founded in 1997, Energobusiness is a weekly magazine 
about fuel and energy. It contains:
• energy events of the week in Ukraine and overseas;
• on-line information, industry surveys and reviews, 

expert comments;
• exclusive information about the volumes of coal 

production and supply;
• production statistics and energy carriers’ prices;
• resolutions passed by National Energy Regulation 

Commission (about tariffs, licenses etc.)
• legislative and normative acts.A daily electronic 

appendix Energobusiness-news is rapid information 
for 11.00 current day including:

• daily news reports of fuel and energy;
• daily statistics and prices (including oil and oil products 

in Europe).
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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 має свої представництва в  
Великобританії, Південній Африці, Польщі та Україні. Ми 
пропонуємо карданні вали та їх елементи для автомобі-
лів, позашляховиків, автобусів та сільськогосподарської 
техніки: хрестовини, пластиковий захист, труби, широ-
коугольні шарніри, вилки, фланці, муфти, адаптери...

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 has branches throughout 
the world: UK, South Africa, Poland and Ukraine. We offer 
driveshafts and their components for cars, buses and agri-
cultural machinery: universal joints, plastic protection, tubes, 
wide-angle joints, yokes, flanges, clutches, adapters...

er to the Ukrainian market of products from the world’s 
most famous manufacturers. The assortment of goods 
presented in the stores of the IBIS chain consists of more 
than 80,000 items of goods from 715 leading manufactur-
ers of the world.

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 поставляємо 
нашим клієнтам.  Будь-коли, наші кваліфіковані сер-
вісні інженери готові виїхати в господарство для усу-
нення неполадок та комп’ютерної діагностики Вашої 
техніки. Також, у нас Ви можете придбати оригінальні 
запасні частини на всю техніку, яку ми пропонуємо.

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 
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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!

ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ, ЗАТ
Адреса: м.Житомир, вул.Покровська ,67
Тел: +380412418324
e-mail: info@zt-ls.com

Виробництво кондитерської продукції:  цукерки в 
коробках, глазуровані і неглазуровані цукерки, шоко-
ладні цукерки-снеки, шоколадно-вафельні цукерки, 
печиво, вафлі, фадж, зернові батончики. Для людей, 
які змушені обмежувати себе у споживанні цукру, ко-
ндитерська фабрика «Житомирські ласощі» пропонує 
лінійку дієтичних солодощів.

ZHYTOMYR LASOSHCHI, 
CJSC
Address: 67 Pokrovska St., 10003, Zhytomyr, 
Ukraine
Tel: +380412418324
e-mail: info@zt-ls.com

Confectionary manufacturer “Zhytomyr Lasoschi”Now-
adays, the factory has 7 workshops and 27 production 
lines. It produces candies in boxes, chocolate bars, glazed 
and unglazed candies, chocolates, snacks, chocolate wafer 
candies, cookies, waffles, fudge, cereal bars, cereal and 
and sugar free products.

ЖИТОМИРСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ТОВ
Адреса: 10025, вул. Сергія Параджанова, 
буд.127, м. Житомир, Україна
Тел: +380412482566
e-mail: secretar1.zmk@gkaliance.com
zhmk.com.ua

Виробництво ковбасної та м’ясної продукції.

ZHYTOMYR MEAT FACTORY, 
LLP
Address: 10025, Zhytomyr, SergeyParajanovast., 
127, Ukraine
Tel: +380412482566
e-mail: secretar1.zmk@gkaliance.com
zhmk.com.ua

Production of sausage and meat products.

ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД, АТ
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 традиціям 
дозволяє нам завжди та в усьому бути на крок попере-
ду – ми працюємо для споживачів!
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ified professionals work here.At the present time manu-
facturer works on the productions of shells and pistons to 
engines of agricultural machinery of foreign production.

ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
Адреса: Україна, 42500, Сумська обл.,  
смт. Липова Долина, вул. Русанівська, 17
Тел: +380503120828
e-mail: market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

ТОВ “Завод Кобзаренка» виробник №1 тракторних 
причепів в Україні виготовляє: 
• тракторні причепи 2,5-39 т. 
• автомобільні алюмінієві причепи 50-90 м3 
• бункери-перевантажувачі 9-50 м3  
• напівпричепи-цистерни 6- 36 м3 
• самозавантажувальні тюковози 
• розкидачі міндобрив 
• зерно-пакувальна техніка 
• завантажувачі/розвантажувачі вагонів – шнеки, 

стрічкові транспортери 
• відвали та ковші 

Діє Державна компенсація 25%!  Власний автопарк 
в Україні – бiльше 30 одиниць рiзних транспортних 
засобів, забезпечує швидку доставку продукції до клі-
єнта та своєчасну поставку комплектуючих з України 
та Європи.

ZAVOD KOBZARENKO, LTD
Address: Ukraine, 42500, Lypowa Dolyna, 
Rusaniwska str., 17
Tel: +380503120828
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 

ЗАВОД ДВИГУН, ПП
Адреса: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Покровська, 4
Тел: +380674175455
e-mail: zavoddvygun1993@gmail.com
http://zdvigatel.com/ , https://forsar.com.ua

Виробництво поршнів, гільз, циліндро-поршневих 
комплектів, поршневих пальців і водяних насосів до 
автотракторної техніки. Завод має акредитовану ла-
бораторію хімічного аналізу для забезпечення контр-
олю якості сплаву та готової продукції.В механічних 
цехах проводится обробка відливок поршнів, гільз, 
циліндрів та водяних насосів на верстатах з числовим 
програмним забезпеченням, що дозволяє отрима-
ти високу якість продукції, що випускається.У цехах 
працюють кваліфіковані конструктори, токарі, фрезе-
рувальники, слюсарі-інструментальники.В даний час 
ведуться пусконалагоджувальні роботи по виготов-
ленню гільз і поршнів до двигунів сільськогосподар-
ської техніки іноземного виробництва.Компанія має 
власне сільськогосподарське підприємство, де тестує 
свою продукцію на полях.

ZAVOD DVIGATEL, РЕ
Address: 72312, Ukraine, Zaporozhye region, 
Melitopol, Pokrovskaya, 4
Tel: +380674175455
e-mail: zavoddvygun1993@gmail.com
http://zdvigatel.com/,  https://forsar.com.ua

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 work-
shops 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 qual-
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ZAVOD OPTIKON, LCC
Address: Ukraine, f Balta,Shevchenko str. 15
Tel: +380675587377
e-mail: Optikon@meta.ua
https://zavod-optikon.com.ua/

LCC “Zavod Optikon” – an active participant of the market 
of agricultural technics. The company started its activity 
in 2004, using for the successful start the high innovative 
and scientific potential of professionals in the field of 
development and production of agricultural machinery. 
Today, the company successfully sells high-quality prod-
ucts in the market of Ukraine and the CIS, which includes 
reversible plows, deep plows and seeders. Own produc-
tion and application of the latest generation allows to 
provide unique consumer properties of products with an 
affordable price for the end user. The products meet all the 
requirements and existing quality standards adopted on 
the territory of Ukraine and the EU, certified in accordance 
with the requirements of technical regulations.

ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
Адреса: Україна, 45606, Волинська обл., 
Луцький р-н, с.Рованці, вул. Веселкова 54А
Тел: +380332282032
e-mail: zat-1@ukr.net
www.zatechnica.com.ua

Компанія “Захід-Агро-Техніка” пропонує: 
• причепи, зерноперевантажувачі, перевантажувачі 

буряка та розкидачі органічних добрив Hawe, Ні-
меччина; Conow, Німеччина;

• кормозаготівельна техніка фірми Krone, Німеччина; 
• ґрунтообробна та посівна техніка від фірми 

Köckerling, Німеччина; 
• ґрунтообробна техніка від фірми ROLMAKO, Польща;
• техніка для внесення мінеральних добрив фірми 

RAUCH, Німеччина;
• ґрунтообробна техніка від фірми ALPEGO, Італія.
• посівна техніка від фірми Mater Macc, Італія. 

• 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, 
that provides quick delivery of production to client 
and timely delivery of components from Ukraine and 
Europe.

ЗАВОД ОПТИКОН, ТОВ
Адреса: Україна, Одеська обл., Балта, 
вул. Шевченка 15
Тел: +380675587377
e-mail: Optikon@meta.ua
https://zavod-optikon.com.ua/

ТОВ «Завод Оптикон» – активний учасник ринку сіль-
госптехніки. Компанія почала свою діяльність у 2004 
році,використовуючи для успішного старту високий 
інноваційний і науковий потенціал професіоналів в 
сфері розробки і виробництва сільгосптехніки. Сьогодні 
компанія успішно реалізує на ринку України та СНД ви-
сокоякісну продукцію,до складу якої входять оборотні 
плуги,глибокорозпушувачі та сівалки. Власне вироб-
ництво і застосування останнього покоління дозволяє 
забезпечити унікальні споживчі властивості продукції з 
прийнятною ціною для кінцевого споживача. Продукція 
відповідає всім вимогам та існуючим стандартам яко-
сті,прийнятим на території України та ЄС,сертифікована 
відповідно до вимог технічних регламентів.
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діяльності є виробництво прикочуючих коліс до вітчиз-
няної та імпортної сільськогосподарської техніки. Виго-
товляємо та реалізуємо 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 клієн-
та та професійну консультацію у виборі продукції.

WEST – PROM, LLC
Address: Ukraine, 76009, Ivano-Frankivsk,  
street 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 man-
ufacture and sell high-quality component parts, in particu-
lar 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 pro-
fessional advice in the selection of products.

ЗАХІДНИЙ РАВЛИК, ФГ
Адреса: Україна,Львівська обл., 
Пустомитівський р-н , вул. І. Сірка, 4
Тел: +380502238278
e-mail: zakhidnyy.ravlyk@gmail.com
zakhidnyy-ravlyk.com

Розведення та продаж равликів.

ZAKHIDNYY RAVLYK, PE
Address: Ukraine, Lviv region, Pustomyty district, 
st. I. Sirka, 4
Tel: +380502238278
e-mail: zakhidnyy.ravlyk@gmail.com
zakhidnyy-ravlyk.com

Breeding and sale of snails.

• фронтальні навантажувачі фірми Stoll, Німеччина.
• кормозмішувачі Siloking, Німеччина.

Захід-Агро-Техніка забезпечує гарантійне та після-
гарантійне обслуговування імпортної с-г техніки, а 
також пропонує запасні частини, мастило, шпагат та 
сітку для тюкування сіна та соломи.

ZAHID-AGRO-TECHNIKA, LLC
Address: str. Veselkova 54A, 45-606 Rovantsi  
Volyn Region, Ukraine
Tel: +380332282032
e-mail: zat-1@ukr.net
www.zatechnica.com.ua

Die Firma “ Zahid-Agro-Technika “ bietet:
• Anhänger, Getreidelader, Rübenverarbeiter und Bio
• Streuer Hawe, Deutschland; Conow, Deutschland;
• Futtererntemaschinen von Krone, Deutschland;
• Maschinen zum Kultivieren und Säen von Saatgut aus 

Köckerling, Deutschland;
• Bodenmaschinen der Firma ROLMAKO, Polen;
• RAUCH Mineraldünger-Technologie, Deutschland;
• Bodenausrüstung von ALPEGO, Italien.
• Sämaschinen von Mater Macc, Italien.
• Frontlader von Stoll.
• Siloking Futtermischer, Deutschland.

Die West-Agro-Technik gewährleistet den Garantie- und 
Nachgarantieservice von importierten Landmaschinen 
sowie Ersatzteile, Schmiermittel, Bindfäden und ein Netz 
zum Spucken von Heu und Stroh.

ЗАХІД-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/

ТОВ “Захід – Пром” є заводом-виробником гумо-тех-
нічних та пластмасових виробів. Основним напрямком 
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«ЗЕРНО» – всеукраїнський журнал сучасного агро-
промисловця. Друк – повнокольоровий, загальний 
тираж –  13000 екз., обсяг 162-300 стор. Унікальний 
аграрний журнал, який не має аналогів ні в СНД, ні в 
Європі. Найкращі здобутки світу – в українські госпо-
дарства! Ексклюзивні матеріали високої практичності, 
які дають ефективні інструменти агропромисловцям 
та фермерам та розширюють їх світогляд.

ZERNO, PUBLISHING HOUSE, 
LLP
Address: 13-B Kyrylivska Str, Kyiv, Ukraine
Tel: +380675045945
e-mail: larisa.rzh@gmail.com
zerno-ua.com

Agricultural journal ZERNO is a specialized all Ukrain-
ian agribusiness edition. Print – full-color, circulation 
– 13000 copies, consist of 162-300 pages. A unique 
agrarian magazine that has no analogs either in CIS or 
in Europe. The best achievements of the world – into 
Ukrainian farms! Exclusive materials of high practicality 
giving effective tools to producers and farmers and wid-
ening their outlook.

ЗЕРНОВИК, ТОВ
Адреса: Україна, 27100, Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, 
вул. ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 33
Тел: +380525122794
e-mail: zernovik2018@ukr.net

Вирощування зернових і технічних культур.

ЗЕРНАРІ, ТОВ
Адреса: Україна, 28000, м.Олександрія,  
вул.Садова, 1
Тел: +380523572277
e-mail: info@zernari.com.ua
https://zernari.com.ua

«Зернарі» входить до групи компаній «Агродар ЛТД», 
яка з 2000 року активно розвивається у центральних 
областях України. Маючи в управлінні більше ніж 
15 000 га землі, на якій дбайливо вирощується зерно, 
більш ніж 400  досвідчених працівників, 3 сертифіко-
ваних елеватора загальною потужністю 108 000 тон та 
15-річний досвід міжнародної торгівлі група компаній 
«Агродар ЛТД» впевнено займає гідне місце серед 
ланки українських виробників та експортерів.

ZERNARI, LLP
Address: Ukraine, 28000, Olexandria,  
Sadova Street, 1
Tel: +380523572277
e-mail: info@zernari.com.ua
https://zernari.com.ua

Zernari is part of the Agrodar LTD group of companies, 
which has been actively developing in the central regions 
of Ukraine since 2000. Managing more than 15,000 hec-
tares of land on which grain is carefully grown, more than 
400 experienced workers, 3 certified elevators with a total 
capacity of 108,000 tons and 15 years of experience in 
international trade, the Agrodar LTD group of companies 
confidently occupies a worthy place among Ukrainian 
manufacturers and exporters.

ЗЕРНО, ТОВ
Адреса: Кирилівська (Фрунзе) вул. 13Б, м.Київ
Тел: +380675045945
e-mail: larisa.rzh@gmail.com
zerno-ua.com
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ЗЕРНОТОК-АГРО, ТОВ
Адреса: м. Житомир., вул. Металістів, буд.13, 10001
Тел: +380671235384
e-mail: tovzernotokagro@gmail.com
https://zernotok-agro.business.site/

Будівництво нових зерноочисних комплексів “з нуля і 
під ключ” ЗАВ-10,ЗАВ-20,ЗАВ-40 з продуктивністю по 
очищенню зернових культур Сепараторами БЦС від 25, 
50 і 100 т/год. Реконструкція існуючих комплексів зі змі-
ною обладнання. Виготовлення та поставка комплек-
туючих до обладнання.Виготовляємо Зерносушильні 
комплекси продуктивністю від 5 т/год. на різних видах 
палива: тверде(дрова, солома, зерновідходи, щепа, пе-
лети), газ (природній і скраплений) та дизель.

ZERNOTOK-AGRO, LLC
Address: Zhytomyr, street Metalists, building 13, 
10001
Tel: +380671235384
e-mail: tovzernotokagro@gmail.com
https://zernotok-agro.business.site/

Construction of new grain cleaning complexes “from 
scratch and turnkey” ZAV-10, ZAV-20, ZAV-40 with pro-
ductivity on cleaning of grain crops by BCS Separators 
from 25, 50 and 100 t / h. Reconstruction of existing com-
plexes with equipment change. Production and delivery 
of accessories to the equipment. We make grain-drying 
complexes with a productivity from 5 t / h. on different 
types of fuel: solid (firewood, straw, grain waste, wood 
chips, pellets), gas (natural and liquefied) and diesel.

ЗЕТТА ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 49019, м. Дніпро,  
вул. Набережна Заводська, буд. 19 Д
Тел: +380675058935
e-mail: zakaz@zettagroup.com.ua
https://zettagroup.com.ua

ZERNOVYK, LLC
Address: Ukraine, 27100,  
Kirovograd region, Novoukrainsky district,  
city Novoukrainka, LOBANOVSKOGO STREET,  
building 33
Tel: +380525122794
e-mail: zernovik2018@ukr.net

Growing vegetables and melons, roots and tubersGrowing 
other seasonal cropsGrowing of seeds and stone fruits.

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: ”ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕЛЕ-
ВАТОРИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА”. Ми постав-
ляемо найсучасніше європейське обладнання для 
елеваторів України. Це – енергозберігаючі зерносу-
шарки з Італії, зерносховища з Іспанії та транспортне 
обладнання – кращих італійських виробників. Всі 
роботи по закупівлі обладнання, проектні монтажні , 
пусконалогоджувальні роботи виконуються нашими 
спеціалістами “під ключ” та в стислі строки. Співпраця 
з нашою компанією забезпечить найкраще вкладення 
Ваших інвестицій в аграрний бізнес.

GRAIN COMPLEX & 
SYSTEMS, LLC
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.
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ЗОЛОТИЙ КОРОВАЙ, ТОВ
Адреса: Житомир, вул.Радонова, 11
Тел: +380412487878
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 натуральна 
сировина місцевого виробництва, без хімічних доба-
вок, поліпшувачів і консервантів за традиційною кла-
сичною технологією.

ZOLOTIY KOROVAI, LTD
Address: Zhytomyr, Radonov str., 11
Tel: +380412487878
e-mail: bread@bread.zt.ua

Zolotіy korovaі – one of the largest manufacturers of bak-
ery 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

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 кондиціону-
вання, а також автономних систем опалення і перед-
пускового 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 додатко-
вого обладнання (автокондиціонерів, транспортного 

Зетта Груп є виробником запасних частин до імпорт-
ної агротехніки, які постійно є в наявності на нашому 
складі, та надає послуги вищої якості у сфері токар-
но-фрезерних робіт на станках з ЧПУ. Технічні можли-
вості дозволяють виготовляти деталі різної складності 
за кресленнями, ескізами та 3D моделями замовника.

ZETTA GROUP, LLC
Address: Ukraine, 49019, Dnipro,  
Naberezhnaya Zavodskaya, 19 D
Tel: +380675058935
e-mail: zakaz@zettagroup.com.ua
https://zettagroup.com.ua

Zetta Group is a manufacturer of spare parts for import 
farm machinery and provides customers with the highest 
level services in the field of CNC lathe and milling works. 
Technical capabilities of the company make it possible to 
manufacture parts with different complexity by drawings, 
sketches and 3D models.

ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА 
ФАБРИКА, ПРАТ
Адреса: Україна, 63460, смт. Слобожанське, 
вул. Балаклійське шосе, буд. 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.
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IVECO UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 01015, Kyiv,  
Leiptsigska Street 15A, BC “Toronto”, 5 floor
Tel: +380503524456
e-mail: olga.petruk@cnhind.com
https://iveco.ua

IVECO UKRAINE LLC has been operating in the Ukrainian 
markets since 1996. The main objectives of the compa-
ny: selling vehicles of the entire IVECO lineup, including 
chassis, vans, tractors, road and off-road vehicles. In ad-
dition, 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, буд.19
Тел: +380503361352
e-mail: idel@ukr.net
www.idel.net.ua

Продаж зварювального устаткування і матеріалів.

IDEL, PE
Address: Ukraine, 65011, Odessa, str. Osipova, b. 19
Tel: +380503361352
e-mail: idel@ukr.net
www.idel.net.ua

Welding equipment and materials.

ІЗЮМСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ПАТ
Адреса: Україна, 64319, с. Капитолівка
Тел: +380574356845
e-mail: izum.khp@pzcu.gov.ua
http://ikhp.com.ua

холодильного обладнання, автономних опалювачів і 
передпускових підігрівачів)

ZUM, LLC
Address: Ukraine, 02232, Kyiv,  
st. 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 supply-
ing 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)

ІВЕКО УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 01015, м.Київ,  
вул. Лейпцизька 15А, БЦ “Меркс”, 5 пов.
Тел: +380503524456
e-mail: olga.petruk@cnhind.com
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, магістраль-
ні тягачі, дорожні і позашляхові автомобілі. Крім 
цього, підприємство займається поставками всіх 
необхідних запчастин і наданням сервісних послуг 
через дилерську мережу. На сьогоднішній день, 
ІВЕКО УКРАЇНА пропонує своїм клієнтам надійні, 
економічні і адаптовані для роботи в Україні ав-
томобілі сімейства Daily, EuroCargo, Stralis, S-WAY, 
Trakker, T-WAY.
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ІМ. ФРУНЗЕ, ПП
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 ).

IM. FRUNZE, PE
Address: Ukraine, 62232, Pisarivka
Tel: +380576499525
e-mail: svk-f@i.ua

Growing of crop products (grain and industrial crops). 
Growing livestock products (milk, meat).

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  – компанія, яка почала 
свою діяльність в 2010 р. За час нашої роботи ми отри-
мали репутацію надійного партнера і постачальника 
високоякісних матеріалів і обладнання. Ми пропону-
ємо: 
1. Фотосепаратори; 
2. Рентгендетектори X-ray; 
3. Пакувальне обладнання; 
4. Мішкозашивочна нитка; 
5. Фільтрувальні матеріали для фільтрації рідин і по-

вітря; 
6. Пакувальні мішки Bag-In-Box і обладнання.

Виробництво збалансованих комбікормів для всіх 
видів сільськогосподарських тварин, а також надання 
послуг із приймання, доведення якості до базисних 
кондицій, зберігання і відвантаження зерна та насіння 
олійних культур.

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

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 та виробництво обладнання призначе-
ного для фермерського сектора для охолодження, 
переробки та зберігання молочних продуктів, а також 
комплектуючих запчастин до них.

IKR GROUP, LLC
Address: Ukraine, Rivne region, Rivne, street. 
Kurchatov, 18 a
Tel: +380978468986
e-mail: sales@ikrtech.com.ua
https://ikrtech.com.ua/

Distribution and production of equipment for cooling, 
processing and storage of dairy products, as well as com-
ponents for them, intended for the farming sector.
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ІН ФОРС ГРУП, ТОВ
Адреса: 08140, КИЇВСЬКА обл., КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, с. БІЛОГОРОДКА, 
вул. БОГАТИРСЬКА, БУДИНОК 2Б
Тел: +380800331311
e-mail: office@in-force.group
in-force.group

Ін Форс Груп – це мережа дилерських центрів у ба-
гатьох областях України, яка дозволяє  фахівцям 
компанії надавати  якісний сервіс та забезпечу-
вати післяпродажне обслуговування  техніки  із 
використанням оригінальних   запасних частин, 
мастил, витратних матеріалів та аксесуарів для най-
відоміших брендів сільськогосподарської техніки.                                                                                       
В портфоліо компанії такі бренди сільськогосподар-
скої техніки та обладнання як Мassey Ferguson, OLIMAC, 
Egritech,  Precision Planting.

IN FORCE GROUP, LLC
Address: 08140, KYIV REGION, KYIV-
SVYATOSHYNSKY DISTRICT, village BILOGORODKA, 
BOHATYRSKA STREET, BUILDING 2B
Tel: +380800331311
e-mail: office@in-force.group
in-force.group

In Force Group is a network of dealer centers in many 
regions of Ukraine, which allows the company’s spe-
cialists to provide quality service and provide af-
ter-sales service of equipment using the original spare 
parts, oils, consumables and accessories for the most 
famous brands of agricultural machinery. The compa-
ny’s portfolio includes such brands of agricultural ma-
chinery and equipment as Massey Ferguson, OLIMAC, 
Egritech, Precision Planting.

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  started its business 
since 2010. We got a reputation of reliable partner and 
supplier of high-quality products and equipment. We 
offer: 
1. Color sorters; 
2. X-RAY Detector; 
3. Packing equipment; 
4. Filter materials for dry and wet filtration.

ІМПЕРАТИВ, ТОРГОВИЙ 
БУДИНОК, ТОВ
Адреса: 61033, м. Харків,  
в’їзд Вологодський 2-й, будинок 6,  
офіс 407
Тел: +380970213213
e-mail: sales@imp-frp.com
imp-frp.com

Виробництво композитної арматури та сітки.

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).
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ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ 
ЕКОНОМІКИ, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 03127, м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 10
Тел: +380442584321
e-mail: pd@iae.org.ua
http://www.iae.org.ua/

ННЦ “Інститут аграрної економіки” – науковий центр 
з розробки економічних основ формування аграрної 
політики в Україні, актуальних проблем теорії і прак-
тики розвитку аграрного сектору, організації впрова-
дження у виробництво досягнень економічної науки, 
здійснення координації досліджень та підготовки нау-
кових кадрів. Інститут здійснює наукове забезпечення 
за такими напрямами: розвиток сільських територій, 
аграрного підприємництва і кооперації; організація, 
прогнозування та управління сільськогосподарським 
виробництвом; розвиток земельних відносин і фор-
мування ринку земель; розвиток аграрного ринку та 
його інфраструктури; формування ринку матеріаль-
но-технічних ресурсів та інноваційне забезпечення 
аграрного виробництва; фінансове, інвестиційне й 
облікове забезпечення.

INSTITUTE OF AGRARIAN 
ECONOMICS, NATIONAL 
SCIENTIFIC CENTRE, STATE
Address: Ukraine, 03127, Kyiv,  
Geroiv Oborony st., 10
Tel: +380442584321
e-mail: pd@iae.org.ua
http://www.iae.org.ua/

NSC “Institute of Agrarian Economics” – is a scientific cen-
tre that works out basic guidelines for the development of 
agrarian policy of Ukraine, provides profound researches 
on practical and theoretical scientific problems of agri-
cultural sector, organizes practical implementation of 

ІНВЕСТЛАБ, ТОВ
Адреса: Україна, 04073, Київ,  
пр. Степана Бандери, 16-Б
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: prospect Stepana Bandery 16B, KIEV 
04073, Ukraine
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 industries since 2014.

ІНДАСТРІАЛ ТРЕЙД, ТОВ
Адреса: Україна, 02099, Київ,  
вул. Зрошувальна, 11
Тел: +380981025382
e-mail: info@industrial.ua
http://industrial.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@industrial.ua
http://industrial.ua/

Wholesale of motor vehicle parts and accessories.
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ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ НААН, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 03151, м. Київ,  
вул. Донецька, 30
Тел: +380442457805
e-mail: ivm_naan@ukr.net
http://ivm.kiev.ua/golovna.html

Інститут ветеринарної медицини є провідною уста-
новою Національної академії аграрних наук України, 
основна діяльність якої направлена на:
• науково-методичне та консультативне забезпечен-

ня галузі ветеринарної медицини;
• вивчення циркуляції збудників захворювань, роз-

робка методів їх діагностики, попередження, про-
гнозування поширення;

• створення маркованих, рекомбінантних, клоно-
ваних, імуногенних вакцинних та діагностичних 
штамів мікроорганізмів, культур клітин, їх культи-
вування, підтримка та забезпечення специфічних 
властивостей;

• розробку діагностичних, лікувально-профілактич-
них та імуностимулюючих ветеринарних засобів;

• розробку нормативних, законодавчих документів, 
технологій та заходів.

INSTITUTE OF VETERINARY 
MEDICINE NAAS, STATE 
INSTITUTION
Address: Ukraine, 03151, Kyiv, 30 Donetska street
Tel: +380442457805
e-mail: ivm_naan@ukr.net
http://ivm.kiev.ua/golovna.html

The Institute of Veterinary Medicine is the leading 
institution of the National Academy of Agrarian Sciences 
of Ukraine main activities of which include:
• scientific, methodological, consultive and outreach 

support in the field of veterinary medicine;

scientific achievements into production, coordinates con-
ducting of researches, and educational programs. Basic 
research themes are: development of rural areas, agrarian 
enterprising and cooperation; organization, prognostic 
planning and management of agrarian production; devel-
opment of land relations and agrarian land market; devel-
opment of agrarian market and its infrastructure; forma-
tion of market of facilities and equipment and innovative 
support; financial support, investments and accounting.

ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА 
ІМЕНІ П.І. ПРОКОПОВИЧА, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
НАУКОВИЙ ЦЕНТР
Адреса: Україна 03143 м. Київ  
вул. Академіка Заболотного, 19
Тел: +380445266798
e-mail: nnc_ibkiev@ukr.net
prokopovich.com.ua

Наукове забезпечення галузі бджільництва України

P.I. PROKOPOVICH 
BEEKEEPING INSTITUTE, 
NATIONAL SCIENTIFIC 
CENTER
Address: Ukraine 03143 Kyiv  
Acad. Zabolotnogo St., 19
Tel: +380445266798
e-mail: nnc_ibkiev@ukr.net
prokopovich.com.ua

Scientific support of the beekeeping industry of Ukraine
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ІНСТИТУТ ВОДНИХ 
ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ 
НААН, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 03022 м. Київ, 
вул. Васильківська, 37
Тел: +380442574030
e-mail: iwpim@ukr.net
http://iwpim.org.ua

Інститут веде дослідження за напрямами: водні ре-
сурси, сільськогосподарські меліорації, сільськогоспо-
дарське водопостачання та водовідведення, захист 
сільських територій і населених пунктів від шкідливої 
дії вод, сільськогосподарське використання меліоро-
ваних земель, екологічні проблеми при використанні 
водних ресурсів і меліорованих земель, еколого-біо-
логічна оцінка дії препаратів на рослинні, ґрунтові та 
водні екосистеми, будівництво і експлуатація меліора-
тивних і водогосподарських споруд. Надає послуги з: 
розробки наукового обґрунтування та схем відновлен-
ня і розвитку зрошення; проектування, комплектації, 
будівництва систем зрошення, ландшафтного облаш-
тування; водопідготовки та водовідведення; ремонту і 
відновлення залізобетонних споруд композиційними 
матеріалами.

INSTITUTE OF WATER 
PROBLEMS AND LAND 
RECLAMATION NAAS, STATE
Address: Ukraine, 03022 Kyiv,  
street. Vasylkivska, 37
Tel: +380442574030
e-mail: iwpim@ukr.net
http://iwpim.org.ua

The Institute conducts research in the areas of water re-
sources, agricultural land reclamation, agricultural water 
supply and drainage, protection of rural territories and 
settlements from harmful effects of water, agricultural 

• study of the pathogens circulation, development of 
methods for their diagnosis, prevention, prediction of 
spreading;

• creation of labeled, recombinant, cloned, immunogenic 
vaccine and diagnostic strains of microorganisms, cell 
cultures, their cultivation, maintenance and provision 
of specific properties;

• development of diagnostic, therapeutic, prophylactic 
and immunostimulating veterinary preparations;

• development of regulations, legislative documents, 
technologies and control measures.

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 вино-
робства.

INSTITUTE OF VITICULTURE 
AND WINE-MAKING NM. V.E. 
TAIROVA, NRC
Address: Odessa region,  Tairov, st 40th anniversary 
Peremogi, 27
Tel: +380487403676
e-mail: ivin_nnc@ukr.net

Research in the field of viticulture and winemaking.
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INSTITUTE OF PLANT 
PROTECTION OF NAAS, SE
Address: Ukraine, Kyiv, 03022, 33, Vasylkivska str.
Tel: +380442571124
e-mail: plant_prot@ukr.net
https://ipp.gov.ua/

Assessment of the phytosanitary condition of agrocenoses;  
entomological and phytopathological analysis of sowing 
and planting material of agricultural crops;  assessment 
of the degree of stability of crops from pests;  scientific 
support for the use of protective equipment;  providing 
recommendations on the use of biological agents for the 
protection of vegetable and berry crops of open and closed 
ground;  analysis of pesticide preparations for the content 
of active substances;  identification of quarantine and reg-
ulated non-quarantine pests.  The institute is a publisher 
of periodicals: the interdepartmental thematic scientific 
collection “Plant Protection and Quarantine”, the maga-
zines “Quarantine and Plant Protection” and “Ukrainian 
Entomological Journal”.

ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: м. Дніпро, 49027,  
вул. Володимира Вернадського, 14
Тел: +380685181190
e-mail: inst1930@gmail.com
http://www.institut-zerna.com

Інститут є провідним центром із селекції кукурудзи 
і сорго в Україні. Тут створено понад 130 гібридів ку-
курудзи і біля 50 сортів і гібридів соргових культур, з 
яких на сьогодні в Реєстрі сортів рослин України зна-
ходяться відповідно 54 і 15. Вони займають біля 25% 
від загальної площі посівів цих культур. Найбільш по-
ширені у виробництві гібриди кукурудзи ДН Пивиха, 
ДБ Хотин, ДН Хортиця, ДН Дніпро, ДН Світязь та інші, 
потенціал врожайності яких сягає 10,0-13,0 т/га. Ін-

use of reclaimed lands, environmental problems in the 
use of water resources and reclaimed land, ecological and 
biological evaluation of the effects of drugs on vegetation, 
soil and aquatic ecosystems, construction and operation 
of reclamation and water management facilities.Provides 
services on: development of scientific substantiation and 
schemes of restoration and development of irrigation; de-
sign and construction of irrigation systems, landscaping; 
water treatment and sewage; repair and restoration of 
reinforced concrete structures with composite materials.

ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ 
РОСЛИН НААН, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Васильківська 33
Тел: +380442571124
e-mail: plant_prot@ukr.net
https://ipp.gov.ua/

Оцінка фітосанітарного стану агроценозів; ентомо-
логічний та фітопатологічний аналіз посівного та по-
садкового матеріалу сільськогосподарських культур; 
оцінка ступеня стійкості сільськогосподарських куль-
тур проти шкідливих організмів; науковий супровід із 
використання засобів захисту; надання рекомендацій 
щодо застосування біологічних засобів для захисту 
овочевих та ягідних культур відкритого та закритого 
ґрунту; аналіз пестицидних препаратів на вміст дію-
чих речовин; ідентифікація карантинних та регульо-
ваних некарантинних шкідливих організмів.Інститут 
є видавцем періодичних видань: міжвідомчий тема-
тичний науковий збірник “Захист і карантин рослин”, 
журнали “Карантин і захист рослин” та «Український 
ентомологічний журнал».
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шуваного і неполивного землеробства, які базуються 
на інноваційних технологіях вирощування та норму-
ванні ресурсів; наукове обґрунтування еколого-ме-
ліоративних заходів зі збереження родючості ґрунтів 
та охорони навколишнього середовища; створення 
високопродуктивних конкурентоспроможних сортів 
та гібридів зернових, кормових, технічних, овочевих 
культур і картоплі з виробництвом високоякісного 
насіннєвого матеріалу; розробка систем органічного 
землеробства та технологій вирощування нішевих 
культур.

INSTITUTE OF IRRIGATED 
AGRICULTURE NAAS, STATE 
INSTITUTION
Address: Ukraine, 73483, Kherson, Naddniprianske
Tel: +380958768599
e-mail: izz.marketing@ukr.net
https://izpr.org.ua

Institute of Irrigated Agriculture NAAS – the leading sci-
entific-research institution, which is working on formation 
of state policy and development strategy of irrigation in 
Ukraine. The main directions of activity are: development 
and introduction of adapted to drought conditions of the 
steppe zone systems of irrigated and non-irrigated agri-
culture based on innovative cultivation technologies and 
resource norming; scientific substantiation of ecological 
and meliorative measures for soils’ fertility and environ-
ment saving; creation of high-productive competitive va-
rieties and hybrids of cereal, forage, industrial, vegetable 
crops and potato with production of high-qualitative seed 
material; development of systems of organic agriculture 
and cultivation technologies of nishe crops.

ститут і його дослідні станції кожен рік рекомендують 
виробництву 20-30 сортових технологій вирощування 
зернових культур; 5-8 систем і способів основного об-
робітку ґрунту для сівозмін різної спеціалізації; 10-15 
технологічних регламентів і способів застосування за-
собів захисту рослин для різних агробіоценозів.

GRAIN CROPS INSTITUTE AT 
NAAS OF UKRAINE, SE
Address: Dnipro, 49027,  
st. Volodymyr Vernadsky, 14
Tel: +380685181190
e-mail: inst1930@gmail.com
http://www.institut-zerna.com

The Institute is a leading center for the selection of corn 
and sorghum in Ukraine. Over 130 maize hybrids and 
about 50 varieties and hybrids of sorghum crops have 
been created here. Today, the Register of Plant Varieties of 
Ukraine is 54 and 15, respectively. They occupy about 25% 
of the total crop area of these crops. The most widely used 
in the production of maize hybrids DN Pivicha, DB Khotyn, 
DN Khortytsia, DN Dnipro, DN Svityaz and others whose 
yield potential reaches 10.0-13.0 t/ha.

ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 73483, м. Херсон,  
сел. Наддніпрянське
Тел: +380958768599
e-mail: izz.marketing@ukr.net
https://izpr.org.ua

Інститут зрошуваного землеробства НААН – провідна 
науково-дослідна  установа, яка працює над форму-
ванням державної політики та стратегій розвитку зро-
шення в Україні. Основними напрямами діяльності є: 
розроблення та впровадження у виробництво адапто-
ваних до посушливих умов степової зони систем зро-
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• creation of new highly productive competitive varieties 
of potatoes; 

• development of biotechnologies for the creation and 
improvement of potato varieties with the use of DNA 
technologies; 

• production of high-quality pre-basic and basic seed 
material of potato varieties based on the breeding of 
the Institute; 

• development and improvement of potato storage and 
processing technologies; 

• consulting and marketing services.

ІНСТИТУТ КОРМІВ 
ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ 
НААН УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 21100, м. Вінниця,  
проспект Юності, 16
Тел: +380674301254
e-mail: vintransfer@ukr.net
http://fri.vin.ua/

Розробка нових генетичних і біотехнологічних мето-
дів селекції рослин та створення на їх основі конку-
рентоспроможних сортів кормових, зернобобових, 
зернових та олійних культур, виробництво, реалізація 
оригінального та елітного насіння. Розробка і впрова-
дження сучасних технологій вирощування сільсько-
господарських культур. Підвищення продуктивності 
природних кормових угідь, створення та інтенсивне 
використання луків і пасовищ.  Розробка ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій заготівлі, зберігання 
і використання кормів, рецептів комбікормів і пре-
міксів. Розробка нових та удосконалення існуючих 
методів оцінки поживності кормів, зоотехнічна оцінка 
якості сировини і кормів (комбікормів) у сертифікова-
ній лабораторії. Підготовка наукових кадрів.

ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА 
HAAH УКРАЇНИ, ДП
Адреса: Україна, 07853, Київська обл., 
Бородянський р-н, смт Немішасве,  
вул. Чкалова, 22
Тел: +380457741533
e-mail: upri@visti.com
https://ikar.in.ua/

ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК – головна галузева наукова установа, 
яка проводить широкий спектр досліджень з карто-
плярства та здійснює координацію їх проведення в 
Україні. Основні напрями діяльності інституту: 
• створення нових високопродуктивних конкуренто-

спроможних сортів картоплі; 
• розробка біотехнологій створення та оздоровлення 

сортів картоплі з використанням ДНК-технологій; 
• виробництво високоякісного добазового та базо-

вого насіннєвого матеріалу картоплі сортів селекції 
інституту; 

• розробка та удосконалення технологій зберігання 
та переробки картоплі; 

• консультативні та маркетингові послуги.

INSTITUTE FOR РОТАТО 
RESEARCH OF NAAS OF 
UKRAINE, STATE ENTERPRISE
Address: Ukraine, 07853, Nemishaive,  
Chkalov str., 22
Tel: +380457741533
e-mail: upri@visti.com
https://ikar.in.ua/

INSTITUTE FOR POTATO RESEARCH OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES OF UKRAINE is the main 
industry scientific institution, which conducts a wide 
range of research on potato growing and coordinates its 
implementation in Ukraine. The main activities of the 
Institute are the following: 



Генеральний партнер: 129

• розробка генетичних та біотехнологічних методів 
створення  високоадаптованих вихідних матеріалів 
для потреб селекції овочевих і баштанних рослин; 

• створення конкурентоздатних, стійких до комп-
лексу біотичних і абіотичних факторів гібридів та 
сортів овочевих і баштанних рослин; 

• формування генетичного банку джерел овочевих і 
баштанних рослин; 

• розроблення і удосконалення технологій їх виро-
щування та насінництва різного спрямування (ін-
тенсивні, органічні, біоадаптивні, ресурсоощадні); 

• створення сучасних технологій і рецептур перероб-
ки овочевої продукції на базі лише натуральних, 
екологічно чистих компонентів.

THE INSTITUTE OF 
VEGETABLE AND MELON 
GROWING OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN 
SCIENCES OF UKRAINE, 
STATE
Address: Instytutska str., 1, vill. Selektsiine, 
Kharkiv rg., Ukraine, 62478
Tel: +380577489191
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
www.ovoch.com

The main directions of the work are focused on solution of 
priority  fundamental and applied problems:
• working out genetic and biotechnological methods 

for creation of highly adapted initial materials for the 
needs of vegetable and melon plants breeding;

• creation of competitive, resistant to a complex of biotic 
and abiotic factors hybrids and varieties of vegetable 
and melon plants;

• formation of a gene bank of sources of vegetable and 
melon plants;

• development and improvement of technologies for their 
cultivation and seed production of different directions 
(intensive, organic, bioadaptive, resource-saving);

INSTITUTE OF FEED 
RESEARCH AND 
AGRICULTURE OF PODILLIA 
OF NAAS OF THE UKRAINE, 
PUBLIC
Address: 16, Yunosti Avenue, Vinnytsia, Ukraine, 
21100
Tel: +380674301254
e-mail: vintransfer@ukr.net
http://fri.vin.ua/

Development of new genetic and biotechnological meth-
ods of plant breeding and development on their basis of  
competitive varieties of hybrids of fodder, leguminous, 
grain and oilseed crops, production, sale of original and 
elite seeds. Development and introduction of modern 
technologies of crop cultivation. Increase of the produc-
tivity of natural forage lands, grassing and intensive use of 
meadows and pastures. Development of resource-saving 
and energy-saving technologies for harvesting, storage 
and use of feeds, mixed feeds and premixes. Development 
of new and improvement of existing methods for assess-
ing the nutritional value of feeds, zootechnical evaluation 
of the quality of the feedstock and feeds (mixed feeds) in 
a certified laboratory. Training of the research personnel.

ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА 
І БАШТАННИЦТВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 62478, Харківська область, сел. 
Селекційне, вул. Інститутська, 1
Тел: +380577489191
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
www.ovoch.com

Основні напрями роботи зосереджено на вирішенні 
пріоритетних фундаментальних і прикладних завдань: 
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Institute of Oilseed Crops of the NAAS is a leading scien-
tific institution that directs its work to the development 
of theoretical foundations of breeding of oilseed crops, 
creation of modern breeding material, development of 
optimal agricultural techniques, organization of the seed 
production system, and improvement of technical means 
for separation, purification and non-waste processing of 
oilseed material. As a result of many years of work of IOC 
NAAS, 98 varieties and hybrids of oilseed crops and 61 
parent components have been included in the State Reg-
ister of Plant Varieties of Ukraine. Adaptive technologies 
for cultivation of oilseed crops under the conditions of the 
Ukrainian Steppe were developed. A collection of more 
than 1000 specimens of oilseed crops was established.

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ҐРУНТІВ УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, м. Київ, 03190,  
провулок Бабушкіна, 3
Тел: +380443565321
e-mail: info@iogu.gov.ua
www.iogu.gov.ua

ДУ «Держґрунтохорона» і 23 філії вже понад 55 років 
проводять агрохімічне обстеження ґрунтів України на 
землях сільськогосподарських угідь з видачею агрохі-
мічного паспорту поля, земельної ділянки. Досліджен-
ня проводяться за фізико-хімічними, агрохімічними, 
радіологічними та токсикологічними показниками (25 
найменувань). Також установа надає послуги з ґрунто-
вої та листкової діагностики, із землевпорядних робіт, 
державні випробування агрохімікатів, аналізу якості 
сільськогосподарської продукції, кормів, добрив, ме-
ліорантів тощо.Наукові дослідження проводяться в 
атестованих лабораторіях, з яких 6 акредитовані від-
повідно до вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025.

• creation of modern technologies and recipes for 
processing of vegetable products on the basis of only 
natural, environmentally friendly components.

ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ 
КУЛЬТУР НААН, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: 69093, вул. Інститутська, 1,  
сел. Сонячне,  Запорізький район,  
Запорізька обл.
Тел: +380612239999
e-mail: iocnaas@gmail.com
imk.zp.ua

Інститут олійних культур НААН – провідна наукова 
установа, що спрямовує свою роботу на розробку 
теоретичних основ селекції, створення сучасного 
селекційного матеріалу, розробку оптимальних агро-
прийомів з його вирощування, організацію системи  
насінництва, на розробку технічних засобів та машин 
для розділення, очищення та безвідходну переробку 
насіннєвого матеріалу олійних культур. Результатом 
багаторічної роботи науковців ІОК НААН є занесені до 
Державного реєстру сортів рослин придатних для по-
ширення в Україні 98 сортів та гібридів олійних куль-
тур і 61 батьківських компонентів селекції Інституту. 
Розроблені адаптивні технології вирощування ство-
рених сортів і гібридів в умовах Степу України. Сфор-
мована колекція олійних культур з понад 1000 зразків 
походженням з багатьох країн світу.

INSTITUTE OF OILSEED 
CROPS NAAS, STATE
Address: Institutskaya Str., 1, Settl. Solnechny, 
Zaporozhye district, Zaporozhye region, Ukraine, 
69093
Tel: +380612239999
e-mail: iocnaas@gmail.com
imk.zp.ua



Генеральний партнер: 131

для впровадження у мікробіологічних лабораторіях. 
Інститут розроблює та виготовляє обладнання для 
харчової промисловості; розроблює нормативну та 
технологічну документацію для м’ясних, молочних, 
цукрових та інших харчових підприємств; атестова-
на та акредитована лабораторія виконує аналітичні 
дослідження харчової сировини та продукції за дого-
ворами із замовниками.

INSTITUTE OF FOOD 
RESOURCES OF NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN 
SCIENCES OF UKRAINE, 
STATE
Address: Ukraine, 02002, Kyiv,  
str. Eugene Sverstyuk, 4A
Tel: +380445171737
e-mail: tk140@hotmail.com
http://iprkyiv.com/

Research aimed at developing and improving tech-
nologies and equipment for the production of food 
products, resolving the economic issues of the process-
ing industry. IPR NAAS produces functional probiotic 
additives for cattle, pigs and poultry, bacterial starter 
cultures for silage and haylage, bacterial starter cul-
tures “Iprovit” for industrial use and for the preparation 
of fermented milk products at home, nutrient media 
for implementation in microbiological laboratories. 
The Institute develops and manufactures equipment 
for the food industry; develops regulatory and techno-
logical documentation for meat, dairy, sugar and other 
food enterprises; a certified and accredited laboratory 
performs analytical studies of food raw materials and 
products under contracts with customers.

SOILS PROTECTION 
INSTITUTE OF UKRAINE, 
STATE INSTITUTION
Address: Babushkina Lane, 3, housing 3, Kyiv, 
03190, Ukraine
Tel: +380443565321
e-mail: info@iogu.gov.ua
www.iogu.gov.ua

SI “Derzhgruntokhorona” and 23 branches already 55 years 
conduct agrochemical examination of soil Ukraine on agri-
cultural 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, ame-
liorants, etc.Scientific researchers are conducted in the 
licensed laboratories, 6 of which accredited in accordance 
with EN ISO / IEC 17025.

ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ 
РЕСУРСІВ НААН УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 02002, м. Київ,  
вул. Євгена Сверстюка, 4А
Тел: +380445171737
e-mail: tk140@hotmail.com
http://iprkyiv.com/

Дослідження, спрямовані на розроблення та удоско-
налення технологій та устаткування для виробни-
цтва харчової продукції, розв`язання економічних 
питань переробної галузі. ІПР НААН виробляє функ-
ціональні пробіотичні добавки для годівлі в.р.х., 
свиней та птиці, бактеріальні закваски для силосу 
та сінажу, бактеріальні закваски «Іпровіт» для про-
мислового використання та для приготування кис-
ломолочних продуктів удома, поживні середовища 
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• develop methodology for increasing genetic potential 
of productivity and formation of the desired type of 
animals.

• formulate methodological principles of functioning 
and formation of national informational database in 
cattle-breeding.

• introduce a methodology and organization of practical 
preservation of animal gene pool by in situ and ex situ 
methods in the context of functioning of the bank of 
animal genetic resources and Ukraine’s membership in 
the European Regional Focal Point for Animal Genetic 
Resources at FAO.

• develop economically reasonable concept of 
duplicating desired genotypes of animals by embryo 
transplantation based on comprehensive approaches 
related to cytogenetic analysis of state of embryos and 
their visual assessment; implement a system of DNA 
diagnostics.

ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА 
ІМ. В.Я. ЮР’ЄВА НААН, 
БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 61060, м. Харків,  
пр. Московський,142
Тел: +380573921187
e-mail: yuriev1809@gmail.com
http://www.yuriev.com.ua/

Інститут рослинництва ім.  В. Я. Юр’єва Національ-
ної академії аграрних наук є однією із провідних 
науково-дослідних установ України аграрного про-
філю, історія якої налічує більше 110 років. Основні 
напрями науково-дослідної роботи інституту пе-
редбачають: розробку теоретичних основ селекції 
польових культур; формування та ведення банку 
генетичних ресурсів рослин України; створення 
нових сортів і гібридів зернових, зернобобових, 
круп’яних і олійних культур; розробку високоефек-
тивних систем насінництва с.-г. культур, ведення 
первинного та елітного насінництва районованих 
сортів і гібридів: розробку технологій вирощування 

ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І 
ГЕНЕТИКИ ТВАРИН ІМЕНІ 
М.В.ЗУБЦЯ НААН УКРАЇНИ, 
БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
Адреса: 08321, Україна, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Чубинське, 
вул. Погребняка, 1
Тел: +380459530041
e-mail: irgt@online.ua
iabg.org.ua
• Розробка методології зростання генетичного по-

тенціалу продуктивності та формування бажаного 
типу тварин.

• Правове і нормативне забезпечення функціону-
вання, розроблення і впровадження систем селек-
ції на популяційному рівні. 

• Запровадження методології та організації прак-
тичного збереження генофонду тварин in situ та ex 
situ у контексті функціонування банку генетичних 
ресурсів тварин та членства України у Європей-
ському регіональному центрі генетичних ресурсів 
тварин при FАО. 

• Розвиток економічно обґрунтованої концепції 
тиражування бажаних генотипів тварин шляхом 
трансплантації ембріонів на основі комплексних 
підходів, пов’язаних з цитогенетичним аналізом 
стану ембріонів і їх візуальною оцінкою; впрова-
дження системи ДНК-діагностики.

INSTITUTE OF ANIMAL 
BREEDING AND GENETICS 
ND. A. M.V.ZUBETS OF NAAS, 
BUDGETARY INSTITUTION
Address: Pohrebnjaka str., 1, Chubynske vil., 
Boryspil district, Kyiv region, Ukraine, 08321
Tel: +380459530041
e-mail: irgt@online.ua
iabg.org.ua
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Ми пропонуємо виробництву: кращі вітчизняні сорти 
плодових і ягідних культур; сучасні технології вироб-
ництва, зберігання та переробки плодів і ягід; проек-
тування багаторічних насаджень; забезпечення про-
ектів садивним матеріалом та їх науково-методичний 
супровід; виготовлення на замовлення засобів меха-
нізації по догляду за садами, ягідниками та розсад-
никами; економічне обґрунтування нормативів ін-
вестицій на створення (відтворення) плодово-ягідних 
насаджень; агрохімічний аналіз ґрунту та біохімічний 
аналіз плодів, ягід і продуктів їх переробки.

INSTITUTE OF 
HORTICULTURE OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE, STATE AGENCIES
Address: 23, Sadova Str., Novosilky, Kyiv-27, 03027, 
Ukraine
Tel: +380445266548
e-mail: sad-institut@ukr.net
http://sad-institut.com.ua/

We recommend to production: the best inland cultivars 
of fruit and small fruit crops; modern technologies for the 
fruit and small fruit production, storage and processing; 
designing perennial orchards, ensuring the designs with 
planting stock as well as scientific and methodical accom-
paniment; production to order of means of mechanizing 
the orchards small fruit patches and nurseries man-
agtment; economics substantiation of the investments 
standards for the creation (restoraction) of orchards and 
small fruit patches; agrochemical analysis of soil and bi-
ochemical analysis of fruit, small fruit and their products 
processing products.

польових культур; забезпечення та науковий су-
провід інноваційних розробок.

PLANT PRODUCTION 
INSTITUTE ND. A. V. YA. 
YURYEV OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN 
SCIENCES OF UKRAINE, 
BUDGETARY INSTITUTION
Address: Ukraine, 61060, Kharkiv,  
Moskovskyi prospekt, 142
Tel: +380573921187
e-mail: yuriev1809@gmail.com
http://www.yuriev.com.ua/

Тhе РІапt Ргоdисtіоп Іпstitute пd. а. V. Yа. Yurуеv of 
Nаtіопаl Асасіеmу of Аgгагіап Sсіепсеs of Uкгаіпе іs 
аmong соге геsеагh іnstitutions of agrarian profile іп 
Uкгаіпе. Its history extends back over 100 years. The 
main research lines of the iпstitute involve: develop-
ment of theoretical principles of the field crop breeding, 
formation and maintenance of the Bank of Plant Genet-
ic Resources of Ukraine, creation of new varieties and 
hybrids of cereals, pulses, groats and oil plants; devel-
opment of highly efficient seed production systems for 
agricultural plants, primary and elite seed production of 
released varieties and hybrids; development of cultiva-
tion technologies for field crops, provision and scientific 
support of innovations.

ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА 
НААН УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 03027, м. Київ-27, с. Новосілки, 
вул. Садова, 23
Тел: +380445266548
e-mail: sad-institut@ukr.net
http://sad-institut.com.ua/
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achievements of science, technology, domestic and for-
eign experience. Scientifically provides development and 
realization of zonal and regional programs of innovative 
development of agro-industrial complex in agricultural 
institutions, enterprises, cooperatives and farms.

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
ПІВНІЧНОГО СХОДУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 42343, Сумська область, 
Сумський район, с. Сад, вул. Паркова, 3
Тел: +380542695002
e-mail: agronauka@gmail.com
http://isgps.pp.ua/

Інститут є провідною багатогалузевою аграрною 
науковою установою в регіоні, на яку покладено ви-
рішення комплексу проблем розвитку сільського 
господарства на основі розробки та впровадження 
досягнень аграрної науки у виробництво.Основні 
напрямки діяльності: - наукове супроводження роз-
витку агропромислового виробництва регіону через 
створення нових сортів, системи їх насінництва та 
вдосконалення технологій вирощування, адаптова-
них до ґрунтово-кліматичних умов регіону; - селекція 
високопродуктивних сортів гречки різних морфотипів 
та соняшника; - наукове забезпечення та реалізація 
регіональних програм інноваційного розвитку АПК; - 
організація демонстраційних полігонів;- організація 
насінництва нових і перспективних сортів с.-г. культур.

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
НАУКОВА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 81115, вул. Грушевського, 5, 
с. Оброшине Пустомитівського р-ну Львівської 
області
Тел: +380323028265
e-mail: inagrokarpat@isgkr.com.ua
https://isgkr.com.ua/

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО 
РЕГІОНУ НААН є  головною науково-дослідною устано-
вою у Карпатському регіоні з вирішення актуальних 
питань теорії і практики галузей землеробства, рос-
линництва, кормовиробництва, тваринництва, впро-
вадження у виробництво досягнень науки, техніки, 
вітчизняного та зарубіжного досвіду сільськогоспо-
дарським установам, підприємствам, кооперативам, 
фермерам, та наукового забезпечення розробки і реа-
лізації зональних та регіональних програм інновацій-
ного розвитку агропромислового комплексу.

INSTITUTE OF AGRICULTURE 
OF THE CARPATHIAN REGION 
OF NAAS, SCIENTIFIC 
INSTITUTION
Address: Ukraine, 81115, St. Hrushevskoho, 5, 
Obroshynе village,  Pustomyty distr., Lviv reg.
Tel: +380323028265
e-mail: inagrokarpat@isgkr.com.ua
https://isgkr.com.ua/

INSTITUTE OF AGRICULTURE OF THE CARPATHIAN REGION 
OF NAAS is the main research institution in the Carpathian 
region to address topical issues of theory and practice of 
agriculture, crop production, fodder production, animal 
husbandry. It is also involved in the implementation of the 
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Інститут розробляє та впроваджує у сільськогоспо-
дарське виробництво органічні біопрепарати для 
рослинництва, тваринництва, боротьби з мишопо-
дібними гризунами, а також високоякісне насіння 
люпину та вівсу. Біопрепарати для рослинництва 
застосовуються для поліпшення азотного і фосфор-
ного живлення рослин, обробки рослин по вегетації, 
захисту від кореневих патогенів та деструкції рослин-
них решток, що сприяє підвищенню продуктивності 
культур та збільшенню урожайності. Біопрепарати 
для кормовиробництва – пробіотичні консерванти 
для підвищення якості і терміну збереження кормів 
(сінажу, силосу, корнажу). Високопродуктивні сорти 
люпинів та вівсів відіграють важливу роль в системі 
підвищення родючості ґрунтів та забезпечують гаран-
товану урожайність культур.

INSTITUTE OF AGRI-
CULTURAL MICROBIOLOGY 
AND AGRO-INDUSTRIAL 
MANUFACTURE OF NATIO-
NAL ACADEMY OF AGRA-
RIAN SCIENCES OF UKRAINE, 
STATE INSTITUTION
Address: 97, Str. Shevchenko, Chernihiv, 14027, 
Ukraine
Tel: +380462232157
e-mail: isgmav@ukr.net
www.ismav.com.ua

The Institute develops and implements organic biologicals 
for crop production, livestock breeding, control of muridae 
rodents, as well as high-quality lupine and oat seeds in 
agricultural production. Biologicals for crop production 
are applied to improve nitrogen and phosphorus nutrition 
of plants, treatment of plants during the growing sea-
son, protection against root pathogens and destruction 
of plant residues, which increases crop productivity and 
improves yields. Biologicals for feed production – probi-
otic preservatives to improve the quality and shelf life of 

INSTITUTE OF AGRICULTURE 
OF NORTHERN EAST OF 
NATIONAL ACADEMY 
OF AGRARIAN SCIENCES 
OF UKRAINE, STATE 
INSTITUTION
Address: 42343, Ukraine, Sumy region,  
Sumy district, village Sad, Parkova str., 3
Tel: +380542695002
e-mail: agronauka@gmail.com
http://isgps.pp.ua/

Institute is the leading agrarian research institution in the 
region, which is responsible for solving complex problems 
of agriculture through the development and introduction 
of the achievements of agrarian science to the industry.
The main activities are:- scientific support of the develop-
ment of agroindustrial production in the region through 
the creation of new seed varieties, systems of seed pro-
duction, and improving the production technologies;- se-
lection of highly productive varieties of buckwheat and 
sunflower;- scientific-providing research and realization 
of the regional programs of innovative agroindustrial de-
velopment;- organization of demonstration grounds;- or-
ganization of the seed production of new and perspective 
varieties of cultures.

ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
МІКРОБІОЛОГІЇ ТА 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА НААН 
УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 97
Тел: +380462232157
e-mail: isgmav@ukr.net
www.ismav.com.ua
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and livestock products; Animals reproduction biotechnology 
and genetic improvement effective methods development.

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА 
СТЕПОВИХ РАЙОНІВ ІМЕНІ 
М.Ф. ІВАНОВА «АСКАНІЯ-
НОВА» – НАЦІОНАЛЬНИЙ 
НАУКОВИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-
ГЕНЕТИЧНИЙ ЦЕНТР З 
ВІВЧАРСТВА, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 75230,  смт Асканія-Нова, 
Чаплинський район, Херсонська область, 
вул. Соборна, 1
Тел: +380553861655
e-mail: ascitsr_priemnaya@ukr.net
http://ascaniansc.in.ua/

Розроблення нових методів селекції і  на їх основі удо-
сконалення існуючих та створення нових високопро-
дуктивних порід, типів і ліній сільськогосподарських 
тварин; нових генетичних методів інтенсифікації се-
лекційних процесів у тваринництві з використанням 
молекулярно-генетичних маркерів; ефективних ме-
тодів та форм збереження генофонду порід сільсько-
господарських тварин Південного регіону України; 
нових біотехнологічних методів відтворення тварин; 
систем годівлі та кормовиробництва;  нових енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій виробництва та глибо-
кої переробки продукції вівчарства; удосконалення 
системи організації та планування селекційно-пле-
мінної роботи  у вівчарстві, козівництві, скотарстві та 
свинарстві.

feed (haylage, silage, cornage). Highly productive lupine 
and oat varieties play an important role in the system of 
increasing soil fertility and ensure guaranteed crop yields.

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА 
НААН, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна,61026, м. Харків, 
вул. Тваринників 1А
Тел: +380505766933
e-mail: itanimalnaan@gmail.com
http://animal.kharkov.ua/

Розроблення прогресивних інноваційних технологій 
для промислового великотоварного та фермерського 
виробництва високоякісної продукції тваринництва; 
оптимізація нормування потреб та систем годівлі ви-
сокопродуктивної молочної і м’ясної худоби за різних 
технологій виробництва та удосконалення методів оцін-
ки та забезпечення якості кормів та продукції тварин-
ництва; розроблення ефективних методів біотехнології 
відтворення та генетичного покращення тварин.

INSTITUTE OF ANIMAL 
SCIENCE NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN 
SCIENCES OF UKRAINE, STATE
Address: Ukraine, 61026, Kharkiv region, 
Tvarynnykiv str. 1A
Tel: +380505766933
e-mail: itanimalnaan@gmail.com
http://animal.kharkov.ua/

The of innovative technologies development for industrial 
and farmer production of high-quality livestock products; 
High-productive dairy and meat cattle feeding systems op-
timization for different production technologies and evalu-
ation methods improving and ensuring the quality of feed 
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Проведення наукових досліджень у сільському госпо-
дарстві  їх апробація та трансфер інновацій у сільсько-
господарське виробництво. Основні напрями науко-
во-дослідних робіт: 
• розроблення наукових основ проведення агрохі-

мічних заходів відтворення родючості ґрунтів За-
хідного Полісся; 

• обґрунтування використання агровиробничого по-
тенціалу Західного Полісся в умовах змін клімату;  

• розроблення наукових основ ефективних систем 
обробітку ґрунту та удобрення із використанням 
побічної продукції в короткоротаційній сівозміні; 

• удосконалення технологій вирощування зернових ко-
лосових культур, ріпаку озимого, сої, кукурудзи  на зер-
но, соняшнику та багаторічних енергетичних культур;

• розроблення рекомендацій з інвестиційного забез-
печення розвитку виробництва органічної продукції.

INSTITUTE OF AGRICULTURE 
OF WESTERN POLISSIA OF 
NAAS, STATE OWNERSHIP
Address: Ukraine 35325, Shubkiv,  
Rivnenska Street 5, Rivne district, Rivne region
Tel: +380362273674
e-mail: rivne_apv@ukr.net
www.isg.rv.ua

Carrying out of scientific researches in agriculture their 
approbation and transfer of innovations in agricultural 
production. The main directions of scientific research: 
• development of scientific bases of fertility restoration 

measures agrochemical soils of Western Polissia; 
• substantiation of the use of agricultural production 

potential of Western Polissia in the conditions of 
climate change;

• development of scientific bases of effective systems of 
tillage and fertilization with the use of by-products in 
short-rotation crop rotation;

• improvement of technologies for growing cereals, 
winter oilseed rape, soybeans, corn for grain, sunflower 
and perennial energy crops; 

THE “ASCANIA-NOVA” 
INSTITUTE OF ANIMAL 
BREEDING IN THE STEPPE 
REGIONS NAMED AFTER 
M. F. IVANOV – NATIONAL 
SCIENTIFIC SELECTION-
GENETIC CENTER FOR SHEEP 
BREEDING., STATE
Address: Ukraine, 75230, Askania Nova, Kherson 
region, Soborna Street,1
Tel: +380553861655
e-mail: ascitsr_priemnaya@ukr.net
http://ascaniansc.in.ua/

The developments: the new breeding methods and on 
their basis improvement of existing and creation of new 
high-yielding breeds, types and lines of agricultural ani-
mals; the new genetic intensification methods of the breed-
ing processes in livestock using molecular genetic markers; 
effective methods and forms of the farm animals breeds’ 
gene pool preservation in the Ukraine Southern region; new 
biotechnological methods of the animals’ reproduction and 
genetic engineering; feeding and feed production systems; 
new energy and resource-saving production and deep 
processing  technologies of the  sheep breeding products; 
improvement the organization and planning  system of the 
selection and breeding work in sheep breeding, goat breed-
ing, cattle breeding and pig breeding.

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ НААН, 
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Адреса: Україна, 35325, с. Шубків, 
вул. Рівненська,5, Рівненського району, 
Рівненської області
Тел: +380362273674
e-mail: rivne_apv@ukr.net
www.isg.rv.ua
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Conducting scientific research, production verification and 
implementation of scientific developments in production. 
Creation and introduction of new varieties and hybrids of 
agricultural crops, their system of seed production and 
improvement of technologies for their cultivation. Produc-
tion and sale of dairy, basic and certified seeds of cereals, 
technical, forage and other crops, growing and implemen-
tation of pedigree young animals of farm animals.

ІНТЕРПОЛІТЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 02094, Київ, Магнітогорська, 1
Тел: +380638047860
e-mail: interpolitex@ukr.net
http://www.interpolitex.in.ua

Шпагат власного виробництва високої якості, вико-
ристовується виключно первинна сировина, європей-
ське обладнання: Sima, Karl Mayer, Allma Saurer. Засто-
совується для тюкування сіна та соломи, для підв’язки 
рослин, в побуті.

INTERPOLITEX, LLC
Address: Ukraine, 02094, Kiev,  
Magnitogorskaya  st., 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 green-
houses.

ІНФОІНДУСТРІЯ, ІА, ТОВ
Адреса: 02140, м. Київ,  вул. Бориса Гмирі, 2,  
оф.11
Тел: +380675381112
e-mail: infoindustria2015@ukr.net
https://infoindustria.com.ua

• development of recommendations for investment 
support for the development of organic production.

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА СТЕПУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
НАУКОВА, БЮДЖЕТНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 27602  
вул. Центральна 2, с. Созонівка,  
Кропивницький район, Кіровоградська область
Тел: +380507538797
e-mail: isgs.naan@gmail.com
http://isgs-naan.com.ua

Проведення наукових досліджень, виробничої пере-
вірки та впровадження наукових розробок у вироб-
ництво. Створення та впровадження нових сортів та 
гібридів сільськогосподарських культур, системи їх 
насінництва та вдосконалення технологій їх вирощу-
вання. Виробництво та реалізація добазового, базо-
вого та сертифікованого насіння зернових, технічних, 
кормових та інших сільськогосподарських культур, 
вирощування та реалізація племінного молодняку 
сільськогосподарських тварин.

INSTITUTE OF STEPPE 
AGRICULTURE OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE, SCIENTIFIC, 
BUDGETARY INSTITUTION
Address: 27602, Central str. 2, Sozonivka, 
Kropyvnytskyi region, Kirovohrad area, Ukraine
Tel: +380507538797
e-mail: isgs.naan@gmail.com
http://isgs-naan.com.ua
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Publishing and Online projects.Publishing center “Inform-
business Ltd” publishs specialized catalogue “All for agricul-
ture”. The edition is distributed both as a print magazine and 
as online (Flip) version.Catalogue is destined for specialists 
of Ukrainian agricultural enterprises. Receiving of print 
magazine is free of charge.Suppliers and goods for Ukrain-
ian agricultural enterprises online: http://agro.bizera.com.
ua. Suppliers for agriculture online: http://agro.ib.kiev.ua

ІРБІС-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 запчастин 
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, 11 МПЗ, KG International 
FZCO, ZKL Group,  CT-AGRI. 

• паси: Gates, Carlise, Contitech, CT. 
• фільтри: Donaldson, HENGST, HIFI,  SF Filter
• конвеєрні стрічки: 4B, KALE
• мотор-редуктори: Varvel, TRAMEC, ZT, CT, PRO MOTOR
• ланцюги: RENOLD, Helvic, Donghua, CT 
• масла та мастила: SKF, OKS, ROWE, AVIA 
• ущільнення: SKF, JULU, GMN, Simrit
• РВТ: Gates, Voswinkel, CT-Hose, Vitillo
• комплектуючі 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

Надає інформаційне забезпечення підприємствам і 
особам, які цікавляться ринками: мінеральних добрив; 
засобів захисту рослин; землі сільськогосподарського 
призначення; агропродукції і технологій її вирощування.

INFOINDUSTRY, 
INFORMATION AGENCY., LTD
Address: 02140 Ukraine, Kyiv, Borysa Gmyri street, 
building 2, office 11
Tel: +380675381112
e-mail: infoindustria2015@ukr.net
https://infoindustria.com.ua

Infoindustry provides services in the organization of con-
ferences, business and exhibition events, makes analytics 
on the agrochemical and agricultural markets

ІНФОРМБІЗНЕС, ТОВ
Адреса: Україна, Київ, вул. Дегтярівська, буд.28
Тел: +380675066343
e-mail: ib@ib.kiev.ua
ib.kiev.ua

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти: – Жур-
нал з каталогом постачальників  «Все для агропромис-
лового комплексу». Видання виходить у друкованому 
варіанті та Онлайн (Flip) версії.
• Розділ для аграрного бізнесу України на торговому 

порталі BizEra: http://agro.bizera.com.ua; 
• сайт постачальників агрокомплексу:  

http://agro.ib.kiev.ua; 
• Онлайн журнал “Все для агропромислового комп-

лексу”: http://mag.ib.kiev.ua/agro1-21/.

INFORMBUSINESS, LLP
Address: Kyiv, Ukraine
Tel: +380675066343
e-mail: ib@ib.kiev.ua
ib.kiev.ua
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КАД МЕДІА, ТОВ
Адреса: Україна, 01021, м.Київ,  
вул.Липська,19/7, оф.43
Тел: +380978942520
e-mail: vopros@agropro.club
agropro.club

Журнал «АгроPRO» – єдине в Україні серед друко-
ваних та електронних ЗМІ консалтингове  видання  
для керівників сільськогосподарських підприємств 
та фермерських господарств. Головні рубрики: зе-
мельні правовідносини; оптимальне оподаткуван-
ня; огляд судової практики; трудове, господарське 
право; екологічна, пожежна безпека, охорона 
праці; практичні аспекти ведення та убезпечення 
агробізнесу; аналіз нових та актуальних законодав-
чих та нормативних актів; ефективні управлінські 
технології та інновації. Періодичність виходу – дві-
чі на місяць, обсяг – 48 сторінок на місяць, перед-
платний індекс – 97905.

KAD MEDIA, LLP
Address: Ukraine, 01021, Kyiv, 19/7 Lypska Street, 
office 43
Tel: +380978942520
e-mail: vopros@agropro.club
agropro.club

AgroPRO magazine for managers of agricultural enterprises

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

Виробництво пива та безалкогольних напоїв.

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.

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,Si-
lage Film .baler twine
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DJI | QUADRO.ua – один з лідерів українського ринку 
дронів, офіційний партнер, імпортер, дистриб’ютор і 
інтегратор рішень DJI, DJI Enterprise і DJI Agras в Україні 
з 2013 року.DJI | QUADRO.ua здійснює поставки техніки, 
навчання персоналу замовників, допомагає налаш-
тувати бізнес-процеси з використанням безпілотних 
рішень. Сервісний центр DJI | QUADRO.service авто-
ризований DJI для виконання ремонту і технічного 
обслуговування всього спектру обладнання компанії, 
включаючи корпоративні та сільськогосподарські 
моделі.Бездоганна репутація у клієнтів дозволяє 
DJI  |  QUADRO.ua розбудовувати довгострокові довірчі 
стосунки з комерційними і державними структурами.

QUADRO.UA, LLC
Address: Ukraine, 03056, Kyiv,  
Nyzhnyoklyuchova Street, 14
Tel: +380445857128
e-mail: cc@quadro.ua
https://quadro.ua/

DJI | QUADRO.ua is one of the leaders of the Ukrainian 
drone market, official partner, importer, distributor and 
integrator of DJI, DJI Enterprise and DJI Agras solutions in 
Ukraine since 2013.Service center DJI | QUADRO.service is 
an authorized DJI to perform repairs and maintenance of 
the entire range of the company’s equipment, including 
corporate and agricultural models.Impeccable customer 
reputation allows DJI | QUADRO.ua builds long-term trust 
relationships with commercial and government agencies.

КВАРТ-СОФТ, 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.

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

Production of beer and soft drinks.

КАРПАТСЬКА  СКАРБНИЦЯ 
ЗДОРОВ’Я, ТОВ
Адреса: Львівська область, Дрогобицький 
район, м. Трускавець, вул. І. Мазепи, 33
Тел: +380678860809
e-mail: fitoskarbnycyakarpat@gmail.com
www.fitoskarbkarpat.com

Заготівля та переробка дикоросів  (лікарські рослини, 
органічні трав’яні чаї, косметичні фітосуміші для до-
гляду за шкірою та волоссям).

KARPATSKA SKARBNYTSIA 
ZDOROVIA, LLC
Address: 82200, Lvivska obl., misto Truskavets, 
VULYTSIA I.MAZEPY, budynok 33
Tel: +380678860809
e-mail: fitoskarbnycyakarpat@gmail.com
www.fitoskarbkarpat.com

Harvesting and processing of wildflowers (medicinal 
plants, organic herbal teas, cosmetic phyto-mixtures for 
skin and hair care).

КВАДРОЮА, ТОВ
Адреса: Україна, 03056,  м. Київ, 
вул. Нижньоключова, 14
Тел: +380445857128
e-mail: cc@quadro.ua
https://quadro.ua/
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ТОВ “Ківонь Україна” – офіційний представник фран-
цузької компанії “QUIVOGNE” в Україні. Компанія 
Quivogne спеціалізується на виробництві широкої ліній-
ки сільськогосподарських машин для обробітку грунту 
та посівної техніки і запасних частин. Своїми розробка-
ми та впровадженням інноваційних технологій в сіль-
ськогосподарські агрегати Компанія Quivogne  полегшує 
роботу агросектору, підвищує врожайність та  зменшує 
витрати сільськогосподарського виробництва.

QUIVOGNE UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 02081, Kiev, Zdolbunivska str. 7d
Tel: +380443932907
e-mail: office@quivogne.ua
www.quivogne.ua

LLC “Kivon Ukraine” is the official representative of the 
French company “QUIVOGNE” in Ukraine. The Quivogne 
company specializes in production of a wide line of agri-
cultural machines for tillage and sowing equipment and 
spare parts. The Qui company , increases yields and reduc-
es costs of agricultural production.

КІРОВОГРАДХЛІБ 2014, ТОВ
Адреса: Україна, Кіровоградська 
обл.,м. Кропивницький,  
вул. Олега Паршутіна, б.20
Тел: +380522567200
e-mail: kirhleb2014@gmail.com
http://korovaevo.com

Основний вид продукції та специфіка виробництва хлі-
ба та хлібобулочних виробів.

KIROVOGRADHLIB 2014, LLC
Address: Ukraine, Kropyvnytskyi Oleg Parshutin 
street,20
Tel: +380522567200
e-mail: kirhleb2014@gmail.com
http://korovaevo.com

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

Comprehensive IT solution for agricultural producers.

КЗТК ТАВРИЯ ТУРБО, ПП
Адреса: 72364, Запорізька обл. 
Мелітопольський р-н с. Костянтинівка 
вул. Садова, буд. 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 Street Sadovaya, d. 87
Tel: +380982853165
e-mail: vladimirttplus@gmail.com
https://www.tturbo.com.ua/

Plant Tavria Turbo specializes in the design and manufac-
ture of automotive turbochargers for engines of domestic 
and imported production.

КІВОНЬ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна,02081, Київ,  
вул. Здолбунівська, 7Д
Тел: +380443932907
e-mail: office@quivogne.ua
www.quivogne.ua
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CLARS, LLC
Address: 04052, Kyiv, street Hlybochytska, 
 bldg. 40 F, of. 1
Tel: +380930014422
e-mail: ceo@clars.com.ua
https://clars.com.ua/contacts/

The CLARS group of companies was founded in 2008. Our 
team consists of highly qualified employees who have ex-
tensive experience in the field of alternative energy. In the 
period from 2008 to 2021, the specialists of our company 
developed and put into operation solar power plants with 
a total capacity of over 700 MW, and also supported the 
construction of more than 30 solar power plants of various 
capacities.

КЛЕНАГРОТЕХ, ООО
Адреса: Україна, 02100 м.Київ  
бульвар Верховної Ради б.1а кв.64
Тел: +380969163827
e-mail: klen.ukraine@gmail.com

Виробництво сучасної сільськогосподарської техніки з 
електроним управлінням та контролем висіву.

KLENAGROTECH, LLC
Address: Ukraine Kyiv
Tel: +380969163827
e-mail: klen.ukraine@gmail.com

Production of modern agricultural machinery with elec-
tron control and seed control.

КМА ЮКРЕЙН, ТОВ
Адреса: 43023, Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Карбишева,  буд. 1, оф. 411
Тел: +380680876756
e-mail: buh.kmaua@gmail.com
https://kma-ukraine.com.ua/

The main kind of products and specifics of production-
bread and bakery products.

ККС, ТОВ
Адреса: Україна, м. Кропивницький, вул. Юрія 
Краснокутського, 1Є
Тел: +380503488988
e-mail: kirovogradkks@ukr.net

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості.

KKS, LLC
Address: Ukraine, Kropyvnytskyi, 
street Yuri Krasnokutsky, 1E
Tel: +380503488988
e-mail: kirovogradkks@ukr.net

Production of products of the flour and cereal industry.

КЛАРС, ТОВ
Адреса: 04052, м. Київ,  
вул. Глибочицька, буд. 40 Ф, оф. 1
Тел: +380930014422
e-mail: ceo@clars.com.ua
https://clars.com.ua/contacts/

Група компаній CLARS була заснована в 2008 році. 
Наша команда складається з висококваліфікованих 
співробітників, які мають великий досвід роботи в 
сфері альтернативної енергетики. У період з 2008 по 
2021 рік фахівцями нашої компанії були розробле-
ні і введені в експлуатацію сонячні електростанції 
загальною потужністю понад 700 МВт, а також було 
проведено супровід будівництва більше 30 сонячних 
електростанцій різної потужності.



Генеральний партнер: Генеральний партнер:144

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

Knyazha Avila Ltd. has worked in Ukraine since 2003. Dur-
ing this time we mastered the production of equipment 
for agriculture and feed industry. 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, mix-
ers, conveyors, elevators and more.

КОЛОС, ПП
Адреса: м. Чернівці, вул.Буковинська 41
Тел: +380372574136
e-mail: sulima@kolos.ua

Продукція: м’ясо свіже, м’ясні продукти та ковбасні вироби.

KOLOS, РЕ
Address: Chernivtsi, street Bukovynska, 41
Tel: +380372574136
e-mail: sulima@kolos.ua

Products: fresh meat, meat products and sausages.

KMA Ukraine є офіційним імпортером та ексклюзив-
ним представником бренду Zipper в Україні. Наша 
компанія пропонує обладнання таких типів: 
1. Будівельну техніку – бетономішалки, колісні і гусе-

ничні самоскиди, віброплити. 
2. Садову техніку – газонокосарки, бензорізи, міні-

мийки, дроворуби, підмітальні машини. 
3. Устаткування – фуговально-рейсмусові верстати, 

плиткорізи, деревообробні верстати. 
4. Електричний і пневматичний інструмент – ком-

пресори і аксесуари, перфоратори. 
5. Компактні інверторні і потужні бензинові генератори.

KMA UKRAINE, LLC
Address: 43023, Karbysheva str. 1/411, Lutsk, 
Volyn region, Ukraine
Tel: +380680876756
e-mail: buh.kmaua@gmail.com
https://kma-ukraine.com.ua/

KMA Ukraine is an official importer and exclusive 
representative of Zipper brand in Ukraine. Our company 
offers equipment of the following types: 
1. Construction machinery – concrete mixers, wheeled 

and crawler dump trucks, vibrating plates.
2. Lawn mowers, lawn mowers, gasoline cutters, car 

washes, lumberjacks, sweepers.
3. Equipment – planing and planing machines, tile 

cutters, woodworking machines.
4. Power and Pneumatic Tools – Compressors and 

Accessories, Punchers.
5. Compact inverter and powerful gasoline generators.

КНЯЖА АВІЛА, ТОВ
Адреса: Україна, 07451,  с. Красилівка, 
вул. Механізаторів, 3
Тел: +380979421047
e-mail: Kormoceh@ukr.net
www.kormoceh.kiev.ua
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КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«ДРУЖКІВСЬКА», ТОВ
Адреса: Україна, 84205, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Соборна, 30
Тел: +380626753608
e-mail: info@halva.in.ua
https://cfd-ua.com/

Кондитерська Фабрика «ДРУЖКІВСЬКА» – провідний 
виробник кондитерських виробів в Україні і за кордо-
ном з 1955 року

CONFECTIONERY FACTORY  
DRUZHKIVSKA, LLC
Address: 84205, Donetsk Region, Druzhkivka, 
Soborna str., 30
Tel: +380626753608
e-mail: info@halva.in.ua
https://cfd-ua.com/

Druzhkivska Confectionery Factory has been a leading 
confectionery manufacturer in Ukraine and abroad 
since 1955.

КОНД-КЛАСС, ТОВ
Адреса: 61080, вул. Мереф’янське шосе, 4,  
м. Харків, Україна
Тел: +380577031568
e-mail: info@kond-klass.com.ua
https://kond-klass.com.ua

Виробництво цукерок і печива; борошняних конди-
терських виробів, тортів, тістечок, пирогів і бісквітів, 
призначених для тривалого зберігання.

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 насе-
лення 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 неба-
гатьох тепличних підприємств України, отримувало 
щорічні сертифікати на відповідність міжнародним 
стандартам вирощування овочів.

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 
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 vege-
tables. 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, re-
ceived annual certificates of compliance with internation-
al standards for growing vegetables.
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ТОВ «Контрол Юніон Сертифікейшнз Україна» є дочірньою 
компанією Peterson Control Union. Заснована 1920 року, 
головний офіс знаходиться в Роттердамі. Міжнародна 
аудиторська компанія, що надає послуги з сертифікації. 
Наша головна місія – допомогти українським компаніям 
вийти на нові ринки, підвищити їх репутацію та покращи-
ти якість своєї продукції. Основна увага в нашій діяльності 
спрямована на сферу агропромислового комплексу B2B. 
Наш основний продукт – проведення аудиту відповідно 
до міжнародних стандартів: ISCC, GMP+, Global G.A.P., 
органічне виробництво, безпечність харчових продуктів 
(FSSC 22000, ISO 22000, BRC, IFS), Дунайська соя та Євро-
пейська соя, сертифікація деревних гранул ENplus® та 
сертифікація лісів FSC®.

CONTROL UNION 
CERTIFICATIONS UKRAINE, 
LLC
Address: 04116, Ukraine, Kyiv, Sholudenka St. 3,  
office 308
Tel: +380442214171
e-mail: kyiv@controlunion.com
certifications.controlunion.com

Control Union Certifications Ukraine LLC is a subsidiary of Pe-
terson Control Union. The parent company is headquartered 
in Rotterdam since 1920. We are an international audit and 
certification company. Our main mission is to help Ukrainian 
companies entering new markets, increase their reputation 
and improve the quality of their product. The main focus of 
our activities is in the field of B2B agro-industrial complex. 
Our main product is conducting audits according to interna-
tional quality standards: ISCC, GMP+, Global G.A.P., organic 
production, food safety (FSSC 22000, ISO 22000, BRC, IFS), 
Donau Soja and Europe Soja, certification of ENplus® wood 
pellets and FSC® forest certification.

KOND-KLASS, LLC
Address: 4 Merefyanskoe Highway, Kharkiv, 
Ukraine
Tel: +380577031568
e-mail: info@kond-klass.com.ua
https://kond-klass.com.ua

Production of sweets and cookies; flour confectionery, cakes, 
pastries, pies, cupcakes and biscuits for long-term storage.

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
ТУРРОН, ТОВ
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 176, 
м. Львів, Львівська область, 79024
Тел: +380675055552
e-mail: turron.lviv2@gmail.com
http://turron.com.ua/

Продукція: вівсяне печиво, цукерки.

TURRON CONFECTIONERY 
FACTORY, LLC
Address: street Bohdana Khmelnytskoho, 176, 
Lviv,  Lviv region, 79024
Tel: +380675055552
e-mail: turron.lviv2@gmail.com
http://turron.com.ua/

Products: Oatmeal cookies, candy.

КОНТРОЛ ЮНІОН 
СЕРТИФІКЕЙШНС УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: 04116, Україна, Київ,  
вул. Шолуденка, 3, оф.3
Тел: +380442214171
e-mail: kyiv@controlunion.com
certifications.controlunion.com
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ських підприємств з комфортними умовами та комп-
лексним постачанням  мастильних матеріалів ZIC.

CORPORATION “IOI”  ( ZIC), 
LTD
Address: Vatutina, 69-B, Vishgorod 
Kiyv region, 07300 UKRAINE
Tel: +380444923086
e-mail: ostapenko.RP@ioi.com.ua
www.zic.com.ua

General decisions on the oils and lubricants market 
UkraineCorporation IOI – оfficial distributor of lubricants 
ZIC (South Korea) for 20 years. IOI has a network of region-
al sales offices throughout Ukraine  –  the national  and 
system operator on market lubricants.

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 витратного обладнання заво-
дів-виробників Індії, Китаю.Туреччини. А також вил-
кових навантажувачів і фронтальних навантажувачів 
торговоі марки TEREN.ТОВ «КОРСАЛ» пропонує широ-
кий асортимент продукції за оптовими розцінками:
• Зварювальний дріт:
• Обміднений;
• Флюсовий;
• З нержавіючої сталі;
• Алюмінію;
• Прутки для зварювання;
• Електроди;
• Фронтальні навантажувачі TEREN
• Вилкові навантажувачі TEREN

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.

QUEEN FLOUR, LLC
Address: Ukraine, 62414, Liptsi, street 
Pushkinskaya, 2
Tel: +380503007392
e-mail: info@koroleva-boroshna.com
www.koroleva-boroshna.com

Production of flour and cereals industry.

КОРПОРАЦІЯ IOI, ТОВ
Адреса: вул. Ватутіна, 69-Б, м. Вишгород, 
Київська обл., 07300
Тел: +380444923086
e-mail: ostapenko.RP@ioi.com.ua
www.zic.com.ua

Комплексний постачальник моторних олив та  
мастильних матеріалів в Україні.Корпорація IOI – офі-
ційний дистриб’ютор мастильних матеріалів ZIC (ви-
робництва SR Lubricants, Південна Корея) на протязі 20 
років в Україні. SK Lubricants (TM ZIC) – №1 в світі по 
виробництву високоякісних синтетичних базових олив 
Групи III. На даний момент SK Lubricants є ексклюзив-
ним постачальником трансмісійного масла ATF Dexron 
6 на завод Tesla Motors Корпорація IOI має мережу 
власних регіональних торгових представництв по всій 
Україні і є національним та  системним оператором на 
ринку мастильних матеріалів. Пропонуємо співпрацю 
по мастильних матеріалах ZIC для сільськогосподар-
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KOSTIVA R. P., FH, РЕ
Address: 80752, Lvivska obl., Zolochivskyy rayon, 
selo Poliany
Tel: +380680118382
e-mail: kostiv_z@ukr.net
www.kostiv.org

Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil 
seeds, Organik Growing.

КОУДАЙС УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: вул. Заводська, 14, с. Хільчиці, 
Золочівський район, Львівська область, 80750
Тел: +380501050001
e-mail: office@koudijs.ua
https://www.koudijs.ua/

Виробництво готових кормів для тварин. Виробництво 
олії та тваринних жирів.

КOUDIJS UKRAINE, LLP
Address: st Zavodska, 14, s. Hilchytsi, Zolochiv 
district, Lviv region, 80750
Tel: +380501050001
e-mail: office@koudijs.ua
https://www.koudijs.ua/

Animal feed (poultry, pigs, cattle, rabbits), amino acids, 
concentrate, premixes, oil.

• Вилкові навантажувачі виробництва Японії (був-
ших в використанні)

• Деталі для навантажувачів складських, фронталь-
них.

KORSAL, LTD
Address: Ukraine, 46000, Ternopil, st. 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 a wide range of products at wholesale prices:
• Welding wire:
• Flooded;
• Flux;
• Stainless steel;
• Aluminum;
• Welding rods;
• Electrodes;
• TEREN Wheel Loaders
• TEREN forklifts
• Japanese forklift (used in the future)
• Details for forklift .

КОСТІВА Р.П., ФГ, 
ПРИВАТНА
Адреса: Львівська область,  
Золочівський район, с. Поляни
Тел: +380680118382
e-mail: kostiv_z@ukr.net
www.kostiv.org

Органічне рослинництво: зернові, бобові, розторопша, 
льон, пластівці без пропарки та із шкіркою, борошно 
жорнове, суцільно змелене, крупи цільнозернові.
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KRASNIANSKE SPECIALIZED 
ENTERPRISE “AGROMASH”, LLC
Address: Ukraine, 23342, Vinnitsa region., 
Tyvrovsky district, Krasnoe, st. Danila Nechaya, 2
Tel: +380674307939
e-mail: agromash.krasne@ukr.net
www.krasnagromash.vn.ua

Production of soil cultivation machinery

КРАФТ КОРПОРЕЙШН, ТОВ
Адреса: Україна, 49057, Дніпро, проспект 
Богдана Хмельницького, 153
Тел: +380675452211
e-mail: info@kraft.dp.ua
kraft.dp.ua

Виробництво.

KRAFT CORPORATION LLC, 
LLC
Address: Ukraine, 49057, Dnipro, Bohdan 
Khmelnytsky Avenue, 153
Tel: +380675452211
e-mail: info@kraft.dp.ua
kraft.dp.ua

Production.

КУЛІНДОРІВСЬКИЙ КОМ-
БІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ, ДП
Адреса: Україна, 65025, Одеса, 21-й км, 
вул. Старокиївської дороги, 20
Тел: +380487504859
e-mail: kkhp@te.net.ua
bogumyla.odessa.ua/

Борошно, крупи, комбікорми.

КРАСНОКУТСЬКА 
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
САДІВНИЦТВА ІНСТИТУТУ 
САДІВНИЦТВА НААН, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
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.

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 
Street, 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, вул. Д. Нечая, 2, 
с.Красне, Тиврівський р-н., Вінницька обл.
Тел: +380674307939
e-mail: agromash.krasne@ukr.net
www.krasnagromash.vn.ua

Виробництво ґрунтообробної техніки.
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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.

КУЯЛЬНИК, ОДЕСЬКИЙ 
ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ 
ВОДИ, 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.

KUYAL’NYK, ODES’KYY 
ZAVOD MINERAL’NOYI VODY, 
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.

ЛАВРІН, ТОВ
Адреса: Україна, 49100, м. Дніпро,  
вул. Бульвар Слави 18/110
Тел: +380637966076
e-mail: lavrin.biz@gmail.com
https://lavrin.com.ua

Підприємство Лаврін – український виробник облад-
нання для виробництва рослинних олій та переробки 
зернових. Протягом 20 років випускає обладнання для 
переробки сільськогосподарської продукції для фер-
мерських господарств, а саме: маслопресса шнекові, 
лінії фільтрації рослинних олій, екструдери зернові, 

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.

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 поста-
чає продукцію під торговою маркою «Заречьє». Сучас-
не обладнання та використання традиційних техноло-
гій при виробництві молочних продуктів дозволяють 
зберігати корисні речовини та смакові властивості, 
властиві для натурального молока.

KUPUANSK MILK CANNING 
FACTORY, PJSC
Address: Ukraine, 63702, Kupyansk, street 
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 
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ЛАКТУС, ПП
Адреса: Україна, 84205, Донецька область, 
с. Очеретине, вул. Миру, 1
Тел: +380970614812
e-mail: stukalv@icloud.com

Сільське господарство, виробництво круп.

LAСTUS, PE
Address: Ukraine, 84022, Donetsk region,  
village Ocheretine, street Peace, 1
Tel: +380970614812
e-mail: stukalv@icloud.com

Agriculture, cereal production.

ЛАНДМАНН, ТОВ
Адреса: 49000, Україна, Дніпро,  
вул. Академика Белелюбського, 36
Тел: +380674468907
e-mail: office@landmann.com.ua
https://landmann.agrobiz.net/

ТОВ «Ландманн» –  постачальник шин, палив-
но-мастильних матеріалів, запасних частин для 
сільськогосподарської техніки – є ексклюзивним 
представником таких брендів, як Vredestein, Pirelli, 
Uniglory. У нас ви зможете підібрати шини для ком-
байнів, тракторів, обприскувачів, навантажувачів. 
Vredestein – нідерландський бренд, який став відо-
мим ще в 1909 році завдяки виробництву якісної 
гуми.  Pirelli – надійна компанія, яка вже понад 40 
років розробляє інноваційні продукти. Усі шини, які 
випускає компанія є високотехнологічними та відпо-
відають усім вимогам клієнтів. Саме така філософія 
дозволяє їй залишатися одним із кращих виробників 
шин. Uniglory Tires – відомий китайський виробник, 
який імплементує найкращі рішення в шинному ви-
робництві.

екструдери соєві, гранулятори (кормів і пеллет), шне-
кові та стрічкові транспортери, сепаратори, шелушілкі, 
калібратор насіння (очищення насіння), кормозмішу-
вачі і т.д.

LAVRIN, LLC
Address: Ukraine, Dnipro, st. Bulvar Slavi 18\110
Tel: +380637966076
e-mail: lavrin.biz@gmail.com
https://lavrin.com.ua

Enterprise Lavrin is a Ukrainian manufacturer of equip-
ment for the production of vegetable oils and grain 
processing. For 20 years, it produces equipment for the 
processing of agricultural products for farms, namely: oil 
presses for screw conveyors, lines for filtration of vege-
table oils, grain extruders, soya extruders, granulators 
(forages and pellets), screw conveyors and belt conveyors, 
separators, shoulushilki, seed calibrator (cleaning seeds), 
feed mixers, etc.

ЛАЙВСТОК4ЕКСПОРТ, ТОВ
Адреса: Україна, 04050, м. Київ,  
вул. Миколи Пимоненка, будинок 13,  
корпус 1В, офіс  31
Тел: +380673141007
e-mail: administration@livestock4export.com

Відгодівля худоби.

LIVESTOCK4EXPORT, LLC
Address: Ukraine, 04050, Kyiv,  
Mykola Pymonenko Street, house 13,  
building 1B, office 31
Tel: +380673141007
e-mail: administration@livestock4export.com

Cattle fattening.
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LANDTECHNIK, LLC
Address: Ukraine, 08335, Ivankov, Kharkovskay 
str. 1-V
Tel: +380676565406
e-mail: secretar@agrosvit.com
https://ltec.com.ua/

Company “Landtechnik” is an importer of agricultur-
al and special equipment in Ukraine.The agricultural 
machinery we offer is represented by the world-fa-
mous 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.

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 спеціалізуєть-
ся на поставці кукурудзяних і соняшникових жаток, ори-
гінальних запасних частин до техніки Fantini та інших 
світових виробників. На всю реалізовану нами техніку 
надається гарантійне та сервісне обслуговування.

LANDAGRO, LLC
Address: Ukraine, 02121, Kiev, street Gorlovskaya 
226/228
Tel: +380991747204
e-mail: office@landagro.com.ua
landagro.com.ua

LANDMANN, LLC
Address: Ukraine, 49000, Dnipro, Academician 
Belelyubsky Str., 36
Tel: +380674468907
e-mail: office@landmann.com.ua
https://landmann.agrobiz.net/

Landmann LLC is a supplier of agricultural tires, filling 
and mastic materials, spare parts and it is an exclusive 
representative of such brands, such as Vredestein, Pirelli, 
Uniglory. Here you can buy tractor, harvester, agri indus-
trial, trailer, implement and small tires. Vredestein is a 
Dutch brand, which became famous in 1909.  Pirelli is 
an extremely reliable company that has been develop-
ing innovative products for over 40 years. All tires man-
ufactured by the company are high-tech and meet all 
the requirements of customers. Uniglory Tires is a well-
known Chinese manufacturer that implements the best 
solutions in tire production.

ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
Адреса: Україна, 08335, Київська обл., с. Іванків, 
вул. Харківська, 1в.
Тел: +380676565406
e-mail: secretar@agrosvit.com
https://ltec.com.ua/

Компанія “Ландтехнік” – імпортер сільськогосподар-
ської та спецтехніки в Україну. Сільськогосподарська 
техніка, яку ми пропонуємо, представлена всес-
вітньо відомими брендами, лідерами в своїх галу-
зях: 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-підбирачі, посівні агрегати. Наша 
компанія пропонує широкий асортимент запасних 
частин до імпортної сільськогосподарської техніки та 
послуги професійної сервісної служби.
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LIV-TECHNICIAN, LLC
Address: 32300, Khmelnytsky region, Kamyanets-
Podilsky street V. Maksimchuk, 7/94
Tel: +380976619049
e-mail: liv-technik@ukr.net
https://livtechnik.com/pro-kompaniyu/

We offer a wide range of trailed equipment and agricul-
tural equipment. Specialists of our company will advise on 
any possible issues.

ЛІДЕРПАРТС, ТОВ
Адреса: 52000, Дніпропетровська обл., 
Дніпровський район, смт. Слобожанське, 
вул. Жасминова, б.27
Тел: +380563756680
e-mail: info@liderparts.com.u
http://liderparts.com.ua/

LIDERPARTS є одним з найбільших постачальників запас-
них частин і техніки CASE, NEW HOLLAND і DEUTZ-FAHR в 
Україні. Найбільший склад запчастин в наявності в на-
шій країні. Спеціаліст по запасним частинам ГК ЛІДЕР 
має в своєму розпорядженні повним асортимент запас-
них частин, завдяки чому зможе надати Вам кваліфіко-
вану консультацію щодо різних варіантів і економічної 
доцільності вибору тих чи інших запасних частин. У нас 
кваліфікований персонал, парк техніки, обладнання та 
площі для всіх видів ремонтних робіт сільськогосподар-
ської техніки. Надається сервісне обслуговування і га-
рантія на нову техніку, привабливі ціни, великий досвід.

LIDERPARTS, LLC
Address: 27, Jasminova Str., Slobozhanske, 
Dniprovsky district, Dnipropetrovsk region,52000, 
Ukraine
Tel: +380563756680
e-mail: info@liderparts.com.u
http://liderparts.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 equip-
ment we provide warranty and service.

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

Sausages, mineral water, fish products.

ЛІВ-ТЕХНІК, ТОВ
Адреса: 32300, Хмельницька область 
м. Кам’янець-Подільський  
вул. В.Максимчука, 7/94
Тел: +380976619049
e-mail: liv-technik@ukr.net
https://livtechnik.com/pro-kompaniyu/

Пропонуємо широкий асортимент причіпної техніки 
та сільськогосподарського обладнання. Спеціалісти 
нашої компанії проконсультують з будь-яких можли-
вих питань.
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trolled at the level of berries (ie only berries from selected 
suppliers of organic products are used) and at the level of 
processing to ensure optimal taste.

ЛІЛАК, ТОВ
Адреса: м. Чернівці, вул. Череповецька, 26
Тел: +380503380742
e-mail: comerts.liluck@gmail.com
https://liluck.com.ua/

Продукція: фруктові соки та овочеві присерви.

LILUCK, LLP
Address: Chernivtsi, street Cherepovetskaya, 26
Tel: +380503380742
e-mail: comerts.liluck@gmail.com
https://liluck.com.ua/

Products: fruit juices and canned vegetables

ЛІСОВА КАЗКА, ВКГ, 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.

Today LCC LIDER is one of the largest suppliers of spare 
parts and CASE, NEW HOLLAND and DEUTZ-FAHR equip-
ment in Ukraine. The largest spare parts warehouse is 
available in our country. Spare parts specialist LCC LIDER 
has a full range of spare parts, so you can provide you with 
expert advice on the various options and the economic 
feasibility of choosing a particular spare parts. We have 
qualified personnel, a fleet of machinery, equipment and 
areas for all types of repair work for agricultural machin-
ery. The company provides service and a guarantee for 
new equipment, attractive prices, extensive experience.

ЛІКБЕРРІ ( LIQBERRY, ТМ), 
ТОВ
Адреса: Україна, 03057, Київ,  
Польовий провулок, 6
Тел: +380503872700
e-mail: info@liqberry.com
https://liqberry.ua/

LiQberry TM використовує унікальну технологію оброб-
ки, щоб забезпечити найвищу якість продукції без ви-
користання пастеризації та консервантів. Ягідні пасти 
є чистими, оскільки в них немає ні добавок, ні цукру. 
Якість суворо контролюється на рівні отримання ягід 
(тобто використовуються лише ягоди від вибраних 
постачальників органічних продуктів) та на рівні пе-
реробки для забезпечення оптимального смаку.

LIQBERRY (LIQBERRY, ТМ), 
LLC
Address: Ukraine, 03057, Kyiv, Polyovyi lane, 6
Tel: +380503872700
e-mail: info@liqberry.com
https://liqberry.ua/

LiQberry TM uses unique processing technology to ensure 
the highest quality products without the use of pasteur-
ization and preservatives. Berry pastes are pure because 
they have no additives or sugar. Quality is strictly con-
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LLC “Litolan” brings to your attention high-quality plastic 
products from Ukrainian manufacturing plants that occu-
py a leading position in the field of production based on 
polymers.Our products are a combination of the highest 
quality, reliability and convenience at a low price whole-
sale and retail.

ЛЛЕНТАБ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 08131, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, 
вул. Соборна 114
Тел: +380443910343
e-mail: info@llentab.ua
www.llentab.ua

Шведська компанія LLENTAB є передовим постачаль-
ником швидко монтованих будівель із металокон-
струкцій на ринку Європи. Сільське господарство – 
один із сегментів, де будівлі LLENTAB перевтілюються 
в ферми, комплекси, склади, ангари, сховища або 
холодильні термінали. Завдячуючи унікальній системі 
та власним сучасним заводам по виготовленню мета-
локонструкцій, сталеві будівлі LLENTAB відрізняються 
винятковими теплоізоляційними властивостями, 
стійкості до корозії та короткими строками виготов-
лення та доставки.

LLENTAB, LLC
Address: 114, Soborna str., Sofiivska Borschagivka, 
Kyiv region, 08131, Ukraine
Tel: +380443910343
e-mail: info@llentab.ua
www.llentab.ua

LLENTAB, Sweden is the leading supplier of prefabri-
cated steel buildings in Europe. Agriculture is one of the 
segments where the LLENTAB buildings transform into 
farming premises, warehouses, hangars, storages or cold 
terminals. Due to its unique system and its own modern 
factories, when steel structure is being manufactured, 

LISOVA KAZKA, 
MANUFACTURING 
CONFECTIONERY GROUP, LLC
Address: Ukraine, 61072, Kharkiv,  
str. Esenina, 14, apt. 6
Tel: +380577203009
e-mail: info@lisovakazka.com.ua
www.lisovakazka.com.ua

«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 prod-
ucts: 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

ЛІТОЛАН, ТОВ
Адреса: 67832, Одеська обл., Овідіопольський 
район, смт Великодолинське,  вул. Ентузіастів, 
буд. 10 Е
Тел: +380673627776
e-mail: a.laptev@litolan.ua
litolan.ua

ТОВ “Літолан” пропонує вашій увазі якісні пластикові 
вироби від українських заводів-виготовлювачів які 
займають лідируючу позицію в сфері виробництва 
на основі полімеров.Наша продукція – це поєднання 
найвищої якості, надійності і зручності за невисокою 
ціною оптом і в роздріб.

LITOLAN, LLC
Address: Ukraine, 67832, Odessa, Velikodolinske,  
Entuziastov str. б10 Е
Tel: +380673627776
e-mail: a.laptev@litolan.ua
litolan.ua
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LOZOVA MACHINERY – це широка лінійка сучасних 
ефективних та економічних ґрунтообробних агрега-
тів, посівних знарядь та трейлерів-перевантажувачів. 
LOZOVA MACHINERY у першу чергу створені, щоб при-
носити максимальний економічний ефект аграріям: 
якісніший обробіток ґрунту, робота без обслугову-
вання, менше простоїв та ремонту, швидка обробка і 
менші витрати палива.Зараз LOZOVA MACHINERY це: • 
Більше 30 ґрунтообробних агрегатів у серійній ліній-
ці (зубові та дискові, шлейфові та ротаційні  борони, 
культиватори польові та передпосівні, просапні та 
стерньові, глибокорозпушувачі та плуги) • Лінійка 
сучасних оприскувачів, що відрізняються високою 
якістю і точною системою внесення добрив; • Лінійка 
сучасних трейлерів перевізників – перевантажувачів 
з унікальними конструктивними рішеннями.

LOZOVA MACHINERY, LLC
Address: 4, Marshal Batitskiy Str., Kharkov, 61038, 
Ukraine
Tel: +380577660061
e-mail: agro@lozovamachinery.com
https://lozovamachinery.com

LOZOVA MACHINERY is a wide range of modern, efficient 
and economical tillage equipment, seeding machines 
and agricultural trailers.LOZOVA MACHINERY are primarily 
created to bring maximum economic benefit to farmers: 
high-quality soil cultivation, maintenance-free work, 
less downtime and repairs, faster cultivation and less fuel 
consumption.Now LOZOVA MACHINERY includes:• More 
than 30 tillage machines (tooth and disc harrows, drag 
and rotary harrows, field cultivators and seedbed cultiva-
tors, stubble cultivators, subsoilers and plows)• Range of 
modern sprayers featuring high quality and precise fertili-
zation system• Range of modern agricultural trailers with 
unique design

LLENTAB steel buildings have the excellent thermal insu-
lation efficiency, resistance for corrosion and short terms 
of production and delivery.

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 мо-
менту вивантаження.

LOGISTIC COMPANY, PE
Address: Ukraine, 49006, Dnepr, Tallinnskaya St. 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 mo-
ment of unloading.

ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ, ТОВ
Адреса: Україна, 61038, м. Харків,  
вул. Маршала Батицького, 4
Тел: +380577660061
e-mail: agro@lozovamachinery.com
https://lozovamachinery.com
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рівнем якості наша компанія використовує комплек-
туючі провідних світових виробників

LVIVAGROMASHPROEKT, 
ADL
Address: Ukraine, 79041, Lviv, st. 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 exist-
ing designs of machines and equipment for application of 
plant protection products.

М’ЯСНЕ РЕМЕСЛО, ТОВ
Адреса: Україна, 87505, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 5
Тел: +380967493185
e-mail: myasorem@gmail.com

ТОВ “М’ясне ремесло” випускає більш ніж 80 наймену-
вань ковбасних виробів торгівельних марок “Продре-
зерв” та “М’ясне Ремесло”.

MYASNOE REMESLO, LLC
Address: 87505, Donetsk Region, Mariupol, 
Taganrogskaya str., 5
Tel: +380967493185
e-mail: myasorem@gmail.com

“Myasnoe Remeslo” Ltd. produces more than 80 kinds of 
sausages products under the trademarks of “Prodrezerv” 
and “Myasnoe Remeslo”.

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

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 високотехноло-
гічний прогрес надихає нас на створення нової потуж-
ної, якісної та інноваційної техніки.Використовуючи 
багаторічний досвід конструювання машин для захи-
сту рослин, підприємство розробило та налагодило 
виробництво цілого ряду продуктів, які відповідають 
вимогам та потребам сучасних сільгоспвиробників 
різних масштабів. Для створення техніки з найвищим 
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МАКІТА УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. 
Олега Онікієнка, буд. 61
Тел: +380444942370
e-mail: info@makita.ua
www.makita.ua

Виробництво і дистрибьюція професійного інструмен-
ту, садової та клінінгової техніки, товарів для туризму 
і відпочинку

MAKITA UKRAINE, LLC
Address: 07400, Kyiv, Brovary, Onikienka St., 61
Tel: +380444942370
e-mail: info@makita.ua
www.makita.ua

Manufacture and distribution of professional power tools, 
garden tools, cleaning and maintenance, leisure and tour-
ism equipment

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 рі-
шеннями для завершальних стадій упаковки. «Манулі 
Україна Лтд.» – ексклюзивний дистриб’ютор MANULI 
STRETCH (Німеччина) – стретч-плівка для сінажу 
AGRIFLEX, дистриб’ютор SILOFLEX плівка для силосних 
ям, MANUAGRI шпагат сінов’язальний, AGRINET сітка 
для тюків, від кращих європейських виробників.

М’ЯСО БУКОВИНИ, ДП
Адреса: Новоселицький р-н, м. Новоселиця, 
вул. Постишева, 2
Тел: +380503748118
e-mail: miasobukovinu@gmail.com

Продукція: м’ясні продукти та ковбасні вироби.

MEAT OF BUKOVINA, SE
Address: Novoselytsia district, Novoselytsia,  
street Postisheva, 2
Tel: +380503748118
e-mail: miasobukovinu@gmail.com

Products: meat products andsausages.

МАЗУРТЕХСЕРВІС, ПП
Адреса: Україна, Київська обл., 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.

MTS, PRIVATE COMPANY, PE
Address: Ukraine, 08801, Mironivka, 
str. Sobornosti, 69a
Tel: +380672433676
e-mail: mazurtechservice@gmail.com
www.mir-mts.com.ua

Sale of tractors of the ArmaTrac brand, OZDUMAN industri-
al cultivators, DONDER mineral fertilizer spreaders, JYMPA 
deep plows, gardening equipment, spare parts
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МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
“САНФЛОРОМАШ”, ТОВ
Адреса: 71100, Україна, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2а
Тел: +380676120226
e-mail: sunfloromash@gmail.com
sunfloromash.com

Машинобудівний завод «Санфлоромаш» – це інтен-
сивно розвивається, яке спеціалізується на виробни-
цтві надійної сільськогосподарської техніки для зби-
рання врожаю Преміум-класу.

SUNFLOROMASH, LTD
Address: Ukraine, 71100, Berdyansk,  
Khalturina str. 2a
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.

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.

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 
solution for the final stages of packing. “Manuli Ukraine 
LTD.” – Exclusive distributor MANULI STRETCH ( Germany) 
– stretch films for silage AGRIFLEX, distributor SILOFLEX 
film for silage pits, MANUAGRI twine Hay knitting, AGRI-
NET net bale from the best European manufacturers.

МАРІАН, ТОВ
Адреса: Україна, 46400, м. Тернопіль, 
вул. Гайова, 54
Тел: +380972032203
e-mail: marian.ternopil@gmail.com
https://marian.com.ua/

Торгівля сільськогосподарською технікою, запасними 
частинами до с/г техніки, реставрація решіт.

MARIAN, LLC
Address: Ukraina, 46400 , Ternopil, Gajova Str. 54
Tel: +380972032203
e-mail: marian.ternopil@gmail.com
https://marian.com.ua/

Trade in agricultural machinery, spare parts for agricultur-
al machinery, restoration of sieves
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МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ 
ЗАПЧАСТИН, ТОВ
Адреса: Україна, 72356, Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н, с. Обільне,  
вул. Залізнична, 16
Тел: +380503238812
e-mail: mzatz.office@gmail.com
https://ats.ua

Виробництво виливків з сірого і високоміцного чавуну, 
запасних частин до автомобільної та сільськогоспо-
дарської техніки; металобробка

MELITOPOL FACTORY OF 
AUTOTRACTOR SPARE 
PARTS, LLC
Address: Ukraine, 72356, Zaporozhye Region, 
Obilnoye Village, 16 Zheleznodorozhnaya St.
Tel: +380503238812
e-mail: mzatz.office@gmail.com
https://ats.ua

Production of grey and ductile cast iron castings, spare 
parts for automobile and agricultural machinery; metal-
working

МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ
Адреса: 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 15/15
Тел: +380979766696
e-mail: mplast@meta.ua
mplast.com.ua

Компанія ТОВ «Металпласт» є виробником продукції з 
ПВХ (труби, сідла, фітинги), яка призначена для мон-
тажу самосплавної системи гноєвидалення і труби для 
водопостачання в сучасних свинокомплексах. Також  
ТОВ «Металпласт» виробляє  індивідуальні будиночки 
та поїлки для ВРХ.

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 двигуни, 
коробки передач, в тому числі автоматичні, раздатки, 
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 
Striltsiv 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.).
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the introduction of innovative technologies such as Mzuri 
Pro-Till Soil strip processing.

МИКОЛАЙ, ФГ
Адреса: Україна, 12416, с. Барашівка, 
вул. Сонячна, буд. 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.

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. Pro-
duction of pasta on quail eggs.

МИРОНІВСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ 
ІМЕНІ В.М.РЕМЕСЛА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 08853, Київська область, 
Миронівський район, с. Центральне, 
вул. Центральна, буд. 68
Тел: +380457474135
e-mail: mip.remeslo@gmail.com
www.mip.com.ua

METALPLAST, LTD
Address: 04080, Kyiv citym, 
Vikentiya Khvoiki str.,15/15
Tel: +380979766696
e-mail: mplast@meta.ua
mplast.com.ua

The company «Metalplast» is a manufacturer of PVC prod-
ucts (pipes, saddles, fitting), wich is designed for mount-
ing samosplavnoyi hnoyevydalennya system and pipes for 
water supply in modern pig. Also «Metalplast» produces 
individual houses for calves.

МЗУРІ ТЕХ АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 61002, Харків,  
вул. Дарвіна, буд. 6, кв. 78
Тел: +380675746545
e-mail: service@mzuri.in.ua
https://mzuri.in.ua/

Випробувана по всьому світу система обробітку ґрун-
ту Mzuri Pro-Till довела свою ефективну роботу у всіх 
ґрунтових умовах. На тлі зростання виробничих ви-
трат для збереження і збільшення прибутковості в ни-
нішніх умовах необхідно впровадження інноваційних 
технологій виробництва таких як смуговий обробіток 
грунту Mzuri Pro-Till.

MZURI TECH AGRO, 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 in-
crease profitability in the current conditions it is necessary 
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МІДАС-ТРЕЙД, ПП
Адреса: Україна, 43000, м. Луцьк,  
вул. Львівська 154
Тел: +380679172253
e-mail: musnatali86@gmail.com
http://midaspack.com/

Виробництво та продаж м’яких поліпропіленових 
контейнерів мішків типу «Біг Бег» вантажопідйомні-
стю до 2000 кг, що використовуються для фасування, 
зберігання та транспортування сипучих харчових 
та не харчових вантажів: добрива, цемент, сухі бу-
дівельні суміші, хімікати, кварцовий пісок, зерно, 
комбікорми, премікси, графіт, відходи, порошки, 
цукор, борошно та ін.

MIDAS-TRADE, PE
Address: UKRAINE, 43000, LUTSK, LVIVSKA STR. 154
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: fer-
tilizers, cement, dry building mixtures, chemicals, quartz 
sand, grain, mixed fodder , premixes, graphite, waste, 
powders, sugar, flour, etc.

МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: 02660, Україна, м. Київ,  
Дарницький р-н,  вул. Колекторна, 3-А
Тел: +380661400614
e-mail: a.pochapskaya@smgroup.com.ua
https://microtronic.com.ua/

ТОВ “Мікро Тронік Україна” - лідируюча компанія в об-
ласті сучасних технологічних та інформаційних систем 
GPS моніторингу.    Ми є експертами у впровадженні 

Основні напрями діяльності Миронівського інституту 
пшениці імені В.М. Ремесла НААН: 
• створення нових сортів-інновацій зернових коло-

сових культур;  
• розробка теоретичних основ селекції, включаючи 

методи біотехнології; 
• селекція на імунітет та дослідження фізіологічних, 

біохімічних і генетичних основ продуктивності, мо-
розостійкості, посухостійкості, а також підвищення 
якості зерна; 

• розробка і удосконалення насінницьких технологій 
виробництва добазового та базового насіння; 

• освітня діяльність за класифікацією видів еконо-
мічної діяльності «Вища освіта».

NATIONAL ACADEMY  OF  
AGRARIAN  SCIENCES OF 
UKRAINE THE V.M. REMESLO  
MYRONIVKA  INSTITUTE  
OF  WHEAT, BUDGETARY 
INSTITUTION
Address: Central Street house 68, p. Central, 
Myronivsky district, Kyiv region, 08853
Tel: +380457474135
e-mail: mip.remeslo@gmail.com
www.mip.com.ua

• creation of new varieties-innovations of grain ear 
crops; 

• development of theoretical bases of selection, 
including methods of biotechnology; 

• selection for immunity and research of physiological, 
biochemical and genetic bases of productivity, frost 
resistance, drought resistance, and also increase of 
quality of grain; 

• development and improvement of seed technologies 
for the production of pre-basic and basic seeds; 

• educational activity according to the classification of 
economic activities “Higher education”.
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Одеському, Чернігівському та Сумському регіонах, з 
головним офісом у м. Києві.

MINETEKH, LLC
Address: Ukraine, 08135, Kyiv region, Chaiky, 
Antonova str.8-А
Tel: +380444023742
e-mail: sales@mineteh.com.ua
www.mineteh.com.ua

The company “MINETECH” was established in 2012 as 
a distributor of import silky-consumer technology and 
spare parts. Directly from our company: 
• Sales of agricultural technology of provincial virobniks 

in the world.
• Service maintenance and repair of equipment. 
• Sales of original spare parts.

The current successful operation of 6 main-functional 
dealer centers near Khmelnytsky, Vinnytsky, Odessa, Cher-
nigiv and Sumy regions, with the head office near the Kiev 
metro station.

МОЛОКО І ФЕРМА
Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Івана Гонти, 3
Тел: +380672360167
e-mail: molokoiferma@dykun.com.ua
http://magazine.milkua.info/indexukr.php

Всеукраїнський галузевий журнал. Виходить 6 разів на 
рік. Обсяг – до 120 сторінок повнокольорового друку. 
Основна аудиторія – промислові виробники молока: 
власники, директори, менеджери і фахівці ферм.Клю-
чова тематика: 
• Бізнес-стратегії – історії успіху українських і зару-

біжних виробників молока.
• Технології – результати досліджень і практичний 

досвід.

комплексних GPS систем моніторингу і контролю тех-
нологічних процесів. За нашими плечима більше 10 
років досвіду роботи і реалізації понад 1000 успішних 
проектів, впровадження понад 30-х інноваційних роз-
робок в різні сфери.

MICRO TRONIC UKRAINE, 
LLC
Address: 02660, Ukraine, Kyiv, Darnytskyi district, 
street Collector, 3-A
Tel: +380661400614
e-mail: a.pochapskaya@smgroup.com.ua
https://microtronic.com.ua/

LLC “Micro Tronik Ukraine” is a leading company in the 
field of modern technological and information systems of 
GPS monitoring.    We are experts in the implementation 
of comprehensive GPS systems for monitoring and control 
of technological processes. We have more than 10 years of 
experience and implementation of more than 1,000 suc-
cessful projects, implementation of more than 30 innova-
tive developments in various fields.

МІНЕТЕХ, LLC
Адреса: 08135, Київська область, с.Чайки, 
вул. Антонова, 8-А, БЦ «Сенсей»
Тел: +380444023742
e-mail: sales@mineteh.com.ua
www.mineteh.com.ua

Компанія «МІНЕТЕХ»  була заснована у 2012 році як ди-
стриб’ютор імпортної сільськогосподарської техніки та 
запчастин. Напрямами діяльності нашої компанії є: 
• Продаж сільськогосподарської техніки провідних 

виробників світу.
• Сервісне обслуговування та ремонт техніки. 
• Продаж оригінальних запасних частин.

Сьогодні успішно працюють 6 повнофункціональних 
дилерських центрів у Хмельницькому, Вінницькому, 
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MOLFAR EKO, LLC
Address: Ukraine, 01001, Kyiv, street 
Konstantinovskaya, 2A, office 400
Tel: +380503623187
e-mail: molfartea@gmail.com
https://molfar-tea.com/

Production of organic tea «MOL’FAR» based on cypress, 
which is known for its healing properties and is collected in 
the ecologically clean region of the Ukrainian Carpathians.

МОТОРІМПЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 61105, Харків,  
вул. Киргизька, 94б
Тел: +380577136162
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
motorimpex.ua

Компанія «Моторімпекс» пропонує широкий асорти-
мент гідравлічного обладнання для мобільної тех-
ніки  – трактори, комбайни, навісне обладнання для 
сільськогосподарської техніки, екскаватори, наванта-
жувачі, бульдозери, крани, транспортери і т. д. Вимоги 
до мобільної гідравліки – максимальна продуктивність 
при максимальній енергоефективності, високі стандар-
ти безпеки і надійності в важких умовах експлуатації, 
що досягаються за рахунок високого опору зовнішнім 
факторам, невеликих габаритів, малої ваги, високої 
питомої потужності, корозійної стійкості та простоти 
обслуговування.Ми поставляємо спеціалізовану про-
дукцію, вироблену з найсуворішим стандартами якості, 
відповідну найжорсткішим вимогам по експлуатації, 
підвищуючи продуктивність і надійність.

MOTORIMPEX, LLC
Address: Ukraine, 61105, Kharkov,   
str. Kirgizskaya, 94/1
Tel: +380577136162
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
motorimpex.ua

• Управління та економіка – особливості організації 
роботи і управління промисловими молочними 
фермами. 

• Аналіз ринку молока і кормів, прогнози виробництва.

MILK AND FARM
Address: 20300, Cherkasy reg., Uman town,  
3 Ivana Gonty str.
Tel: +380672360167
e-mail: molokoiferma@dykun.com.ua
http://magazine.milkua.info/indexukr.php

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.
• Management and economics – peculiarities of 

organization and management of industrial dairy 
enterprises.

• Analysis of dairy and feed markets, production forecasts.

МОЛЬФАР ЕКО, ТОВ
Адреса: Україна, 01001,  м. Київ, вул. 
Костянтинівська, 2А, офіс 400
Тел: +380503623187
e-mail: molfartea@gmail.com
https://molfar-tea.com/

Виробництво органічного чаю «MOL’FAR» на основі ки-
прію, що відомий цілющими властивостями та збира-
ється в екологічно чистому регіоні українських Карпат.
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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 current-
ly 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.

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

Вирощування зернових та технічних кльтур( пшениця, 
ячмінь, горох, гречка, соя, соняшник, цукровий бу-
ряк), розведення врх, свиней.

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

Growing of grain and technical crops (wheat, barley, peas, 
buckwheat, soybeans, sunflowers, sugar beets), breeding 
of cattle, pigs.

Company «Motorimpex» proposes a wide range of hydrau-
lic equipment for mobile machineries – tractors, com-
bines, attachments for agricultural machinery, excavators, 
loaders, bulldozers, cranes, conveyors, and so on.Require-
ments for mobile hydraulics – maximum performance 
at maximum efficiency, high standards of safety and re-
liability 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 strictest quality standards, corresponding 
to toughest requirements for use, improving performance 
and reliability.

МПІ-АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 72311, Запорізька обл., 
Мелітополь, Каховське шосе, 3/5
Тел: +380686666444
e-mail: mpi1@ringroup.com.ua
http://ringroup.com.ua/

“МПІ-АГРО” ТМ “RINGROUP” виробляє полімерні гід-
равлічні ущільнення та пластикові деталі до сівалок 
методом лиття під тиском, а також прокладки та ре-
монтні набори до вантажної, сільськогосподарської, 
дорожньо-будівельної, комунальної та іншої спеці-
альної техніки. За роки праці нашими постійними 
партнерами стали виробники гідравліки, підприєм-
ства оптової і роздрібної торгівлі та ремонтно-технічні 
організації, які довіряють нам тому, що у виробництві 
ми застосовуємо тільки якісну сировину та досвід про-
відних світових виробників. Завдяки цьому викори-
стання гідравлічних ущільнень ТМ “RINGROUP” здатне 
збільшити міжремонтний ресурс гідроциліндрів до 
чотирьох разів у порівнянні з використанням гумових 
ущільнень. Гідравлічні циліндри з ущільненнями ТМ 
“RINGROUP” затребувані у 39 країнах світу.
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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.

НАРКЕВИЦЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, Хмельницька обл., 
смт. Наркевичі, вул. Заводська, 1
Тел: +380384561271
e-mail: zmalyuska@astarta.ua

Виробництво цукру.

NARKEVICHI SUGAR 
FACTORY, LLC
Address: Ukraine, Khmelnytsky region,  Narkevichi, 
st. Zavodska, 1
Tel: +380384561271
e-mail: zmalyuska@astarta.ua

Sugar production.

НАТС’ЕН’ГАРДЕН, ФГ, ПП
Адреса: Україна, 08665, Київська обл.,  
Васильківський район, с. Саливонки
Тел: +380675097225
e-mail: info@nutsngarden.com
https://www.facebook.com/NutsNGarde

Органічне та біодинамічне садівництво. Вирощування 
фундука на площі 22 га та спаржі зеленої на площі 1 га.

NUTS’N’GARDEN, FARM, PE
Address: Ukraine, 08665, Kyiv region, Vasylkiv 
district, village Salivonki
Tel: +380675097225
e-mail: info@nutsngarden.com
https://www.facebook.com/NutsNGarde

МУЛЬТИКОПТЕР УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: 63540, Харківська обл., Чугуївський 
район, село Коробочкине, вул.Ростовська, буд.7
Тел: +380735252323
e-mail: mcopter.ua@gmail.com
www.multicopter.com.ua

Наша компанія надає для АПК спеціалізовані безпі-
лотні літальні апарати, які забезпечують виконан-
ня ряду сільськогосподарських 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 ЗЗР і внесення трихограми.

MULTICOPTER UKRAINE, LLC
Address: 63540, reg. Kharkiv, dist. Chuhuiv,  
village Korobochkine, Rostovska street, b. 7
Tel: +380735252323
e-mail: mcopter.ua@gmail.com
www.multicopter.com.ua

Our company provides specialized unmanned aerial 
vehicles for the agro-industrial 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. 
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LLC “SIE “UKRMS” is the exclusive supplier to Ukraine of 
photoseparators TM “Anysort” (one of the world leaders in 
the production of photoseparators). Photoseparators (color 
sorters, optical separators) are used for cleaning and sort-
ing of seeds, grain and leguminous crops by color, size and 
shape. Also, photoseparators can remove inorganic impuri-
ties – glass, plastic, stones, threads, sticks, etc. The use of 
color sorters allows the product to be obtained with a purity 
of 99.99%. Also, LLC “SIE” “UKRMS” is a leading Ukrainian 
manufacturer of magnetic separators, magnetic iron sep-
arators for enterprises of more than 30 industries. LLC “SIE” 
“UKRMS” supplies metal detectors and metal separators for 
the extraction of non-ferrous metals from the product too.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, вул. Михайла Омеляновича-
Павленка, 9, м. Киів, 01010
Тел: +380445219277
e-mail: prezid@naas.gov.ua
www.naas.gov.ua

Головним завданням Академії є наукове забезпечен-
ня розвитку галузей агропромислового комплексу 
України: проведення фундаментальних наукових 
досліджень у сфері агропромислового комплексу, а 
також розроблення на основі нових знань наукових 
продуктів для інноваційного розвитку агропромисло-
вого комплексу, використання яких має сприяти збіль-
шенню обсягів виробництва конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції, а також розроблення 
нових та удосконалення існуючих методів і способів 
проведення наукової роботи.

Organic and biodynamic gardening. Growing hazelnuts on 
an area of 22 hectares and green asparagus on an area of 
1 hectare.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
“УКРАЇНСЬКІ МАГНІТНІ 
СИСТЕМИ”, ТОВ
Адреса: Україна, 08171, Київска область, Києво-
Святошинський район, с.Хотів,   
вул. Круглицька, 1В/4
Тел: +380442288690
e-mail: market@ukrms.com.ua
www.ukrms.com.ua

ТОВ “НВП” “УКРМС” – екслюзивний постачальник в Україну 
фотосепараторів TM “Anysort” (одного із світових лідерів у 
виробництві фотосепараторів). Фотосепаратори (оптичні 
сортувальні машини, оптичні сепаратори) застосовують-
ся для очистки та сортування насіння, зернових та бобо-
вих культур по кольору, розміру та формі. Також фотосе-
паратори здатні вилучати неорганічні домішки – скло, 
пластик, каміння, нитки, палички та ін. Застосування 
фотосепараторів дозволяє отримати продукт з чистотою 
99,99%. Також ТОВ “НВП” “УКРМС” – це провідний укра-
їнський виробник магнітних сепараторів, магнітних за-
лізовідділювачів (металовловлювачів) для підприємств 
більше 30 галузей помисловості. ТОВ “НВП” “УКРМС” здійс-
нює поставки металодетекторів та металосепараторів для 
вилучення кольорових металів з потоку продукту.

SCIENTIFIC INDUSTRIAL 
ENTERPRISE “UKRAINIAN 
MAGNETIC SYSTEMS’’, LLC
Address: Street Kruglyts’ka 1B, apt. 4, village 
Khotiv,  Kyiv region, district Kiyv-Svyatoshynsky, 
Ukraine, 08171
Tel: +380442288690
e-mail: market@ukrms.com.ua
www.ukrms.com.ua
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NATIONAL SCIENTIFIC 
CENTER «INSTITUTE FOR SOIL 
SCIENCE AND AGROCHEMI-
STRY RESEARCH NAMED 
AFTER O.N. SOKOLOVSKY», 
STATE INSTITUTION
Address: Ukraine, 61024, Kharkiv,  
Chaikovska str., 4
Tel: +380577041669
e-mail: nsc.issar@gmail.com
www.issar.com.ua

NSC «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research 
named after O.N. Sokolovsky» is a scientific and methodical 
center on the problems of soil science, agrochemistry and 
soil protection. Performs: soil, plants and water analyz-
ing.  Develops: recommendations on the suitability of soils 
for growing agricultural cultures and gaining high yields; 
methods of soil rational use and reclamation of soils, mod-
ern agricultural technologies, new types of fertilizers, ame-
liorants and bio-stimulants. Carries out: soil, agrochemical 
and ecological-reclamation surveys, monitoring of soil state 
and agricultural vegetation using remote sensing methods. 
Provides: paid services according to the list, which is pre-
sented on the website of the Institute www.issar.com.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКО-
ВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТ-
РИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОС ПОДАРСТВА», ДЕРЖАВ-
НА НАУКОВА УСТАНОВА
Адреса: Україна , 08631,  
Київська область, Васильківський район,  
смт. Глеваха, вул. Вокзальна,11
Тел: +380662300083
e-mail: nsc.imesg@gmail.com
https://imesg.gov.ua/

THE NATIONAL ACADEMY 
OF AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE, STATE
Address: 9,Omelianovycha-Pavlenka St., Kyiv, 
01010, Ukraine
Tel: +380445219277
e-mail: prezid@naas.gov.ua
www.naas.gov.ua

НААН є державною науковою організацією. Головним 
завданням Академії є наукове забезпечення розвитку га-
лузей агропромислового комплексу України: проведення 
фундаментальних наукових досліджень у сфері АПК.

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ 
ЦЕНТР “ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА 
АГРОХІМІЇ ІМЕНІ  
О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО”, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 61024, м. Харків, 
вул. Чайковська,4
Тел: +380577041669
e-mail: nsc.issar@gmail.com
www.issar.com.ua

Інститут є науково-методичним центром з проблем 
ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.  Виконує 
аналізи ґрунтів, вод і рослин.  Розробляє: рекомендації 
щодо придатності ґрунтів для вирощування сільсько-
господарських культур і одержання високих врожаїв; 
методи раціонального використання ґрунтів та віднов-
лення їх родючості, сучасні агротехнології, нові види 
добрив, меліорантів та біостимуляторів. Проводить: 
ґрунтові, агрохімічні та еколого-меліоративні обсте-
ження, спостереження за станом ґрунтів та сільсько-
господарською рослинністю за допомогою дистанцій-
них методів. Надає: платні послуги згідно з переліком, 
що наведено на веб-сайті Інституту www.issar.com.ua
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сертифіковану основу; покращення сортименту і під-
вищення генетичного потенціалу сортів і клонів ви-
нограду; розробка нових марок вин і сортів винограду 
селекції ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”.

NATIONAL SCIENTIFIC 
CENTRE V.YE. TAIROV 
INSTITUTE OF VITICULTURE 
AND WINEMAKING, STATE
Address: Ukraine, 27, 40 let Pobedy str. Tairovo, 
Odessa
Tel: +380487403676
e-mail: iviv_nnc@ukr.net
https://www.tairov.org.ua

Main directions of activity: scientific substantiation of 
perspective development of viticulture and winemaking 
of Ukraine on the basis of ampeloecological resources; 
transfer of grape seedlings of Ukraine to a certified ba-
sis; improvement of assortment and increase of genetic 
potential of varieties and grapes clones; development 
of new brands of wines from grapes of selection of NSC 
“Tairov IVaW”.

НВ ПМП 
«ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ», 
НВ ПМП
Адреса: Україна, 84333, м. Краматорськ, 
Донецька обл., вул. Дружби, 61
Тел: +380626432271
e-mail: kiev@ptk.com.ua
www.ptk.com.ua

«Промтехконструкція» – одне з найперших підпри-
ємств України в галузі виробництва ланцюгів привод-
них та транспортерних до сільгоспмашин та промисло-
вого обладнання, транспортерів до зернозбиральної 
техніки. Наше підприємство існує більше 22 років на 
ринку України. Підприємство має повний цикл вироб-

Головний інститут з розв’язання науково-технічних 
проблем щодо розроблення сучасних механізованих 
технологій виробництва сільськогосподарської про-
дукції та конкуренто-спроможної техніки і рекоменда-
цій з її ефективного використання.

NATIONAL SCIENTIFIC 
CENTRE «INSTITUTE 
OF AGRICULTURAL 
ENGINEERING AND 
ELECTRIFICATION», NSC 
“IAEE”
Address: 11, Vokzalna street , Glevakha, Fastiv 
district, Kyiv region, 08631, Ukraine
Tel: +380662300083
e-mail: nsc.imesg@gmail.com
https://imesg.gov.ua/

The Main Institute for the Solution of Scientific and Techni-
cal Problems in the Development of Modern Mechanized 
Technologies for Agricultural Production and Competitive 
Technology and Recommendations for its Effective Use.

НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВИЙ 
ЦЕНТР ІНСТИТУТ 
ВИНОГРАДАРСТВА І 
ВИНОРОБСТВА ІМЕНІ 
В.Є. ТАЇРОВА, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, 
вул. 40-річчя Перемоги, 27
Тел: +380487403676
e-mail: iviv_nnc@ukr.net
https://www.tairov.org.ua

Головні напрямки діяльності: наукове обґрунтування 
перспективного розвитку виноградарства і винороб-
ства України на основі ампелоекологічних ресурсів; 
переведення виноградного розсадництва України на 
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AGRORESURSY, LLC
Address: Sumy
Tel: +380663173998
e-mail: red_agrosnab@ukr.net
http://www.baki.com.ua/

Trading.

НВП ВАЛСА-ГТВ, ТОВ
Адреса: Україна, 09108, Київська область, 
м. Біла Церква, вул. Леваневського 83
Тел: +380933503221
e-mail: sale@valsa-nvp.com
www.valsa-nvp.com

ТОВ «НВП ВАЛСА-ГТВ» – офіційний представник ком-
панії MARK PLAST d.o.o. Сербія, з реалізації зносостій-
кого та термостійкого поліуретану NATALSTIT, який ви-
користовується для захисту обладнання та запобігає 
механічним пошкодженням.ТОВ «НВП ВАЛСА-ГТВ» 
– провідний виробник гумових та гумометалевих 
футерівок для млинів мокрого помолу. Підприємство 
засноване в 2002 році на виробничій базі шинного 
заводу «РОСАВА» (м.  Біла Церква) та спеціалізується 
на виготовленні гумотехнічних виробів для гірни-
чо-збагачувальних комбінатів. На даний момент ТОВ 
«НВП ВАЛСА-ГТВ» випускає більше шістдесяти видів 
різноманітних футерівок для всіх стадій подрібнення.

SIG VALSA GTV, LLC
Address: 83, Levanevskyi Str., Bila Tserkva,  Kyiv 
Region, Ukraine, 09108
Tel: +380933503221
e-mail: sale@valsa-nvp.com
www.valsa-nvp.com

«SIC VALSA GTV» LLC – the official representative of MARK 
PLAST d.o.o. Serbia, for the sale of wear-resistant and 
heat-resistant polyurethane NATALSTIT, which is used to 
protect equipment and prevent mechanical damage.«SIC 

ництва стандартних і спеціальних ланцюгів. Фахівці 
підприємства постійно працюють над поліпшенням 
якості та надійності ланцюгів, які використовують в 
різноманітних галузях народного господарства. Під-
приємство має свою акредитовану лабораторію, де 
ланцюги проходять  випробування на міцність, надій-
ність (динамічне випробування), відповідність геоме-
тричним розмірам. Поставки з регіональних складів.

PROMTECHKONSTRUKTSIA, 
LLC
Address: Ukraine, UA-84333, Kramatorsk,  
Donetsk region, 61, Druzhby St.
Tel: +380626432271
e-mail: kiev@ptk.com.ua
www.ptk.com.ua

Research, development and manufacturing company 
“Promtechkonstruktsia” is one of the leading Ukrainian 
companies producing driving and conveyor chains for 
agricultural and industrial equipment, conveyers of grain 
harvesters. Our company exists for more than 22 years in 
Ukrainian market. The enterprise has a complete produc-
tion cycle of standard and special chains. Our profession-
als work constantly to improve the quality and reliability 
of the chains which are used in various industrial and 
agricultural areas. The company has its own accredited 
laboratory where the chains are tested for durability and 
reliability (dynamic test) and also geometrical standards. 
Supplies from regional warehouses.

НВП “АГРОРЕСУРСИ” У 
ФОРМІ ТОВ, ТОВ
Адреса: 40009, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Білопільський шлях, 11
Тел: +380663173998
e-mail: red_agrosnab@ukr.net
http://www.baki.com.ua/

Роздрібна торгівля у сфері аграрного сектору економіки.
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potential clients: we provide advice on the choice of tech-
nology, 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, JCB, Manitou, as well as original spare parts for 
it, high-quality and timely warranty and post-warranty 
service service.

НІКДАРІЯ, ТОВ
Адреса: Україна, 12260, Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с.Раковичі, 
вул. Центральна, 36A
Тел: +380992335511
e-mail: office@iberry.com.ua
https://iberry.com.ua

ТОВ “Нікдарія” (ТМ iBerry) входить в ТОП-5 ягідних гос-
подарств та є найбільш інноваційно-розвиненим гос-
подарством України. На території понад 160 га основну 
частину площі займає лохина. Також товариство виро-
щує зелену спаржу, жимолость, суницю та малину. ТОВ 
Нікдарія щорічно підтверджує сертифікатом GLOBAL 
GAP відповідність технологічних процесів вирощуван-
ня міжнародним стандартам якості.

NIKDARIA, LLC
Address: Ukraine, 12260, Zhytomyr region, 
Zhytomyr district, Rakovychi village, street 
Central, 36A
Tel: +380992335511
e-mail: office@iberry.com.ua
https://iberry.com.ua

Nikdaria LLC is one of the TOP-5 berry farms and is the 
most innovative and developed farm in Ukraine. On the 
territory of more than 160 hectares the main part of the 
area is occupied by blueberries. The company also grows 
green asparagus, honeysuckle, strawberries and rasp-
berries. Nikdaria Ltd. annually confirms the GLOBAL GAP 

VALSA GTV» LLC is the leading manufacturer of rubber and 
rubber-metal fettling for wet-grinding mills. The com-
pany was founded in 2002 on the industrial base of the 
tire plant «Rosava» (Bila Tserkva) and specializes in the 
production of rubber-technical products for ore-dressing 
and processing enterprises. At the moment, «SIC VALSA 
GTV» LLC produces more than sixty types of fettlings for 
all stages of grinding.

НЕО АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 47144, с. Великі Дедеркали, 
вул. Центральна, 76К
Тел: +380674638292
e-mail: info@neoagro.com.ua
neoagro.com.ua

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 
техніки, ділимося з аграріями європейським досвідом 
і новими тенденціями на аграрному ринку, при потре-
бі допомагаємо отримати фінансування.Ми пропону-
ємо 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 
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ськогосподарських культур, їх селекції та насінництва, 
що спрямоване на підвищення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарського виробництва, гаранту-
вання продовольчої безпеки держави.

NSC INSTITUTE OF 
AGRICULTURE OF NAAS, 
STATE
Address: Ukraine, 08162, Kyiv region, 
Kievo-Svyatoshunskyi district, Chabany,  
Mashynobudivnykiv str, 2-b,
Tel: +380445262327
e-mail: iznaan@ukr.net
zemlerobstvo.com

NSC „Institute of Agriculture of  NAAS” is work on the 
development of conceptual directions and scientific and 
practical recommendations for improvement the use of 
land, carrying out chemical analytical research in agri-
culture and crop production, implementation of scientific 
and methodological support for monitoring the use of 
land for tillage; theoretical foundations of the technolo-
gies of growing of main crops, breeding and seeds, which 
is directed at increasing the competitiveness of agricultur-
al production.

НОВИЙ ЕЛЕВАТОР, ТОВ
Адреса: Украина, 93400, Луганская обл.,   
г. Северодонецк, вул. Богдана Ліщини, 24-Б
Тел: +380981177711
e-mail: newelevator.office@gmail.com
http://new-elevator.com.ua

Виробництво обладнання для сушіння зерна, вироб-
ництво теплогенераторів, виробництво обладнання 
для чищення зерна, виробництво обладнання для 
транспортування зерна, сушіння зерна.

certificate compliance of technological processes of culti-
vation with international quality standards.

НІКОЛАС МАВАКО, ТОВ
Адреса: Україна, 08700, Київська область, 
Обухівський район, м.Обухів, вул.Миру, буд.7-Г
Тел: +380983324330
e-mail: nmavako@ukr.net

Виробництво сільськогосподарської техніки.

NICOLAS MAVAKO, LLC
Address: Ukraine, 08700, Kiev region, Obukhov 
district, Obukhiv, Myru Street, building 7-G
Tel: +380983324330
e-mail: nmavako@ukr.net

Production of agricultural machinery.

ННЦ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН 
УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 08162, Київська обл, 
Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, 
Машинобудівників 2б
Тел: +380445262327
e-mail: iznaan@ukr.net
zemlerobstvo.com

Національний науковий центр «Інститут землероб-
ства Національної академії аграрних наук України»  
працює над розробленням концептуальних напрямів 
та науково-практичних рекомендацій з оптимізації 
використання земельних угідь, проведення хіміко- 
аналітичних досліджень у землеробстві і рослинни-
цтві, здійснення  науково-методичного забезпечення 
моніторингу використання землі в обробітку; теоре-
тичних основ технологій вирощування основних сіль-
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НОВО-ВОДОЛАЖСЬКИЙ 
МАСЛО-ЖИРОВИЙ 
КОМБІНАТ, ТОВ
Адреса: 63202, Харківська обл., 
Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, 
вул. Пушкіна, 49
Тел: +380574045822
e-mail: reklama@girnov.com.ua
http://www.girnov.com

Виробництво олії, тваринних жирів, прянощів та при-
прав.

NOVO-VODOLAZHSKY OIL 
AND FAT PLANT, LLC
Address: 63202, Kharkiv region,  
Novovodolazky district, township Nova Vodolaga, 
street Pushkin, 49
Tel: +380574045822
e-mail: reklama@girnov.com.ua
http://www.girnov.com

Production of oil, animal fats, spices and seasonings.

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД, ПРАТ
Адреса: 11701, вул. Героїв Майдану, 10, 
м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., 
Україна
Тел: +380414135583
e-mail: nv-hlib@ukr.net
nvhlib.com.ua

Виробництво та реалізація хліба, хлібобулочних ви-
робів, здоби, кексів та виготовлення на замовлення 
урочистих короваїв.

NEW ELEVATOR, LLC
Address: Ukraine, 93400, Luhansk region, 
Severodonetsk, st. 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 clean-
ing, production of equipment for grain transportation, 
grain dryin.

НОВО-БАВАРСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД, 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.

NOVO-BAVARIAN BAKERY, 
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 re-
gion, which daily produces a large number of high-quality 
and diverse bread, bakery and confectionery products.
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НФМ АГРО, ТОВ
Адреса: 49019, м Дніпро,  
вул. Набережна Заводська, 9Б (блок 1)
Тел: +380800407887
e-mail: sales@nfm.com.ua
https://nfm.com.ua

ТОВ «НФМ АГРО» першим в Україні отримав статус офі-
ційного дистриб’ютора сільськогосподарської техніки 
Case IH і успішно стартував на ринку сільгосптехніки. 
В даний час активи «НФМ АГРО» налічують в Україні 22 
регіональних представництв, 13 сервісних центрів, 22 
складів запасних частин і одну з найбільших в Україні 
технічних баз в Полтавській області. Центральний офіс 
компанії знаходиться в м. Дніпро. Крім Case IH, «НФМ 
АГРО» представляє на українському ринку лінійку при-
чіпного обладнання інших виробників, а саме: Bednar, 
Bourgault, OLIMAC, Wishek, Top Air, Balzer, Dominoni і ін. 
Системи точного землеробства представлені Case IH, 
Trimble, Raven. Можливе придбання б/в техніки.

NFM AGRO, LLC
Address: 49019, Dnipro, street Naberezhna 
Zavodska, 9B (block 1)
Tel: +380800407887
e-mail: sales@nfm.com.ua
https://nfm.com.ua

NFM AGRO LLC was the first in Ukraine to receive the status 
of an official distributor of Case IH agricultural machinery 
and successfully launched on the market of agricultural 
machinery. Currently, the assets of NFM AGRO in Ukraine 
include 22 regional offices, 13 service centers, 22 spare 
parts warehouses and one of the largest technical bases 
in Ukraine in Poltava region. The company’s head office is 
located in Dnipro. – In addition to Case IH, NFM AGRO pre-
sents a line of trailed equipment from other manufactur-
ers on the Ukrainian market, namely: Bednar, Bourgault, 
OLIMAC, Wishek, Top Air, Balzer, Dominoni and others. 
– Precision farming systems are presented by Case IH, 
Trimble, Raven. It is possible to purchase used equipment.

NOVOGRAD-VOLYNKY 
BREAD-BAKING PLANT, PJSC
Address: 11701, st. Heroes of the Maidan, 10, 
Novograd-Volynsky, Ukraine
Tel: +380414135583
e-mail: nv-hlib@ukr.net
nvhlib.com.ua

Production and sale of bread, bakery products, black-
smiths, muffins and custom made ceremonial lambs.

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 збері-
гання (металічні силоси обємом до12500 куб.м) , суш-
ки (до 250 т/год) та транспортування зерна, а також 
обладнання для приготування комбікормів – комбі-
кормові цеха, міні установки, дробарки 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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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 асорти-
менті.

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

Special baby food in a wide range.

ОЕЗ ГРАДОЛІЯ, ТОВ
Адреса: 25491, Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, смт Нове,  
вул. Мурманська, буд. 37-Г
Тел: +380522366738
e-mail: gradoliya@gmail.com
http://gradoil.com.ua

Основні види продукції та особливості виробництва: 
олійноекстракційний завод. Переробка насіння со-
няшника – 700,0 тонн на добу. Переробка насіння 
ріпаку – 500,0 тонн на добу. Одноразове зберігання 
сировини – 40 000 тонн. Насіння зберігається в спе-
ціалізованому елеваторі із застосуванням сучасних 
технологій зберігання та підготовки. Для сушіння 
сировини застосовується екологічно чистий агент – 

ОБОЛОНЬ КРАСИЛІВСЬКЕ, 
ПАТ
Адреса: Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, 
вул. Будівельника, 3
Тел: +380385544219
e-mail: boss@kr.obolon.ua

Харчова промисловість.

OBOLON KRASYLIVSKE, PJSC
Address: Ukraine, Khmelnytsky region, Krasyliv, 
street Budivelnyka, 3
Tel: +380385544219
e-mail: boss@kr.obolon.ua

Food Industry.

ОГОРОДНИК, ТОВ
Адреса: Україна, 01054, м. Київ, 
вул. Тургенівська 38
Тел: +380672453437
e-mail: o.kyrichyshyna@univest-media.com
www.ogorodnik.com

Журнал для дачників, городників, садівників та квіт-
никарів.

OGORODNIK, LLP
Address: Ukraine, 01054, Kyiv,  
Turgenevska str, 38, of 7.
Tel: +380672453437
e-mail: o.kyrichyshyna@univest-media.com
www.ogorodnik.com

Monthly magazine for gardeners, vegetable gardeners 
and flower growers.
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OIL GROUP, LLC
Address: Ukraine, 02191, Kyiv, st. Kharkivs’ke 
shose, 172b
Tel: +380445370644
e-mail: office@oilgroup.ua
www.oilgroup.ua

LLC «OIL GROUP»  is authorized by distributor of products 
of Petronas Lubricants in Ukraine. Central office and stor-
age is located in Kyiv, 32, Pirochivskyi Shliakh st. Pfone: 
(044) 537-06-44. Filials are located in Vinnytsia,  Volod-
ymyr-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; 
• крупоцехи універсальні комплектні; 
• крупоцехи з переробки гречки; 
• крупоцехи з переробки вівса; 
• крупоцехи по переробці кукурудзи;
• млини агрегатні; 
• млини сортового помолу пшениці;
• зерноочисне обладнання;
• транспортне устаткування; 
• технологічне обладнання для виробництва борошна; 
• технологічне обладнання для виробництва крупи; 
• аспіраційне обладнання;
• самоплинне обладнання; 
• лабораторне обладнання; 
• комплексне оснащення лабораторій; 
• проектування; 
• монтаж і налагодження; 

повітря, підігріте водяною парою. Вироблення пари 
водяної технологічної – 24 тонни на годину. Паливом 
для виробництва пари є екологічно чистий енерго-ре-
сурс – лушпиння насіння соняшнику.

OEP GRADOIL, LLC
Address: 37-G, Murmanska Str., 25491, 
Kropyvnytskyi, Ukraine
Tel: +380522366738
e-mail: gradoliya@gmail.com
http://gradoil.com.ua

The main kind of product sand specific sofproduction OIL 
EXTRACTIONPLANT Sunflower seed processing is 700.0 
tons per day. Rape seed processing is 500.0 tons per day.
One-time storageofrawmaterialis 40,000 tons. Seedsare-
storedin a specializedelevatorusingmodernstorageand-
preparationtechnologies. Todryrawmaterials, anenviron-
mentallyfriendlyagentisused – airheatedbywatersteam.
Productionoftechnologicalwatersteamis 24 tonsperhour. 
Thefuelfortheproductionofsteamisanenvironmentally-
friendlyenergyresource – sunflowerseedhusks.

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 
шлях, 32   т. (044) 537-06-44. Філії у Вінниці, Володими-
рі- Волинському, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, 
Львові, Миколаєві, Одесі,  Полтаві,  Рівному, Херсоні, 
Хмельницькому, Черкасах, Чернігові .
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OLIAR, PE
Address: Ukraine, v. Stavchany
Tel: +380322274832
e-mail: podoba_iryna@trans-service-1.com.ua

Oil production.

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

Canned meat, pate.

ОПЕЛЬ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 60
Тел: +380443649707
e-mail: info@opel.ua
opel.ua

З початку 2019 року офіційним імпортером Opel 
у Україні стало представництво Групи PSA, що 
дозволило провести успішний «перезапуск» Бренда. На 
сьогоднішній день Opel має велику мережу дилерських 
центрів, що дозволило охопити всі великі міста України 
і покрити більшість регіонів країни.  В Україні Бренд 
представлений двома кросоверами Crossland X і Grand-
land X, седанами Astra та Insignia GS, компактним 
хетчбеком Corsa і універсальним мінівеном Combo Life. 
Також, в 2020 році відбулася повне перезавантаження 
комерційної лінійки Бренда, що дозволило представити 

• реконструкції; 
• сервісне обслуговування.

OLIS, LLP
Address: Ukraine, Odessa, Stolbova st., 28/3
Tel: +380487528558
e-mail: olis1@ukr.net
https://www.olis.com.ua/

DIRECTIONS OF ACTIVITY OF OLYS LLC: 
• grain cleaning complexes; 
• grain units universal aggregate; 
• grain shops universal complete;
• buckwheat processing shops;
• grain processing shops for oats; 
• corn processing plants; 
• aggregate mills; 
• wheat mills; 
• grain cleaning equipment; 
• transport equipment; 
• technological equipment for flour production; 
• technological equipment for cereal production; 
• aspiration equipment; 
• self-flowing equipment; 
• laboratory equipment; 
• complex equipment of laboratories; 
• design; 
• installation and adjustment; 
• reconstructions; 
• service.

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

Виробництво олії.
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ORGANIK MILK, LLP
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.

ОРГАНІК ОРИГІНАЛ 
(ЕКОРОД, ТМ ), ТОВ
Адреса: Україна, 07361, Київська область, 
Вишгородський район, с. Нижча Дубечня, вул. 
Коробейнікова, 7-В
Тел: +380675060111
e-mail: info@ecorod.ua
https://www.ecorod.ua/

Виробництво та оптова торгівля продуктами харчу-
вання: борошно органічне, олія органічна, крупи орга-
нічні, вівсянка органічна, мед органічний, кукурудзяні 
палички органічні, кавун органічний.

ORGANIC ORIGINAL 
(EKOROD, TM), LLC
Address: Ukraine, 07361, Kyiv region, Vyshhorod 
district, village Lower Dubechnya, street 
Korobeynikova, 7-V
Tel: +380675060111
e-mail: info@ecorod.ua
https://www.ecorod.ua/

Production and wholesale of food: organic flour, organic 
oil, organic cereals, organic oatmeal, organic honey, or-
ganic corn sticks, organic watermelon.

в Україні нові фургони Combo Cargo, Vivaro і Mova-
no. Бренд Opel працює над постійним поліпшенням 
супутніх послуг і розширенням дилерської мережі щоб 
максимально відповідати всім запитам клієнтів.

ОРГАНІК ЕКСПЕРТ, ТОВ
Адреса: Україна, 01133, Київ, Лабораторний 
провулок, будинок 1, секція 3 та 4
Тел: +380960033365
e-mail: voroshchuk.juliia@oec.com.ua
https://oec.com.ua/

Сертифіковане органічне господарство, що вирощує 
органічні овочі та зелень відповідно з органічним 
стандартом UA-BIO-108: ревінь, солодка кукурудза, 
патісони, кабачки, картопля, огірок, чебрець, меліса, 
ехінацея пурпурна, м’ята перцева, рукола, коріандр, 
базилік, кріп, спаржева квасоля.

ORGANIC EXPERT, LLC
Address: Ukraine, 01133, Kyiv, Laboratory Lane, 
building 1, sections 3 and 4
Tel: +380960033365
e-mail: voroshchuk.juliia@oec.com.ua
https://oec.com.ua/

Certified organic farm that grows organic vegetables 
and greens in accordance with the organic standard UA-
BIO-108: rhubarb, sweet corn, squash, zucchini, potatoes, 
cucumber, thyme, lemon balm, echinacea purpurea, pep-
permint, arugula, coriander, basil , dill, asparagus beans.

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

Виробництво органічної молочної  продукції.
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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, 07400, Київська обл., Бровари, 
вул. Броварської сотні, 5
Тел: +380504781683
e-mail: info@orientway.com.ua
orientway.com.ua

Кольоросортувальне обладнання (Фотосепаратори), 
оптичні сортувальники. Комплекси “ПІД КЛЮЧ”, шелу-
шильне, шліфувальне та калібрувальне обладнання. 
Пакувальне обладнання.

ORIENT WAY, LLC
Address: Ukraine, 07400, Brovary,  
str. Brovarskoy cotni, 5
Tel: +380504781683
e-mail: info@orientway.com.ua
orientway.com.ua

Color sorter, dehulling line and packing equipment.

ОСУХ УКРАЇНА, STALMIX
Адреса: м. Луцьк вул. Стуса 11
Тел: +380953159012
e-mail: stalmixagro@gmail.com
http://www.stavtek.com.ua/

Сільскогосподарське обладнаня. Кормозмішувачі ,мо-
лоткові дробарки, шнекові навантажувачі, сінорізки, 
кормушки для тварин, вентиляція.

ОРГАНІЧНИЙ М’ЯСНИЙ 
ПРОДУКТ, ТОВ
Адреса: Україна, 12700, Житомирська обл., 
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, LLP
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.

ОРІДЖИН АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 25491, Кропивницький, 
вул. Мурманська, буд.7
Тел: +380675445444
e-mail: Poltorakvitalij@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, st. 
Murmansk, 7
Tel: +380675445444
e-mail: Poltorakvitalij@gmail.com
https://origin.ua/
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• compensation of interest rate and purchase value with 
state programs;

• interest rate and collateral requirements reduction 
with international programs.

ПАРТНЕРАГРО, ПП
Адреса: Украина, 36000, Полтава а/я33
Тел: +380666734989
e-mail: partneragto1@ukr.net
https://partneragro.com.ua

Щомісячний рекламно-інформаційний журнал аграр-
ної тематики для керівників фермерських та колек-
тивних селянських господарств, с/г управлінь, комер-
ційних структур та інших організацій, які працюють на 
аграрному ринку. Тираж – 20 тисяч примірників роз-
повсюджується адресною розсилкою безкоштовно: 
• Керівникам фермерських і с/г підприємств Украї-

ни; 
• На сільськогосподарських виставках, які прово-

дяться в Україні. Інформація завжди до речі! 

Передплатний  індекс 86045.

PARTNER AGRO, PE
Address: Ukraine,Poltava, a/s33, 36000
Tel: +380666734989
e-mail: partneragto1@ukr.net
https://partneragro.com.ua

Monthly advertizing-informing magazine on agrarian 
topics for farming and collective agricultural enterprises 
heads, agricultural economic Boards, commercial 
structures and other organizations working at the agrarian 
market. Circulation 20 thousand copies are delivered free 
of charge by address delivery:
• To the heads of farming and agricultural enterprises 

Ukraine. 
• At the agricultural exhibitions that are held in Ukraine.

Information is always to the purpose! Signature list 86045

OSUCH, STALMIX
Address: Ukraine Lutsk Stusa 11
Tel: +380953159012
e-mail: stalmixagro@gmail.com
http://www.stavtek.com.ua/

STALMIX represents the polish producer Osuch in Ukraine. 
Our partner has been and are well known for the high 
quality systems of transporting and mixing fodder since 
2005. Their equipment is adapted to the severe environ-
mental conditions. We grand a 12-month warranty. We 
offer you: • compound feed production line • horizontal 
and vertical mixers • straight impact pneumatic hammer 
crushers • straw and sawdust grinders

ОЩАДБАНК, АТ
Адреса: Україна, 01001, м. Київ,  
вул. Госпітальна, 12 Г
Тел: +380442473792
e-mail: GrabchakSS@oschadbank.ua
https://www.oschadbank.ua/

Програми фінансування та підтримки аграріїв: 
• партнерські програми з придбання техніки та об-

ладнання, засобів захисту рослин, насіння та до-
брив; 

• 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: GrabchakSS@oschadbank.ua
https://www.oschadbank.ua/

Financing and support programs for agro companies: 
• affiliate programs for machinery and equipment 

purchase;
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PEUGEOT, CITROЁN, Opel і DS. Модельний ряд PEUGEOT 
складається з флагмана – Нового Фастбек PEUGEOT 
508, міських SUV’ів PEUGEOT 2008, 3008 і семимісного 
5008, маневреного PEUGEOT 108, яскравого хетчбека 
208 і просторих універсальних автомобілів Нового 
PEUGEOT Rifter і Traveller. З комерційних автомобілів 
бренд готовий запропонувати моделі PEUGEOT Partner, 
Expert і Boxer.

ПЕЛЛЕГРІН, ТОВ
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного 
Петра, будинок 12, офіс 2-8
Тел: +380934263888
e-mail: pelle_green@ukr.net

ТОВ«Пеллегрін»-один із найбільших виробників гра-
нул з сільськогосподарської сировини в Україні та 
Європі. Ми пропонуємо екологічно чистий продукт 
без жодних хімічних домішок, консервантів та зв’я-
зувальних речовин. Про це свідчать сертифікати Єв-
ропейського зразка. У нас Ви можете знайти кормові 
пелети–гранульований корм з чистої люцерни. Ми 
зберігаємо всі природні компоненти, що забезпечу-
ють високий вміст білка й калорій та низький вміст 
цукру. Також пропонуємо підстилки для різних видів 
тварин. Ви не знайдете кращої екологічної заміни іс-
нуючим настилам,ніж у нас. Вбирання вологи та зв’я-
зування запахів в рази вище, ніж у аналогів. За Вашим 
замовленням ми можемо виготовити гранули з різних 
міксів сировини та забезпечити будь-який вид паку-
вання.

PELLEGREEN, LLC
Address: Ukraine, 04070 Kyiv, street 
Sagaydachnogo Petra, building 12, 2-8
Tel: +380934263888
e-mail: pelle_green@ukr.net

Pellegreen LLC is one of the largest producers of pellets 
from agricultural raw materials in Ukraine and Europe.

ПГТ ГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, 08148, м. Київ, вул. Сім’ї 
Сосніних, 9
Тел: +380445015505
e-mail: orders@pgt.in.ua
https://pgt.ua/

“ПГТ Груп” пропонує: виробництво гідравлічних шлан-
гів для будь-яких завдань. Виготовлення та ремонт 
гідравлічних циліндрів. Поставки гідравлічних вузлів і 
компонентів: маслостанції, гідромотори, гідронасоси, 
гідравлічні акумулятори, вимірювальна апаратура, 
розподільні клапани, гідрозамки, швидкороз’ємні 
з’єднання.

PGT GROUP, LCC
Address: Ukraine, 03148, Kyiv, Sosninykh F. str. 9
Tel: +380445015505
e-mail: orders@pgt.in.ua
https://pgt.ua/

PGT GROUP – is a reliable provider of hydraulics and re-
lated services. In the range of the company you will find: 
services for the repair of hydraulic cylinders and hoses. 
Supplies of hydraulic equipment and components from 
European manufacturers: oil stations, hydraulic motors, 
hydraulic pumps, hydraulic accumulators, measuring 
equipment, valves, hydraulic locks, quick connectors. The 
best service and individual approach to your needs!

ПЕЖО УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 60.
Тел: +380443649707
e-mail: info@peugeot.ua
peugeot.ua

Офіційне представництво Групи PSA в Україні розпочало 
свою операційну діяльність в 2010 році. Головна 
мета представництва – привнесення європейської 
культури продажів і обслуговування автомобілів 
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Лідер на ринку агробудівництва компанія «Південьан-
гарбуд» займається проектуванням, розробкою, ви-
готовленням і зведенням безкаркасних ангарів під 
ключ, які все більше і більше набувають актуальності в 
даний час. Найголовніше і важлива відмінність даних 
конструкцій від житлових і нежитлових споруд – це 
повна відсутність каркасів, опор, стін, даху та основ, 
що дозволяє зводити ангарні конструкції в найкорот-
ші терміни з мінімальними додатковими витратами.

UGANGARSTROY, LLC
Address: Ukraine, Odessa, str. Ataškhkin, 29/1
Tel: +380979939412
e-mail: 0979939412@ukr.net
www.ugangarstroy.com.ua

The leader in the agribusiness market «UGANGARSTROY» 
is engaged in the design, development, manufacture and 
construction of frameless hangars on a turnkey basis, 
which are becoming more and more relevant nowadays. 
The most important and important difference between 
these structures from residential and non-residential 
buildings is the complete absence of frames, supports, 
walls, roofs and foundations, which allows you to build 
hangar structures in the shortest possible time with mini-
mal additional expense.

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

насінняолійних культур; 
• Розведення великої рогатої худоби молочних по-

рід; 
• Виробництво молока Екстра – класу; 
• Вирощування насіння.

We offer an environmentally friendly product without 
any chemical additives, preservatives or binders.This is 
evidenced by European certificates. We offer feed pel-
lets-granulated feed from pure alfalfa. Alfalfa granules 
are high-density feed pellets of pure alfalfa low in sugar, 
moderately high in protein, high in calories.We also offer 
bedding for different kinds of animals.You will not find a 
better ecological replacement for existing bedding than 
our products.High absorption capacity and binding of 
odors of straw pellets is in many times higher than ana-
logues.On request, we can produce granules of different 
mixes of raw materials and provide any type of packaging.

ПЕРША ПРИВАТНА 
БРОВАРНЯ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ , 
ЯК ДЛЯ СЕБЕ, ТОВ
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.

ПІВДЕНЬАНГАРБУД, ТОВ
Адреса: Україна, Одеса, вул. Асташкіна, 29/1
Тел: +380979939412
e-mail: 0979939412@ukr.net
www.ugangarstroy.com.ua
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European standards, thus providing high quality to the 
smallest details. Our goal is to lead the production of qual-
ity 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.

ПОЛІМЕРХІМГРУП, ТОВ
Адреса: Україна, м. Дніпро, вул. Журналістів, 7 
оф. 507
Тел: +380970937567
e-mail: elastantdp@gmail.com
http://elastant.com/

Завод виробник поліуретанових виробів. Спеціалізу-
ємось на виробництві важко-технічних виробів  будь 
якої складності, для сільськогосподарських та агро 
підприємств.

POLIMERHIMGROUP, LLC
Address: Ukraine, Dnipro, street Journalists, 7  
of. 507
Tel: +380970937567
e-mail: elastantdp@gmail.com
http://elastant.com/

Polyurethane products factory. We specialize in the pro-
duction of heavy technical products of any complexity for 
agricultural and agricultural enterprises.

ПОЛІСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, ВНЗ
Адреса: 10008, Україна,  Житомир,   
Старий бульвар, 7
Тел: +380412228597
e-mail: znau_dilovod@i.ua
http://znau.edu.ua

PISCHANSKA, AGROFIRMA, 
LLC
Address: Ukraine, v.Martynivka, str. Central
Tel: +380574494184
e-mail: mail@peschanskaya.com.ua
http://peschanskaya.com.ua
• Growing of cereals, legumes and seeds of oilseeds; 
• Breeding of cattle of dairy breeds; 
• Extra-class milk production; 
• Growing seeds.

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 комплекту-
ючих до систем зрошування. Ми проектуємо і робимо 
продукцію з дотриманням європейських стандартів, 
забезпечуючи тим самим високу якість аж до найдріб-
ніших 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 St.
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 
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POLUS LTD, SUIP, 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 wa-
fers, sweets, gift cakes and waffle semi-finished products. 
Products of Company “POLUS” is certified according to 
Food Safety Management System HACCP ISO 22000, the 
HALAL certificate. In addition, there is a certified laborato-
ry on the basis of our Company.

ПРАЙМ, ЛІКЕРО-
ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, 63525, Харківська обл., 
Малинівка, вул. Олімпійська, 1
Тел: +380574662415
e-mail: pr@olimp-uac.ua
http://www.prime-vodka.com

Лікеро-горілчаний завод “PRIME” – найсучасніше 
лікеро-горілчане виробництво в Україні, побудо-
ване за 3 роки і здане в експлуатацію в 2006 році. 
Потужність підприємства розрахована на 24 млн 
пляшок/міс.  Вода з 700-метрової артезіанської 
свердловини та спирт «Люкс» – основа всієї продук-
ції PRIME. Спиртосховище місткістю 2 млн л. дозво-
ляє застрахуватися від перепадів у якості спирту і 
працювати виключно з кращими зразками. У 2017 
році на підприємстві обладнали «Експерименталь-
ний крафтовий цех» для розробки і удосконалення 
авторських рецептур.

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: +380412228597
e-mail: znau_dilovod@i.ua
http://znau.edu.ua

Zhytomyr National Agroecological University is the only 
agrarian higher educational institution with an ecologi-
cal 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).

ПОЛЮС ЛТД, СУІП, 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 ді-
яльності є виробництво морозива. Продукція компанії 
“ПОЛЮС” сертифікована відповідно до Системи управ-
ління безпекою харчових продуктів HACCP ISO 22000, 
та має сертифікат HALAL. На базі компанії присутня 
сертифікована лабораторія.
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CB radio equipment wholesale and retail (transceivers, 
antennas and accessories PRESIDENT) for communication 
between all types of transport, farms, etc.

ПРЕС-БІРЖА, ТОВ
Адреса: Україна, 49000, Дніпро, а/с 156
Тел: +380959015058
e-mail: pb_1704@ukr.net
http://pbgazeta.com/

“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 вкладення 
листівок.«Прес-Біржа» – оперативність і комплек-
сність надання інформаційних послуг. «Прес-Бір-
жа» – затребуваність видання серед рекламодавців і 
читачів. «Прес-Біржа» – оптимальне поєднання ціни 
та якості. «Прес-Біржа» – систематична участь в рес-
публіканських та регіональних і зарубіжних виставках, 
семінарах і конференціях.

PRESS-BIRZHA, LLP
Address: Ukraine, 49000, Dnepro, BO 156
Tel: +380959015058
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 indication of 

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 bev-
erage production in Ukraine, built in 3 years and put into 
operation in 2006.The capacity of the enterprise is calcu-
lated at 24 million bottles / month.Water from a 700-me-
ter artesian well and Lux   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 al-
cohol 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

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 
(радіостанції, антени, аксесуари PRESIDENT) для раді-
озв’язку між всіма видами транспорту, господарства-
ми, тощо.

PRESIDENT ELECTRONICS 
UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 04080, Kyrylivska Street, 69
Tel: +380672303243
e-mail: office@president-electronics.com.ua
http://president-electronics.com.ua
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ПРИВАТНЕ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ІМ. Т.Г.  ШЕВЧЕНКА, ПП
Адреса: Україна, 08670, Київська область, 
Васильківський район, с. Тростинка, вул. 
Кірова, 4
Тел: +380985188709
e-mail: vdovychenko.a@asnova.com
https://trostynka.com.ua/

Вирощування органічних зернобобових культур (зер-
нові, соя, просо, гречка та ін.), органічних фруктів 
(яблука, малина, груша та ін.) та овочів. Преміальне 
мясо та м’ясопродукти ВРХ та ДРХ.

PRIVATE AGRICULTURAL 
ENTERPRISE NAMED AFTER 
T.G. SHEVCHENKO, PAE
Address: Ukraine, 08670, Kyiv region, Vasylkiv 
district, village Trostinka, street Kirov, 4
Tel: +380985188709
e-mail: vdovychenko.a@asnova.com
https://trostynka.com.ua/

Growing organic legumes (cereals, soybeans, millet, buck-
wheat, etc.), organic fruits (apples, raspberries, pears, 
etc.) and vegetables. Premium meat and meat products 
of cattle and cattle.

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

participants’ addresses and telephones; commercial pro-
posals from abroad.We have special conditions for organi-
sations which order publicity through editorial office.

ПРИБУТКОВЕ СВИНАРСТВО
Адреса: вул. Івана Гонти,3, м. Умань,  
Черкаська область, 20300.
Тел: +380675096612
e-mail: v.kravets@dykun.com.ua

Журнал «Прибуткове свинарство» – це всеукраїнське 
вузькоспеціалізоване видання, присвячене виключно 
свинарству, засноване 2010-го року. В ньому ви завж-
ди знайдете:  -новини сектору;  – аналітика ринку сви-
нини; – ексклюзивні інтерв’ю з лідерами вітчизняного 
свинарства та їх секрети успіху; – практичні поради у 
царині ветеринарії, менеджменту, годівлі та технології 
виробництва;  – огляд сучасних досліджень та іннова-
ції у свинарстві.

PROFITABLE PIG 
PRODUCTION
Address: 20300, Cherkasy reg., Uman town, 3 Ivana 
Gonty str.
Tel: +380675096612
e-mail: v.kravets@dykun.com.ua

The “Profitable Pig Production” magazine is ukrainian spe-
cialized edition  about pig production, founded in 2010. 
You can find useful information about: – pig production 
news; – pork market analytic reviews; – exclusive inter-
views 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.
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ПРОДТРАНС, ТОВ
Адреса: м.Чернівці вул. Заводська, 37-А
Тел: +380506120294
e-mail: info@promin-oil.com.ua

Продукція: олія соняшникова нерафінована та рафіно-
вана дезодорована.

PRODTRANS, LLP
Address: Chernivtsi street Zavodska, 37-A
Tel: +380506120294
e-mail: info@promin-oil.com.ua

Products: unrefined and refined deodorized sunflower oil.

ПРОІНВЕСТ ГРУП, ТОВ
Адреса: Украина
Тел: +380932541268
e-mail: vitali.renchez@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro

Проінвест Груп – багатопрофільна компанія з декіль-
кома виробничими потужностями, що спеціалізу-
ються на обробці стали, від простих компонентів для 
будівництва до оснащення і точних точної механіки.

PROINVEST GROUP, LLC
Address: Ukraine
Tel: +380932541268
e-mail: vitali.renchez@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro

Proinvest Group is a multiproduct cmpany, with multiple 
manufacturing facilities, specialized in steel processing, 
from simple components for construction up to tooling 
and precision mechanical components.

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.

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 sun-
flower phosphatidic concentrate. Production of sunflower 
meal. Production of corn oil.

ПРОГРЕС-КВ, ТОВ
Адреса: Україна,73027,Херсон,Робоча 64
Тел: +380503965741
e-mail: progreskv1@gmail.com
ukrcardandetal.com

Карданні вали для сільгосп.техніки, хрестовини кар-
данного валу,муфти запобіжні,адаптери та перехідни-
ки.Карданні вали виготовляємо під замовлення!

PROGRES-KV, LLC
Address: Ukraine, 73027, Kherson, 64, 
Rabochaya street
Tel: +380503965741
e-mail: progreskv1@gmail.com
ukrcardandetal.com

Manufacture of PTO shafts and its components, Universal 
Joints, safety clutches and adaptors.
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12,000. Only direct contracts with manufacturers and 
our own production. We will be glad to see you among 
our partners and clients!

ПРОМІНСТРУМЕНТ, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, Київ,  
вул. Автопаркова, буд. 5
Тел: +380444920314
e-mail: zakaz@pgroup.com.ua
https://www.pgroup.com.ua

Оптова торгівля металоріжучим, слюсарним, пнев-
матичним, алмазним, вимірювальним інструмен-
том.  Запропонований нами інструмент зроблений 
на українських заводах, які разом з компанією 
«Промінструмент» входять в єдиний холдинг. Ми є 
ексклюзивними дистриб’юторами компанії Eastman – 
провідного виробника слюсарного обладнання в Індії.
Промінструмент, ВІЗ, ЛІЗ, ЛАЗ, КЗТС, БЗСП, Scala, CRF-
Львів, Eastman,Gesac

PROMINSTRUMENT, 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, pneumat-
ic, diamond and measuringtools. The instrument offered 
by us is made at the Ukrainian factories, which togeth-
erwith the company Prominstrument are grouped into 
one holding. We arethe exclusive distributor of Eastman 
Company – the leading manufacturer of thehand tools in 
India.Промінструмент, ВІЗ, ЛІЗ, ЛАЗ, КЗТС, БЗСП, Scala, 
CRF-Львів, Eastman,Gesac

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 
користувачів сільськогосподарської техніки. Понад 
20 років наші Рукави та З’єднання працюють на 
техніці у різних куточках України. Наше завдання 
– забезпечити українців якісним обладнанням та 
комплектуючими для виробництва рукавів висо-
кого тиску (РВТ), та надати найбільший в Україні 
асортимент промислових шлангів та з’єднань до 
них. Ми забезпечуємо надійну роботи техніки та 
ефективне транспортування будь-чого та будь-де з 
найменшими витратами. У постійній наявності по-
над 2 000 позицій рукавів та найбільший в Україні 
асортимент гідравлічних з’єднань – 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 machin-
ery 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 Ukraini-
ans with high-quality equipment and accessories for 
the production of high-pressure hoses and to provide 
the largest range of industrial 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 
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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 агробіз-
несу: 
• ексклюзивні матеріали з організації,  технологіч-

ного забезпечення та функціонування сучасного 
аграрного 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;
• досвід вітчизняних та зарубіжних господарств;
• актуальні тематичні додатки з рослинництва, с.-г. 

техніки, захисту рослин;
• спецпроект «Овочівництво» у складі журналу.

PROPOZITSIYA, MAGAZINE, 
LLC
Address: Ukraine, 0105438, Kyiv, 
str. Turgenevskaya, 38
Tel: +380444940906
e-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

PROPORZITSIYA – The main magazine of agribusiness:
• exclusive materials of organization, technological 

supply and functioning of modern agrarian enterprise;
• markets, economics, agromanagement;
• information concerning the operation of agricultural 

machinery and equipment for processing and storage 
of agricultural products;

ПРОМТЕХСЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 03134, Київ,  
вул. Якутська, буд. 12
Тел: +380989050026
e-mail: dept1@ptc.com.ua
machinery.pts.ua

Спецтехніка XCMG, Sunward, MST: фронтальні колісні 
навантажувачі, повноповоротні навантажувачі, авто-
грейдери. Комплектуючі для с/г техніки: комбайнів, 
жаток, телескопічних навантажувачів, запчастини для 
гідравлічної системи (насоси, мотори, гідроциліндри у 
зборі), до двигунів CAT, Deutz, Cummins, Perkins, John 
Deere, Case, витратні матеріали (фільтри, мастило, 
олива), елементи освітлення, паливні насоси, стартери 
та генератори, ріжучі кромки для ківшів, розпилюва-
чі, 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
machinery.pts.ua

Wheel Loaders, Graders, Wheeled skid steer loader-
sComponents for agricultural machines: combines, 
reapers, telescopic loaders, spare parts for the hydraulic 
system (pumps, motors, cylinder assemblies), for en-
gines 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, hydrau-
lic cylinders, pumps and motors, boring and surfacing of 
the cylinder eyes.
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ПРОФТЕХНІКА, ТОВ
Адреса: Україна, 02121, Київ, Дарницький р-н. 
вул. Горлівська, буд. 226\228.
Тел: +380501055500
e-mail: info@profitech.com.ua
http://proftehnika.in.ua/

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,  
st. 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 industrial 
and professional cleaning.

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.

• update issues in the interactive column “Hot Line”;
• new technologies of plant protection and agronomy;- 

experience of domestic and foreign enterprises;
• modern systems gardening and viticulture;
• actual thematic applications about plant growing, 

agricultural machinery, plant protection;
• Special project “Ovochivnitstvo” (vegetable Farming) 

in the magazine

ПРОФІАГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 03027, Новосілки,  
вул. Озерна, 20
Тел: +380445999209
e-mail: office@profiagro.com.ua
www.profiagro.com.ua

Офіційний дилер в Україні відомих німецьких вироб-
ників сільськогосподарської техніки: Krone (кормозби-
ральна техніка ), BvL (вертикальні кормозмішувачі), 
Bergmann (розкидачі органічних добрив, переван-
тажувачі зерна), Kockerling (грунтообробна техніка), 
Rauch (розкидачі мінеральних добрив).

PROFIAGRO, LLC
Address: Ukraine, 04176, Kyiv, Elektrykiv str. 26
Tel: +380445999209
e-mail: office@profiagro.com.ua
www.profiagro.com.ua

Official dealer in Ukraine of well-known German agri-
cultural machinery producers: Krone (forage harvesting 
equipment), BvL (vertical feed mixers), Bergmann (organ-
ic fertilizer spreaders, grain loaders), Kockerling (tillage 
technology), Rauch (mineral fertilizer spreaders).
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six banks that will be involved in the issuance of cash on 
checks of the SCSU for 2021-2023. support programs for 
agricultural producers. The network of JSC JSB “RADA-
BANK” is 29 points of sale in 12 cities of Ukraine.

РАДОМИШЛЬ, ПИВО-
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ, ПРАТ
Адреса: 12201, Україна, Житомирська обл., 
Радомишльський р-н., м. Радомишль, 
вул. Микгород, буд. 71
Тел: +380443517600
e-mail: info@ppb.com.ua
http://ppb.com.ua

«Перша приватна броварня» сьогодні здійснює управ-
ління 2-ма пивзаводами – у Львові та в Радомишлі, 
сумарною потужністю 2,3 млн гл пива в рік.До продук-
тового портфелю компанії входить понад 15 власних 
торгових марок пива та квасу, серед яких “Бочкове”, 
“Закарпатське”, “Свіжий розлив”, “Галицька корона”, 
“Авторська серія” (“Авторське”, “Чорне”), серія “Привіт 
з Києва” (“Андріївський Ель”, “VOZDVIЖENSKE”), STARE 
MISTO, “Б~А”, “Світле”, “Тетерів”, “Квас Львівський”, 
а також 4 ліцензійні бренди – Heineken, Krusovice, 
Oettinger, “Жигули”.

RADOMUSHL BREWERY, PJSC
Address: 12201, Ukraine, Zhytomyr region, 
Radomyshl town, Mukgorod street, 71
Tel: +380443517600
e-mail: info@ppb.com.ua
http://ppb.com.ua

“First Private Brewery” now manages 2 breweries – in Lviv 
and Radomyshl, with a total capacity of 2.3 million liters 
of beer per year. The company’s product portfolio includes 
more than 15 own brands of beer and kvass, including 
“Bochkove”. “Zakarpatske”, “Svizhiy rozlyv”, “Halytska koro-
na”, “Autorska series” (“Autorske”, “Chorne”), series “Privit 

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.

РАДАБАНК, АТ
Адреса: Україна, 49069 м.Дніпро,  
пр-т О.Поля, 46
Тел: +380562387660
e-mail: bank@radabank.com.ua
https://radabank.com.ua

Банківська діяльність. АТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК« РА-
ДАБАНК» працює на ринку як універсальний банк. 
РАДАБАНК отримав перемогу в конкурсі Казначей-
ства та входить у число шести банків, які залуча-
тимуться до видачі готівки за чеками органів ДКСУ 
на 2021-2023 роки. РАДАБАНК працює у рамках 
підписаного Меморандуму про загальні принципи 
співробітництва з Міністерством економіки, торгівлі 
і сільського господарства України для реалізації дер-
жавної програми підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників. Мережа АТ «АБ «РАДАБАНК» 
складає 29 точок продажу у 12 містах України.

RADABANK, JS
Address: 46. O.Polya Avenue, Dnipro, Ukraine, 
49069
Tel: +380562387660
e-mail: bank@radabank.com.ua
https://radabank.com.ua

Banking activities. JSC “JOINT STOCK BANK” RADABANK 
“operates on the market as a universal bank. RADABANK 
won the competition of the Treasury and is one of the 
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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.

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.

РЕКЛАМА НА СЕЛО
Адреса: Україна, Харків, пров. Лопанський, 4
Тел: +380673910444
e-mail: reknas@ukr.net
reknas.com.ua

Видання газет.

REKLAMA NA SELO, LLC
Address: UA, Kharkiv, Lopanska str, 4
Tel: +380673910444
e-mail: reknas@ukr.net
reknas.com.ua

Newspaper.

z Kyiv” (“Andriivsky El”, “VOZDVIŽENSKE”), STARE MISTO,”Б 
~ A ”,“ Svitle ”,“ Teteriv ”,“ Kvass Lvivsky ”, as well as 4 li-
censed brands – Heineken, Krusovice, Oettinger,“ Zhiguli ”.

РАМОС ТВК, ТОВ
Адреса: Україна, 33001, Рівне,  
вул. Присадибна, буд. № 7 Б
Тел: +380362681992
e-mail: ramos.tvk@gmail.com
https://www.tvk-ramos.com

ТОВ “ТВК РАМОС” пропонує запасні частини до сіль-
ськогосподарської техніки. Нашими клієнтами стали 
більше ніж 2000 підприємств з усіх регіонів України. 
Ми пропонуємо широкий асортимент запчастин до 
комбайнів Claas, John Deere, жниварок Geringhoff, плу-
гів, дискових борін, сівалок, культиваторів та глибоко-
розпушувачів. Професійний садовий ручний інстру-
мент. Запчастини 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 instruments of Production 

firms “Bellota” (Spain) for gardening: - it is the special 
shoes, clothes 

The special terms are for herd and corporate partners.
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• seeders dotted universal “Atrium”, “ATRIA-8 AL” for row 
crops; 

• seed drills SRZ-3,6 (4 and 5,4); 
• seed drills SPU-4 (6; 8); 
• cultivators for interrow cultivation of KNP-5,6 crops; 
• wide-reaching plows “Hetman” (3-7 cases).

РЕМТРАНССЕРВІС 2016, ТОВ
Адреса: Україна, м. Харків,  
пров. Подільський 5, 61003
Тел: +380995628019
e-mail: Remtransservis2016@gmail.com
https://zmievtrans.com/

Виготовлення причіпів та напівпричіпів, контейнеро-
возних та самоскидних.

REMTRANSERVICE 2016, LLP
Address: Ukraine, Kharkiv, lane Podilsky 5, 61003
Tel: +380995628019
e-mail: Remtransservis2016@gmail.com
https://zmievtrans.com/

Manufacture of trailers and semi-trailers, container and 
dump trucks.

РИКУН, ПП
Адреса: Україна, м. Хмельницький, 
вул. Курчатова,118/9
Тел: +380382718501
e-mail: office@rykun.com.ua
http://rykun.com.ua

Виробництво м’ясних продуктів, оптова торгівля м’я-
сом і м’ясними продуктами, виробництво м’яса свій-
ської птиці.

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, виготовляє та 
реалізує сільськогосподарську техніку та проводить 
повний комплекс гарантійного та післягарантійного 
обслуговування. Наявність власного конструктор-
ського бюро, сучасного обладнання та висококваліфі-
кованого персоналу дозволяє задовольнити потреби 
клієнтів, як в якості, так і в функціональності агрегатів. 
В сезоні 2020/2021 ТОВ “Ремсинтез” пропонує: 
• сівалки прямого висіву СІЧ-4,2 (3,6; 6) для зернових 

культур; 
• сівалки пунктирні універсальні “Атрія”, “АТРІЯ-8 

А.Л.” для просапних культур; 
• сівалки зернові СРЗ-3,6 (4 та 5,4);
• сівалки просапні СПУ-4 (6; 8); 
• культиватори для міжрядного обробітку посівів 

КНП-5,6; 
• плуги широкозахватні “Гетьман” (3-7 корпусів).

REMSINTEZ, LLP
Address: Ukraine, 25014, Kropyvnytskyi, 
Murmanska str., 27-B
Tel: +380675216161
e-mail: zavod.remsintez@gmail.com
https://remsintez.com.ua

Remsintez LLC  since 2010 has been developing, 
manufacturing and selling agricultural machinery and 
provides a full range of warranty and post-warranty 
service. Having its own design office, modern equipment 
and highly qualified staff allows us to meet customer 
needs, both in quality and functionality of the units. In the 
2020/2021 season, Remsintez LLC offers: 
• SICH-4.2 (3.6; 6) direct seeding drills for grain crops; 
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РІЧОЙЛ, ПП
Адреса: вул. Зелена, 283, Львів, 79066
Тел: +380982200400
e-mail: info@richoil.ua
http://richoil.ua/ua/

Виробник натуральних рослинних олій, жмиху і бо-
рошна з насіння олійних культур

RICHOIL, PE
Address: Zelena St, 283, Lviv, 79066
Tel: +380982200400
e-mail: info@richoil.ua
http://richoil.ua/ua/

Products: producer of natural vegetable butters, flakes, 
meal and flour from the seed of oil-bearing cultures.

РОЗДОЛЬНЕ, ППП, ПП
Адреса: 63450, Харківська область, Зміївський 
район, с. Роздольне, вул. Молодіжна 1А
Тел: +380689951513
e-mail: dppp_rozdolne@ukr.net

Племінне птахівництво, реалізація племінної продук-
ції гусівництва.

ROSDOLNE, BREEDING 
POULTRY ENTERPRISE, PE
Address: 63450, Haruka region, Sky district, S. 
Rozdolne, vul.Molodizhna 1A
Tel: +380689951513
e-mail: dppp_rozdolne@ukr.net

Breeding poultry, sale of breeding products of cattle 
breeding.

RYKUN, PE
Address: Ukraine, Khmelnytsky,  
st. Kurchatova, 118/9
Tel: +380382718501
e-mail: office@rykun.com.ua
http://rykun.com.ua

Manufacture of meat products, wholesale trade services 
of meat and meat products, poultry production.

РІЧ, ТОВ
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. Виготовлення 
запасних частин в галузі вагонобудування і ремонту 
пасажирських та вантажних вагонів. Високоточна 
обробка металу, гаряча і холодна штамповка стали, 
плазмова різка.

RICH, LLP
Address: 49064, Ukraine, Dnipro, Michurin Street 9
Tel: +380631678481
e-mail: glebdurnov@gmail.com
http://ltd-rich.com/

Mechanical engineering, production of spare parts for ag-
ricultural machinery, mining industry. 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.
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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 har-
vesters, 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.

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

Виробництво молочної продукції.

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

Dairy production.

РОМА, КВФ, ТОВ
Адреса: Україна, 64107, Харківська обл., 
м. Первомайський,  
вул.Шевченка №24
Тел: +380574831110
e-mail: info@romakpf.com
www.romakpf.com

Виробництво борошна та хлібобулочних виробів.

ROMA, CPF, LLC
Address: Ukraine, 64107, Pervomaiskyi, 
str. Shevchenko 24
Tel: +380574831110
e-mail: info@romakpf.com
www.romakpf.com

Production of flour and bakery products.

РОПА УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 09431, Київська обл., 
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 
техніка: комбайни та перевантажувач-очищувач). 
Офіційний дилер: HORSCH (ґрунтообробна, посівна та 
обприскувальна техніка), BERGMANN (розкидачі орга-
нічних добрив та бункери перевантажувачі для зер-
нових, заготівля зелених кормів), KRONE (техніка для 
кормозаготівлі) . З 2014 року виробник культиватора 
для передпосівного обробітку ґрунту ALLIGATOR. Ком-
панія займається продажем запасних частин та надає 
сервісні послуги з ремонту та обслуговування техніки.
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SALTOVSKY MEAT 
PROCESSING PLANT, LLC
Address: Ukraine, 61176, Kharkiv st. 
Krasnodarskaya, 171-b
Tel: +380577112616
e-mail: hsmkmail@gmail.com
www.smk-group.com.ua/

Production of sausages.

САММІТ, ТОВ
Адреса: Україна м. Дніпро, вул. Суворова 35
Тел: +380675613224
e-mail: office@sammit.dp.ua
www.kemppi.in.ua

Продаж зварювального обладнання та матеріалів.

SAMMIT, LTD
Address: UKRAINE Dnipro Suworowa 35
Tel: +380675613224
e-mail: office@sammit.dp.ua
www.kemppi.in.ua

Welding Equipment.

САМПО, ПП
Адреса: Україна, 01042, Київ,  
вул. б-р. Л.Українки 36- Б, оф 2
Тел: +380444676762
e-mail: info@sampo.com.ua
http://sampo-ukraine.com/

ПП «САМПО» – офіційний представник компаній:
• SAMPO ROSENLEW (Фінляндія) – зернозбиральні 

комбайни;
• MEPU (Фінляндія) – мобільні та стаціонарні зерно-

сушарки;
• MECMAR (Італія) – мобільні зерносушарки;

САДИБА БАБИНА ЛОЗА, ФГ, 
ПП
Адреса: Україна, 11640, Житомирська обл., 
Коростенський р-н, с. Лісове,  
вул. Партизанська, 68
Тел: +380503112488
e-mail: yurii.hatsenko@gmail.com

ФГ ««Садиба «Бабина Лоза» – приклад ефективного 
використання державної підтримки для розвитку 
власної справи. З колишньої сільської хати тут ство-
рили сучасну європейську екоферму. Родинна ферма 
спеціалізується на переробці козиного і коров’ячого 
молока та виробництві сирів.

BABINA LOZA FARMSTEAD, 
PE
Address: Ukraine, 11640, Zhytomyr region, 
Korosten district, village Forest, street 
Partizanskaya, 68
Tel: +380503112488
e-mail: yurii.hatsenko@gmail.com

Farm “Babina Loza Farmstead”  is an example of the effec-
tive use of state support for the development of one’s own 
business. A modern European eco-farm was created here 
from a former village house. The family farm specializes 
in goat and cow milk processing and cheese production.

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

Виробництво ковбасних виробів.
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Range of activity of  “SAMPO” PE – sales of agricultural 
machinery and spare parts, service and maintenance.

САНЕКО, ТОВ
Адреса: Україна, 84205, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Олекси Тихого, 179
Тел: +380667827568
e-mail: ptc.suneco@gmail.com

Підприємство виробляє, а в подальшому планує 
збільшувати обсяги виробництва та реалізації: 
• Печива; 
• Трубочки;
• Рулети;
• Кекси.

SANEKO, LLC
Address: Donetsk region, the city of Druzhkivka, 
street Oleksiy Tykhoho 179
Tel: +380667827568
e-mail: ptc.suneco@gmail.com

The company produces, and in the future plans to increase 
production and sales:
• Pastries; 
• Tubules; 
• Rolls; 
• Cupcakes.

САННІ-ФУД УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна , Хмельницька обл, 
м. Деражня, вул. Миру, 118/1
Тел: +380674918897
e-mail: sekret.dr@sf.km.ua

Харчова промисловість.

• AGI (Канада) – елеваторне обладнання;
• WESTFIELD (Канада) – мобільні та стаціонарні шне-

кові транспортери;
• BATCO (Канада) – мобільні стрічкові конвеєри;
• REM (Канада) – вакуумні транспортери;
• HUTCHINSON (США) – мобільні скребкові транспор-

тери;
• AGI GRAIN DRYER (Бразилія) – потокові зерносу-

шарки;
• FRAME (Італія) – силоси для зберігання зерна;
• PTM (Італія) – норії, стрічкові та ланцюгові тран-

спортери;
• UNION IRON (США) – мобільні модульні зерносхо-

вища. 

Напрям діяльності підприємства – продаж сільсько-
господарської техніки, сервісний ремонт та обслуго-
вування.

SAMPO, PE
Address: Ukraine, 01042, Kyiv, 
L. Ukrainki b-d 36B, office 2
Tel: +380444676762
e-mail: info@sampo.com.ua
http://sampo-ukraine.com/

“SAMPO” PE is official representative of:
• SAMPO ROSENLEW (Finland) – combine harvesters; 
• MEPU (Finland) – mobile, stream and stationary grain 

dryers;
• MECMAR (Italy) – mobile grain dryers;
• AGI (Canada) – grain storage equipment;
• WESTFIELD (Canada) – mobile gain augers;
• BATCO (Canada) – mobile belt conveyors;
• REM (Canada) – mobile vacuum conveyors;
• HUTCHINSON (USA) – mobile chain conveyors;
• AGI GRAIN DRYER – grain dryers;
• FRAME (Italy) – flat-bottom and hopper-bottom bins;
• PTM (Italy) – bucket elevators, belt and chain 

conveyors;
• UNION IRON (USA) – temporary storage.
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Компанія SWIMER виробляє одностінні та двостінні 
мобільні резервуари з пластмаси (поліетилену) для 
дизельного пального, добрив КАС, олив та гасу, і 
займає лідируючи позиції на ринку Польщі та в країнах 
ЄС. Двостінні ємності SWIMER мають найширший 
модельний ряд: від 1500 до 10000 літрів. Завдяки 
оптимальним габаритам та малій вазі, міні АЗС SWIM-
ER можуть експлуатуватись одразу після встановлення 
та не потребують ні особливої підготовки території, 
ні дозволів.Наші рішення дозволять повністю 
контролювати рух нафтопродуктів на підприємстві та 
вести точний облік заправок техніки.

СВІТАХО, ПП
Адреса:  Україна, 35708, Рівненська обл., 
Здолбунівський р-н, с. Ільпінь,  
вул. Солов’їна 5А,
Тел: +380678028583
e-mail: office@taho.com.ua
https://www.taho.com.ua/

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, калі-
брування засобів вимірювальної техніки, надання по-
слуг з навчання водіїв автомобілів, роздрібна торгівля 
деталями та приладдям до автотранспортних засобів.

SVITAHO, PE
Address: Ukraine, 35708, Rivne region, Zdolbuniv 
district, Ilpin,Solovina Str.5-A
Tel: +380678028583
e-mail: office@taho.com.ua
https://www.taho.com.ua/

Vehicles maintenance and repairs,calibration of measur-
ing equipment(tachographs),training for drivers,retail 
sale of parts and accessories for motor vehicles

SUNNY-FOOD UKRAINE, LLP
Address: Ukraine, Khmelnytsky region, Derazhnya, 
st Miru, 118/1
Tel: +380674918897
e-mail: sekret.dr@sf.km.ua

Food Industry.

САТАНІВСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД, ТДВ
Адреса: Україна, 32034, Хмельницька обл., 
с. Сатанівка,вул. Заводська, 3
Тел: +380385142852
e-mail: satanov1@ukr.net

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

SATANIVSKYY KONSERVNYY 
ZAVOD, SLC
Address: Ukraine, 32034, Satanivka v.,  
st. Zavodska, 3
Tel: +380385142852
e-mail: satanov1@ukr.net

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

СВІМЕР, ТОВ
Адреса: Płaska 64, 87-100 Toruń
Тел: +48566814722
e-mail: biuro@swimer.pl
https://swimer.pl/

SWIMER, LLP
Address: ul. Płaska 64, 87-100 Toruń
Tel: +48566814722
e-mail: biuro@swimer.pl
https://swimer.pl/
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СЕЛЕКЦІЙНО-
ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
НАСІННЄЗНАВСТВА 
ТА СОРТОВИВЧЕННЯ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 65036, м. Одеса, 
Овідіопольська дорога, 3
Тел: +380477895401
e-mail: sgi-uaan@ukr.net
www.sgi.in.ua

Селекційно-генетичний інститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення – провідна 
установа аграрної науки України. Селекційний кон-
веєр, що працює в інституті понад 100 років, удоско-
налює набір сортів та гібридів, підвищує стабільність 
і якість продукції. Селекційно-насінницька робота в 
інституті ведеться із пшеницею м’якою та твердою 
озимою, ячменем озимим та ярим, нутом, горохом, 
соєю, кукурудзою, соняшником, сорго, люцерною 
та еспарцетом.  За ознаками жаро- і посухостійкості 
сорти та гібриди селекції інституту є кращими у світі, 
що підтверджується їх розповсюдженням не тільки в 
Україні, а й в Туреччині, Росії, Молдові, країнах Євросо-
юзу. Щороку мережа господарств інституту вирощує і 
реалізує понад 20 тис. т насіння високих репродукцій 
сільськогосподарських культур.

PLANT BREEDING & 
GENETICS INSTITUTE – 
NATIONAL CENTER OF SEED 
& CULTIVAR INVESTIGATION, 
GOVERMENTAL
Address: Ukraine, 65036, Odesa, Ovidiopols’ka 
doroga, 3
Tel: +380477895401
e-mail: sgi-uaan@ukr.net
www.sgi.in.ua

СВІТОЧ, ПАТ
Адреса: Україна, Львів, вул. Ткацька, 10
Тел: +380322402614
e-mail: iaroslav.guzei@ua.nestle.com
https://www.nestle.ua/brands/pastry/svitoch

Виробництво кондитерських виробів.

LVIV CONFECTIONERY 
FACTORY SVITOCH, JSC
Address: Ukrayina, 79019, Lvivska obl., Lviv, 
VULYTSIA TKATSKA, budynok 10
Tel: +380322402614
e-mail: iaroslav.guzei@ua.nestle.com
https://www.nestle.ua/brands/pastry/svitoch

Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of pre-
served pastry goods and cakes,  Manufacture of cocoa, 
chocolate and sugar confectionery

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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ported 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.

СЕРП ТРЕЙД, ТОВ
Адреса: Україна, 08300, Бориспіль, 
вул. Броварська, 54
Тел: +380442328213
e-mail: serp.trade@gmail.com
serp-trade.com.ua

Компанія “СЕРП ТРЕЙД” працює на ринку торгівлі за-
пасними частинами до європейської сільгосптехніки з 
2009 року. ТОВ “СЕРП ТРЕЙД” має широкий спектр ґрун-
тообробних інструментів і деталей таких, як диски, 
культиваторні лапи, диски сошників, стійки, лемеші 
плугів, полиці, грудинки, долота чизелів та глибоко-
розрихлювачів та інших інструментів обробки ґрунту. 
Готуйте свій ґрунт з дисковими боронами, плугами і 
культиваторами, використовуючи якісні запасні ча-
стини і інструменти від ТОВ «СЕРП ТРЕЙД».

SERP TRADE, LLC
Address: Ukraine, 08300, Boryspil,  
54 Brovarska str.
Tel: +380442328213
e-mail: serp.trade@gmail.com
serp-trade.com.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.

Plant Breeding & Genetics Institute – National Center 
of Seed & Cultivar Investigation is leading institutions 
of agrarian science in Ukraine. The breeding conveyor is 
working at the institute more than 100 years. Breeding 
and seed production in institute is carried out with bread 
and durum winter wheat, winter and spring barley, chick-
pea, peas, soybean, corn, sunflower, sorghum, alfalfa, 
cockshead.        According to the traits of heat and drought 
tolerance the varieties and hybrids of Odesa breeding are 
the best in the world, which is confirmed by their distribu-
tion not only in Ukraine, but also in Turkey, Russia, Moldo-
va and the countries of the European Union.          Each year 
the farms network grows and sells more than 20 thousand 
tons of high reproductions of crops seeds.

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 агротехніки 
від виробників Євросоюзу. Сьогодні ми пропонуємо 
запчастини для сільгосптехніки виробництва СНД а та-
кож імпортного виробництва в широкому асортименті 
на складі в м. Черкаси і через наші філії по Україні.

SELM AGRO, LTD
Address: st. 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 im-
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СІТКА ЗАХІД ГРУП, ТОВ
Адреса: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, 
вул. Севастопольська, будинок 38
Тел: +380444063714
e-mail: kiev@sitkazahid.com
sitkazahid.com

«Сітка Захід Груп» – підприємство, діяльність якого – 
виробництво та реалізація металевої сітки та інших 
виробів з проводів як у західних, так і в центральних 
областях України, в тому числі в м. Київ, надаючи спо-
живачам широкий спектр продукції високої якості та 
широкого спектру сервісних послуг.Ми пропонуємо 
нашим клієнтам тільки високоякісну, сертифіковану 
продукцію. Основні конкурентні переваги «Сітка Захід 
Груп» це висока якість виробів, низькі ціни, широка 
лінійка продуктів, гарантовані терміни поставок, тех-
нічні консультації .

SITKA  ZAHID GROUP, LLC
Address: 58000, Chernivtsi region, city Chernivtsi, 
street Sevastopol, house 38
Tel: +380444063714
e-mail: kiev@sitkazahid.com
sitkazahid.com

“Sitka Zahid  Group” is an enterprise whose activity is the 
production and sale of metal mesh and other wire prod-
ucts both in the western and central regions of Ukraine, 
including in Kiev, providing consumers with a wide range 
of high quality products and a wide range of products. 
service services.We offer our customers only high-qual-
ity, certified products. The main competitive advantages 
of the “Sitka Zahid Group” are high quality products, low 
prices, a wide range of products, guaranteed delivery 
times, technical advice .

СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: УКРАЇНА, 08401, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
М. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. ГОСТИННА, 
БУДИНОК 13
Тел: +380674817072
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 STREET 13
Tel: +380674817072
e-mail: semex2011@ukr.net
http://semex-ukraine.com
• providing sperm of breeding bulls of Canadian 

selection of world level; 
• services in the selection and consolidation of breeding 

bulls, professional assistance in management, 
management of uterine herds; 

• training in clearing the hooves, cutting the volitional 
cover, removing excess nipples, decontamination, 
caesarean section, displaced abomasum, etc.; 

• we select heifers from Europe, the USA and CANADA.
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вантажних автомобілів Scania. Обсяг продажів у 2018 
становив 406 нових вантажних автомобілів, із яких 
140 одиниць нового покоління.

SCANIA UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 08004, v.Kalynivka, Makariv 
district, Kyiv region, str. Kyivska 37
Tel: +380443630363
e-mail: truck@scania-ua.com
www.scania.ua

Scania is a world-leading provider of transport solutions, 
including trucks and buses for heavy transport applica-
tions combined with an extensive product-related service 
offering.Scania offers vehicle financing and insurance 
services to enable our customers to focus on their core 
business. In Ukraine Scania is represented since 1993 by 
distributor Scania Ukraine and the dealership network. 
The well-equipped 11 workshops provide a wide range 
of services regarding repair and maintenance of  Scania 
vehicles. In 2018 Scania introduced in Ukraine its next 
generation Scania trucks. Total sales in 2018 came to 406 
new vehicles, out them 140 units were of new generation.

СКВИРСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ 
(СКВИРЯНКА, ТМ), ТОВ
Адреса: 09001, Україна, Київська область,  
м. Сквира, вул. Київська, 25
Тел: +380676585255
e-mail: motsniy@skviryanka.com.ua
https://skviryanka.com.ua/uk/

Підприємство виробляє і реалізує крупи, пластівці, 
борошно, безглютенову продукцію. Налагоджена лінія 
з виробництва кукурудзяних круп та борошна кукуру-
дзяного для дитячого харчування. Працює комплек-
тна лінія з переробки зерна вівса, гречки, кукурудзи 
та три високопродуктивних сепаратора TAS-154A 
швейцарської компанії «Buhler». Комбінат переробляє 

СІТРОЕН УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 60
Тел: +380443649707
e-mail: info@citroen.ua
citroen.ua

Офіційне представництво Групи PSA в Україні роз-
почало свою операційну діяльність в 2010 році. 
Головна мета представництва – привнесення євро-
пейської культури продажів і обслуговування автомо-
білів PEUGEOT, CITROЁN, Opel і DS. Лінійка автомобілів 
CITROЁN в Україні представляє широкий модельний 
ряд: ультракомпактний CITROЁN C1, компактний хетч-
бек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, Новий SUV 
CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, стильний і 
комфортний хетчбек CITROЁN С4 Cactus, технологічний 
і просторий CITROЁN Grand С4 SpaceTourer, місткий міні-
вен CITROЁN SpaceTourer і пасажирський Новий CITROЁN 
Berlingo. Крім того: пасажирські і комерційні CITROЁN 
Jumpy, CITROЁN Jumper і Новий CITROЁN Berlingo.

СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 08004, Київська обл., 
Макарівський р-н, с.Калинівка, вул. Київська 37
Тел: +380443630363
e-mail: truck@scania-ua.com
www.scania.ua

Scania є відомим у світі виробником та постачаль-
ником великовагових вантажних  автомобілів та 
автобусів. У поєднанні з послугами з технічного об-
слуговування та підвищення ефективності автопарку 
клієнтів, Scania пропонує комплексні транспортні 
рішення. Компанія також надає фінансування та 
страхування на свої продукти, що дозволяє клієнтам 
зосереджувати свої зусилля на ключовому бізнесі. В 
Україні Scania присутня з 1993 року і представлена ди-
стриб’ютором «Сканія Україна» і мережею дилерських 
центрів в 11  містах України. Вони надають послуги з 
продажу, ремонту й обслуговування техніки Scania. У 
2018 році Scania в Україні представила нове покоління 
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Manufacturer of instruments for precision farming: digital 
soil compaction testers and automatic soil samplers.

СЛАВУТСЬКИЙ 
ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД, ПРАТ
Адреса: Україна, 30000, Славута, вул. Миру, 36
Тел: +380384272373
e-mail: slavuta_brewery@ukr.net

Виробництво пива.

SLAVUTSKIY BREWERY, CJSC
Address: Ukraine, 30000, Slavuta, st. Myru, 36
Tel: +380384272373
e-mail: slavuta_brewery@ukr.net

Beer production.

СЛАВУТСЬКИЙ 
ЦИКОРІЄСУШИЛЬНИЙ 
ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна, Хмельницька обл., м. Славута, 
вул. Приміська, 4
Тел: +380384271774
e-mail: chicor@ukr.net

ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» – підпри-
ємство харчової промисловості, яке спеціалізується 
на виробництві напоїв на основі цикорію і фруктів та 
овочів, кавозамінників.

SLAVUTSKYY 
TSYKORIIESUSHYLNYY 
ZAVOD, LLC
Address: Ukraine, Slavuta, street Primiska, 4
Tel: +380384271774
e-mail: chicor@ukr.net

більше 5000 тон зерна в місяць і більше 40% виро-
бленої продукції експортується до країн ближнього та 
дальнього зарубіжжя.

SKVIRSKYI GRAIN 
PROCESSING FACTORY 
(SKVIRYANKA, TM), LLC
Address: 09001, Ukraine, Kyiv region, Skvyra, 
street Kyivska, 25
Tel: +380676585255
e-mail: motsniy@skviryanka.com.ua
https://skviryanka.com.ua/uk/

The company produces and sells cereals, cereals, flour, glu-
ten-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”. Combine processes more than 5,000 
tons of grain per month and more than 40% of the prod-
ucts are exported to countries near and far abroad.

СКОК АГРО, ТОВ
Адреса: с. Зарванці, вул. Соснова, 17, оф. 109, 
Вінницький р-н
Тел: +380638519540
e-mail: sergey@skokagro.com
skokagro.com

Виробник приладів для точного землеробства: цифро-
вих твердомірів грунту S600 та автоматичних пробо-
відбірників грунту “Ромашка”

SKOKAGRO, LLC
Address: Ukraine, Vinnytsya, Zarvantsi, street 
Sosnova, 17, of. 109
Tel: +380638519540
e-mail: sergey@skokagro.com
skokagro.com
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tractors are the main tillable tractors in Ukraine, Russia 
andKazakhstan, which are used by farmers for produc-
tion such products aswheat, barley, sunflower, maize etc. 
A wide choice of the offered equipmentallows meeting 
the demand for the different tractors and specializedma-
chinery.All tractors produced by SPK are certificated in 
Ukraine, RussianFederation and meet the quality stand-
ards set by the European Union.The company is actively 
involved in state supply programs of equipmentto agricul-
tural producers.

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.

СНІДАВКА, ПП
Адреса: Україна, 78645, Івано-Франківська обл., 
Косівський р-н, с. Снідавка
Тел: +380673423088
e-mail: agroprom_if@i.ua

Виготовлення екологічно чистих твердих сирів.

TDV “Slavutych Chicory Drying Plant” – a food industry en-
terprise specializing in the production of beverages based 
on chicory and fruits and vegetables, coffee substitutes.

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 спеціаль-
них машин на їхній базі – тракторів-навантажувачів, 
сідельних тягачів, лісотехнічних тракторів, буриль-
но-кранових установок, ланцюгових екскаваторів, 
подрібнювачів  під торгівельною маркою “Слобожа-
нець”.Це сучасна й надійна техніка, що відрізняється  
економічністю, ремонтопридатністю, невисокою ці-
ною, здатна працювати в різних кліматичних умовах.
Для рішення питань, що стоять перед нею, компанія 
має в розпорядженні виробничі й офісні приміщен-
ня, склади, майданчики, технологічне устаткування 
(металорізальне, ковальсько-пресове, зварювальне, 
вантажопідйомне), кваліфікованих і досвідчених фа-
хівців, необхідні  фінансові активи.

SLOBOZHANSKA 
PROMYSLOVA KOMPANIIA, 
LLC
Address: Ukraine, 61124, Kharkiv, st. 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, munic-
ipal services and transportation industry inUkraine. Our 
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як Compagnie Générales des Insecticides (Генеральна 
Компанія Інсектицидів). Захист запасів зерна за допо-
могою інсектицидів – економічна і санітарна необхід-
ність всіх підприємств зернової галузі.

SOJAM UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 02160, Kyiv,  
Sobornosti Avenue, building 15
Tel: +380442874828
e-mail: y.sushchenko@sojam.ua
https://sojam.ua/

The Sojam-company the expert in the field of a nebu-
lization (cold dispersion), productions of insecticides 
PIRIGREN and the equipment for their application is 
recognized.Sojam – one of the largest French independ-
ent producers of insecticides which was present at the 
specialized markets since 1953. Since 1966. – the recog-
nized expert in the field of cold dispersion of insecticides 
(nebulization). By 2010. The company was known as Com-
pagnie Générales des Insecticides (the General Company 
of Insecticides).Protection of reserves of grain by means of 
insecticides – economic and sanitary need of all enterpris-
es of grain branch.

СОЛОМЕЯ, ФГ
Адреса: Україна, Львівська обл., 
Пустомитівський р-н, с. Сокільники,  
вул І. Вільде,15
Тел: +380676744942
e-mail: tanja-jaremchuk@ukr.net

Виробництво м’ясних консервів, копченостей з орга-
нічних інгредієнтів.

BREAKFAST, PE
Address: Ukraine, 78645, Ivano-Frankivsk region, 
Kosiv district, village Breakfast
Tel: +380673423088
e-mail: agroprom_if@i.ua

Production of ecologically clean hard cheeses.

СО’ОК, ТОВ
Адреса: Чернівецька область, м. Хотин, 
вул. Чернівецька, 12
Тел: +380674485415
e-mail: volodymyr.yarmolyuk@sook.com

Продукція: яблучний концентрат освітлений.

SO’OK, LLP
Address: Chernivtsi region, Khotyn,  
street Chernivtsi, 12
Tel: +380674485415
e-mail: volodymyr.yarmolyuk@sook.com

Products: apple concentrate clarified.

СОЖАМ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна,02160, м.Київ, проспект 
Соборності, будинок 15
Тел: +380442874828
e-mail: y.sushchenko@sojam.ua
https://sojam.ua/

Компанія Sojam– визнаний спеціаліст в області небу-
лізації (холодного розпилення), виробництва інсек-
тицидів ПІРІГРЕН та обладнання для їх застосування. 
Sojam – один з найбільших французьких незалежних 
виробників інсектицидів, присутній на спеціалізова-
них ринках з 1953 р. Починаючи з 1966 р. – визнаний 
спеціаліст в галузі холодного розпилення інсектици-
дів (небулізації).  До 2010 р. компанія була відома 
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Проектуємо і виготовляємо лінії тонкої очистки відхо-
дів сільгоспкультур. Допомагаємо з “сміття” добувати 
гроші! СС – це комплекс інноваційного, високотехно-
логічного обладнання, яке дозволить кожному сіль-
госпвиробнику, переробнику або елеватору впровади-
ти один з найважливіших елементів LEAN-концепції 
на своїх підприємствах і підвищити ефективність 
виробництва.  А саме: витягти максимум користі і 
додаткового прибутку з відходів очищення зернових і 
олійних культур шляхом вилучення всієї олійної і зер-
нової домішки (зерно, подрібнене ядро, крупка).

SORTING MACHINES, LLC
Address: Kachalova str. 1, Off 1 49000, Dnipro, Ukraine
Tel: +380977989944
e-mail: sortingmachineua@gmail.com
http://sortingmachine.com.ua

We design and manufacture production lines for fine ag-
ricultural waste purification. Help you to gain money out 
of ‘waste’!CC is a complex of innovative and highly techno-
logical equipment that will help any farmer, processor or 
elevator implement one of the most significant elements 
of LEAN manufacturing at the enterprises and increase the 
production efficiency.In particular, get maximum benefit 
and extra income out of grain and oilseeds waste purifica-
tion. That is possible due to extraction of all oil and grain 
impurities (such as grain, ground grain, and grist).

СОЮЗ-СПЕЦТЕХНІКА, ТОВ
Адреса: Дніпропетровська обл., 
Синельниківський район, с.Майське,  
вул. Герцена, 16-А
Тел: +380955041059
e-mail: export@soyuz-st.com
www.soyuz-st.com

ТОВ «Союз-Спецтехніка» – високотехнологічне ма-
шинобудівне підприємство, що входить до складу 
Холдингу «Агро-Союз». Завод вже 20 років виробляє 

SOLOMEIA, PE
Address: 81130, Lvivska obl.,  
Pustomytivskyy rayon, selo Sokilnyky,  
st. I.VILDE,  15
Tel: +380676744942
e-mail: tanja-jaremchuk@ukr.net

Production of canned meat, smoked products from organ-
ic ingredients

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.

SOROKA IGOR 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.

СОРТУВАЛЬНІ МАШИНИ, 
ТОВ
Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Качалова буд 1, офіс 1
Тел: +380977989944
e-mail: sortingmachineua@gmail.com
http://sortingmachine.com.ua
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Завод технічних олив та мастил «СП Юкойл» – україн-
ська компанія з 30-річною історією. Сьогодні – це най-
сучасніше блендінгове підприємство у Східній Європі. 
Продукція компанії, а це понад 300 найменувань авто-
мобільних та промислових олив, мастил, антифризів, 
мастильно-холодильних та формувальних рідин, сер-
вісних продуктів, добре відома споживачам під брен-
дом «YUKO». Оливи ти мастила «YUKO» користуються 
попитом у понад 80 країнах світу: СНД, США, Європи, 
Африки та Азії. Серед споживачів продукції провідні 
державні та приватні підприємства транспортної, ма-
шинобудівної, металургійної, горно-видобувної, сіль-
ськогосподарської, хімічної та інших галузей.  Компа-
нія «Юкойл» – експерт у сфері мастильних матеріалів!

JV YUKOIL, LLC
Address: Ukraine, 69014, Zaporozhye, Bazovaya 
str. 3a
Tel: +380800605555
e-mail: office@yukoil.com
https://yuko.ua/

YUKO trademark comprises modern automotive and in-
dustrial oils, lubricants, cooling and lubricating fluids, 
forming fluids, service products, comply with internation-
al quality standards. They are produced at the most mod-
ern 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 part-
nership. It is one of the most modern production plant 
in the industry, located in the Eastern Europe. Design of 
the plant takes into account strict environmental safety 
requirements for such facilities in the European Union.
YUKO offers products of consistently high quality, apply-
ing modern technologies and raw materials of world-re-
nowned companies.

інноваційну техніку для ресурсозберігаючого земле-
робства: посівні комплекси, культиватори, логістичну 
техніку (бункери насіннєві, накопичувачі-переванта-
жувачі зернові), агрегати для внесення добрив – усьо-
го понад 20 моделей. Техніка під брендом «Агро-Со-
юз» з 2001 року працює у господарствах 8 країн СНД 
та Європи, що практикують технології No-Till, Mini-Till, 
а також традиційну технологію обробітку. Крім того, 
підприємство виробляє швидкоспоруджувані тентові 
ангари: для утримання худоби (ВРХ, свиней, овець та 
ін.), зберігання зерна, використання у якості гаражів, 
СТО, торгових павільйонів, офісів тощо.

SOYUZ-SPECTECHNIKS, LLP
Address: 16-A, Hertsen street, Mayskoye village, 
Sinelnikovo distr., Dnipropetrovsk region, 52511, 
Ukraine
Tel: +380955041059
e-mail: export@soyuz-st.com
www.soyuz-st.com

Soyuz-SpecTechniks LLC (part of Agro-Soyuz Holding) offers 
resource-saving machinery of own production including 
seeding tools (with hoe-, disc-, how/disc and sweep-type 
openers), cultivators, grain loading carts as well as multi-pur-
pose hangars, which can be used as grain storage, machinery 
sheds, animal housing, etc. Agro-Soyuz&#39;s machinery and 
hangars are manufactured on the state-of-the art equipment 
according to the best production practices and distributed in 8 
countries of CIS and Equrope. Farmers can select seeding and 
tillage machinery for any technology: conventional, mini-till 
and No-Till. The machines are suitable for any soil, they are 
efficient and ensure inputs saving.

СП ЮКОЙЛ, ТОВ
Адреса: Україна, 69014, Запоріжжя,  
вул. Базова, 3а
Тел: +380800605555
e-mail: office@yukoil.com
https://yuko.ua/
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СПЕКТР-АГРО, ТОВ
Адреса: 08702, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Промислова, 20.
Тел: +380674344726
e-mail: Sergiy.Sukhetskyi@spectr-agro.com
http://www.spectr-agro.com/

Компанія ТОВ «Спектр-Агро» розпочала свою діяль-
ність в 2009 році і за час свого існування зарекоменду-
вала себе надійним партнером для своїх клієнтів агра-
ріїв.  Основна сфера діяльності компанії-дистрибутора 
«Спектр-Агро»: 
• власна лінійка позакореневих мікродобрив 

ТМ Спектрум для усіх с/г культур; 
• сільськогосподарська техніка та запчастини від 

провідних світових виробників таких як «Hardi», 
«Kockerling», «Sola», «Arbos». 

• насіння та засоби захисту рослин від всесвітньові-
домих компаній.  

«Спектр-Агро» – це високоякісний сервіс та кон-
сультації, це інноваційні технології і широкий 
асортимент товарів, які відповідають сучасним 
вимогам сільгоспвиробників. «Спектр-Агро» – це 
згуртована команда професіоналів високого класу, 
працюючих для зростання і розвитку аграрного біз-
несу в Україні.

SPECTR-AGRO, LLC
Address: 08702, Ukraine, Kyiv region, Obukhiv, 
Promyslova St., 20,
Tel: +380674344726
e-mail: Sergiy.Sukhetskyi@spectr-agro.com
http://www.spectr-agro.com/

Speсtr-Agro is the agricultural company which started 
its activities in 2009 and during its existence has 
proved a reliable partner for its customer’s farmers.  
The main activity of Speсtr-Agro as a distribution 
company is: 
• own brand of special fertilizers Spectrum for all crops; 

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 техні-
ки для тваринницьких ферм. На ринку України компа-
нію впізнають по такому обладнанню як: 
1.  Гноєзбиральні транспортери ТСН; 
2. Дельта-скрепера УСН; 
3. 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 сертифікати 
і позитивні відгуки клієнтів.

SPD PETROV, LLC
Address: Ukraine, 70500, Zaporizhzhya region, 
Orikhiv, Pisochna street, 10A
Tel: +380676137537
e-mail: office@petrov.ua
https://petrov.ua

The works SPD PETROV LLC is manufacturer of high-
quality machinery for live farming. In the Ukrainian 
market company is known by such equipment as:
1. Forwarders for manure removal TSN;
2. Delta-scrapers USN;
3. Scraper arangments for manure removal, produced 

according to the Eurpean model;
4. Uniaixial trailers 1PTSG.5 and biaxical trailers 2PTSG.5;
5. Organic fertilizer spreader PRT.7/PRT.10.

Product quality is confirmed by state certificates and posi-
tive customer feedback.
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фуміганти Фостоксин, Магтоксин, а також Дегеш Плас-
тини і Дегеш Стрічки німецького виробництва незмін-
но 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 distribu-
tor 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 Strips invariably occupy a leading position in 
the quality of processing grain and other products intend-
ed 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” – всеукраїнська 
громадська організація, яка об’єднує професіоналів 
в області автоматизації бізнесу, зацікавлених у роз-
витку сучасних інформаційних технологій, їх популя-
ризації та ефективного використання в різних галузях 
економіки. Компанії, що входять до Спілки, можуть 
допомогти користувачам в підборі технологій для 
вирішення будь-яких бізнес-задач, надати послуги з 
впровадження та супроводу інформаційних систем 
для управління та обліку. Це висококваліфіковані ко-
манди з великим досвідом роботи на ринку автома-

• agricultural machinery and spare parts from leading 
manufacturers such as «Hardi», «Kockerling», «Sola», 
«Arbos». 

• seeds and crop protection products from world-wide 
companies. 

Speсtr-Agro is a high-quality service, innovative technolo-
gies and a wide product range that meet the requirements 
of modern farmers. Speсtr-Agro is a united team of high-
class professionals working for the growth and develop-
ment of the agricultural business in Ukraine.

СПЕЦТЕХІНПРО, ТОВ
Адреса: Україна, 03022, Київ, 
пров. Охтирський, буд. 3
Тел: +380443377995
e-mail: info@tehinpro.com
www.tehinpro.com

Поставка запасних частин до сільськогосподарської 
техніки зарубіжного виробництва.

SPECTEHINPRO, LLP
Address: Ukraine, 03022, Kiev, Okhtyrsky lane, 3
Tel: +380443377995
e-mail: info@tehinpro.com
www.tehinpro.com

Parts for agricultural machinery.

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’юто-
ром фірми “Detia Degesch GmbH” (Німеччина) в Укра-
їні. В результаті такого багаторічного співробітництва 
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SPORISH, LLC
Address: Ukraine, 10029, Zhytomyr, Nezalezhnosti 
Avenue, 106-b
Tel: +380976142992
e-mail: sporysh.zt@gmail.com
https://sporysh.com.ua

Sporysh LLC is a dynamically developing company in the 
field of food products. It specializes in the production 
of pumpkin juices, rosehip drinks and phytosyrups. The 
company’s strategy is to produce healthy drinks for daily 
consumption and promote healthy eating.

СПРЕЙ АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 03680, Святошинський район, 
м. Київ, вул. Пшенична, будинок №2
тел.: 044 2255707,
Тел: +380504199779
e-mail: moiseev@sprayagro.com.ua
www.sprayagro.com.ua

Компанія СПРЕЙ АГРО була заснована в 2011 році. 
Сьогодні ми спеціалізуємося на комплектуючих, об-
ладнанні та процесах, які пов’язанні з приготуванням, 
транспортуванням та внесенням ЗЗР чи рідких до-
брив. Одним з напрямків також є надання послуг по 
ремонту обприскувачів та їх вузлів, переобладнання 
грунтообробної та посівної техніки під внесення рідких 
та стартових добрив.

SPRAY AGRO, LLC
Address: Ukraine, 03680, Kyiv, 2 Pshenichna str
Tel: +380504199779
e-mail: moiseev@sprayagro.com.ua
www.sprayagro.com.ua

Our company are specialising on components for mixing, 
transferring and delivery to the soil of pesticides and liq-
uid fertilisers. Precision farming.

тизації, багато хто працює понад 20 років, що мають 
чимало реалізованих успішних проектів.

UNION OF BUSINESS 
AUTOMATION, APO
Address: Ukraine, 03115, Kyiv, Deputatska St., 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 busi-
ness automation. Experts that are interested in develop-
ing 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 in-
dustry for over 20 years and implemented many successful 
projects.

СПОРИШ, ТОВ
Адреса: Україна, 10029, м. Житомир,  
проспект Незалежності, 106-б
Тел: +380976142992
e-mail: sporysh.zt@gmail.com
https://sporysh.com.ua

ТОВ «Спориш»-компанія, що динамічно розвивається 
в галузі харчових продуктів. Спеціалізується на вироб-
ництві соків з гарбуза, напоїв з шипшини та фітосиро-
пів. Стратегією підприємства є виготовлення корисних 
напоїв для щоденного споживання та пропагування 
здорового харчування.
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СТО ПУДІВ, ТМ, 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, прак-
тичного туристичного харчування, а також ще більше 
500 найменувань продукції бакалійної групи товарів.

STO PUDIV, TM, 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.

СТОМІЛЬ САНОК УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 33013, Рівне, вул. Кн. 
Володимира 75, оф. 37
Тел: +380362620839
e-mail: office@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), 

иготовлені в Польщі (Санок Руббер Компані АТ).

СТАРОКОСТЯНТИНІВЦУКОР, 
ТОВ
Адреса: Україна, 31102, Старокостянтинів, 
пров. Гольдфадена, 10
Тел: +380385432178
e-mail: office@starsugar.com.ua

Виробництво цукру.

STAROKOSTIANTYNIVTSU-
KOR, LLC
Address: Ukraine, 31102, Starokostiantyniv, ave. 
Provulok Holdfadena, 10
Tel: +380385432178
e-mail: office@starsugar.com.ua

Manufacture of sugar.

СТЕП-АГРО, СТОВ
Адреса: Україна, 27100,  
вул. Миколи Вороного, 76,  
м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл.
Тел: +380525122164
e-mail: stepagro@i.ua
www.step-agro.org.ua

Випічка хліба. Вирощування та переробка сільсько-
господарської продукції.

STEP-AGRO, ALLC
Address: Ukraine, 27100, street Mykola Voronoho, 
76, Novoukrainka, Kirovohrad region.
Tel: +380525122164
e-mail: stepagro@i.ua
www.step-agro.org.ua

Baking breadGrowing and processing of agricultural prod-
ucts
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ТАВРІЯ, ТОВ
Адреса: Україна, Одеса, вул. Гастело, 50
Тел: +380487152259
e-mail: info@tavriav.com.ua
tavriav.com.ua

Роздрібна торгівля продуктами харчування, виробни-
цтво продуктів харчування.

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

Retail sale of food, food production.

ТАНДЕМ ЛТД, 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 LTD, LLC
Address: 120/4 Kozatska Str., Kyiv, Ukraine, 03022
Tel: +380442574050
e-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
http://kievpolypaks.com.ua/uk

Production of polypropylene woven packing and packag-
ing: bags, big bags, fabric, agrotextile, roofing film.

ТАРАСЮК О. М., ФОП

STOMIL SANOK UKRAINE, 
LLC
Address: Ukraine, 33013, Rivne,  
street Kn. Volodymyra 75, of. 37
Tel: +380362620839
e-mail: office@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

STOMIL SANOK V-belts: 
• Reinforced V-belts
• HARVEST 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)

Т ПРЕСТИЖ, ТОВ
Адреса: 61017, Харківська обл, м. Харків, 
вул. Лозівська, 5
Тел: +380503000933
e-mail: office@tprestige.com.ua
tprestige.com

Виробництво кондитерської продукції, а саме: цукерки, 
печиво, зефір, пряники,  вироби із листкового тіста, ма-
фіни, кекси,  мармелад, вафлі, тістечка, рулети та торти.

T PRESTIGE, LLC
Address: 61017, Kharkiv region, Kharkiv,  
Lozivska str., 5
Tel: +380503000933
e-mail: office@tprestige.com.ua
tprestige.com

Confectionery production, namely: candies, cookies, 
marshmallows, gingerbreads, puff pastry, muffins, cup-
cakes, marmalade, waffles, pastries, rolls and cakes.
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The magazine “Tvarinnitstvo sogodny” is an informational 
assistant for all those who are engaged in animal hus-
bandry and poultry farming: heads of farms, holdings, 
specialists of all levels.The magazine presents the follow-
ing sections: “Economics and Management”, “Best Practic-
es”, “Poultry”, “Pig”, “Livestock”, “Horse Breeding”, “Sheep”, 
“Goat”, “Rabbit”, “Fish”, “Veterinary “,” Feed and Feeding “,” 
Equipment “,” Technology “.

ТВІС, ТОВ
Адреса: 04209, м. Київ,  
вул. Богатирська, 9 оф. 309
Тел: +380978158954
e-mail: info@tvis.com.ua
https://tvis.com.ua/

Ми пропонуємо зйомку з усіх доступних комерційних 
супутників роздільною здатністю від 200 м до 30 см на 
піксель - для вирішення наступних завдань:    
• Створення та оновлення топопланів, карт;    
• Контроль за ходом будівництва;   
• Інвентаризація земельних ресурсів, ведення када-

стру;    
• Контроль ведення сільського господарства;    
• Виявлення самозахоплень земель, незаконного 

будівництва;    
• Розрахунок вегетаційних індексів (NDVI, SAVI);
• Крім поставок супутникових даних, ми можемо 

надати послуги по створенню ортофотопланів, 
векторних карт, цифрових моделей рельєфу (ЦМР), 
тривимірних моделей будівель, споруд і земель-
них ділянок.

 Ми працюємо над тим, щоб зробити знімки з космосу 
доступними для клієнта, а процес замовлення макси-
мально зручним. Також, ми працюємо з LIDAR DATA

Адреса: Україна, Хмельницька обл., 
с. Новолабунь, вул. Баранова, 55
Тел: +380680318205
e-mail: piter.huts@gmail.com

Будівництво.

TARASIUK O. M., LLC
Address: Ukraine, Khmelnytsky region, v. 
Novolabun, st. Baranova, 55
Tel: +380680318205
e-mail: piter.huts@gmail.com

Construction.

ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ, 
ТОВ
Адреса: а/с 204, Київ, 03150
Тел: +380503581719
e-mail: aitmagazine2@gmail.com
http://www.ait-magazine.com.ua/

Журнал «Тваринництво сьогодні» – інформаційний 
помічник для всіх, хто займається тваринництвом і 
птахівництвом: керівників господарств, холдингів, 
фахівців усіх рівнів.У журналі представлені рубрики: 
«Економіка й менеджмент», «Передовий досвід», 
«Птахівництво», «Свинарство», «Скотарство», «Коняр-
ство», «Вівчарство», «Козівництво», «Кролівництво», 
«Рибництво», «Ветеринарія», «Корми та годівля», «Об-
ладнання», «Технології».

TVARINNITSTVO SOGODNY, 
LLP
Address: a / s 204, Kyiv, 03150
Tel: +380503581719
e-mail: aitmagazine2@gmail.com
http://www.ait-magazine.com.ua/
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Wialon. Компанія «Теко Трейд» має статус Золотого 
партнера компанії Gurtam – провідного розробника 
програмного забезпечення для систем супутникового 
моніторингу Wialon та компанії – провідного розроб-
ника і виробника систем контролю палива. Компанія 
є офіційним представником в Україні виробників об-
ладнання Teltonika, Xirgo Global, Мехатроніка, РКС, АЗТ 
Славутич, Pandora.

TEKO TRADE / OVERSEER, 
LLC
Address: Ukraine, 18002, Cherkasy,  
Smilianska st. 2, ap.7
Tel: +380445879811
e-mail: office@overseer.ua
https://overseer.ua

Teko Trade Company is a leading developer and integrator 
of GPS monitoring and fuel control solutions.The company 
has a successful experience in implementing GPS monitor-
ing systems for small companies based on its own server 
and large organizations – the construction of a turn-key 
monitoring system based on the Wialon software. The 
Teko Trade Company has the status of Gurtam Gold Part-
ner, Gurtam is a leading developer of software for satellite 
monitoring systems Wialon and a leading developer and 
manufacturer of fuel control systems. The company is an 
official representative in Ukraine of Teltonika, Xirgo Global, 
Mechatronics, RKS, AZT Slavutich, Pandora.

ТЕКРО, ТОВ
Адреса: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська  
буд. 5, офіс 60
Тел: +380503754322
e-mail: order@tekro.ua
www.tekro.ua
• Виробництво преміксів, лікувальних кормових 

добавок, білково-вітамінно-мінеральних добавок, 
комбікормів для всіх видів сільськогосподарських 
тварин та птиці. 

TVIS, LLC
Address: Ukraine, 04209, Kyiv, st. Bogatyrskaya 9, 
office 309
Tel: +380978158954
e-mail: info@tvis.com.ua
https://tvis.com.ua/

We use all available commercial optical and radar satellites 
with a resolution from 200 m to 30 cm per pixel – to solve 
the following tasks:
• Creation and updating of topographic plans, maps;
• Monitoring the progress of construction; 
• Land inventory, cadastral maintenance; 
• Agricultural control; Revealing land grabbing, illegal 

construction; 
• Flood and fire monitoring; 
• Calculation of vegetation indices (NDVI, SAVI);
• In addition to the supply of satellite data, we can provide 

services for the creation of orthophotomaps, vector maps, 
digital elevation models (DEM), three-dimensional 
models of buildings, structures and land plots. 

We are working to make images from space available to 
the client, and the ordering process is as convenient as 
possible.We also work with LIDAR DATA.

ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, 
ТОВ
Адреса: Україна, 18002, Черкаси, 
вул. Смілянська, 2, оф.7
Тел: +380445879811
e-mail: office@overseer.ua
https://overseer.ua

Компанія «Теко Трейд» є провідним розробником 
та інтегратором рішень у сфері GPS моніторингу та 
контролю палива. Компанія має успішний досвід 
впровадження систем GPS моніторингу як для неве-
ликих компаній на базі власного сервера, так і для 
великих організацій – побудова системи моніто-
рингу «під ключ» на базі програмного забезпечення 
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Вирощування сертифікованого садивного матеріалу 
фундука (ліщина велика).

TERESHCHENKO MAKAR 
MIKHAILOVICH, LLC
Address: Ukraine, 20300, Uman,  
Oranzhereyna st., 4
Tel: +380986518472
e-mail: hazelstar.ukraine@gmail.com
https://hazelstar.net/

Growing certified hazelnut planting material .

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР, 
ПРАТ
Адреса: Україна, 46001, м.Тернопіль, вул.
Дмитра Січинського, 10
Тел: +380963764608
e-mail: tk.chykynda@dubnoinvest.com
https://karyer.in.ua/

ПрАТ «Тернопільський кар’єр» належить до провідних 
компаній України на ринку вапняку, яка займається 
розробкою родовищ вапнякового каменю з подальшою 
переробкою його на будівельні та інші види матеріалів. 
Активний розвиток компанії дозволив збільшити річні 
потужності видобутку до 2 млн. т продукції на рік.Ви-
робництво продукції здійснюється на трьох кар’єрах у 
Тернопільській області: Галущинецькому, Максимівсько-
му та Старо-Збаразькому. Серед продукції переробки 
вапняків, які виробляє компанія, потрібно відзначити 
високоякісний мінеральний порошок, який випускається 
на сучасному заводі фірми Loesche (Німеччина), основні 
сфери застосування якого – дорожнє будівництво та ви-
робництво сухих будівельних сумішей та гранульованого 
вапнякового борошна для розкислення ґрунтів.

• Дезінфікуючі препарати (“Evans Vanodine 
International” plc, Великобританія); 

• Підкислювачі, підсилювачі продуктивності з бакте-
рицидною дією (FORMI NDF), консерванти для кор-
мів та кормової сировини, інокулянти для силосу 
(зелена хімія від німецької компанії Addcon); 

• Складання індивідуальних кормових програм для 
сільськогосподарських підприємств, оптимізація 
кормових рецептур для сільськогосподарських 
тварин та птиці.

TEKRO, LTD
Address: Ukraine, 04071, Kyiv, str. Spasskaya 
building 5, office 60
Tel: +380503754322
e-mail: order@tekro.ua
www.tekro.ua
• Production of premixes, medical additives, protein 

concentrates, starter and prestarter feed mix for all 
kinds of agricultural animals and poultry.

• The official distributor in Ukraine: Acidifier, the 
quality enhancer with bactericidal action (FORMI 
NDF), preservatives for feed and feed raw materials, 
inoculants for silage (green chemistry from Germany 
manufactured by Addcon company);

• Disinfectants and bio-security programs (Evans 
Vanodine International plc, Great Britain).

• Working out of individual nutritional programs for an 
agricultural enterprises, optimization of feed formulas 
of all kinds of agricultural animals and poultry.

ТЕРЕЩЕНКО МАКАР 
МИХАЙЛОВИЧ, ФОП
Адреса: Україна, 20300, м. Умань, 
вул. Оранжерейна 4
Тел: +380986518472
e-mail: hazelstar.ukraine@gmail.com
https://hazelstar.net/
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TERRA-GRAND UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 02121b, Kyiv, str. Avtoparkova 7, 
office 505
Tel: +380952718969
e-mail: terragrandua@gmail.com
terragrandua.com

Representative of european brands of agricultural ma-
chinery STARTEC(Italy), DANTE (Italy), FALC(Italy), MAYA 
(Spain), BARGAM (Italy), TIFERMEC (Italy).

ТЕРРАТЕК АСІСТ, ТОВ
Адреса: Україна, 08301, Київська область, 
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях,  
будинок 86, офіс 7
Тел: +380503883653
e-mail: info@terratek.com.ua
https://www.terratek.com.ua/

Продаж гранульованого добрива на основі курячого 
компосту Uphos Organic +, вапна карбонатного гра-
нульованого, доломітового борошна гранульованого.

TERRATEK ASSIST, LLC
Address: Ukraine, 08301, Kyivs’ka oblast, Boryspil, 
Kyivskyi shliakh St, bud 86, office 7
Tel: +380503883653
e-mail: info@terratek.com.ua
https://www.terratek.com.ua/

Sale of the granulated fertilizer on the basis of chicken 
compost Uphos Organic +, lime carbonate granulated, 
dolomite flour granulated

ТЕТРА-АГРО, ТЗОВ
Адреса: Україна, 80100, Червоноград,  
вул.Будівельна 5/35
Тел: +380673137717
e-mail: tetra-agro@ukr.net
www.tetra-agro.com.ua

TERNOPILSKIY KARYER, PJSC
Address: Ukraine, 46001, Ternopil,  
str. Dmytra Sichynskoho, 10
Tel: +380963764608
e-mail: tk.chykynda@dubnoinvest.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 construction and other materials. The ac-
tive development of the company allowed to increase the 
annual production capacity to 2 million tons per year.Pro-
duction 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 construction and production of dry mixes and granu-
lated limestone flour for soil deoxidation.

ТЕРРА-ГРАНД УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 02121б, Київ,  
вул. Автопаркова 7, офіс 505
Тел: +380952718969
e-mail: terragrandua@gmail.com
terragrandua.com

Лінійка продукції включає в себе: системи внесення 
рідких та мікродобрив виробництва STARTEC (Італія), 
ґрунтообробну техніку DANTE (Італія), FALC(Італія), тех-
ніку для збирання урожаю MAYA (Іспанія), обприскува-
чі самохідні BARGAM (Італія),  техніку для догляду за 
каналами та узбіччями доріг TIFERMEC (Італія) .
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products from goat milk under the trademark “Zinka” 
(milk, kefir, yogurts, sour cream and cheeses).

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,  
st. 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.

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.

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

Production of complex mineral fertilizers, mixing in one 
pellet «Nitroamofoska-M» NPK 9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, 
Zn, Mn, Fe, Na. B.

ТЕТЯНА 2011, ФГ (ZINKA, 
ТМ), ПП
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).

TATIANA 2011, FARM  
(ZINKA, ТМ), PE
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 
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plete 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.

ТЕХНО-ПРИВІД, ТОВ
Адреса: Україна, 09109, Біла Церква, 
вул. Київська, 31
Тел: +380442211889
e-mail: technoprivod@ukr.net
https://techno-privod.com.ua

ТОВ «Техно-Привід» – офіційний постачальник при-
відної техніки в Україну. Компанія заснована в 2012 
році для обслуговування електротехнічного ринку. 
Сьогодні “Техно-Привід” є комплексним постачальни-
ком всесвітньо відомих виробників редукторів, елек-
тродвигунів, мотор-редукторів і частотних перетво-
рювачів із Італії, Туреччини та Китаю.Фахівці компанії 
проводять технічні консультації в придбанні комплек-
туючих від фірм – виробників, що дозволяє забезпе-
чити гнучкість технічних рішень, добру адаптацію в 
реальних виробничих умовах, оптимізувати рішення 
по відношенню ціна / якість, і динамічно слідувати 
всім змінам та нововведенням на швидкомінливому 
ринку привідної техніки.

TECHNO-PRIVOD, LLC
Address: Ukraine,09109, Bila Tserkva, 31,  
Kyivska str.
Tel: +380442211889
e-mail: technoprivod@ukr.net
https://techno-privod.com.ua

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.

ТЕХНАКАТ, ТОВ
Адреса: Україна, 03026, Київ,  
вул. Пирогівський шлях ,будинок 135
Тел: +380676255972
e-mail: info@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 оперативно 
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 пропонуємо всі 
види підшипників, хрестовин, ременів, фільтрів і ін-
ших запчастин для с / г техніки та автомобілів. Співп-
рацюємо 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 .

TEHNAKAT, LLC
Address: Ukraine, 03026, Kyiv,  
Pirogovsky shaykh 135
Tel: +380676255972
e-mail: info@tehnakat.com
https://www.tehnakat.com

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 com-
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TECHNOGUARD, LLC
Address: 11, Shakhtarska st. ,04074, Kyiv, Ukraine
Tel: +380444566606
e-mail: security@technoguard.com.ua
https://technoguard.com.ua/

Technoguard LLC (former MTI Security Systems) is well-
known Ukrainian business worked in technical security 
field for more than 20 years in Ukraine and Kazakhstan 
markets. The company provide both its own and from 
world famous brands products and solutions.The com-
pany has developed and patented a unique product Li-
braPro – a system for calculating the weight of the grain 
flow when unloading from the grain harvester.  LibraPro 
system prevents grain crops thefts on a way from fields 
to grain elevators.Technoguard is providing design, sup-
ply, installation and service support of technical security 
systems like intellectual video surveillance (CCTV), control 
access systems, antitheft (EAS) systems, remote tempera-
ture measurement.

ТЕХНОКОМ, ТОВ
Адреса: Україна, 61105, Харків,  
пр-т. Героїв Сталінграду, 45
Тел: +380577282372
e-mail: Ilona.Zadvorna@UA.nestle.com
www.technocom-llc.com

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.

“Techno-Privod” LTD is a dynamically developing compa-
ny.Was founded in 2012 to serve the electrical market of 
Ukraine. Today, the company is a comprehensive supplier 
of drive technology of the world-famous manufacturers of 
gearboxes, electric motors and frequency converters from 
Italy, Turkey, China.  Our specialists provide the technical 
support and consultations in the purchase of components 
, which allowing 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.

ТЕХНОГАРД, ТОВ
Адреса: 04074, Україна,  м. Київ, 
вул. Шахтарська, 11
Тел: +380444566606
e-mail: security@technoguard.com.ua
https://technoguard.com.ua/

Більше 20 років ТОВ «Техногард» успішно працює на ві-
тчизняному ринку систем технічної безпеки і є партне-
ром провідних світових брендів. Компанія “Техногард” 
створила та запатентувала унікальну систему контр-
олю ваги в процесі вивантаження зерна з комбайну. 
Система базується на потокових вагах LibraPro, які 
використовуються для зважування різних видів зерна 
в момент їх вивантаження з комбайну. Використання 
потокових вагів виключає можливість крадіжки зер-
нових під час збирання в полі та на етапі поле – еле-
ватор. Також «Техногард» є постачальником повного 
комплексу послуг в сфері технічної безпеки: проекту-
вання, поставки, монтажу, гарантійної та сервісної під-
тримки систем інтелектуального відеоспостереження, 
контролю та управління доступом, дистанційного тем-
пературного контролю.
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TECHNOSERVICE, LTD
Address: Ukraine, 72311, Melitopol, 
str. Vakulenchuk, 99 a
Tel: +380503224392
e-mail: 0503224392m@gmail.com
http://irrigation.com.ua

Production and sale of equipment for drip irrigation, gar-
dening, irrigation equipment, design of irrigation systems.

ТЕХНОТОРГ, ГК
Адреса: Україна, м. Миколаїв,  
проспект Героїв України, 113/1
Тел: +380512776501
e-mail: info@technotorg.com
technotorg.com

ГК «Техноторг» – найбільша компанія по реалізації 
сільськогосподарської техніки на ринку України з част-
кою ринку 35%.- Більше 20 000 тисяч сільських госпо-
дарств по всій країні є нашими постійними клієнтами!
• Найширший асортимент вітчизняної та імпортної 

техніки – понад 70 постачальників і 2590 наймену-
вань: Широкий вибір техніки дозволяє зробити опти-
мальний вибір, який відповідає потребам клієнта.

• 20-ти річний досвід розвитку асортименту: У кож-
ній товарній категорії – кращі продукти в співвід-
ношенні ціна / якість.

• Ми є найбільшим партнером більшості представ-
лених в Україні виробників сільгосптехніки: Наяв-
ність найкращих умов від виробників, що ще біль-
ше підсилює наші конкурентні переваги.

TECHNOTORG, GC
Address: Ukraine, the city of Nikolaev,  
Heroes of Ukraine Avenue, 113/1
Tel: +380512776501
e-mail: info@technotorg.com
technotorg.com

ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
Адреса: Україна, 18028, Черкаська область., 
м. Черкаси, вул. 14-го грудня, будинок 6/1
Тел: +380636182950
e-mail: tms_a@ukr.net
https://mkukraine.com.ua

Компанія “ТехноМашСтрой” вже більше семи років 
займається виготовленням обладнання для сільсько-
господарської діяльності. Основними продуктами є: 
гранулятори, лінії гранулювання, лінії виготовлення 
паливних пелет, екструдери, подрібнювачі та інше 
сільгоспобладнання. На согоднішній день ми дина-
мамічна компанія, яка бере за правило робити якісно, 
вчасно та зручно для Вас.

TECHNOMASHSTROY, LLC
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 “TechnoMashStroy” 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.

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 крапель-
ного зрошення, садівництва, зрошувальної техніки, 
проектування систем зрошення.
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Насіння, яке завозиться в Україну проходить каран-
тинний огляд, експертизу та сертифікацію і відповідає 
вимогам ДСТУ 2240-93.

TYRAS, SPF, PE
Address: Ukraine, 46008, Ternopil, str. Zhyvova, 32
Tel: +380352235022
e-mail: turas@ukr.net
www.turas.te.ua

PE “SPF “Tyras” is an official representative of 
“Moravoseed”and “Oseva” companies in Ukraine. The 
company offers the high quality of vegetable seeds and 
grain crops of  the Czech selection. “MORAVOSEED” – full 
assortment of vegetable cultures seed:
• arbitrary packing (weight out);
• professional packing;
• amateur packing (colour packets).       

 “OSEVA” – spring and winter seeds of cereal-crops:spring 
cultures: 
• peas upstanding; 
• brewing barley; 
• soft wheat; 
• soy;
• winter cultures: barley; wheat; rapeseed of “00” type.   

The seeds imported  to Ukraine come over quarantine su-
pervision, expertise, certification and meet the requiment 
DSTU 2240-93.

ТК АГРОСНАБ-УКРАЇНА, 
ТОВ
Адреса: Україна, 03148, Київ,  
вул. Жмеринська 5, оф. 35
Тел: +380673942279
e-mail: agrocnab@ukr.net
autoline.com.ua/agrocnab

Компанія ТОВ «ТК АГРОСНАБ-УКРАЇНА» –  спеціалі-
зується на поставці високопродуктивної сільсько-

Technotorg is the largest company selling agricultural 
machinery on the Ukrainian market with a market share 
of 35%.
• More than 20,000 thousands of farms across the 

country are our regular customers!
• The widest range of domestic and imported 

equipment – more than 70 suppliers and 2590 items: 
A wide selection of equipment allows you to make the 
best choice that meets customer needs.

• 20 years of experience in product development: In 
each product category – the best products in terms of 
price / quality.

• We are the largest partner of the majority of agricultural 
machinery manufacturers represented in Ukraine: 
Availability of the best conditions from manufacturers, 
which further enhances our competitive advantages.

ТИРАС, НВФ, ПП
Адреса: Україна, 46008, Тернопіль,  
вул. Живова, 32
Тел: +380352235022
e-mail: turas@ukr.net
www.turas.te.ua

ПП “НВФ “Тирас” – офіційний представник в Україні 
компаній “Моравосід” та “Осева”, пропонує високоя-
кісне насіння овочевих та зернових культур Чеської се-
лекції. Фірма “Моравосід” – насіння овочевих культур 
в повному асортименті: 
• довільна фасовка; 
• професійна фасовка; 
• любительська фасовка (кольорові пакети). 

Фірма “Осева” – насіння зернових ярих та озимих культур:
• ярі культури: горох (неполягаючий); 
• ячмінь (пивоварний); 
• пшениця (м’яка продовольча); 
• соя; 
• озимі культури: ячмінь, пшениця, ріпак “00”типу. 
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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 live-
stock.

ТОМАШ ТЕТЯНА 
ВІКТОРІВНА, ФГ
Адреса: Україна, 78300, Івано-Франківська обл., 
Снятинський р-н, м. Снятин,  
вул. Вишинського , будинок 11
Тел: +380504339901
e-mail: agropromif2@gmail.com

Вирощування печериць.

TOMASZ TATIANA 
VIKTORIVNA, FARM
Address: Ukraine, 78300, Ivano-Frankivsk region, 
Sniatyn district, Sniatyn city,  
Vyshinskoho street, house 11
Tel: +380504339901
e-mail: agropromif2@gmail.com

Growing mushrooms.

ТОМЧУК А.М., ФОП
Адреса: Україна, 12424, Житомирська 
обл., Житомирський район, с. Висока Піч, 
вул. Чуднівська, буд. 2
Тел: +380674114410
e-mail: info@pack-trade.com
https://pack-trade.com/

господарської та спецтехніки як нової так і вживаної 
напряму з Європи. Наша компанія являється офіцій-
ним дилером європейських компаній STOLL, HAWE, 
KONGSKILDE, PRONAR. Ми завжди раді допомогти 
нашим партнерам в виборі та поставці оптимального 
варіанта такого сільськогосподарського обладнання, 
як: трактори, зернозбиральні комбайни, бурякозби-
ральна техніка, грунтообробна техніка, сівалки, погру-
зчики та інше.

AGROSNAB UKRAINE, LTD
Address: Ukraina, 03148, Kyiv, s 
tr. 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 spe-
cial 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.

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 тва-
ринництва.
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• продаж інсектицидних засобів для боротьби з комаха-
ми, шкідниками в тваринницьких приміщеннях – Квік 
Байт спрей, Байцидал, Сольфак; комахами-шкідника-
ми, які мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне 
значення – К-отрин, Максфорс, Сольфак Дуо; кома-
хами-шкідники запасів зернових культур – К-Обіоль; 

• продаж високоефективних родентицидів –  Vertox 
Wax Block;

• продаж генераторів холодного та гарячого туману 
–  Vectorfog.

TONNA PLUS, LLC
Address: 18007, Cherkasy, street Smilyanska, 
building 163
Tel: +380674743434
e-mail: tonnaplus1@gmail.com
https://tonnaplus.com/
TONNA PLUS LLC is an official distributor of Bayer and the 
exclusive distributor of PelGar International, a leading man-
ufacturer of rodenticides in the UK.Main areas of activity:

• sale of insecticides to control: insect pests in livestock 
premises Quick Bayt Spray, Baycidal, Solfac; insect 
pests that have epidemiological and sanitary-hygienic 
significance K-Othrine, Maxforce Ic, Solfac Duo;  
insects-pests of stocks of grain crops K-Obiol;

• sale of highly effective Vertox Wax Block rodenticides;
• sale of Vectorfog cold and hot fog generators. 

Our contacts: Tel: +380674743434+380504603434e-ma
il: tonnaplus1@gmail.comhttps://tonnaplus.com/

ТОП АГРО ЛІЗИНГ, 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, продаж 
запасних частин, гарантійне обслуговування.

Компанія ФОП Томчук А. М.  (ТМ «Пак-Трейд»), засно-
вана у 2004 році, на сьогодні є одним із найбільших 
імпортерів пакувальних матеріалів та обладнання, 
складської, сільськогосподарської та іншої спецтехні-
ки в Україні, а також вітчизняним виробником якіс-
ного навісного обладнання та сільскогосподарсьскої 
техніки під торговою маркою «А.ТОМ.» «Пак-Трейд». 
У цифрах – це:250 кваліфікованих працівників; 10 
000 квадратних метрів складських та виробничих 
приміщень, оснащених за сучасними стандартами; 40 
000 найменувань товарів, які будь-коли можуть бути 
оперативно доставлені нашим клієнтам у найкоротші 
строки.

TOMCHUK АNDRII, LLC
Address: Ukraine, 10007, Korostyshivs’ka str. 45
Tel: +380674114410
e-mail: info@pack-trade.com
https://pack-trade.com/

FOP Tomchuk A.M. (“Pack-Trade”) was founded in 2004. 
Today it is one of the largest importers of packaging mate-
rials and equipment, warehouse, construction, agricultur-
al and other special machinery in Ukraine. Our company 
– it is 250 qualified professionals, 10 000 square meters of 
warehouse and production facilities, equipped according 
to modern standards, 40 000 items on stock, ready to be 
delivered to our customers.

ТОННА ПЛЮС, ТОВ
Адреса: 18007, м. Черкаси,  
вул. Смілянська, буд.163
Тел: +380674743434
e-mail: tonnaplus1@gmail.com
https://tonnaplus.com/

ТОВ «ТОННА ПЛЮС» є офіційним дистриб’ютором ком-
панії Bayer та ексклюзивним дистриб’ютором PelGar 
International – провідний виробник родентицидів з 
Великобританії. Основні напрямки діяльності: 
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Компанія «Агроспейс» заснована у 2012 році й представ-
ляє на ринку України широкий асортимент сільськогоспо-
дарської техніки всесвітньо відомих брендів: Challenger, 
Fendt та Valtra від світового лідера у галузі проєктування 
та виробництва – корпорації AGCO. А також ґрунтооброб-
ну та посівну техніку європейського та американського 
виробництва Farmet та Great Plains: – колісні та гусеничні 
трактори – зернозбиральні комбайни – зернові сівалки 
-ґрунтообробні знаряддя – та інше. Одним із ключових 
напрямків нашої діяльності є надання послуг гарантійно-
го та післягарантійного обслуговування техніки, продаж 
оригінальних запасних частин до всієї техніки, що постав-
ляється в Україну корпорацією AGCO.

AGROSPACE, LLC
Address: Dnipro, st. Startova, 32
Tel: +380563725124
e-mail: agrospace@agrospace.com.ua
http://agrospace.com.ua/

Agrospace was founded in 2012 and represents a wide range 
of agricultural machinery from world-famous brands on the 
Ukrainian market: Challenger, Fendt and Valtra from the 
world leader in design and production – AGCO Corporation. 
As well as tillage and sowing equipment of European and 
American production Farmet and Great Plains: – wheeled 
and tracked tractors – combine harvesters – grain drills – 
tillage tools – and other. One of the key areas of our activity 
is the provision of warranty and post-warranty service of 
equipment, the sale of original spare parts for all equipment 
supplied to Ukraine by AGCO.

ТОРГОВИЙ ДІМ 
«МОГИЛЬОВ СЬКИЙ 
ЗАВОД» ЕЛЕКТРОДВІ-
ГАТЄЛЬ», ТОВ
Адреса: Україна , Київ , вул. Дегтярівська 27а
elektrodvigatel_td@ukr.net
http://elektrodvigatel.com.ua

TOP AGRO LEASING, LLC
Address: 03191, Kyiv, street. Lomonosov  54A, 
office 5
Tel: +380675671277
e-mail: paveltabi@pleasing.com.ua
http://pzapchastina.com.ua/

Sale of agricultural machinery Claas, Kuhn, Amazone, 
Stara, sale of spare parts, warranty service.

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

Підприємство займається виробництвом та реаліза-
цією зернових сівалок. Надає послуги в гарантійному 
обслуговуванні та післягарантійному сервісу.

TORG-AGROSERVICE, LLC
Address: 25015, Ukraine, m.Kropivnitsky,  
st. 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.

ТОРГОВА КОМПАНІЯ 
«АГРОСПЕЙС», ТОВ
Адреса: Дніпро, ул. Стартова,32
Тел: +380563725124
e-mail: agrospace@agrospace.com.ua
http://agrospace.com.ua/
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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, DairyMaster; 
udder health and hygiene, 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 
ремонт двигунів, турбін, паливної апаратури, гене-
раторів та стартерів до імпортної сільгосптехніки, по-
ставки  запчастин до таких видів навантажувачів як: 
вилкові навантажувачі; секційні вилкові навантажу-
вачі; підйомники й платформи; телескопічні підйом-
ники; фронтальні навантажувачі; мініекскаватори та 
мініковшові навантажувачі; навантажувачі з бічною 
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 ag-
ricultural machinery. Service, diagnostics and repair. en-
gines, turbines, fuel equipment, generators and starters 
for import agricultural machinery

Торговий Дім «Могильовський завод «Електродві-
гатєль» є офіційним представником ВАТ, Могильов-
ський завод «Електродвігатєль» на території України. 
Виробництво електродвигунів загальнопромислово-
го і спеціального призначення: трьохфазні серії АИР 
однофазні, серії АИР вибухозахищені, 4ВРдвигуни з 
електромагнітним гальмом, двигуни з ковзанням 
АИРС, електродвигуни по стандарту DIN (згідно норм 
CENELEC) трьохфазні і однофазні багатошвидкісні 
електродвигуни, електродвигуни спеціального при-
значення. Великий асортимент товару на складі.

TD MOGILEVSKIY 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 industrial and 
special purposes:three-phase AIR seriessingle-phase AIRE 
seriesmotors with electromagnetic brakeAIRS slip motors-
DIN motors (according to CENELEC standards) three-phase 
and single-phasemulti-speed electric motorselectric mo-
tors for special purposes.We also complete pumps and 
industrial fans.Large assortment of goods in stock.

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.
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Total Ukraine provides competitive offers and timely de-
livery throughout Ukraine, expert advice and specialized 
customer support. Our service is complemented by strong 
partnerships with major distributors in the regions of 
Ukraine, which allows Total products to reach customers 
throughout Ukraine.

ТРАНС-АВТО-Д, ПП
Адреса: Україна, 31200, Хмельницька обл., 
Волочиськ, вул. Запорізька, 7
Тел: +380673830159
e-mail: tad@tad.ua
www.tad.ua

Компанія Транс-авто-Д працює на ринку перевезень не-
габаритних вантажів з 2002 р. Напрямок роботи  Україна 
– Західна Європа. Володіємо власним парком автомо-
білів і спецплатформами, призначеними для переве-
зення сільськогосподарської, будівельної, промислової 
техніки, конструкцій та інших негабаритних вантажів. 
Постійна наявність транспорту в різних регіонах України 
оптимізує витрати на подачу техніки під завантаження і 
дає змогу надавати нашим клієнтам транспорт в найко-
ротші терміни та по оптимальним цінам. Поряд з тим, 
на основі колосального досвіду у сфері перевезень,ми 
проектуємо, виготовляємо та реалізовуємо низькорам-
ні 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, Khmelnytsky region,
Volochysk, 31200, st. Zaporizka, 7
Tel: +380673830159
e-mail: tad@tad.ua
www.tad.ua

The company “Trans-auto-D” has been engaged in over-
sized and heavy freights transportations since 2002. 
Transportations have been carried out between Western 

ТОТАЛ УКРАЇНА, 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, що є інтегрованим 
виробником і постачальником палива, природного газу 
та електрики. Тотал Україна пропонує спектр послуг та 
рішень в сегменті моторних олив та мастильних ма-
теріалах для автомобілів та транспорту, для сільсько-
господарської техніки, для будівельної та кар’єрної тех-
ніки, індустріальні мастильні матеріали для усіх видів 
промисловості, бітуми, спеціальні рідини та присадки. 
Тотал Україна надає конкурентоспроможні пропозиції та 
своєчасну доставку по всій Україні, експертні консуль-
тації та спеціалізовану підтримку клієнтам. Наш сервіс 
доповнюється партнерськими відносинами з основни-
ми дистриб’юторами в регіонах України, 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, 
a commercial division of Total, which is a broad energy 
Group, which produces and markets fuels, natural gas 
and electricity. Total Ukraine offers a range of services and 
solutions in a variety of segments such as: 
• motor oils and lubricants for cars and transport, 
• lubricants for agricultural machinery,  
• construction and quarry machinery lubricants, 
• industrial lubricants, 
• bitumen, 
• special fluids and additives.  
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car service companies, companies selling transport and 
companies related to the processing of goods, providing 
them with the opportunity to communicate directly with 
cargo companies, professional freight forwarders and ex-
panding the range of their partners. in the transportation 
market.

ТРИ-ДЖИ, ТОВ
Адреса: Україна, 87430, Донецька область, 
с. Агробаза, вул. Прифермська, 25
Тел: +380667577037
e-mail: trigsales@gmail.com
https://azovwines.com

Кращі вина Азовського узбережжя, які виготовлені за 
старовинними технологіями італійських, болгарських, 
грузинських та українських виноробів. Ми зібрали 
увесь досвід з різних куточків світу, щоб винайти свій 
унікальний спосіб приготування.

TRI-G, LLC
Address: 87505, Donetsk Region, Agrobaza village, 
Pryfermska str., 25
Tel: +380667577037
e-mail: trigsales@gmail.com
https://azovwines.com

The best wines of the Azov coast, which are made by 
ancient technologies of Italian, Bulgarian, Georgian and 
Ukrainian winemakers. We have gathered all the experi-
ence from around the world to invent our own unique way 
of cooking.

ТРИДААГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 20200, Черкаська обл., 
м. Звенигородка, вул. Ватутіна 42
Тел: +380675037895
e-mail: info.tridaagro@gmail.com
https://tridaagro.com.ua/

Europe and Ukraine. We have own fleet of vehicles with 
special platforms designated for transportation of farm-
ing, construction and industrial machineries, structures 
and other oversized and heavy freights. Constant avail-
ability 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, pro-
duce and release platforms which can meet your needs in 
all kinds technique transportation.

ТРАНСКОМ», ПП
Адреса: вул. Світлицького, 35, а/с 48, м. Київ, 
04123
Тел: +380445037238
e-mail: pereviznik@ukr.net
https://www.facebook.com/pereviznyk.ua/

ПП “ТРАНСКОМ” працює на ринку  транспортно-інфор-
маційних послуг 18 років. Основними напрямками 
роботи фірми є  просування на транспортному ринку 
перевізників, автосервісних фірм, компаній, що здій-
снюють продаж транспорту та компаній, що пов’язані 
з переробкою вантажів,  надання  їм можливості без-
посереднього зв’язку з фірмами-вантажовласниками, 
професійними експедиторами та розширення кола їх 
партнерів на ринку перевезень.

TRANSCOM, PRIVATE 
ENTERPRISE
Address: street Svitlytskoho, 35, a / s 48, Kyiv, 
04123
Tel: +380445037238
e-mail: pereviznik@ukr.net
https://www.facebook.com/pereviznyk.ua/

PE “TRANSCOM” has been working in the market of trans-
port and information services for 18 years. The main direc-
tions of the company’s work are the promotion of carriers, 
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• Leasing for up to 2 years without unnecessary 
documents and hidden commissions 

• Advise us on friends!

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 реалізацією 
спеціалізованих шлангів та з’єднань, фітингів, обойм 
та інших аксесуарів для всіх галузей промисловості. 
Ми співпрацюємо з відомими іноземними вироб-
никами; це дає нам можливість пропонувати товар, 
який відповідає найвищим вимогам і має відповідні 
атестати і сертифікати. Маємо в своєму розпорядженні 
сучасне ефективне обладнання та висококваліфікова-
ний технічний персонал. Проводимо монтаж готових 
рукавів відповідно до специфікації 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 special-
ized hoses and connections, a fitting, holders and other 
accessories for all industries.We cooperate with the fa-
mous 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 tech-
nicians. We install ready sleeves according to the specifi-
cation of the client.

Компанія TRIDAAGRO займається власним вироб-
ництвом противаг «Dambo», візків для жниварок 
«Sargan» і ковшів «Krab». Оновной вид діяльності 
нашої компанії – це продаж сільгосптехніки з Європи 
та Америки ремонт і сервісне обслуговування. Маючи 
достатній досвід і команду фахівців, ми пропонуємо 
техніку і обладнання, за яку несемо відповідальність 
перед покупцем. Переваги роботи з нами: 
• Гарантія на всю нашу техніку
• 8 років досвіду і довіри
• Сервісне обслуговування і власний склад запчастин 
• Навчання персоналу та інформаційна підтримка 
• Техніка з США, Англії, Данії, Німеччини, Швеції, 

Франції 
• Доставка техніки 
• Придбання в лізинг терміном до 2-х років без за-

йвих документів і прихованих комісій 
• Нас радять друзям!

TRIDAAGRO, OOO
Address: Ukraine, 20200, Cherkasy region,  
city Zvenigorodka, st. Vatutina 42
Tel: +380675037895
e-mail: info.tridaagro@gmail.com
https://tridaagro.com.ua/

TRIDAAGRO Company is engaged in own production 
of counterbalances «Dambo», carriages for Sargan 
harvesters and «Krab» buckets. A new kind of activity of 
our company – is the sale of agricultural machinery from 
Europe and America repair and service. With sufficient 
experience and a team of specialists, we offer equipment 
and equipment for which we are responsible to the buyer. 
Advantages of working with us:
• Guarantee for all our equipment
• 8 years of experience and trust 
• Service and own warehouse of spare parts
• Staff training and information support
• Techniques from the USA, England, Denmark, 

Germany, Sweden, France
• Delivery of equipment 
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MELITOPOLSKYI PLANT OF  
TURBOCOMPRESSORS, LLP
Address: Kahovskoe   highway , 3/7, Melitopol, 
Zaporozhye region, Ukraine, 72311
Tel: +380676123667
e-mail: turbocom.ua.02@gmail.com
turbocom.com.ua

Turbocom Group of Companies is a network of production, 
repair, foundry and trade enterprises.”Melitopol plant 
of turbochargers”. Production of  120 models of turbo-
chargers for agricultural machinery, freight and passenger 
transport. MTZ, HTZ, VTZ, VT, YuMZ, T-150, Niva, Sibiryak, 
Yenisei, “Don”, “Kirovets”, “Gomsilmash”; “KAMAZ”, “MAZ”, 
“KRAZ”, “ZIL”, “Ural”, “KrAZ”;: “PAZ”, “Etalon”, “Valdai”, 
“Gazelle”, “TATA”, “I-VAN”, “LAZ”;Own foundry companies 
“Zavod Ekopromlit” – foundry production of cast iron and 
steel. Lk “Melt” – aluminum and non-ferrous alloys.

УКР-ТУРБО, ТОВ
Адреса: Україна, 03134, Київ, вул. Трублаїні, 2
Тел: +380973868614
e-mail: sd-vlada@ukr.net

УКР-ТУРБО – офіційний дистриб’ютор Турбін: 
BorgWarner, Garrett, Holset, Mitsubishi, Mahle, Niitsu в 
Україні- продаж турбін (турбокомпресорів) для: лег-
кових і вантажних автомобілів, спеціальної та буді-
вельної техніки, тракторів і комбайнов. Ремонт турбін.

UKR-TURBO, LLC
Address: Ukraine,031342, Kyiv, str. Trublaini, 2
Tel: +380973868614
e-mail: sd-vlada@ukr.net

UKR-TURBO – the official distributor of Turbocharger :Borg-
Warner, Garrett, Holset, Mitsubishi, Mahle, Niitsu in Ukraine- 
sale of turbines (turbochargers) for:cars and trucks,special 
and construction equipment,tractors and combines

ТУРБОВЕНТУС, ТОВ
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Світлогорська 2/25
Тел: +380505565046
e-mail: turbovent1@ukr.net
turbovent.com.ua

Продаж вентиляційного обладнення.

TURBOVENTUS, LLC
Address: Ukraine Kiev st. Svetlogorskaya 2/25
Tel: +380505565046
e-mail: turbovent1@ukr.net
turbovent.com.ua

Sale of ventilation equipment.

ТУРБОКОМ, ТОВ
Адреса: Україна, 72311, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Каховське шосе, 3/7
Тел: +380676123667
e-mail: turbocom.ua.02@gmail.com
turbocom.com.ua

Група компаній «Турбоком» – це мережа виробничих, 
ремонтних, ливарних і торгових підприємств.• завод 
повного циклу виробництва турбокомпресорів – «Ме-
літопольський завод турбокомпресорів». Виробник 
120 моделей турбокомпресорів на сільгосптехніку, 
грузовий та пасажирський транспорт.«МТЗ», «ХТЗ», 
«ВТЗ», «ВТ», «ЮМЗ», «Т-150», «Нива», «Сибіряк», «Єні-
сей», «Дон», «Кіровець», «Гомсільмаш»; «КАМАЗ», 
«МАЗ», «КРАЗ», «ЗІЛ», «Газон», «Урал», «КрАЗ»;: 
«ПАЗ», «Еталон», «Валдай», «Газель» «ТАТА», «I-VAN» 
«ЛАЗ»;Власні Ливарні компанії  “Завод Екопромлит” 
– ливарне виробництво з чавуну та сталі. Лк “Мелт” – 
алюміній та кольорові сплави.
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UKRAEROSERVICE, LLP
Address: Ukraine, Kiev, E.Konovaltsia Str.36V, 
office 230
Tel: +380981837788
e-mail: ukraeroservice@ukr.net
http://www.aeroservice.com.ua

Professional agricultural drones for the introduction of 
plant protection products.

УКРАЇНА БІЗНЕС, ВД, 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/

Видавничий Дім «Україна Бізнес» – 30 років на україн-
ському ринку професійної періодики. 

Видання:
• фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес 

Ревю»; 
• журнал «Фінансові Послуги»; 

Основна місія видань – інформування професійного 
співтовариства, об’єднання учасників ринку для ви-
рішення завдань щодо вдосконалення його роботи, 
надання аналітичної та практичної інформації, висвіт-
лення заходів з державного регулювання фінансових 
ринків.

UKRAINE BUSINESS, 
PUBLISHING HOUSE, LLP
Address: Ukraine, 04073, Kyiv, ave. Bandera 21, 
office 473, a / s 120
Tel: +380442386838
e-mail: ukrbizn@ukrbizn.com
http://www.ukrbizn.com/

УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, 61106, Харків,  
вул. Плиткова, 12В
Тел: +380675774681
e-mail: info@uas-amal.com.ua
http://ukragroserv.com.ua

Розробка та виробництво обладнання сільгосппри-
значення: жниварок очісуючого типу “Слов’янка” 
для збирання зернових, рису, льону; борошномель-
но-круп’яних комплексів;  універсальних подрібнюва-
чів, сепараторів для фінішної очистки круп і насіння.

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  Stripper header “Slavianka UAS”, separators UOK 
”Zolushka” for finish cleaning of cereals and seeds, general 
purpose chippers “Korsar”, flour and cereal grinding ma-
chines and other equipment.

УКРАЕРОСЕРВІС, ТОВ
Адреса: Україна, м.Київ, вул.Є.Коновальця, 36В, 
оф.230
Тел: +380981837788
e-mail: ukraeroservice@ukr.net
http://www.aeroservice.com.ua

Професійні сільськогосподарські дрони для внесення 
засобів захисту рослин.
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UKRAINIAN SCALE 
COMPANY, PE
Address: 2, Transportna kolona str., Kharkiv, 
61000, Ukraine
Tel: +380988404804
e-mail: info@ukrvescom.com
www.ukrvescom.com

Scientific and Production Firm “Ukrainian Scale Compa-
ny” is the most technologically advanced and powerful 
enterprise in Ukraine for the production of a wide range 
of weighing equipment.Customer focus and innovation 
have become the basis for the development of vehicle 
platform scales with unique properties. Determination of 
axial loads, autonomous operation and a self-diagnosis 
system for predictive service and repair are just a few of 
them.Our own design office and a production base with 
robotic welding help us to solve problems of any level of 
complexity, while maintaining a good price.UVK is an ex-
porter of scales to the EU, CIS and Africa.We use materials 
and equipment only from the best world manufacturers: 
3M, PPG, Esab, Lindegas, Fronius, Keli, Flintec, Yaskawa

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 за-
ймалася вирощуванням і продажем овочів. За той 
період діяльності ми освоїли технології виробництва 
сільгоспкультур, застосовуючи імпортну техніку. Вже в 
1998 році наше підприємство стало імпортувати сіль-
ськогосподарську техніку, так як на ринку відчувався 
гострий недолік якісної сучасної техніки, яка б задо-
вольняла товаровиробників. Фахівці Української Ово-

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 so-
ciety, 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.

УКРАЇНСЬКА ВАГОВА 
КОМПАНІЯ, ПП
Адреса: вул. Транспортна колона, 2,  
Харків, 61000
Тел: +380988404804
e-mail: info@ukrvescom.com
www.ukrvescom.com

Науково-виробнича фірма «Українська вагова компа-
нія» є найбільш технологічним і потужним підприєм-
ством України по виготовленню вагового обладнання  
широкого спектру.Клієнтоорієнтованість та іннова-
ційний підхід допомогли нам створити автомобільні 
платформні ваги з унікальними властивостями. Ви-
значення осьових навантажень, автономна робота без 
вагаря та система самодіагностики для предиктивно-
го сервісу та ремонту – лише деякі з них.Наявність 
власного КБ і виробничих потужностей з роботизова-
ним зварюванням дозволяють вирішувати завдання 
будь-якого рівня складності, із збереженням адекват-
ної ціни.НВФ «УВК» є експортером ваг в країни ЄС, СНД 
і Африки.Ми використовуємо матеріали і устаткуван-
ня лише кращих світових виробників: 3М, PPG, Esab, 
Lindegas, Fronius, Keli, Flintec, Yaskawa.
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малини, смородини чорної і червоної, черешні. За-
гальна площа ягідних плантацій становить понад 100 
га. Якість продукції підтверджена міжнародним сер-
тифікатом GLOBAL GAP. Товариство «Українська ягода» 
відкрита для співпраці і прагне завжди бути надійним 
партнером для кожного свого клієнта.

UKRAINIAN BERRY, LLC
Address: 13373, Ukraine, Zhytomyr region, 
Berdychiv district, Markushi village, Tsentralnaya 
street, 1
Tel: +380672337719
e-mail: ukrainian.berry@gmail.com
http://u-berry.com.ua

“Ukrainian Berry” LLC is one of the largest industrial pro-
ducers of berries in Ukraine. Specializes in growing blue-
berries, honeysuckle, garden strawberries, gooseberries, 
raspberries, black and red currants, cherries. The total 
area of berry plantations is over 100 hectares. The quality 
of the products is confirmed by the international GLOBAL 
GAP certificate. Ukrainian Berry Company is open for co-
operation and strives to always be a reliable partner for 
each of its clients.

УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ, ТОВ
Адреса: 34600, Рівненська область , м. Березне, 
вул. Зірненська, буд. 24
Тел: +380670001158
e-mail: zakaz@ukrgumat.com.ua
http://www.ukrgumat.com.ua/

ТОВ “Українські гумати” – провідний виробник високо-
ефективних органічних добрив та стимуляторів росту, 
які підвищують врожайність, дозволяючи отримати 
екологічно чисту продукцію. На всіх етапах виробни-
цтва застосовується багатоступенева система конт-
ролю якості. Лабораторні дослідження супроводжу-
ють весь виробничий цикл – від вхідного контролю 
сировини до аналізу готової продукції. Добрива «Укра-

чевий Компанії глибоко аналізують техніку, представ-
лену на світовому ринку і вибирають найкращі зразки, 
тому компанія не представляє одного конкретного ви-
робника. На сьогоднішній день UVC є одним з найбіль-
ших імпортерів овочевої та садової техніки і запасних 
частин з Італії, Франції, Німеччини, Великобританії.

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 ac-
tivity we have mastered the technologies of production of 
agricultural crops, using imported machinery. Already in 
1998, our company began to import agricultural machin-
ery, 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 spe-
cific 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.

УКРАЇНСЬКА ЯГОДА, ТОВ
Адреса: 13373, Україна, Житомирська обл., 
Бердичівський р-н, с. Маркуші,   
вул. Центральная, 1
Тел: +380672337719
e-mail: ukrainian.berry@gmail.com
http://u-berry.com.ua

ТОВ «Українська ягода» є одним з найбільших промис-
лових виробників ягід в Україні. Спеціалізується на ви-
рощуванні лохини, жимолості, суниці садової, аґрусу, 
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UKRAINIAN MEDOVARI, LLC
Address: street V.Velikoho, 5A, Drohobych,  
Lviv region, 82106
Tel: +380981308118
e-mail: office@razom.biz
medovary.com.ua

Products: honey balms, honey wines and honey vodka.

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» засновано 
в 1991 році і є учасником більшості всеукраїнських та 
регіональних виставок і семінарів сільськогосподар-
ського напрямку, спеціалізується на виробництві об-
ладнання для переробки олійних культур.

UKREXPO-PROCESS, LLC
Address: Ukraine, Kyiv, st. Vasilkovskaya 45, build. 5
Tel: +380505836141
e-mail: uep.1991@gmail.com
www.ukrekspo.com.ua

Private Joint Stock Company “Republican re-
search-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 vege-
table 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 pro-
duces also filtering lines for cleaning oil.

їнські гумати» вже більше 8 років показують реальні 
результати збільшення врожайності: зернові – 5-21%, 
олійні – 9-32%, кормові – 7-19%, овочеві – 11-50%. 
Основним товаром в портфелі компанії є органічний 
стимулятор росту та антистресант. ТМ “Українські гу-
мати” PROFESSIONAL – професійне рішення для сти-
мулювання росту, потужного зняття всіх видів стресу 
та корегування нестачі елементів живлення.

UKRAINSKI HUMATY, LLC
Address: 24 Zirnenska St., Berezne, 34600, Ukraine
Tel: +380670001158
e-mail: zakaz@ukrgumat.com.ua
http://www.ukrgumat.com.ua/

LLC “Ukrainski Humaty” is a leading producer of highly 
effective organic fertilizers and growth stimulants that in-
crease crop capacity.The multi-level quality control system 
is used at all stages of production. The whole production 
cycle is accompanied by laboratory research.The effective-
ness of organic fertilizers “Ukrainski Humaty” of increasing 
crop capacity is: cereals – 5-21%, oilseed – 9-32%, fod-
der – 7-19%, vegetable – 11-50%. These results were 
obtained from studies for 8 years. The organic growth 
stimulator and stress reliever .TM “Ukrainski Humaty” 
PROFESSIONAL is the main product in the company’s port-
folio. This product is a professional solution for stimulating 
growth, the powerful removal of all types of stress and 
adjusting the lack of nutrients.

УКРАЇНСЬКІ МЕДОВАРИ, 
ТОВ
Адреса: вул. В.Великого, 5А, м.Дрогобич,  
Львівська область, 82106
Тел: +380981308118
e-mail: office@razom.biz
medovary.com.ua

Продукція: медові бальзами, медові вина та медова 
горілка.
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SSO «L. PogorilyyUkrNDIPVT» is an organization of the 
Ministry of Economy of Ukraine on agricultural equipment 
testing, conducting scientific and technical examination 
of technologies for agriculture, formation of scientifically 
sound prerequisites for the implementation of technical 
policy in agriculture. DIRECTIONS OF SCIENTIFIC ACTIVITY: 

• Applied scientific and technical developments in the 
system of engineering and technical support of the 
agro-industrial complex and machine use;

• Technical regulation in the system of engineering and 
technical support of the agro-industrial complex in the 
conditions of European integration;

• Testing, ranking and formation of the register and 
current support of the State Register of technical 
means for the agro-industrial complex of Ukraine.

УПГ-ІНВЕСТ, ТОВ
Адреса: Кіцманський р-н, c. Мамаївці, 
вул. Богуна, 16
Тел: +380500420074
e-mail: office@syaivir.com
https://syaivir.com/

Продукція: м’ясо індички, ковбасні вироби, напівфа-
брикати.

UPG-INVEST, LLP
Address: Kitsman district, Mamayivtsi village, 
street Boguna, 16
Tel: +380500420074
e-mail: office@syaivir.com
https://syaivir.com/

Products: turkey meat, sausages, semi-finished products.

УКРНДІПВТ 
ІМ. Л. ПОГОРІЛОГО, 
ДЕРЖАВНА НАУКОВА 
УСТАНОВА
Адреса: 08654, Україна, Інженерна, 5,  
смт. Дослідницьке, Васильківський район,  
Київська область
Тел: +380442904349
e-mail: ndipvt@ukr.net
ndipvt.com.ua

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого» є організацією Мін-
АПК України з питань випробування с.-г. техніки, про-
ведення науково-технічної експертизи технологій для 
АПК, формування науково-обґрунтованих передумов 
реалізації технічної політики у сільському господар-
стві. НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  
• Прикладні науково-технічні розробки в системі 

інженерно-технічного забезпечення АПК та маши-
новикористання  

• Технічне регулювання в системі інженерно-техніч-
ного забезпечення АПК в умовах євроінтеграції 

• Випробування, ранжування та формування регі-
стру і поточний супровід  Державного реєстру тех-
нічних засобів для АПК 

• Експертиза та оптимізація технологічних операцій і 
комплексів машин  

• Трансфер інновацій, створення інформаційних баз 
даних, пропаганда та поширення знань

LEONID POGORILYY 
UKRNDIPVT, STATE 
SCIENTIFIC ORGANIZATION
Address: Ukraine, 08654, Doslidnitske, Kyiv region, 
Inzhenerna str., 5
Tel: +380442904349
e-mail: ndipvt@ukr.net
ndipvt.com.ua
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УПРАВЛІННЯ АГРОПРО-
МИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОДА, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: вул.  М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58002
Тел: +380372553217
e-mail: bukreforma@ukr.net

Державне управління у сфері АПК.

MANAGEMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF CHERNIVTSI REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION, 
STATE
Address: street M. Hrushevskoho, 1, Chernivtsi, 58002
Tel: +380372553217
e-mail: bukreforma@ukr.net

Governance

УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 61036, Харків,  
вул. Мухачова, 1А
Тел: +380577378699
e-mail: firma@uspeh-eu.com.ua
www.uspeh-eu.com.ua

Постачання та сервісне обслуговування імпортної 
сільськогосподарської техніки.

USPEH – EAST UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 61036, Kharkiv city,  
Mukhachova str., 1A
Tel: +380577378699
e-mail: firma@uspeh-eu.com.ua
www.uspeh-eu.com.ua

Import and service of agricultural machinery.

УПРАВЛІННЯ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ, ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА
Адреса: Україна, 01024, м.Київ,  
вул. Велика Васильківська 13/1
Тел: +380442346324
e-mail: agro.kyivregion@gmail.com

Основними завданнями управління є: забезпечен-
ня 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, STATE
Address: Ukraine, 01024, Kyiv, st. Velyka 
Vasylkivska 13/1
Tel: +380442346324
e-mail: agro.kyivregion@gmail.com

The main tasks of the department are: ensuring the im-
plementation of state policy, development and imple-
mentation of regional innovation and investment and 
other programs and forecasts for the development of 
agricultural industries; 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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FAVORYT AM, PPF
Address: Ukraine, 79035, Lviv, str. Zelena 238
Tel: +380322420739
e-mail: stalsc1@ukr.net
https://marlincnc.com.ua/uk/

Manufacturing plasma cutting mashine.

ФАДЄЄВ АГРО, ТОВ
Адреса: Україна, 61039, м. Харків, вул. Букова 36
Тел: +380501575740
e-mail: fadeevagro@ukr.net
https://fadeevagro.com

ІННОВАЦІЙНА НЕТРАВМУЮЧА ПОФРАКЦІЙНА ТЕХНОЛО-
ГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОРЕПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ 
РІЗНИХ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР дозволяє 
з насінневого матеріалу виділити насіння високих 
посівних і врожайних якостей, істотно підвищити вро-
жайність при збереженні родючості грунту. Технологія 
заснована на принципах:
• не допущеня макро і мікро травмування насіння на 

всіх етапах обробки;
• калібрування насіння враховує його виповненість;
• сепарація насіння за щільністю виконується ви-

ключно пофракційно;
• передпосівна обробка насіння включає роздільне 

нанесення препаратів для захисту від хвороб і шкід-
ників, а також нанесення мікробних препаратів.

Ця технологія впроваджується нами не тільки в Укра-
їні, 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

УТК ХИМАЛЬЯНС, ТОВ
Адреса: 08138, с.Софіївська Борщагівка,  
Києво-Святошинський р-н. Київська обл.  
А/С №7.   ТОВ «УТК Химальянс»
Тел: +380507199808
e-mail: info@utk.in.ua
utk.in.ua

Завод-виробник УТК ХимАльянс єдиний національний  
виробник Рідких Комплексних Добрив за технологією 
кислотного синтезу. Якість продукції  підтверджується 
європейським сертифікатом відповідності. За 10 років 
роботи УТК ХимАльянс отримала авторитет надійного 
постачальника добрив і послуг з їх внесення.

UTK HIMALYANS, LLC
Address: Ukraine 36008 Poltava European 146A
Tel: +380507199808
e-mail: info@utk.in.ua
utk.in.ua

UTK HimAlyans is the only national producer of liquid 
complex fertilizers using acid synthesis technology. The 
quality of products is confirmed by the European certifi-
cate of conformity. For 10 years of work UTK HimAlyans 
has gained the reputation of a reliable supplier of fertiliz-
ers and services for their application.

ФАВОРИТ АМ, ППФ
Адреса: Україна, 79035, Львів, вул. Зелена, 238
Тел: +380322420739
e-mail: stalsc1@ukr.net
https://marlincnc.com.ua/uk/

Продаж машин термічного розкрою та джерел плазми.
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FARMER.UA, LLC
Address: Kyiv, Derevoobrobna str., 9 bld., Ukraine, 
01013
Tel: +380442288847
e-mail: info@farmer.ua
http://farmer.ua/

FARMER.UA is a modern plant tissue laboratory center 
located in Kyiv, Ukraine. We specialize on mass microclonal 
propagation and obtaining of virus-free planting material 
of wide range of crops:
• berry crops; 
• rootstocks and hazelnuts;  
• energy and woody plants;  
• medicinal and essential oil crops; 
• ornamental and exotic cultures etc. 

The center with an area of 7000 sq. m is equipped with 
automated autonomous thermal and adaptation rooms 
and has production potential of up to 20 mln plants a year. 
We use services of our own Agrochemical laboratory and 
Laboratory of plant pathology & molecular diagnosis for 
monitoring all prosses and quality control of plants.

ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО 
РУХУ УКРАЇНИ, ПП
Адреса: Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Оболонська, 4, офіс 1
Тел: +380444255525
e-mail: ofu@organic.com.ua
organic.com.ua

Розповсюдження інформації та пропаганда переваг 
органічного, біодинамічного виробництва; роз’яснен-
ня виробникам та споживачам особливостей згаданих 
напрямків; допомога в розробці систем органічного та 
біодинамічного сільського господарства для виробників 
сільськогосподарської продукції з використанням най-
кращого вітчизняного та іноземного наукового і вироб-
ничого досвіду; сприяння розробці нормативних доку-
ментів в галузі органічної освіти, в написанні та виданні 

INNOVATIVE NON-TRAUMATIC TECHNOLOGY OF PRODUCING 
HIGH-YIELD SEEDS OF DIFFERENT AGRICULTURAL CROPS 
BY FRACTIONALLY SEPARATION Technology 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:
• eliminate the seeds injury at all stages of processing;
• seed calibration takes into account their performance;
• seeds separation by density is made only by fractionally 

separation;
• Seed pre-treatment process involves separate 

application of drugs to protect against pests and 
diseases, as well as application of microbial drugs.   

We introduced this technology not only in Ukraine but also 
in other countries (Russia, Kazakhstan, Paraguay, Argentina).

ФАРМЕР.УА, ТОВ
Адреса: вул. Деревообробна, 9 м. Київ ,  
Україна, 01013
Тел: +380442288847
e-mail: info@farmer.ua
http://farmer.ua/

ФАРМЕР.УА – лабораторно-виробничий комплекс, що 
спеціалізується на запровадженні новітніх технологій 
у рослинництві та надає послуги з агрохімічного ана-
лізу ґрунту та ґрунтових сумішей, води, рослинного 
матеріалу, органічних та мінеральних добрив. Сучасне 
лабораторне обладнання, висока точність та досто-
вірність результатів аналізу, кваліфіковані фахівці, 
демократичні ціни та індивідуальний підхід до кожно-
го клієнта – відмінні риси нашої компанії. Напрямки 
діяльності ФАРМЕР.УА: 
• лабораторія агрохімічних досліджень; 
• лабораторно-виробничий центр садивного мате-

ріалу; 
• лабораторія фітопатології; 
• агроконсалтинг; 
• розробка та виробництво LED-світильників.
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FAMILY GARDEN, LLC
Address: Ukraine, 03038, Kyiv, Yamska Street, 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 devel-
opment of production, harvesting. Produce a tasty and 
healthy product for children and adults on the largest 
organic blueberry plantation in Ukraine.

ФКЛ УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: Україна, 43016, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Ковельська, буд.70
Тел: +380961034747
e-mail: office@fkl.ua
https://fkl.ua

“ФКЛ Україна” – ексклюзивний дистриб’ютор лідера по 
виготовленню підшипникової продукції – заводу FKL 
Сербія, на території України. Найширший асортимент 
продукції розрахований на максимальне задоволення 
попиту професійної агропромислової аудиторії.

FKL UKRAINE, LTD
Address: Ukraine, 43016, Lutsk, Kovelska str, 70
Tel: +380961034747
e-mail: office@fkl.ua
https://fkl.ua

«FKL-Ukraine» – the exclusive distributor 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 man-
ufacturers. All bearing products equipped with unique seals, 

науково-методичної літератури, підручників, посібників, 
періодичних видань; сприяння формуванню в усіх регіо-
нах України мережі виробників та переробників органіч-
ної продукції та розвитку не лише її експорту, але й, осо-
бливо, створенню ринку такої продукції в самій Україні.

ORGANIC FEDERATION OF 
UKRAINE, PE
Address: Ukraine, 04071, Kyiv, 4 Obolonska str., 
office 1
Tel: +380444255525
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 agri-
cultural production efficiency  and development of mod-
ern technologies, safe for people and nature; assistance in 
development of organic movement in 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.

ФЕМІЛІ ГАРДЕН, ТОВ
Адреса: Україна, 03038,  Київ, вул. Ямська,  
буд. 22
Тел: +380442066968
e-mail: info@familygarden.ua
http://fg.ua/en/site/indexti

Найбільший сертифікований виробник лохини в Укра-
їні, де використовуються сучасні методи управління 
та розвитку виробництва, збору урожаю. Виробляють 
смачний та корисний продукт для дітей і дорослих на 
найбільшій органічній плантації лохини в Україні.
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FRAIT, LLC
Address: Ukraine, Dnipro,  
Slobozhanskyi Avenue, 20
Tel: +380997592648
e-mail: office.frait@gmail.com
http://frait.com.ua/

“Frait” LLC is a manufacturer of equipment for pig breed-
ing, and specializes in the development and implementa-
tion of effective solutions for equipping farms of all types 
of projects, from new developments on a greenfield site 
to new buildings in existing farm yards or converting or 
refitting existing buildings.

ФРАНК ЛЕМЕКС, ТОВ
Адреса: Україна, 46021, Тернопіль, 
вул. Грушевського, буд. № 23, кв. 425
Тел: +380673514323
e-mail: office@frank-lemex.com.ua
http://frank-lemex.com.ua/

Фірму створено в 2002 р. Являється дочірнім під-
приємством відомого німецького виробника «Франк 
Вальц-унд Шмідтехнік». Це 10 тис. видів запчастин до 
ґрунтообробної техніки відомих виробників Європи.

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 .

which have no analogues.Quality and reliability – our main 
ad–’Vantages, because FKL factory in Serbia are bearing 
manufacturer with 50 years experience!

ФЛЕШ - Р, НТЦ, ТОВ
Адреса: Україна, вул. О. Пироговського, 19, 
корп.6, оф.7
Тел: +380677465835
e-mail: matvey.rudkovskyy@gmail.com
flashr.com.ua

Виготовлення сучасного обладнання для утилізації 
відходів

FLESH-R  STC, LTD
Address: Ukraine, st. O. Pirogovsky, 19, building 
6, of 7
Tel: +380677465835
e-mail: matvey.rudkovskyy@gmail.com
flashr.com.ua

Manufacturing of modern equipment for waste utilization

ФРАЙТ, ТОВ
Адреса: Україна, 49081, м.Дніпро, 
пр.Слобожанський,20, оф.202
Тел: +380997592648
e-mail: office.frait@gmail.com
http://frait.com.ua/

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрайт» є 
виробником обладнання для утримання та вирощу-
вання свиней і великої рогатої худоби. Підприємство 
спеціалізується на розробці та впровадженні ефектив-
них рішень з обладнання всіх типів ферм, від нового 
будівництва і розширення виробництва до рекон-
струкції господарства.
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• 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.

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 90 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/

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 8 років займається точним 
землеробством, і є одним із найбільших операторів 
по впровадженню інновацій в даній сфері. Основні 
напрямки діяльності компанії: 
• встановлення систем паралельного водіння, ав-

топілотів, систем автоматичного відключення сек-
цій і диференційованого внесення добрив та ЗЗР;

• підключення до мереж базових станцій RTK та 
встановлення даного обладнання на господарстві, 
що забезпечує 2-х сантиметрову точність виконан-
ня робіт;

• встановлення, налаштування та навчання в екс-
плуатації обладнання; 

Ще однією важливою перевагою компанії є наявність 
власного сервісного центру, де висококваліфіковані 
інженери відремонтують будь-яке обладнання, яке 
встановлене на с/г техніці. А також власний цех по ви-
готовленню кабельної продукції на замовлення.

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 imple-
menting 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,
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Виробництво соняшникової олії, макухи, ПЕТ пляшки, 
пробки, насіння соняшникового фасованого, брикетів.

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

Production of sunflower oil, cake, PET bottles, plugs, sun-
flower seeds, briquettes.

ХАРКІВПРОДМАШ, ПРАТ
Адреса: Україна, 61001, м. Харків,  
вул. Лодзика, 7
Тел: +380577163758
e-mail: xpm1@ukr.net
www.prodmash.com.ua

Виробницво елеваторного обладнання, пробивних 
решітних полотен.

KHARKIVPRODMASH, PP
Address: 61001, Ukraine,  Kharkiv, Lodzka Street, 7
Tel: +380577163758
e-mail: xpm1@ukr.net
www.prodmash.com.ua

Production of elevator equipment.

ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗЕРНООЧИСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ, ТОВ
Адреса: Україна, 61105, Харків,  
вул. Фонвізіна, 18
Тел: +380666275599
e-mail: Agro.xzzo@gmail.com
https://ochistka-zerna.com.ua/

FUCHS is a global Group with German roots that has devel-
oped, produced and sold lubricants and related specialties 
for more than 90 years – for virtually all areas of applica-
tion 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 re-
lated services. Across Europe, a team of more than 800 
specialists works to guarantee the satisfaction of our cus-
tomers. Whatever their requirements, FUCHS has the ideal 
lubricant for their specific applications and processes.

ХАРВЕСТ, ТОРГОВИЙ ДІМ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 25006, Кропивницький, 
вул. Шульгиних, буд. 39/4, кв. 16
Тел: +380662989395
e-mail: promagrolizing@ukr.net
https://harvest.ua/

Виробництво та реалізація с/г техніки.

HARVEST, TRADE HOUSE, 
LLC
Address: Ukraine, 25006, Kropyvnytskyi, 
str. Shulgin, bldg. 39/4, apt. 16
Tel: +380662989395
e-mail: promagrolizing@ukr.net
https://harvest.ua/

Production and sale of agricultural machinery.

ХАРКІВАГРОСОЮЗ, ПП
Адреса: Україна, 61022, Харків,  
вул. Сумська, 39, к.145
Тел: +380577588998
e-mail: alla@zolotko.com.ua
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ний, сироватку, сири білі розсільні, масло; та  десертну: 
йогурти  та  біфідо -йогурти , десерти, йогурти ложкові,  
молочні коктейлі, сирки дитячі.

KHARKIV DAIRY, LLC
Address: 61172, 149 Roganska str, Kharkiv, Ukraine
Tel: +380577668327
e-mail: Info@agromol.ua
www.agromol.com.ua

LLC “Kharkiv Dairy» is the modern enterprise that combines 
European technologies with strict product’s quality control 
and responsibility. The plant has been producing dairy prod-
ucts since 1973. More than one generation of Ukrainians 
grew up there. Today the company produces traditional 
products - pasteurized milk, kefir, sour cream, fermented 
milk, curd, processed cheese, whey drinks, cottage cheese, 
butter; and dessert – desserts and  curd’s cream, child curd, 
spoonable and drinkable  yogurts, milkshakes.

ХАРТЕХПРОМ-97, ПФ
Адреса: Україна, 61036, м. Харків, 
вул. Енергетична, 17
Тел: +380577519962
e-mail: hartehprom@ukr.net
http://sloboda.pro

ПФ «Хартехпром-97» заснована в 1996 р. і виготов-
ляє ґрунтообробну техніку під власною торгівельною 
маркою «Слобода».  Модельний ряд налічує:- куль-
тиватори для суцільної обробки з двох, трьох та чо-
тирьохрядним 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;
• борони з пружинними зубами.

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 низькою ціною, вони є дуже 
затребуваними як в Україні, так і за її межами. ХЗЗО є 
виробником зерноочисних машин з очищення та пе-
реробки зерна.

KHARKIV GRAIN CLEANING 
EQUIPMENT PLANT, LLP
Address: Ukraine, 61105, Kharkiv, str. Fonvіzіna, 18
Tel: +380666275599
e-mail: Agro.xzzo@gmail.com
https://ochistka-zerna.com.ua/

Kharkiv Grain Cleaning Equipment Plant is a manufacturer 
of the unique equipment for grain cleaning and seed grad-
ing – 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 of separation allows to sort 
out the highest quality seeds and enable the best yield.

ХАРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
КОМБІНАТ, ТОВ
Адреса: 61172, вул. Роганська, 149,  
місто Харків, Україна
Тел: +380577668327
e-mail: Info@agromol.ua
www.agromol.com.ua

ТОВ «Харківський молочний комбінат» – це сучасне 
підприємство, що поєднує європейські технології з 
суворим контролем якості продукції та відповідаль-
ністю щодо виробництва.  Комбінат виготовляє мо-
лочну продукцію з 1973 году . На ній зростало не одне 
покоління  українців. Сьогодні підприємство випускає 
традиційну продукцію: молоко пастеризоване, кефір, 
сметану , ряжанку, сир кисломолочний, сир плавле-
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Надання послуг по виробництву та переробці органіч-
ної лущеної спельти, а також по очищенню, сортуван-
ню, послуг з очищення на фотосепараторі, упаковці, 
зберіганню і логістиці органічних сільськогосподар-
ських культур, зокрема, зернових та бобових. Вироб-
ничі потужності знаходяться у Київській обл., Макарів-
ський район, смт. Рожів.

CHIMEX LTD LIMITED 
(PROORGANICA, TM), LLC
Address: Ukraine, 04071, Kyiv, Naberezhno-Luhova 
Street, 12
Tel: +380675449337
e-mail: eugene.blokhin@himex.org
https://proorganica.com/

Providing services for the production and processing of 
organic shelled spelled, as well as for cleaning, sorting, 
cleaning services on a photoseparator, packaging, storage 
and logistics of organic crops, in particular, cereals and 
legumes.

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

Production of bread and bakery products.

Використання робочих органів та комплектуючих іно-
земного виробництва, дозволяє забезпечити високу 
якість обробки, не поступаючись кращим іноземним 
аналогам і користується 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-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 success-
fully.

ХІМЕКС ЛТД 
(PROORGANICA, ТМ), ТОВ
Адреса: Україна, 04071, Київ,  
вулиця Набережно-Лугова, 12
Тел: +380675449337
e-mail: eugene.blokhin@himex.org
https://proorganica.com/
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ЦЕНТРІНФОРМ, ТОВ
Адреса: М. Харків, Україна, 61052, м. Харків, 
вул. Мало-Панасівська 4/7, офіс 39
Тел: +380577122040
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com

Міжнародний інформаційно-технічний повнокольо-
ровий журнал «Обладнання та інструмент для профе-
сіоналів». Серія «Деревообробка» виходить з друку з 
2000 року, обсяг 80 стор. формату А4, тираж 6 тис., 4 
рази на рік. Аудиторія: керівники, головні фахівці під-
приємств, виготовлювачі обладнання, матеріалів, ме-
блі, пневматичних та гідравлічних систем, навчальні 
та наукові заклади. Головні рубрики: дерев’яне домо-
будування, біоенергетика.

CENTRINFORM, LLP
Address: Malo-Panasovskaya str., 4/7, of. 39, 
Kharkiv, 61052, Ukraine
Tel: +380577122040
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com

Informational and Technical magazine Equipment 
and Tools for Professionals. Woodworking Series” was 
published since 2000 and is over 80 A4 format color pages 
in volume. The circulation figures are 6,000 copies and 
always present on our website. Woodworking series – 4 
issues a year. Distribution of the magazine:
• about 2,000 – subscription (Ukraine, Russia, Belarus);
• 3,000 – presentations at specialized exhibitions, 

conferences and workshops in Ukraine, Russia, 
Germany, Belarus, Italy; 

• 1,000 – direct mailing (advertising and on request).

Target groups: Management and leading specialists in 
forestry, woodworking, furniture, doors, windows, wood 
construction and bioenergy,

ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБ, ТОВ
Адреса: Україна, 29000, Хмельницький,  
вул.  Тернопільська, 8
Тел: +380382673834
e-mail: Khmelnytsk.hlib@gmail.com

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

KHMELNYTSKKHLIB, LLC
Address: Ukraine, 29000, Khmelnytskyi, st. 
Ternopilska, 8
Tel: +380382673834
e-mail: Khmelnytsk.hlib@gmail.com

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

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, st. 
Chornovola, 24
Tel: +380382651443
e-mail: khmelpyvo@gmail.com
http://khmelpyvo.com

Manufacture beer: Proskurivske, Zhyhulivske, Khmel-
nytske, Proskurivske “Kaif”, Proskurivske “Premium”
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ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, 
ТОВ
Адреса: Україна, 18018,  Черкаси,  
просп. Хіміків, 7А
Тел: +380472500930
e-mail: biz@bronto.ua
https://bronto.ua

Обладнання для виробництва комбікормів: екструде-
ри, подрібнювачі, коутери, сушилки. Обладнання для 
переробки олійних культур: нагрівачі, сепаратори, ше-
лушілки, олійні шнекові преси, декантери, охолоджу-
вачі. Зерновий транспорт: норії, ланцюгові та стрічкові 
транспортери, гвинтові конвейєри. Послуги: компону-
вальні рішення переробних ліній.

CHERKASYELEVATORMASH, 
LLC
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 com-
plete extrusion lines of high quality and at a fair market 
price.BRONTO is a great team, great quality and the ex-
cellent 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.

ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: вул. Васильківська, 34, м. Київ,  
Україна, 03022
Тел: +380504446210
e-mail: zeppeelin@zeppelin.ua
zeppelin.ua

Ми є частиною групи компаній Zeppelin, яка веде ді-
яльність в 220 філіях по всьому світу зі штатом співро-
бітників понад 10 000 і досягнутим обсягом продажів 
3.27 млрд. EUR в 2020 фінансовому році, що стало 
найвищим показником за 70-річну історію.  Широка 
номенклатура продукції, пропонована нашою компа-
нією, допомагає клієнтам вирішувати завдання будь-
якої складності – від земляних робіт до електропоста-
чання побудованого об’єкта. Поряд з технікою Cat®, 
застосовуваної в будівництві, гірській, нафтогазової 
і лісозаготівельної промисловості, ми пропонуємо 
широкий асортимент дизельних і газових двигунів, 
систем і генераторів Cat® і MAK

ZEPPELIN UKRAINE, LLC
Address: street Vasylkivska, 34, Kyiv, Ukraine, 
03022
Tel: +380504446210
e-mail: zeppeelin@zeppelin.ua
zeppelin.ua

We are part of the Zeppelin group of companies, which 
operates 220 branches worldwide with more than 10,000 
employees and sales of EUR 3.27 billion in fiscal 2020, the 
highest in 70 years.  The wide range of products offered 
by our company helps customers to solve problems of any 
complexity – from earthworks to power supply of the con-
structed object. Along with Cat® equipment used in the 
construction, mining, oil and gas and logging industries, 
we offer a wide range of Cat® and MAK diesel and gas en-
gines, systems and generators.
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ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ, АТ
Адреса: м. Чернівці, вул.Головна, 223
Тел: +380503742778
e-mail: chernovci.hleb@hlebinvest.com.ua

Продукція: хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби.

CHERNIVTSI BAKERY, JSC
Address: Chernivtsi, 223 Golovna Street
Tel: +380503742778
e-mail: chernovci.hleb@hlebinvest.com.ua

Products: bread, bakery products and confectionery.

ЧИСТА ФЛОРА, СОК
Адреса: Україна, Івано-Франківська обл, 
Коломийський р-н, с.Спас,  вул. Шураглюка 15а
Тел: +380978268480
e-mail: orgflora@gmail.com
www.pureflora.com.ua

Виробництво фасованих чаїв з лікарських рослин, 
плодово-ягідних сиропів, холодних чаїв, сушених гри-
бів та ягід.

PURE FLORA, AGRICULTURAL 
SERVICE COOPERATIVE
Address: Ukraine, Ivano-Frankivsk region, 
Kolomyia district, Spas village, 
 street Шураглюка 15а
Tel: +380978268480
e-mail: orgflora@gmail.com
www.pureflora.com.ua

Production of packaged teas from medicinal plants, fruit 
and berry syrups, iced teas, dried mushrooms and berries.

ЧЕРКАСЬКА ДОСЛІДНА 
СТАНЦІЯ БІОРЕСУРСІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
Адреса: Україна, 18036, м. Черкаси, 
вул. Пастерівська 76
Тел: +380472314052
e-mail: bioresurs.ck@ukr.net
https://bioresurs.herokuapp.com/

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН є го-
ловною науковою установою з координації наукових 
досліджень у звірівництві та кролівництві. Окрім пи-
тань наукового забезпечення галузі кролівництва та 
хутрового звірівництва, науковцями дослідної станції 
розробляються комплексні методи підвищення про-
дуктивності в молочному скотарстві та свинарстві.

CHERKASSY EXPERIMENTAL 
STATION OF BIORESURCES 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRICULTURAL SCIENCES OF 
UKRAINE, STATE PROPERTY
Address: Ukraine, 18036, Cherkassy,  
Pasterivska street 76
Tel: +380472314052
e-mail: bioresurs.ck@ukr.net
https://bioresurs.herokuapp.com/

Cherkasy research station of bioresources NAAN is the 
main onescientific institution for the coordination of sci-
entific research in animal husbandry and rabbit breeding. 
In addition to the scientific support of the rabbit and fur 
industryanimal husbandry, scientists of the research sta-
tion develop integrated methodsproductivity increase in 
dairy cattle breeding and pig breeding.
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SCHMITZ CARGOBULL, LLC
Address: Ukraine, 03134, Kyiv, Kiltceva doroha, 22
Tel: +380444902291
e-mail: info@cargobull.ua
www.cargobull.com

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 pack-
age 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.

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

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції.

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

Wholesale market of agricultural products.

ЮГЕЛЕВАТОР, ТД, ТОВ
Адреса: Україна, 54052, Миколаїв, 
Айвазовського 19/1
Тел: +380512639696
e-mail: office@td-ugelevator.com
http://td-ugelevator.com/

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

Коньяки, виноградні вина.

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

Cognacs, grape wines.

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.
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YUHTEKHAHRO, LLC
Address: Ukraine, 71100, Berdyansk, street 
Proletarian, 99
Tel: +380676129070
e-mail: natasha_uta@ukr.net
http://ugtehagro.net

Prodazha uborochnoy sel’khoztekhniki 32/5000 Sale of 
harvesting agricultural machinery.

ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП, 
АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ
Адреса: Україна, 03680, Київ,  
вул. Столичне шосе, 90
Тел: +380442016076
e-mail: umg@ukravto.ua
www.lstractor.com.ua

АФ “Юніверсал Моторз Груп”- офіційний дистрибютор 
тракторів LS в Україні. Передові технології та висока 
якість продукції зробили LS компанією №1 на корей-
ському ринку сільськогосподарських тракторів.На 
даний час LS експортує трактори до більш ніж 40 країн 
світу, включаючи США, Європу, Китай, Латинську Аме-
рику та Азію.

UNIVERSAL MOTORS GROUP, 
AUTOSERVICE BRANCH
Address: Ukraine, 03680, Kyiv,  
str. Stolichnoy shose, 90
Tel: +380442016076
e-mail: umg@ukravto.ua
www.lstractor.com.ua

“Universal Motors Group” is the official distributor of LS 
tractors in Ukraine. LS Company No. 1 on the Korean mar-
ket 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.

ТОВ “ТД “Югелеватор” – завод елеваторного обладнан-
ня. Виробництво силосів, транспортного обладнання, 
оцинкованих конструкцій, технологічного обладнання 
для елеваторів. ТОВ “ТД “Югелеватор” надає наступні 
послуги: 
• Проектування технологічних комплексів; 
• Розробка і виготовлення силосів для зерносховищ, 

збірних оцинкованих металоконструкцій; 
• 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

ЮГТЕХАГРО, ТОВ
Адреса: Україна,71100, Бердянськ, 
вул. Пролетарська, 99
Тел: +380676129070
e-mail: natasha_uta@ukr.net
http://ugtehagro.net

Продаж збиральної сільгосптехніки.
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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. Метою 
компанії є реалізація техніки YTO та FUGESEN, та на-
дання якісної підтримки власникам, забезпечивши їх 
професійним та доступним сервісом, оригінальними 
запчастинами YTO та FUGESEN, а майбутнім власникам 
– допомога у правильному виборі сільськогосподар-
ської техніки. Крім того, пріоритетом в роботі фахівців 
ЮТО-Україна є забезпечення безперебійного функці-
онування Вашої техніки. Ми розуміємо, як важливо, 
щоб Ваша машина безвідмовно і ефективно справ-
лялася зі своїми прямими завданнями, адже багато 
в чому саме від цього залежить успішність Вашого 
бізнесу. Гарний сервіс  та висококласна післяпродаж-
на підтримка техніки YTO та FUGESEN – це пріоритетне 
завдання компанії ЮТО УКРАЇНА.

UTO-UKRAINE, LLC
Address: Ukraine, 03127, Kyiv, Heroiv Oborony 
street, 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 profes-
sional 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 pri-
ority 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 ef-

ЮНІВЕСТ МЕДІА, ТОВ
Адреса: Україна, 01054, Київ, вул. Тургенєвська, 
38, оф.7
Тел: +380444940906
e-mail: l.kryukova@univest-media.com

«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, LLP
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 industry. TO EACH HIS OWN:  
• Fresh materials and practical tips  
• Exclusive interviews and comments  
• Domestic and foreign enterprises’ experience  
• Methods of diagnosis, treatment and prevention of 

animal diseases  
• Reviews of veterinary medicines and vaccines  
• Everything about livestock breeding and feeding  
• The modern approach to the choice of livestock 

machinery
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заснування ферми обробка землі та рослин тільки за 
використання органічних технологій, дозволених сис-
темою Organic Standard. Головною метою є створення 
високоякісної, органічної продукції, використовуючи 
найкращі світові практики та високі стандарти якості 
і соціальної відповідальності, а також - протоколу хар-
чової безпеки GlobalG.A.P.

YAGIDKY ( BIGBLUE, ТМ), PE
Address: Ukraine, 08124, Kyiv region, Kyiv-
Sviatoshynskyi district, village Khmilna, street 
Kucherova
Tel: +380676732299
e-mail: YAHIDKY@gmail.com
https://bigblue.com.ua/

The trademark “BigBlue” from SVK “YAGIDKY” is officially 
registered. Organic farm was established in 2016: organic 
blueberry production (certified by Organic Standard and 
GlobalG.A.P.) Since the establishment of the farm cul-
tivation of land and plants only with the use of organic 
technologies permitted by the Organic Standard system. 
The main goal is to create high-quality, organic products, 
using the best world practices and high standards of quali-
ty and social responsibility, as well as the GlobalG.A.P food 
safety protocol.

ЯГОТИНСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД, 
ЯГОТИНСЬКЕ ДЛЯ ДІТЕЙ, 
ТОВ
Адреса: 07600, Київської область, смт Згурівка, 
вул. Коцюбинського, 6
Тел: +380457050459
e-mail: yagotinske-fc@milkalliance.com.ua

Cпеціалізований завод з виробництва дитячого мо-
лочного харчування, оснащений найсучаснішим 
обладнанням світових виробників. Випускає повний 
асортимент молочної продукції для дітей віком від 

ficiently 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.

ЯБЛУНІВСЬКИЙ 
ВИРОБНИЧИЙ 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, includ-
ing mushrooms.

ЯГІДКИ, СВК  (BIGBLUE, ТМ), 
ПП
Адреса: Україна, 08124, Київська область, 
Києво-Святошинський район, с. Хмільна, вул. 
Кучерова, майновий комплекс (поле)
Тел: +380676732299
e-mail: YAHIDKY@gmail.com
https://bigblue.com.ua/

Офіційно зареєстрована торгова марка “BigBlue” від 
СВК “ЯГІДКИ”. Органічна ферма створена у 2016 році: 
органічне виробництво лохини (сертифіковані за 
системою Organic Standard та GlobalG.A.P.) З моменту 
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YAR-STEP, PNVP
Address: Ukraine, 79040, Lvov, street,  
Gorodotska, 222
Tel: +380505504407
e-mail: yar.step@ukr.net
www.yar-step.com.ua

PNPP YAR-STEP is a well-known company selling agri-
cultural machinery. The company aims to provide the 
market with high-quality agricultural machinery of such 
leading brands as SIP Strojna Industrija 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.  

ЯРИЧ, ТОВ
Адреса: Україна, с. Старий Яричів
Тел: +380322437341
e-mail: info@yarych.com

Виробництво кондитерських виробів.

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

Production of confectionery.

ЯРМОЛИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО, ДП
Адреса: Україна, Хмельницька обл.,  
смт. Ярмолинці, вул. Шевченка, 2
Тел: +380385321274
e-mail: jardlg@gmail.com

Переробна промисловість.

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 та-
кож молоко, лише натуральне фермерське найвищої 
якості.

YAGOTYNSKY BUTTER 
PLANT, YAGOTYNSKY 
BUTTER PLANT, LLC
Address: 07600, Kyiv region, Zgurivka township, 
street Kotsyubynskoho, 6
Tel: +380457050459
e-mail: yagotinske-fc@milkalliance.com.ua

Specialized plant for the production of baby milk, 
equipped with the latest equipment from world manufac-
turers. Final range of dairy products for children aged 6 to 
create recipes for children and women. Monday 30 items: 
yogurts and cheeses with fruit, oatmeal and fruit, fruit, 
fruit and spices, as well as milk and natural farm products.

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 Strojna Industrija 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 обслуговування техніки.
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YARMOLYNETSKYI 
KONSERVNYI ZAVOD, LLP
Address: Ukraine, Khmelnytsky region,  
Yarmolyntsi, st Petropavlovsk
Tel: +380979534881
e-mail: sales@uafood.com.ua

Food Industry.

YARMOLYNETSKE LISOVE 
HOSPODARSTVO, SE
Address: Ukraine, Khmelnytsky region,  
Yarmolyntsi, st. Shevchenko, 2
Tel: +380385321274
e-mail: jardlg@gmail.com

Processing industry.

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД, ТОВ
Адреса: Україна,Хмельницька обл., смт. 
Ярмолинці, вул. Петропавлівська
Тел: +380979534881
e-mail: sales@uafood.com.ua

Харчова промисловість.
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Це не лише щомісячне видання, 
    редакція організовує та проводить 
 тематичні конкурси та семінари 
• всеукраїнський конкурс «Кращий молодий агроном»; 
• семінар «Моя молочна ферма»;
• семінар «Ефективне свинарство»;

www.agroexpert.uaПЕРЕДПЛАТИТИ 
електронну версію

Підготовка та видання 
спеціалізованих книг

ПППППііііідддгггоооотттооовк

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА

Реєстрація обов’язкова!

Тел.: 044 583 06 59 або 067 460 06 87 

або e-mail: subscribe@agroexpert.ua

Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі  

Моя молочна ферма
Ефективна репродуктивність стада,

який відбудеться в рамках виставки

 ПІД ЧАС СЕМІНАРУ ДОПОВІДАЧІ ПІДНІМУТЬ ПИТАННЯ:
• Як розуміти сигнали фертильності корів
• Як провести синхронізацію статевої охоти
• Які новітні українські дослідження були представлені 

на Всесвітньому конгресі зі здоров’я жуйних тварин WBC 2018
• Менеджмент відтворення стада. Практичний досвід

КІЛ

Те
а

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СЕМІНАРI 

ЕФЕКТИВНЕ СВИНАРСТВО
ВІДТВОРЕННЯ СТАДА

ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ В РАМКАХ ВИСТАВКИ AGROEXPO, 
25 ВЕРЕСНЯ 2019 

ПОЧАТОК РЕЄСТРАЦІЇ: 10.00
Місце проведення: виставковий комплекс AGROEXPO,

 м. Кропивницький, 
вул. Мурманська, 8 (конференц-зала 2, перший поверх )

• Комбікорм, в якому 
ви впевнені

• Фруктани та їхня роль 
у годівлі свиней

• Практичний досвід роботи 
з відтворенням стада

• «Розганяємо» плідника 
на максимум

• Режим годівлі «досхочу». 
Вплив на продуктивність 
свиноматок та поросят

Теми виступів:

ÂÕIÄ ÂIËÜÍÈÉ 

тел.: 044 583 06 59

або 067 460 06 87, 

e-mail: subscribe@agroexpert.ua
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Передплачуйте
наші видання
Передплачуйте
наші видання

Журнал "Пасіка" — індекс 74429
Журнал "Будьмо здорові" — індекс 74063

Журнал "Квіти України" — індекс 74275
Журнал "Виноград. Вино" — індекс 40305
Журнал "Чумацький шлях" — індекс 22436

"Бібліотека "Дім, сад, город" — індекс 01222

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ!
Журнал"Яблунька" — індекс 40306

Журнал�розфарбовка з ігровими вкладками
"Чарівна казка"– індекс 01220

Комплект "Чарівна Яблунька" – індекс 21870
(у складі журналів “Яблунька” та “Чарівна казка”)

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ КОМПЛЕКТИ

ЖУРНАЛІВ У СКЛАДІ:
«Дім, сад, город» + «Виноград. Вино» — індекс 22430 
«Дім, сад, город» + «Квіти України» — індекс 22431

«Дім, сад, город» + «Яблунька» — індекс 22432
90260 – річна передплата (на 24 грн. дешевше)

«Дім, сад, город» + «Будьмо здорові» — індекс 22433 
«Дім, сад, город» + «Пасіка» — індекс 22434

«Дім, сад, город» + «Бібліотека «Дім, сад, город» — індекс 21869
«Пасіка» + «Будьмо здорові» — індекс 08068

«Пасіка» + «Яблунька» – індекс 98882
«Дім, сад, город» + «Чумацький шлях» — індекс 98881

КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ ДЛЯ РОДИНИ У СКЛАДІ:
«Дім, сад, город», “Яблунька”, “Квіти України”, 

“Чумацький шлях”, “Будьмо здорові” — індекс 08070
Усі наші видання можна передплатити
з будь�якого наступного місяця в усіх

відділеннях зв’язку України.

Журнал "Дім, сад, город" видається з 1989 року.
Це найпопулярніше в Україні, справді народне видання

для всіх, чиє життя і праця пов'язані із землею.

Дім, сад, город

"Дім, сад, город" (укр.). Передплатний індекс 74142
90240 – річна передплата (на 24 грн. дешевше)
23909 – пільгова передплата для пенсіонерів, 

ветеранів та дітей війни, учасників ВВВ





КОРМИ І ФАКТИ - Щомісячний журнал, створений для 
спеціалістів галузей птахівництва, тваринництва та кормови-
робництва. Основні рубрики журналу: кормовиробництво; 
годівля сільськогосподарських тварин та птиці; ветеринарія; 
технології утримання та ін.
http://agro.press

ПТАХІВНИЦТВО.UA - Щомісячний журнал, популярний проект 
видавництва, що розповідає про всі питання вирощування, 
утримання, годівлі, здоров'я птиці різних порід.
Передплатний індекс 60363

ЖУРНАЛ ПРО КОРІВ - це новий технологічний щомісячний 
журнал для практиків скотарства - молочного і м'ясного. 
Передплатний індекс 76008

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «АГРО ПРЕС»
http://agro.press

Відділ реклами: +38 (066) 655-54-37, info@agro.press
Відділ передплати та розповсюдження: +38 (066) 947-73-83, podpiska@agro.press

ВИДАВНИЦТВО «АГРО ПРЕС» - 
ваш компетентний партнер у сфері агробізнесу!


