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Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
Спільне підприємство 
Національної академії 
аграрних наук України 

«Агроінком» 
Генеральний директор:  

Завадський Вальдемар 

Основні напрямки діяльності: 
 � організація та проведення міжнарод-

них та національних спеціалізованих 
виставок, ділових зустрічей; 

 � презентацій фірм, конференцій і семі-
нарів, рекламних кампаній, маркетин-
гових досліджень; 

 � проектування та дизайн експозицій і 
ексклюзивних стендів. 

З 1994 року СП «Агроінком» були органі-
зовані такі виставки, як: 

 � «Індустрія пива та безалкогольних на-
поїв» в рамках виставки «Експозиція 
хмелярства» 

 � Всеукраїнська акція «Свято Хмеля, 
Пива, Напоїв» 

 � «Fast Food - Індустрія швидкого харчу-
вання» 

 � «Renewal - Ярмарок відновленого 
устаткування» 

 � «ISTWE - енергозберігаюче обладнан-
ня, альтернативних джерел енергії» 

 � «Еквісвіт - Міжнародна виставка ко-
нярства та кінного спорту» 

 � Міжнародний форум-виставка «Еколо-
гічний стандарт якості та безпеки про-

дукції - крок в майбутнє» 
 � «Світ Рослин» в рамках виставки «Екс-

позиція Садівництва», Експозиція «Кві-
ти України». 

Серед наших партнерів - виставкові компа-
нії і колективні організатори виставок з Ні-
меччини, Польщі, Чехії, Китаю, Італії, Фран-
ції та ін. Країн. 

Співпраця із зарубіжними виставковими 
компаніями допомагає поширити інфор-
мацію про виставки, що проводяться під-
приємством, в країнах ближнього і далеко-
го зарубіжжя, а також надати можливість 
українським підприємствам, зацікавленим 
у просуванні своєї продукції, вийти на між-
народні ринки. 

В рамках виставок проводяться бізнес-фо-
руми, семінари, конференції, презентації, 
конкурси на кращі види продукції і послуг, 
майстер-класи та інші заходи. У них беруть 
участь провідні фахівці, потенційні інвесто-
ри, представники владних структур, засобів 
масової інформації з України та зарубіжних 
країн. Підприємством постійно підтриму-
ється зв’язок зі своїми клієнтами, здійснює 
підтримку, бере до уваги всі побажання 
та зауваження. Компанія СП «Агроінком» 
задіє свій досвід і сили для забезпечення 
ефективної організації та максимального 
просування організовуваних виставок. Ми 
присутні в мережі Internet, тут оперативно 
і доступно представляємо інформацію про 
наших виставках, а також інформаційну під-
тримку нашим учасникам, як до виставки, 
так і після її проведення. 

Ми зацікавлені в стабільності розвитку біз-
несу наших клієнтів. 

Запрошуємо ВАС взяти участь у виставках 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
СП «Агроінком» 

Сподіваємося на плідну і взаємовигідну 
співпрацю!
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Аграрна торгова пло-
щадка України Агробіз

Аудиторія площадки: фермери та са-
доводи, сільськогосподарські під-
приємства, фермерські господар-
ства, виробники(постачальники) 
сільськогосподарського обладнання, 
продавці(виробники) сільськогосподар-
ської продукції та інша аудиторія, яка тим 
чи іншим чином пов’язана із сільським гос-
подарством.

Агробіз - це аграрний ринок в інтер-
неті, який дає можливість продавати та 
купувати(пропонувати/замовляти):

 � Запасні частини для с/г техніки;
 � Сільгосппродукцію;
 � Сільськогосподарську техніку;
 � Насіння;
 � Саджанці;
 � Тварини;
 � Корма для тварин;
 � Агрохімію;
 � Продукти харчування;
 � Органічні продукти;
 � Все для саду та городу;
 � Обладнання для сільського господар-

ства;
 � Послуги АПК.

Луцьк 43021, Україна
Вул. Шопена 22

Телефон: +38 095 188 90 27
Електрона пошта: info@agrobiz.net

Сайт: agrobiz.net

Agricultural marketplace 
Ukraine in internet 

Agrobiz
Auditorium of the site: farmers and gardeners, 
agricultural enterprises, farms, agricultural 
equipment manufacturers (suppliers), 
agricultural sellers (producers) and other 
audience анд other.

Agrobiz is an agrarian market on the Internet 
that allows you to sell and buy (offer/order):

 � Parts for agricultural machinery;
 � Agricultural products;
 � Agricultural machinery;
 � Seeds;
 � Seedlings;
 � Farm animals;
 � Animal feed;
 � Agrochemicals;
 � Food;
 � Organic products;
 � Everything for the garden and the fields;
 � Equipment for agriculture;
 � Agroindustrial services.

Lutsk 43021, Ukraine
Shopena str. 22

Phone:  +38 095 188 90 27
E-mail: info@agrobiz.net

Site: agrobiz.net
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AGROSMART
AGROSMART - агропортал для учасників 
всього агросектору України - від ферме-
ра до кінцевого споживача. Портал Агро-
Смарт включає в себе безкоштовну дошку 
агро оголошень, набір інструментів: заван-
таження прайс-листів компанії, карту ком-
паній України, карту елеваторів України, 
розрахунок якості пшениці та інші. Також 
на сайті є актуальні заходи (виставки, кон-
ференції) та агроновини.

AGROSMART is agricultural internet-portal for 
all participants of Ukrainian agricultural sector 
from farmer to final consumer. AGROSMART 
contains free bulletin board for agribusiness 
advertising and special helpful toolkit for 
downloading company`s prices, map of 
Ukrainian companies and grain elevators, 
tool for calculating grain quality. Also you can 
find on AGROSMART latest agricultural news 
and schedule of actual agricultural events like 
exhibitions and conferences.

 E-mail:  contacts@agro-smart.com.ua
Сайт: https://agro-smart.com.ua

Agrostory
Agrostory  - портал для учасників агропро-
мислового бізнесу, новини, платформа для 
діалогу учасників ринку, для експертів та 
любителів.

м. Полтава,  вул. Небесної Сотні, 13,  
офіс 418

Тел. 067-5333055  
agrostory@ukr.net
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ANDREOTTI IMPIANTI 
SpA

ANDREOTTI IMPIANTI SpA is the Italian 
first class engineering company, globally 
recognized as one of the leaders in the 
design and manufacture of plants for oilseeds 
crushing and solvent extraction, edible 
oils and fats refining, glycerine distillation, 
oleochemicals ( fatty acids, biofuels) and 
special plants.

A totally private family Company with a strong 
and consolidated position among the major 
international players, that drives its everyday 
activity starting from the deep passion in 
industrial plants design as well as from the 
long dated experience with more than 1000 
succesful project realizations.

 Designed in Italy@  Greatest attention is being 
dedicated to the continuous updating of new 
technologies and production processes.The 
result: a complete package of advanced in-
house engineering services.

Manufactured in Italy@ ANDREOTTI IMPIANTI 
SpA manufactures the core equipment in 
highly qualified workshops around Florence 
- Tuscany, Italy - for assuring an unexceeded 
construction quality control.  Worldwide 
successful since 1955.

 
ANDREOTTI IMPIANTI SPA

Via Di Le Prata 148, 50041, Calenzano,
Florence, Italy

www.andreottiimpianti.com
Contact person: Lorenzo Petruzzi,

lorenzo.petruzzi@andreottiimpianti.com

Celeste energy system
Ми є виробниками енергозберігаючих тех-
нологій для систем опалення та охолоджен-
ня. Основною позицією нашої продукції є 
теплові насоси, які повністю спроектовані 
під кліматичні умови України. Ми пропону-
ємо теплові насоси системи повітря-вода, 
геотермальні теплові насоси, а також те-
плові насоси на обігрів побутової води.

We are manufacturers of energy-saving 
technologies for heating and cooling systems. 
The main position of our products are heat 
pumps, which are completely designed for 
climatic conditions of Ukraine. We provide 
air-to-water heat pumps, geothermal heat 
pumps, and heat pumps for domestic water 
heating.

Адрес г. Одесса, пер. Клубничный 12
Телефон 0930917501

Email afurdman@celeste-energy.com
Сайт http://celeste-energy.com/
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ЕСОТЕХ
ЕСОТЕХ, компанія для розробки та впрова-
дження екологічних та енергетичних про-
ектів, AT

Esotech є інженерне акціонерне товари-
ство, яке створене у 1952 році и зареєстро-
ване для розробки та впровадження еколо-
гічних рішень й енергетичних технологій.  

На даний момент в компанії Есотех працює 
близько 170 інженерів і техніків з багато-
дисциплінарними знаннями. Нашою важ-
ливою конкурентною перевагою - є власне 
бюро з розвитку технологій та проектуван-
ня, в якому налічується 40 інженерів різних 
професій та технологічними навичками й 
знаннями.

Компанія має наступні сертифікати: ISO се-
рії 9001 та 14001, OHSAS 180011, Європей-
ський сертифікат зварювання, Сертифікат 
на проектування та виготовлення метало-
конструкцій, сертифікати на роботу в вибу-
хонебезпечних зонах (Ex), різні спеціальні 
ліцензії на окремі ділянки.

Прелошка цеста 1 
SI - 3320 Веленьє

Словенія
Телефон + 386/3/8994 500

Факс: + 386/3/8994 503
WEB: http://www.esotech.si 
E-mail: velenje@esotech.si 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ‘’ЕСОТЕХ, Д.Д.’’
01001, М.КИЇВ, ПРОРІЗНА БУД. 21, 

УКРАЇНА
Телефон:  +380937560012

E-mail: EsotechUA.info@esotech.si

ESOTECH
ESOTECH, Company for Development and 
Implementation of Environmental Solutions 
and Power Technologies, JSC 

Esotech is an engineering joint stock 
company, established in 1952 and is registered 
for the development and implementation 
of Environmental Solutions and Power 
Technologies.

Esotech currently employs 170 engineers 
and technicians with multi-disciplinary 
knowledge. Our important competitive 
advantages are our own Technologies and 
our own Design Bureau with 40 engineers of 
various professions, technological skills and 
knowledge.   

The company has established a quality 
management system supported by the 
following certificates: ISO series 9001 and 
14001, OHSAS 18001, European welding 
certificate, Certificate for design and 
manufacturing of steel structures, Certificates 
for working in explosive zones (Ex), a variety 
of special licenses for individual areas.

Preloška 1
SI - 3320 Velenje

Slovenia
Tel:+ 386/3/8994 500

Fax: + 386/3/8994 503
WEB: http://www.esotech.si 
E-mail: velenje@esotech.si 

REPRESENTATIVE OFFICE «ESOTECH, D.D.»  
(Representative office «ЕСОТЕХ, д.д.»»)

Prorizna Str. 21, 01001 Kyiv, Ukraine
Telephone: +380937560012 

E-mail: EsotechUA.info@esotech.si
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Henan Huatai Cereals and 
Oils Machinery Co.,Ltd

Henan Huatai Cereals and Oil Machinery Co., 
Ltd. located in Huaxian industrial Zone of 
Henan Province , covers 150 acres, with total 
investment 360 million RMB. It has modern 
standard workshop and advanced processing 
equipment enterprise , Integrated R&D , 
design , manufacture and installation .

Our oil and fat equipment involves a variety 
of materials, including soybeans, peanuts, 
sesame seeds, sunflower seeds, rice bran, 
palm, cottonseed, rapeseed, coconut, 
flaxseed, etc., has developed into China’s large 
oil machinery manufacturing base. We also 
have great achievements in food machinery, 
including wheat milling machinery, small 
grains processing machinery, corn deep 
processing equipment. In addition, we are 
committed to feed processing engineering, 
protein engineering, large conveyor 
equipment engineering, and environmental 
engineering. 

Our products are well sold in more than 30 
provinces, cities and districts in China and 
exported to many countries, such as Bolivia, 
Peru, Egypt, Sudan, Tanzania, Rwanda, 
Nigeria, Estonia, Russia, Ukraine , Kazakhstan, 
Uzbekistan, Tajikistan, Bangladesh, Thailand, 
Malaysia, Indonesia and so on. Many projects 
have been successfully operated, with a wide 
market and good reputation.

Contact person:Zhang Ran
Phone:+86-371-86236366

e-mail:support@oilmachineworld.com
Website: www.huataioilmachine.com

www.TopBiz.com
Информационный торгово-про-
мышленный портал www.TopBiz.com.ua, 
приветствует   Вашу компанию! Мы при-
глашаем Вас стать участником нашего пор-
тала который даст возможность увеличить 
объем продаж Вашей продукции.

Пользователи нашего портала это - 
менеджеры предприятий, банкиры, 
экономисты, предприниматели а так же 
представител государственных учережде-
ний.

Цель портала - найти возможность быстро 
реализовать продукцию, найти целевую 
аудиторию, расширить рынок сбыта, при-
влечь потенциального инвестора, создать 
все необходимые условия для увеличения 
объемов продаж.

Если наши цели и задачи сопутствуют Ва-
шим. Тогда ждем Вас на нашем портале!

Контакты: Тел:+38 (067) 95 92 044; 
(050) 191 62 28

E-mail: TopBizukr@ya.ua
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TradeMaster.UA
Портал роздрібної та оптової торгівлі  
www.TradeMaster.UA: незалежний динаміч-
ний інтернет-проект для професіоналів, 
присвячений ефективним технологіям тор-
гового бізнесу в Україні та країнах ближ-
нього зарубіжжя. Завжди свіжа та актуаль-
на информація.

м. Київ,  
проспект Академіка Палладіна 18/30,  

3 парадне, 20 поверх, офіс 188
reklama@trademaster.com.ua;  

(067) 502-30-13; https://trademaster.ua

The retail and wholesale portal  
www.TradeMaster.UA: An independent, 
dynamic online project for professionals 
dedicated to effective trading business 
technologies in Ukraine and CIS countries. 
Always fresh and up-to-date information.

Kyiv, Academician Palladin Avenue 18/30, 
3rd floor, 20th floor, office 188
reklama@trademaster.com.ua;  

(067) 502-30-13; https://trademaster.ua

Акціонерне товариство 
«ПроКредит Банк»

ПроКредит Банк – німецький банк, який 
спеціалізується на кредитуванні та об-
слуговуванні середнього бізнесу та агро-
бізнесу. Акціонерами ПроКредит Банку є 
фінансові організації -- ПроКредит Хол-
динг, материнська компанія для глобальної 
групи ПроКредит банків, (Франкфурт-на-
Майні, Німеччина);  Німецький державний 
банк розвитку KfW (Франкфурт-на-Майні, 
Німеччина). Банк фінансує інвестиції, що 
мають чистий позитивний вплив на до-
вкілля за допомогою зелених кредитів.  Такі 
кредити видаються на інвестиції у енергое-
фективність, відновлювані джерела енергії 
та захист довкілля.  

Адреса: 03115, Україна, м. Київ, пр-т 
Перемоги, 107-А
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Joint stock company 
“ProCredit Bank”

ProCredit Bank is a German bank specialised 
in transparent lending and banking 
services for medium-sized and agricultural 
businesses. The bank’s shareholders include 
ProCredit Holding, the parent company of 
the international ProCredit group (Germany), 
and KfW, the German state-run development 
bank (Germany). We have designed and 
promote green loans to support investments 
in energy efficiency, renewable energy and 
environmental protection. 

Address: 107-А Peremohy Prosp., Kyiv 
03115, Ukraine

Телефон: 044-590-10-00
Tel.: 044-590-10-00

E-mail: ukr.Info@procredit-group.com
www.procreditbank.com.ua

Альфа Насіння
Компанія «Альфа Насіння» вже п’ятий рік 
працює на українському ринку і постачає  
для вітчизняних аграрних підприємств на-
сіння високопродуктивних гібридів соняш-
ника та кукурудзи  під ТМ ALFA Seeds.

Гібриди, мають високий стабільний потен-
ціал врожайності та відрізняються стійкіс-
тю до хвороб, пластичністю, якісними гене-
тичними характеристиками.

Поштова адреса: 03150, м. Київ, 
вул. Предславинська, 28.

Тел:(044) 220-04-46, 050-359-4982, 
факс: (044) 220-04-46,

Alfa Seeds
Alfa Seeds has been operating in the Ukrainian 
market for five years already and has been 
supplying high-performance hybrids of 
corn and sunflower produced under ALFA 
Seeds trademark to Ukrainian agricultural 
enterprises.

Hybrids have high stable yield potential and 
are resistant to diseases, are characterized with 
plasticity and high genetic characteristics.

 Postal address: 03150, Kyiv, str. 
Predslavinskaya, 28.

 Tel: :(044) 220-04-46, 050-359-4982, 
fax: : (044) 220-04-46

 
E-mail: 

ekateryna.kapustyna@alfasmartagro.com
Сайт: https://alfasmartagro.com/alfa-

seeds/prezentatsiya-kompanii/
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Агробізнес сьогодні  
газета

 � Видавець – ТОВ «АГРАРНЕ ВИДАВНИ-
ЦТВО»

 � Мова видання – українська. 
 � Два рази на місяць
 � Параметри видання: B4, 100 +16 сторі-

нок. Кольоровий друк.

Цільова аудиторія: керівники сільськогос-
подарських підприємств будь-яких форм 
власності, керівники підприємств та іно-
земних компаній, пов’язаних з сільськогос-
подарською галуззю.

«Агробізнес сьогодні» це:
 � Останній аналіз українського аграрно-

го ринку
 � Економічний та правовий блок: зако-

нодавча база, діяльність податкових 
та митних органів, діяльності сільсько-
господарського товарного обміну і 
банків, статична інформація та комен-
тарі експертів.

 � Фактичні рекомендації у прийнятті 
незвичайних рішень в агробізнесовій 
практиці

 � Вирощування та захист рослин
 � Скотарство, ветеринарні проблеми
 � Огляд ринку сільгосптехніки
 � Переробна промисловість, а також 

прогноз погоди і агрокалендар.
 � Наклад 13800

04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13, 
тел./факс 044-494-09-52, 

E-mail: office@impress-media.kiev.ua, 
сайт : http://agro-business.com.ua/

АО «ПП «Техмаш» 
АО «ПП «Техмаш» специализируется в 
выполнении всего комплекса работ по вне-
дрению промышленных проектов:

 � Изготовление оборудования:
 � нестандартное оборудование; 
 � конвейеры (скребковые, ленточные, 

цепные, винтовые, троссовые);
 � емкостное оборудование, металло-

конструкции различного исполнения;
 � самотечное оборудование и 

аспирационные воздуховоды.
 � Монтаж технологического обо-

рудования, трубопроводов, 
электромонтажные работы;

 � Сопровождение пуско-наладочных 
работ.

Среди крупных заказчиков  масложиро-
вой отрасли за последние 10 лет: Bunge, 
Allseeds, ООО «Дельта Вилмар СНГ», ООО 
«АТК»,  ООО «Астарта-Киев»,  ПАО «ЗМЖК». 
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PJSC PE Techmash specializes in all activities 
of industrial projects completion:

 � Fabrication of:
 � non-standard equipment;
 � conveyers (belt, chain, screw, cable & 

slat);
 � bins & steel structures of various 

configuration;
 � gravity flow equipment & aspiration 

ducts.
 � Process equipment, piping, E & I erection;
 � Commissioning works accompanying.

For the past 10 years among  biggest 
customers of oil & fats industry: Bunge, 
Alseeds Group, Delta Wilmar CIS, АТК , Astarta 
Kiev, Zaporozhye Oil and Fat Plant. 

Асоціація «Укроліяпром»

Association 
“Ukroliyaprom”

Асоціація «Укроліяпром» - діючий асоціа-
тивний орган, створений для координації 
спільних дій у напрямку посилення ринко-
вих позицій підприємств-членів Асоціації, 
активного захисту й лобіювання їхніх інтер-
есів на міжнародному, всеукраїнському й 
регіональному рівнях.

До асоціації «Укроліяпром» входять най-
більші олійно-жирові підприємства Украї-
ни, Український науково-дослідний інсти-
тут олій та жирів НААН України, Одеська 
національна академія харчових технологій, 
Національний технічний університет „Хар-
ківський політехнічний інститут”, Інформа-
ційно-аналітичні агентства «АПК-Інформ», 
«Експерт Агро», Консалтингове агентство 
«УкрАгроКонсалт» та ряд

малих підприємств, діяльність яких 
пов’язана з виробництвом олійно-жирової 
продукції.

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Б. Грінченка, 1

1, B. Grinchenka Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-82-45
+380 (44) 279-63-56

admin@ukroilprom.kiev.ua
www.ukroilprom.kiev.ua
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ООО «Виапласт»
ООО «Виапласт» - компания, которая уже 
19 лет является одним из ведущих произ-
водителей продукции из пластмасс.

Компания занимается производством ПЭТ-
преформ, ПЭТ-тары, аксессуаров к ней, 
помп механических для воды «Lilu»TМ трех 
видов, а также изделий из АБС-пластика.

В 2015 году ООО «Виапласт» расширяет 
свой ассортимент и, впервые в Украине, 
представляет пивной ПЭТ-кег «AMGS-KEG», 
объемом 30 литров. В 2016 году компания 
запустила в производство пластиковых фи-
тингов типа А и G. 

В 2017 – мы запустили в производство 
кег с наружней резьбой и презентуем 
пластиковый тубус-адаптер для кегов.

ООО «Виапласт»
тел./факс +38(057)717-73-23.
тел./факс +38(057) 768-02-57,

сайт: www.viaplast.com.ua

Viaplast
Viaplast, Ltd is the company who 19 years is 
one of the leaders of plastic production in 
Ukraine.

The company produce PET-preforms, PET-
bottles, accessorizes, manual water pumps 
“Lilu”TM and products from ABS plastic.

Viaplast, Ltd has been extending assortment. 
First time in Ukraine it introduces the PET-keg 
«AMGS-KEG» for beer and sider. It capacity 
is 30 litters. In 2016 Viaplast has introduced 
plastic fittings type A (Flash) and type G 
(Grundy).

In 2017 we has been produced new PET keg 
with outer screw and present plastic adapter 
tube for kegs.

Viaplast,Ltd
tel./fax: +38(057)717-73-23.
tel./fax: +38(057) 768-02-57,
web: www.viaplast.com.ua
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«Волинський бровар»
Пивоварня «Волинський бровар» варить 
справжнє живе пиво зі смаком чеських 
традицій і один із самих вітамінних напоїв 
- квас. Наша мета - стати найкращою пиво-
варною компанією. Щоб випускати висо-
коякісну продукцію для вас, на пивоварні 
«Волинський бровар» встановлено профе-
сійне обладнання останнього покоління. 
Справжнє чеське пиво і корисний живий 
квас виготовляють професіонали. Ви має-
те можливість насолоджуватися смачними 
напоями незмінно високої якості: якісна 
сировина і відсутність консервантів. Смак 
чеських традицій можна відчути тільки в 
напої, який не містить консервантів. Саме 
тому наше пиво густе і з щільною консис-
тенцією - таке, яке виготовляли кращі пиво-
вари Чехії.

 «Волинський Бровар»
www.brovar-beer.com.ua

beerbrovar@gmail.com
+380-3653-5-55-50
+380-97-773-77-07

ТОВ «ВІП «Данкер»
Компанія Данкер вже більше 12 років за-
ймає лідируючу позицію в області розроб-
ки і виробництва фільтраційного обладнан-
ня загальнопромислового призначення. 
Наші вироби розроблені таким чином, щоб 
забезпечити надійну роботу, простоту і лег-
кість в експлуатації. Більшість розробок не 
має аналогів. Все обладнання виготовля-
ється строго відповідно до Ваших технічних 
вимог.

Danker Company has been in the lead 
for more than 12 years in the field of 
development and production of filtration 
equipment for general industrial use. Our 
products are designed to ensure reliable 
operation, simplicity and ease of use. Most 
developments have no analogues. All 
equipment is manufactured strictly according 
to your technical requirements.

Почтова адреса – 61066, 
м Харків ,вул Танкова, 66

Телефони - 068 090 10 10;  063 810 10 10; 
098 63 66 115

danker@inbox.eu
www.ftf-system.com
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ДКТБ ТЕП, ПрАТ
«ДКТБ ТЕП» виготовляє високотехнологічні 
автоматичні прилади контролю якості:

 � зернових і продуктів їх переробки 
(прилади для визначення числа па-
діння, аналізатори білизни борошна, 
аналізатори білка в зерні пшениці, яч-
меню, сої та ін.);

 � харчових продуктів (аналізатори ко-
льоровості рослинних олій, аналізато-
ри кольоровості кристалічного цукру);

 � прилади для контролю якості енерго-
ресурсів (аналізатори кольоровості 
нафтопродуктів).

DKTB TEP” produces high-tech automatic 
equipment for quality control: - cereals and 
their derivatives (instruments for determining 
the falling number, the linen analyzers of 
flour analyzers of the protein in wheat, barley, 
soybean, etc); 

 � food products (analyzers chroma 
vegetable oils, analyzers color crystalline 
sugar); 

 � instruments for quality control of 
energy resources (analyzers chroma of 
petroleum products).

Телефон +38 (044) 456 92 82, 
+38 (044) 456 38 26

bgoncharov@gmail.com
dktbtep@gmail.com

сайт: www.teplofizika.com.ua

ДОМІНАНТА ТОВ
Фірма ДОМІНАНТА з 1997р. успішно пра-
цює на ринку України, представляючи сві-
тових лідерів- виробників різноманітного 
обладнання: DOMINO (Великобр.) – марку-
юче обладнання, KEY TECHNOLOGY (США) 
– сортувальники, інспектори, спецконве-
йєри,  LOMA (Великобр.) – інспектуюче, зва-
жувальне обладнання та металодетектори, 
INTREX (Польща) – аплікатори  самокле-
ючих етикеток, MECKELBORG (Фінляндія) 
– аплікатори самоклеючих етикеток з мож-
ливістю їх друку.

Україна, 04107, м. Київ, 
вул. Багговутівська, 17/21
(044) 483-77-03 /09/13/18

office@domino-kiev.com.ua
www.domino-kiev.com.ua
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DOMINANTA LTD
Company DOMINANTA has been successfully 
working in the Ukrainian market since 
1997, representing various world leading 
equipment manufacturers: DOMINO (UK) 
-coding and marking equipment, 

KEY TECHNOLOGY (USA) – sorting, inspecting 
equipment and special conveyors, LOMA (UK) 
–inspection, weighing equipment and metal 
detectors, INTREX (Poland) self-adhesive 
labels applicators, MECKELBORG (Finland) – 
self-adhesive labels equipment with the label 
print option.

Ukraine, 04107, Kiev, 17/21 
Baggovutovskaya St.

(044) 483-77-03 /09/13/18
office@domino-kiev.com.ua
www.domino-kiev.com.ua

ТОВ «Еталон-Україна»
Компанія ТОВ «Еталон-Україна» з 1998 року 
спеціалізується на доставці питної води ТМ 
«Еталон» і аксесуарів для комфортного роз-
ливу води.

Вода видобувається зі свердловини глиби-
ною 323 м. Юрського геологічного горизон-
ту, що дозволяє повністю виключити вплив 
на джерело будь-яких забруднень навко-
лишнього середовища.

Устаткування, тара, допоміжні матеріали і 
вся продукція компанії мають гігієнічні ви-
сновки і схвалені МОЗ України.

ТМ «Еталон» є членом Європейської феде-
рації бутильованих вод (EFBW), яка більше 
10 років представляє інтереси понад 650 
виробників по всій Європі.

Адреса: 03067, м. Київ, 
вул. Виборзька, 78

Тел./факс: (044) 20-707-20
 E-mail: marketing@etalon.com.ua

www. etalon.com.ua
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LLC «Etalon-Ukraine»
Company «Etalon-Ukraine» Ltd since 1998 
specializes in delivery of drinking water TM 
«Etalon» and accessories for comfortable 
water filling.

Water is extracted from a well depth of 323 m. 
Jurassic geological horizon, which allows to 
completely exclude the impact on the source 
of any pollution of the environment.

Equipment, packaging, auxiliary materials 
and all products of the company have 
hygienic conclusions and approved by the 
Ministry of Health of Ukraine.

TM «Etalon» is a member of the European 
Bottled Water Federation (EFBW), which over 
10 years represents the interests of more than 
650 manufacturers throughout Europe.

Addresses: 03067, m. Kiev, 
Vul. Viborzka, 78

Tel./Fax: (044) 20-707-20
  E-mail: marketing@etalon.com.ua

www. etalon.com.ua

Журнал «AgroLux»
Інформаційно-рекламний всеукраїнський 
аграрний щомісячний проект - журнал 
«AgroLux» А4 формат.

Видання пропонує огляди сільськогоспо-
дарської та аграрної галузі України, репор-
тажі з заходів.

Поширюється на спеціалізованих вистав-
ках, Днях поля, семінарах та конференція, 
форумах. Також доставка видання здійсню-
ється за передплатою, через пошту.

Електронна версія журналу розсилається 
на 10 тис. Електронних адрес України.

Цільова аудиторія: КХП, елеватори, фер-
мери, сільгосп-управління, підприємства 
і фірми, що працюють в сфері АПК по всіх 
регіонах України.
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Magazine «AgroLux»
Information and advertising all-Ukrainian 
agrarian monthly project - «AgroLux» 
magazine A4 format. 

The publication offers reviews of the 
agricultural and agrarian industry of Ukraine, 
reports from events. 

It is distributed at specialized exhibitions, 
Field Days, seminars and conferences, forums,  

Also the delivery of the publication is carried 
out by subscription, through the editorial 
office by postal mailing The electronic version 
of the magazine is sent to 10 thousand 
electronic addresses of Ukraine. 

Target audience: CGP, elevators, farmers, 
agricultural-management, enterprises and 
firms working in the field of agro-industrial 
complex in all regions of Ukraine.

м. Харків, вул. Тарасівька, буд17, кв.2
063 213 02 08

merk.kharkov17@gmail.com
https://provse.kh.ua/

ЖУРНАЛ «АgroONE»
Аналітика сільського господарства, огляд 
інновацій у сфері АПК, корисні, цікаві, ін-
формаційні та наукові статті, публікації фа-
хівців, репортажі з агрозаходів. Тираж жур-
налу «АgroONE» - 7600 екз. Поширення за 
підпискою через редакцію в персонально 
адресованих конвертах.

Додаток до журналу газета «Агро 1», тираж 
30000 примірників. Безкоштовна редакцій-
на підписка через адресну розсилку Укрпо-
шти діючим сільгосппідприємствам, фер-
мерським господарствам, усім учасникам 
сфери АПК.

Періодичність - 1 раз на місяць.  
Формат - А4.

www.agroONE.info
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«AgroONE» MAGAZINE
Analysis of agriculture, review of innovations 
in the agriculture field , useful, interesting, 
informative and scientific articles, 
publications, experts, reports from agro-
measures. The circulation of the magazine 
«AgroONE» – 7600 copies. Distribution 
by subscription through the editorial in 
personally addressed envelopes.

Periodicity - 1 time per month. Format - A4. 
Size - 44 pages.

www.agroONE.info

Україна, 54017, Миколаїв
вул. Соборна, 12б, к. 401

тел/факс: +380 512 58-05-68
тел.: +380 67 513-20-35

e-mail: redactor@agroone.info, 
agroone@ukr.net

ЖУРНАЛ АГРОНОМ
Основна мета видання – ознайомити всіх, 
хто цікавиться агрономією, з новими досяг-
неннями у галузях землеробства, рослин-
ництва, агрохімії, селекції, захисту рослин, 
агротехніки і зберігання сільгосппродукції.

Журнал розповсюджується за передпла-
тою та безкоштовно серед більшості еко-
номічно-успішних агропідприємств по всіх 
регіонах України.

Subscription index - 08965                                                             

The main purpose of publishing - to introduce 
anyone interested in agronomy , with new 
advances in farming, crop production, 
agricultural chemistry, plant breeding , 
plant protection, farming and storage of 
agricultural products.

The magazine is distributed by subscription 
and free among the most economically 
successful agricultural enterprises in all 
regions of Ukraine . 

Назва компанії: ТОВ «Агромедіа»
Поштова адреса: а/с 60, 

м. Київ – 127, 03127
Юридична адреса: вул. Івана Федорова, 

буд. 28, м. Київ, 03038
Тел./факс.  (044) 526-36-92

E-mail: journal@agronom.com.ua
http:// www.agronom.com.ua
Інформація про компанію:

Передплатний індекс – 08965.
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Зерноочистительная  
техника от  

ООО «Будмонтаж  
«Колос»

Аграрную отрасль трудно представить 
без специализированного оборудования, 
поэтому ООО «Будмонтаж «Колос» пред-
лагает качественные зерноочистительные 
машины, зерновые сепараторы произво-
дительностью от 3 до 100 т/час различной 
комплектации (включая автоматизирован-
ную систему управления сушкой семенно-
го материала). 

В каталоге компании «Будмонтаж «Колос» 
представлены:

 � машины для очистки зерна;
 � зерносушилки разных производите-

лей;
 � зерносушилки Sukup, Brock;
 � силоса для зерновых;
 � сепараторы для очистки зерновых 

культур;
 � ковшевые и скребковые транспортёры;
 � нории для зерна;
 � центробежные вентиляторы и другое 

оборудование.

Кроме производства и реализации зерноо-
чистительной техники, мы предлагаем сво-
им клиентам ремонтно-монтажные услуги:

 � ремонт, реконструкцию 
зерноочистительных комплексов ЗАВ-
20, ЗАВ-40, ЗАВ-100;

 � модернизацию комплексов ЗАВ, КЗС;
 � привязку зерносушилок к комплексам 

ЗАВ, КЗС;
 � установку ёмкостей и бункеров для 

сушки и хранения зерна;
 � поднятие комплексов ЗАВ, КЗС без де-

монтажа оборудования.

Ремонтные и монтажные работы осущест-
вляются в максимально короткие сроки, 
подтверждающие наш профессионализм, 
отменную репутацию, большой опыт и 
высокий уровень сервиса.

Преимущества ООО «Будмонтаж «Колос»

Мы выполняем все гарантийные об-
язательства перед заказчиками и несём 
полную ответственность за качество 
предлагаемого оборудования. Зерноочис-
тительная техника, размещённая на нашем 
сайте, проходит тщательную проверку на 
функциональные возможности и соответ-
ствие актуальным требованиям агросферы.

Мы обеспечиваем клиентов надёжным 
обслуживанием, делегируя заказы 
узконаправленным мастерам, поэтому 
наши монтажные работы всегда осущест-
вляются на образцовом уровне.  

Наша задача — обеспечить украин-
ский сельскохозяйственный и фер-
мерский рынок современными маши-
нами и агрегатами для производства 
продукции наилучшего качества. С по-
мощью нашей зерноочистительной тех-
ники вы легко отсортируете зерновые, 
бобовые, зернобобовые, масленичные и 
мелкосеменные культуры. 

Сайт компании: https://bmkolos.com
e-mail: kolos_zh@meta.ua

+380 (97) 482-37-92
+380 (50) 551-13-64
+380 (67) 753-45-33
+380 (412) 42-59-15
+380 (412) 42-67-02
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Інститут олійних куль-
тур Національної 

академії аграрних наук 
України

Інститут олійних культур НААН створений 
у 1989 році на базі Української дослідної 
станції олійних культур. Сьогодні інститут 
- один з найбільших аграрних науково-ви-
робничих комплексів України. Основний 
напрямок роботи - одержання нових пер-
спективних сортів і гібридів олійних куль-
тур з використанням сучасних досягнень 
генетики, селекції, біотехнології, а також 
виробництво елітного та репродукційного 
насіннєвого матеріалу.

Інститут олійних культур НААН це: високо-
якісне насіння сортів і гібридів соняшнику, 
сої, гірчиці озимої та ярої, ріпаку озимого та 
ярого, льону олійного;

 � малопоширені олійні культури: рижій, 
кунжут, сафлор, рицина;

 � безгербіцидні й сучасні технології ви-
рощування олійних культур, сортова 
агротехніка;

 � біохімічні та хімічні аналізи: на визна-
чення вмісту олії, жирнокислотного 
складу насіння олійних культур, аналіз 
рослин і ґрунтів, електрофорез;

 � наукове забезпечення вирощування 
олійних культур у господарствах.      

Головна наша турбота - розкрити потен-
ціал сортів і гібридів селекції інституту в 
умовах виробництва! Пропонуємо тим, хто 
займається товарним виробництвом, наше 
насіння як найбільш адаптоване до умов 
вирощування, яке забезпечить одержання 
високих урожаїв.

Запрошуємо до співпраці у виробництві 
насіння батьківських ліній, розміщення ді-
лянок гібридизації соняшнику та розмно-
женню сортів інших олійних культур.

Наш насіннєвий матеріал і науковий супро-

від - Ваша фінансова стабільність, високі 
врожаї й упевненість у майбутньому!

Інститут олійних культур Національної 
академії аграрних наук України
Адреса: вул. Інститутська, 1, с. 

Сонячне,Запорізький р-н, 
Запорізька обл., 69093

Тел./факс: (061) 223-99-50 (приймальня)
Тел.: (061) 223-99-99 (приймальня)

E-mail: iocnaas@gmail.com

З питань придбання насіннєвого ма-
теріалу звертатись у сектор реалізації 

наукових розробок:

Тел./факс: (061) 223-99-59; 223-99-75
E-mail:  2239959m@gmail.com

Лупинос Тамара Миколаївна,
 моб. тел.: 066-891-76-10; 096-675-92-25

Михайлова Ірина Миколаївна, 
моб. тел.: 096-611-30-40; 050-78-86-111

Сеник Руслана Володимирівна, 
моб.: 097-359-11-25; 095-886-47-74



42 | Офіційний каталог

Інформаційно-
видавничий дім 

«ЦентрІнформ», ТОВ
Міжнародний інформаційно-технічний по-
внокольоровий журнал «Обладнання та 
інструмент для професіоналів. Серія «Дере-
вообробка» 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, ма-
теріалів, пневматичних та гідравлічних сис-
тем, деревообробляння, альтернативної 
енергетики, навчальні та наукові заклади. 

Головні рубрики: дерев’яне домобудуван-
ня, біоенергетика, опалювальне обладнан-
ня, біопаливо.

Information and 
Publishing House 

«CentrInform», Ltd.
Malo-Panasovskaya str. 4/7, of. 39, Kharkiv, 
Ukraine, 61052

International information and technology 
fullcolor A4 format Magazine Equipment and 
Tools for Professionals. Woodworking Series 
published since 2000 and is over 80 pages in 
volume.

The circulation figurers are 6,000 4 Issues a 
year.

Target groups: Management and leading 
specialists, supply agents of industrial 
enterprises, research officers, university 
teachers.

м. Харків, Україна, вул. Мало-Панасів-
ська 4/7, офіс 39, 61052

+380 (57) 712-20-40 +380 (57) 712-15-00
et@informdom.com  

www.informdom.com
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Інформбізнес,  
видавничий центр

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-про-
екти.

Каталог “Все для харчової та переробної 
промисловості”: постачальники харчової 
сировини, інгредієнтів, технологічного та 
пакувального обладнання, тари та упаков-
ки для харчових підприємств різних галу-
зей. Каталог виходить спеціалізованими 
випусками: „М’ясна, молочна, масложирова 
промисловість” та „Зернопереробка, хлібо-
пекарська, кондитерська промисловість”. 
Розповсюджується безкоштовно для фахів-
ців.

Інтернет торговельний портал для харчо-
вої галузі України: http://food.bizera.com.ua 

Інтернет-портал постачальників харчової 
промисловості: http://food.ib.kiev.ua

04119, Київ, а/с 19
тел./факс +380 (44) 489-32-46, 

206-52-65, 206-52-81
http://www.ib.kiev.ua

Informbussines Ltd, 
Publishing center

Publishing and online projects.

Publishing center «Informbusiness Ltd» 
publishes specialized catalogue «All for food 
industry and remaking industry». Catalogues 
is destined for specialists of Ukrainian food 
enterprises. There are 2 issues of the edition: 
«Meat & dairy industry» and «Bakery & 
confectionery industry». Receiving is free of 
charge.

Online marketplace for Ukrainian food 
industry: http://food.bizera.com.ua

Suppliers for food industry online:  
http://food.ib.kiev.ua

P.O. box 19, Kyiv, 04119, Ukraine
tel. +380 44 489-32-46,  
206-52-65, 206-52-81
http://www.ib.kiev.ua
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Товариство з Обмеженою 
Відповідальністю  
«Видавничий Дім  

«Колос» 
Журнал «Моя Ферма»

Журнал «Моя Ферма» - перший в Україні 
практичний журнал-порадник. Присвяче-
ний свинарству та молочному тваринни-
цтву. Розрахований на ветлікарів на зоотех-
ніків. Над журналом працюють досвідченні 
фахівці які пишуть цікаві та актуальні статті 
про хвороби, утримання, обладнання, тех-
ніку, лікування та профілактику захворю-
вання тварин.

A journal «My Farm» is the first practical 
magazine adviser in Ukraine. Devoted to 
pig and dairy cattle breeding. Designed for 
veterinarians and zootechnicians. Above the 
magazine are experienced specialists who 
write interesting and relevant articles about 
illness, feeding, maintenance, equipment, 
treatment and prevention of animal diseases.

Поштова адреса: м. Київ, 
вулиця Червоноткацька 59 офіс 5 

Телефон: +380(63)4052902  
E-mail: juliazhurnal@gmail.com

Компанія «ТАН»
Вас вітає компанія «ТАН», Україна. Наша 
компанія була заснована в 1994 році і по 
сьогоднішній день займається розроб-
кою, виготовленням та автоматизацією 
обладнання для олійно-жирової індустрії. 
Широкий сектр обладнання, виготовлен-
ного нашою компанією, використовується 
на багатьох заводах, що займаються ви-
готовленням та переробкою рослинних 
олій як на території України, так і в краї-
нах Європи. Ми пропонуємо комплексні 
рішення з екстракції, очищення, рафінації, 
дезодорації та більш глибокого очищення 
рослинних олій. Все обладнання, що ви-
готовляється нашою компанією, сертифі-
ковано. Більш детально з асортиментом 
нашої продукції ви можете ознайомитись 
на нашому сайті http://www.tan.com.ua 

http://www.tan.com.ua

We are glad to greet you. Company “TAN” was 
founded in 1994 and by this day deals with 
designing, manufacturing and automation 
of the equipment for fat-and-oil industry. A 
wide range of the equipment manufactured 
by our company is used on a great number 
of oil producing and processing plants 
not only in Ukraine, but also in Europe. We 
can offer complex solutions for extraction, 
purification, refining, deodorization and deep 
purification of plant oils. All the equipment 
that is manufactured by our company is 
certified. You can take a closer look at our 
equipment range by visiting our web-page  
http://www.tan.com.ua/en .

http://www.tan.com.ua/en .
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Компанія «АТМА» 
Компанія «АТМА» успішно працює на рин-
ку України з 1998 року, будучи найбільшим 
постачальником санітарно-гігієнічного та 
професійного прибирального обладнання

В асортименті компанії «АТМА» представ-
лені товари таких відомих Європейських 
виробників як MEDICLINICS, MARPLAST, 
ECOCHEM, TTS, CELTEX. 

У нас Ви можете вибрати і придбати сані-
тарно - гігієнічне цих брендів: сушарки для 
рук, дозатори рідкого мила, тримачі рушни-
ків і туалетного паперу, аксесуари для ван-
ної кімнати, професійна хімія та інше.

Компанія «АТМА» пропонує широкий вибір 
паперової продукції гігієнічного призна-
чення власного виробництва під брендом 
TISCHA PAPIER: паперові рушники, туалет-
ний папір в листах і рулонах, серветки, 
накладки на унітаз та ін. Паперову продук-
цію під брендом TISCHA PAPIER компанія 
«АТМА» експортує в країни Європейського 
союзу, що говорить про високу якість виро-
бленої продукції.

Ми постійно розширюємо лінійку продук-
ції власного виробництва, включаючи туди 
все затребувані ринком товари. У 2014 році 
в нашому асортименті з’явилися металеві 
урни, кошики, відра і попільнички. 

Крім того, ми пропонуємо великий вибір 
витратних матеріалів (сміттєві мішки, рідке 
мило, рукавички, бахіли і ін.).

Компанія «АТМА» є членом асоціації ISSA 
(провідна світова асоціація в сфері клінін-
гу, яка об’єднує в собі понад 5000 фірм) і це 
дозволяє нам брати участь в найбільших 
міжнародних профільних виставках, які 
визначають майбутні тенденції ринку і пре-
зентують останні «новинки» галузі.

01133, Киев, ул.Евгена Коновальца, 31
www.atma.ua  www.tischapapier.com

+38 (044) 201-04-60 
+38 (050) 478-77-99  +38 (067) 482-77-97
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КОМПАСС Україна, 
ПрАТ 

Наші бази даних - для вирішення Ваших за-
вдань  

1. Для електронної розсилки:  

 � Excel БД - 56 000 компаній України 
з Email. Безкоштовна демо-версія: 
www.demo.kompass.ua  

2. Для «холодних» дзвінків:  

 � Програмна БД - 343 000 компаній Укра-
їни, 56 000 компаній з Email, 11 000 
експортерів і імпортерів, 15 критері-
їв пошуку. Безкоштовна демо-версія: 
www.demo.kompass.ua  

3. Для тих, хто працює з експортерами і ім-
портерами:  

 � Excel БД - 11 000 експортерів і імпорте-
рів України. Безкоштовна демо-версія:   
www.demo.kompass.ua  

4. Для тих, кому потрібна галузева база 
даних (наприклад, «Horeca, «Сільське 
господарство»,»Будівництво» і тому поді-
бне)

5. Для тих, кому потрібна регіональна база 
даних (наприклад, Київ і Київська область)

6. Для тих, хто виходить на зовнішні ринки 
або шукає нових покупців або продавців за 
кордоном:  

 � Онлайнова БД - 27 млн. компаній 74 
країн світу на www.kompass.com. Де-
мо-доступ і ціни за запитом. 

7. Email розсилка Вашої пропозиції по базі 
даних підприємств України

а/c 3122 м.Харків 61072   
тел/факс 0(57)7587830  

email: office@kompass.ua
  www.kompass.ua

Фейсбук: www.fb.com/Kompass.UA

KOMPASS UKRAINE 
PrivJSC

Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, 
listing 345 000 Ukrainian companies. Free 
demo - http://demo.kompass.ua  

Search for potential business partners and 
suppliers in 74 countries worldwide.

Business e-timeline - www.board.kompass.ua 

Ukrainian business e-newsline –  
www.news.kompass.ua 

P.O.Box  3122
Kharkiv 61072  UKRAINE
tel/fax +380-57-7587830  

email: office@kompass.ua
www.kompass.ua

Facebook: www.fb.com/Kompass.UA
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ТОВ «Майанде Груп»
Майанде Груп – досвідчений постачальник 
обладнання та інженерних послуг для олій-
но-екстракційних заводів та заводів з рафі-
нації рослинної олії. 

Компанія спеціалізується на розробці та ви-
робництві обладнання, проектуванні тех-
нологічних процесів, автоматизованих сис-
тем управління, монтажі та пусконаладці 

Галузі надання послуг:
 � Підготовка олійних культур (100 - 

10000 т на добу)
 � Екстракція розчинником (100 - 10 000 т 

на добу)
 � Рафінація сирої олії (50 - 3 000  т на добу
 � Виробництво «білої пелюстки» (50 -  

2 000 т на добу)

Адреса: 225127 – Китай,  
Південна Дорога Цзиань №.199,  

пров. Цзянсу, м. Янчжоу
Телефон: +86-514-8784 9111

Факс: +86-514-8784 8883
Моб.: +38-097-133-95-47

E-mail: andrey@myande.com &  
sjf@myande.com

Сайт: http://www.myandegroup.com

Myande Group Co., Ltd.
Myande Group is qualified engineering 
services and equipment supplier for the 
oilseeds crushing plants and oil refinery 
facilities.

Company develop and manufacture 
equipment and does process design, 
computer control systems design, installation 
andcommissioning etc.

Scopes of supply:
 � Preparation of oilseeds (100 - 10 000 TPD)
 � Solvent extraction (100 - 10 000 TPD)
 � Crude oil refinery (50 - 3 000 TPD)
 � White flakes processing (50- 2 000 TPD)

Address: 225127 No.199 South Ji’an Road, 
Yangzhou City, Jiangsu Province,  

P.R. China P.C.:225127
Telephone: +86-514-8784 9111

Fax: +86-514-8784 8883
Mobile.: +38-097-133-95-47

E-mail: andrey@myande.com &  
sjf@myande.com

Website: http://www.myandegroup.com
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Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науко-
во-виробниче об’єднання 

«МЕТА»
Ми виробляємо і реалізуємо:

 � Маслопресс шнековий (форпрес з 
продуктивністю 100 т/добу., форпрес з 
продуктивністю 300т/сут., експеллер з 
продуктивністю 30т/сут.); 

 � Верстат вальцьовий (2-валковий з про-
дуктивністю 12т/год, 4-валковий з про-
дуктивністю 100-120т/сут.); 

 � Охолоджувач макухи; 
 � Дробарка макухи;
 � Машина насiннєвiйна; 
 � Шлюзовий живильник. 

Виробляємо високоякісні маслопреси, 
розраховані на великі безперервні наван-
таження. Всі види планок, шнеки, зеєрні 
камери та інші деталі проходять ретельну 
термічну обробку, що покращує їх характе-
ристики міцності і продовжує термін служ-
би.

49033 Україна, Дніпро, 
пр-т Богдана Хмельницького, 147 

Адреса сайту: zavodmeta.com 
E-mail: info@zavodmeta.com 

066 558 63 85 Юлія 

Limited Liability 
Company Scientific and 
Production Association 

«META»  
 We produce and sell:  

 � auger-type oil press (forpress with 
productivity of 100 t / day., forpress with 
productivity 300t / day, expeller with 
productivity 30t / day.); 

 � Roller machine (2-roller with productivity 
12t / h, 4-roller with productivity 100-
120t / day);

 � Flour chiller;
 � ДМ Cake crusher; 
 � Seed blowing machine; 
 � Gateway feeder. 

We produce high-quality oil presses, designed 
for large continuous loads. All kinds of slabs, 
screws, greenhouses and other parts undergo 
thorough thermal treatment, which improves 
their strength characteristics and extends 
their service life.

49033 Ukraine, Dnipro, 
Bogdan Khmelnytsky Ave., 147 
Site address: zavodmeta.com 
E-mail: info@zavodmeta.com 

066 558 63 85 Yulia
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«НАУКОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

«ПРОМАВТОСВАРКА»
Науково-технологічний центр «» був ство-
рений в 1998 році з метою наповнення 
ринку України високоякісними зварюваль-
ними технологіями, обладнанням та мате-
ріалами, як вітчизняного, так і імпортного 
виробництва.

Для здійснення зварювальних робіт на під-
приємствах науково-технологічний центр 
виробляє та постачає запасні частини до 
зварювального та газорізального облад-
нання.

За останній час на підприємстві освоєний 
новий напрям «Розробка обладнання та 
технології для нанесення покриттів ме-
тодом металізації». Здійснюється вироб-
ництво металізаторів, які успішно засто-
совуються на підприємствах України  для 
нанесення антикорозійних покриттів із 
цинку, алюмінію, бронзи, а також для від-
новлення зношених деталей та для надан-
ня деталям особливих рис.

Приватне підприємство, м. Київ, 
вул. Ушинського, б. 40, Україна.

Поштова адреса: пр. Будівельників, 
б. 29, к. 4, м. Маріуполь,
Донецької обл., 87534

тел. 067-627-41-51, 044-222-90-26, 
тел./факс: 0629 -37-97-31.

e-mail: 379731@promavtosvarka.com.ua
www.promavtosvarka.com.ua

The scientific and 
technological center 
«Promavtosvarka»

The scientific and technological center 
«Promavtosvarka» is created in 1998 for the 
purpose of saturation of the market of Ukraine 
by high-quality welding technologies, the 
equipment and materials, both domestic, and 
import production.

At the enterprises we make for implementation 
of welding works and we deliver spare parts 
to the welding and gas-cutting equipment.

Recently at the enterprise the new direction 
«Development of the Equipment and 
Technology for Drawing Coverings by 
a Metallization Method» is mastered. 
Production of metallizator which are 
successfully applied at the enterprises of 
Ukraine to drawing anticorrosive coverings 
from zinc, aluminum, bronze and also to 
restoration of worn-out details and to giving 
to details of special characteristics is carried 
out.
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Товариство с обмеженою 
відповідальністю  

«ОПТЕК» ZEISS Group 
З 2004 року компанія «ОПТЕК» пропонує 
оптичне та електронно-оптичне облад-
нання відомих світових виробників та зо-
крема є ексклюзивним представником 
компанії Carl ZEISS, Thermo Fisher Scientific, 
3DHistech в Україні. Наша компанія також 
представляє на вітчизняному ринку таких 
виробників, як: Raith, OXFORD instruments, 
USFK International OSYS, BRUKER - надаючи 
комплексні рішнення для науки, освіти, ін-
новаційної  індустрії, промисловості та охо-
рони здоров’я.    

OPTEC has been offering optical and 
electronic-optical equipment from the world-
known manufacturers since 2004. In particular, 
OPTEC is the exclusive representative of Carl 
ZEISS, Thermo Fisher Scientific and 3DHistech 
in Ukraine. Our company also represents 
such manufacturers as: Raith, OXFORD 
instruments, USFK International OSYS, 
BRUKER on the domestic market providing 
integrated solutions for science, education, 
innovation field, industry and healthcare.

Іллінська 8, Київ, Україна 04070  
Тел: +38 044 581 29 00

Факс: +38 044 581 29 02 
 office-kiev@optecgroup.com
www.smile-correction.com.ua

www.optecdental.com.ua

 ПЕРЕВІЗНИК® Бюлетень 
ПП Транском

Агентство “ТРАНСКОМ” видає рекламно-ін-
формаційний бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®. 

Мета видання: донести інформацію ванта-
жовласникам про можливості транспорт-
них фірм і організацій та розширити коло 
їх партнерів  на ринку вантажоперевезень; 
донести информацію власникам тран-
спортних засобів про можливості автосер-
вісних фірм, та розширити коло партнерів 
на ринку сервіса. 

Бюлетень безкоштовно розповсюджується:

1. Шляхом прямого адресного поштового 
розсилу (Direct Mail, Україна) по фірмах-
вантажовласниках, бізнес-центрах, опто-
вих базах, автотранспортних підприєм-
ствах, експедиторських фірмах.

2. На замовлення керівників  підприємств 
експортерів та імпортерів, зацікавлених  в  
перевезенні власних вантажів;

3. На замовлення керівників автотран-
спортних підприємств.

4. На міжнародних, національних та універ-
сальних виставках.  

Загальні дані: 
 � формат B5 (170 x 260 mm), об’єм – 76-

80 стор., наклад–15000 пр.
 � Періодичність видання:  
 � Бюлетень - щоквартально. 
 � Додаток до бюлетеня  - щомісячно. 
 � Електронна  версія - двічі на місяць.      
 � Видається з 2001 року. 
 � Свідоцтво про державну реєстрацію 
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КВ № 5673 від 06.12.2001 р. Держкомін-
форм  України

 � ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

вул. Світлицького, 35, а/с 48, Київ, 
04123, Україна

+380-44-503-72-38
+380-44-463-53-47
pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

PEREVIZNYK®,  Bulletin 
“Transcom” Press agency

Press agency “Transcom” publishing of 
advertising and information bulletin 
Pereviznyk.       

The aim of  edition (publication): to bring 
the information to cargoowners about 
possibilities of carriers of cargo and to broaden 
the circle of their partners on the cargo-
transport market; to bring the information 
to owners of motor transporting companies 
about possibilities of service companies and 
to broaden the circle of their partners on the 
service market.  

Bulletin has free distribution:

1. By the Direct Mail across all Ukraine 
to cargoowners firms, business centres, 
wholesale basises, motor transporting 
companies, forwarder firms.

2. It’s making to order of  leaders of exporter 
and importer firms, who is interested in own 
cargo transporting. 

3. It’s making to order of  leaders of enterprises 
of motor transports.

4. On international, national and universal 
exhibitions.   

General informations: 
 � format B5 (168 x 224 millimetres), volume 

– 76-80 pages, circulation - 15000 copies.   
 � Periodicity: 
 � Bulletin – quarterly edition. 
 � Special edition – every month.
 � Electronic edition -  two times on a 

month.         
 � Published since 2001.
 � SUBSCRIPTION INDEX  99858
 �

vul. Svitlitskogo, 35, p.o. box 48, Kyiv, 
Ukraine, 04123

+38-044-503-72-38 +38-044-463-53-47
pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua
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«Передові технології ТД» 
ТОВ

ТОВ «Передові технології ТД» – український 
виробник, який має багаторічний досвід 
роботи на українському ринку. Представ-
ляючи виробничі бази декількох заводів, 
підприємству вдалося  поєднати повний 
цикл виробництва алюмінієвих профілів та 
алюмінієвих конструкцій від проектування 
до виготовлення готових виробів. Основна 
спеціалізація підприємства – проектування 
алюмінієвих профілів та алюмінієвих сис-
тем, виготовлення пресового інструменту 
(фільєр), пресування алюмінієвих профілів 
та виробництво алюмінієвих конструкцій.

Наша діяльність становить:
 � Проектування алюмінієвих профілів, 

виготовлення пресового інструменту 
(фільєр);

 � Пресування алюмінієвих профілів;
 � Анодне покриття алюмінієвих профі-

лів;
 � Полімерне покритті алюмінієвих про-

філів та інших металевих виробів;
 � Механічна обробка та виготовлення 

алюмінієвих конструкцій

Виготовлення алюмінієвої системи крі-
плення сонячних панелей «Актив», як для 
сонячних електростанцій, так і для встанов-
лення в домашніх умовах.

02160, Україна, Київ,  
Проспект Соборності, 19, оф. 300

Телефони 044 495-1440, 067-468-5542
E-mail: 4685542@gmail.com

URL (адреса в Інтернеті) efcon.kiev.ua

The company “Peredovi 
Technologii TD” 

The company “Peredovi Technologii TD” 
(“Advanced Technologies”) is the Trade 
House of Efcon corporation. The corporation 
is specialized on manufacture of extruded 
aluminium profiles according to Ukraine 
government standard GOST 22233-93 or 
DIN17615 and DIN1748 of aluminium alloy 
AD-31 АlMgSiО,5, 6060-6061. The company 
also makes anodization of aluminium profiles 
and polymeric powder coating of aluminium 
profiles. Our company presents on Ukrainian 
market a power of several plants. It gives a 
possibility to produce anyone product which 
consist of  aluminium profiles, glass, wood 
and steel.

Our production association consists of:

Plant “EFCON”, Kiev, Ukraine, more then 
35 years on Ukrainian market. Production 
capacity:

Press d205 – up to 140 tones per month

Press d280 – up to 300 tones per month

Plant “Frunze”, Symu, Ukraine, more then 
45 years on Ukrainian market. Production 
capacity:

Press d320 – up to 450 tones per month

The maximum overall capacity of our 
corporation is up to 900 tons per month. It 
is about 30-40% of all productive capacity 
of extruded aluminium profiles produced in 
Ukraine.

At the present moment workload of our 
productive capacity is about 50-70% and 
depends on seasons. It reaches 400-600 tons 
in a month. The overall month turnover is 
about 400-600 million hryvnias.
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ПИВНОЕ ДЕЛО 
международный  

аналитический журнал
«Пивное дело» - это ведущий журнал пи-
вобезалкогольной отрасли Восточной 
Европы и специализированный сайт №1. 

У нас Вы найдете - обзоры рынка и аналити-
ку отрасли, интервью и экспертные оценки 
на русском и английском языках, в том чис-
ле: материалы о деятельности компаний 
(от международных групп до минипивзаво-
дов); исследования рынков оборудования, 
сырья и упаковки, сегментов разливного и 
живого пива, а также рынка кваса.

Периодичность выхода журнала – 4 раза 
в год. Печать полноцветная, тираж 5000 
экземпляров, объем до 80 страниц. 

Журнал распространяется по подписке, 
бесплатной адресной рассылкой на пред-
приятия пивобезалкогольной отрасли 
стран СНГ, а также на специализированных 
выставках.

Украина, 61103, Харьков, a/я 450
тел./факс: + 38 (057) 786 15 05
e-mail: info@pivnoe-delo.info 

v.bobrovskaya@pivnoe-delo.info
http://www.pivnoe-delo.info

PIVNOE DELO 
(Beer Business) 

International analytical 
journal

“BEER BUSINESS” (“PIVNOE DELO” in Russian) 
is the first-rate journal in the beer and non-
alcoholic sector in Eastern Europe and the 
leading specialized web site. 

Here you can find the market reviews and 
branch-wise analytics, the interviews as well 
as expert judgments in Russian and English 
including the materials on companies’ 
activities (from International Group to 
mini breweries); the market researches of 
equipment, raw materials, ingredients and 
packaging, the segments of draught beer and 
kvass market. The journal is published four 
times a year in four-color quality print and has 
up to 80 pages. The circulation is 5000 copies.

It is distributed by means of subscription and 
free direct address delivery to medium and 
large breweries of CIS countries as well as on 
specialized exhibitions. 

The traffic of site is about 800 unique visitors 
per day.

Ukraine, 61103, Kharkov, POB 450
Tel./fax: + 38 (057) 786 15 05

e-mail: info@pivnoe-delo.info 
v.bobrovskaya@pivnoe-delo.info

http://www.pivnoe-delo.info



54 | Офіційний каталог

«ПРЕС-БІРЖА» 
Всеукраїнська ділова 

газета
«Прес-Біржа» - всеукраїнська ділова газета. 
Видається з квітня 1993 року.

Розповсюдження газети: підписка по всій 
Україні, виставкові заходи в Україні та за 
кордоном. Кур’єрська доставка. Перед-
платний індекс 33520.

«Прес-Біржа» - розрахована на керівників 
підприємств і організацій, фахівців з марке-
тингу, менеджерів відділів продажів і заку-
півель. Видання пропонує широкий спектр 
пропозицій 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-Біржа» - затребуваність видання се-
ред 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.

«Прес-Біржа» - наявність у газети власного 
сайту в мережі Інтернет www.pbgazeta.com

Україна, 49000,  
г. Днепропетровск, а / с 156

Тел. / Факс: +38 (056) 370-10-90,  
370-10-92

E-mail: editor@pbgazeta.com
www.pbgazeta.com

«ПРОЕКТАНТ»
«ПРОЕКТАНТ» - ведущий международный 
Интернет-ресурс создан проектировщика-
ми для своих коллег и технических специ-
алистов:

Ежемесячно Интернет-ресурс «ПРОЕК-
ТАНТ» посещает около 525 000 пользова-
телей, которые совершают более 840 000 
просмотров страниц. Ежедневная посеща-
емость проекта составляет более 18 000 
уникальных пользователей.

www.proektant.org - форумы для проекти-
ровщиков Беларуси, России, Украины, Ка-
захстана (14 международных форумов по 
разным направлениям проектирования)

www.proektant.by – сайт проектировщиков 
Беларуси.

www.proektant.ru – сайт проектировщиков 
России.

www.proektant.kz – сайт проектировщиков 
Казахстана.

www.proektant.ua – сайт проектировщиков 
Украины.

Контакты: 
E-mail: marketing@proektant.by, 

marketing@proektant.ru, marketing@
proektant.kz, marketing@proektant.ua, 

biz@proektant.org
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«DESIGNER»
«DESIGNER» is a leading international online 
resource created by the designers to their 
colleagues and technical specialists: 

Monthly online resource «DESIGNER» is 
visited by approximately 525 000 of users 
who make more than 840 000 page views. 
Daily attendance of the project amounts to 
more than 18,000 unique users. 

www.proektant.org -  forums for designers 
from Belarus, Russia, Ukraine, Kazakhstan 
(14 international forums in different areas of 
design) 

www.proektant.by  - website of designers of 
Belarus. 

www.proektant.ru - website of designers of 
Russia. 

www.proektant.kz  - website of designers of 
Kazakhstan. 

www.proektant.ua -  website of designers of 
Ukraine. 

Contacts: 
E-mail: marketing@proektant.by, 

marketing@proektant.ru, marketing@
proektant.kz, marketing@proektant.ua, 

biz@proektant.org.

«Реклама на село»
Всеукраїнський тижневик «Реклама на 
село» розповсюджується серед спеціаліс-
тів  АПК сходу України, по всіх великих Агро 
виставках, нарадах, конференціях. 

Тематика газети: аналітика: законодавчі 
акти, HOBI технології  та продукти, реклама.

Передплатний індекс-23071.
Т.:(057) 712-0135ф,751-1345, 
(067)3910444, (050) 8446020

reknas@ukr.net
www.reknas.com.ua

“Reklama na selo” 
Ukrainian weekly “Reklama na selo” it is 
distributed among the specialists of Agro 
Industrial complex of East part of Ukraine. 
To all the large Agro-exhibitions, meetings, 
conferences. Newspaper’s topics: analytics, 
law acts, new technology and products, 
advertising.

Subscriptive postcode – 23071
Т.:(057) 712-0135ф,751-1345, 
(067)3910444, (050) 8446020

reknas@ukr.net
www.reknas.com.ua
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Рекламне агентство 
«Прес-Тайм»

Рекламне агентство «Прес-Тайм»пропонує 
широкий спектр поліграфічних та інтернет 
послуг. Одна з них - «Бізнес-Пропозиція» 
Всеукраїнський рекламний проект, орієн-
тований на ділову аудиторію, який включає 
друковані видання, інтернет-портали та ак-
тивну участь у спеціалізованих виставках 
України. 

Журнали видаються з 2001 року, щомісяця; 
розповсюдження за адресами бізнес-орга-
нізацій по всій території України та за кор-
доном. 

79035, Україна, м. Львів, а\с 9670
Тел.: (032) 241-84-50, 241-84-60, 

+38 (093) 194 56 64
Факс: (032) 241 84 60

E-mail: reklama@biznes-pro.ua
http://www.rapt.com.ua/, 
http://www.biznes-pro.ua 

http://agropro.biz/

Advertising agency  
«Press Time» 

Advertising agency «Press Time» offers a wide 
range of printing and Internet services.

«Business Proposition» is the All-Ukrainian 
publicity project focused on the business 
audience that includes periodical publication, 
website and active participation in the 
specialized exhibitions organized in Ukraine. 

The «Business Proposition» Magazine:

• Since 2001 year, monthly; 

• Is distributed all over Ukraine 
according to the business companies 
addresses. 

79035,  Ukraine,  Lviv,   P.O.B 9670
Tel.: (032) 241-84-50,  241-84-60, 

+38 (093) 194 56 64
Fax: (032) 241 84 60

E-mail: reklama@biznes-pro.ua 
http://www.rapt.com.ua/ 
http://www.biznes-pro.ua 

http://agropro.biz/
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«SOSED»
ВІДЧУЙТЕ СВІЙ РЕКЛАМНИЙ БЛОК САМО-
СТІЙНО І БЕЗКОШТОВНО

1.Ви ХОЧЕТЕ ОТРИМАТИ ПОСТІЙНИЙ ПОТІК 
КЛІЄНТІВ? ТОДІ ВАМ ДО НАС!

За допомогою нашого ІНТЕРНЕТ - СЕРВІСУ 
«SOSED» можливо отримати:

I. Безперервний трафік відвідувачів і покуп-
ців.

II. Рекламний блок, який легко знаходиться 
і тестується у всіх пошукових системах.

III. Персональний адреса сторінки Вашого 
рекламного БЛОКУ.

IV. Можливість завантаження до 50 фото-
графій на безкоштовну сторінку вашого ре-
кламного БЛОКУ.

V.Размещеніе акційних пропозицій.

VI.Реклама, розрахована на чітко окресле-
ний регіон.

VII. Вибір аудиторії (фахівців), яка цікава 
саме Вам.

VIII. Швидке розміщення свого рекламного 
блоку абсолютно безкоштовно.

2. З ПЕРШИХ КРОКІВ РОБОТИ З НАМИ ВИ 
ЕКОНОМИТЕ:

I. На покупці хостингу і доменного імені.

II. А так же просуванні (розкрутці) вашого 
рекламного блоку.

«SOSED»
CREATE YOUR ADVERTISEMENT BLOCK FOR 
YOURSELF AND FREE OF CHARGE

1. DO YOU WANT TO RECEIVE PERMANENT 
FLOW OF CLIENTS? THEN YOU TO US!

With the help of our INTERNET-SERVICE 
«SOSED» it is possible to obtain:

I. Continuous traffic of visitors and buyers.

II. Advertising block, which is easily located 
and tested in all search engines.

III. The personal address of the page of your 
ADVERTISEMENT BLOCK.

IV. Possibility of loading up to 50 photos on 
the free page of your ADVERTISEMENT BLOCK.

V. Placement of promotional offers.

VI.Advertising, designed for a clearly 
delineated region.

VII. The choice of the audience (specialists), 
which is interesting for you.

VIII. Quick placement of your ad unit is 
completely free.

2. FROM THE FIRST STEPS OF WORK WITH US 
YOU SAVE:

I. On the purchase of a hosting and a domain 
name.

II. And as promotion (promotion) of your ad 
unit.
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ТЕХНОТЕСТ ПЛЮС
Виробництво, поставка та обслуговування 
приладів для визначення показників якості 
зерна та зернопродуктів. Від скла та меблів 
– до Інфрачервоних аналізаторів. Працює-
мо з 1998 року.

1. Комплексне оснащення зернових лабо-
раторій 

2. Метрологічна підтримка, повірка

3. Підготовка лабораторій до атестацій 

4. Сервісне обслуговування, калібрування, 
ремонт

Власне виробництво:
 � Лабораторні сушильні шафи для ви-

значення вологості 
 � Млин лабораторний з водяним охо-

ложденням 
 � Провобідбірники зерна ручні

Офіційний представник та сервісний центр:
 � Експрес вологоміри зерна Supertech 

Agroline (Данія)
 � Система для визначення клейковини 

Glutomatic
 � ІК-аналізатори якості цільного зерна 

Infracont (Угорщина)
 � ІК-аналізатори якості зерна, продуктов 

переробки, комбікормів SupNIR-2700 
(Китай)

Manufacturing, supply and service of 
instruments used in laboratories for grain 
quality control. From glass and furniture – to 
NIR analysers. Since 1998.

1. Complex equipment of grain laboratories

2. Metrological support, certification

3. Service, calibration, repair 

Manufacturing:
 � Laboratory dryers for moisture 

determination 
 � Laboratory Mills with water cooling  
 � Manual grain sampling spears

Official distributor and service:
 � Grain Moisture meters Supertech 

Agroline (Denmark) 
 � Gluten analysis instrument 

Glutomatic 
 � Whole Grain analyser Infracont (Hungary)
 � NIR analyser for grain, powders, feed 

SupNIR-2700 (China);

Вул. Варненьска 12-Б, м. Одеса, 65065, 
Україна

info@technotest.com.ua
www.technotest.com.ua

(096)0000-737, (066)0000-737
(097)0000-737, (073)0000-737
(095)0000-737, (093)0000-737
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ТЕХНІКА ТА 
ТЕХНОЛОГІЯ 

ПИВОВАРІННЯ, НАПОЇВ 
ТА СОЛОДОВИРОЩУ-

ВАННЯ
Національний університет харчових тех-
нологій /НУХТ/ сумісно з ПП «КИЙ-ПИВО»® 
пропонують для пивоварної галузі послуги 
з реконструкції, розробки, виготовлення та 
впровадження “під ключ” сучасного техно-
логічного обладнання та технології пиво-
варіння, напоїв та солодовирощування для 
підприємств любої потужності. Стабільність 
та надійність, визнання та багатий досвід 
впроваджень,   конкурентноспроможність  
розробок, “ноу-хау” та гарантійне супрово-
дження.

Національний університет харчових 
технологій /НУХТ/

вул.Володимирська,68 
01033, Київ, Україна;

      тел:  /+38044/ 220–95-55 
тел./факс: 220-01-02; 287-96-93

E-mail: info @ nuft.edu.ua

ПП “КИЙ-ПИВО”®,
а/с 50, 04208, м.Київ-208, Україна;

тел/факс: /+38-044/ 433-13-88; 202-80-
70, 287-96-74 

E-mail: kiypivo@gmail.com
www. kiy-pivo.kiev.ua    

TECHNICS AND 
TECHNOLOGY OF 

BREWING, DRINKS AND  
MALTING

National university of food technologies 
/NUFТ/ together with PE «KIY-PIVO»® 
offer for brewing area of service on 
reconstruction, development, manufacturing 
and introduction «on a turn-key basis» 
the modern process equipment and 
technology of brewing, drinks and malting 
for the enterprises of any capacity. Stability 
and reliability, a recognition and a wide 
experience of introductions, competitiveness 
of development, «know-how» and guarantee.

NATHIONAL UNIVERSITY OF FOOD 
TECHNOLOGY 

68, Volodymyrs’ka St., MPS, Kiev, 01033, 
Ukraine

tel:  /+38044/ 220–95-55 
tel./fax: 220-01-02; 287-96-93

E-mail: info @ nuft.edu.ua
Rector -  prof. Anatoliy Ukrainets 
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ТМ «ЛЕОМЕТ»
Починаючи з 2005 р. підприємство «ЛЕО-
МЕТ» займається проектуванням, виготов-
ленням та модернізацією:

 � борошномельних, комбікормових за-
водів та елеваторів;

 � заводів для виготовлення сухих буді-
вельних сумішей та клеїв;

 � ліній харчової промисловості;
 � ліній нестандартного виробництва. 

Підприємство «ЛЕОМЕТ» виготовляє: гвин-
тові шнеки, транспортери (стрічкові, скреб-
кові), норії, дозатори для сипучих та рідких 
компонентів,  обладнання для харчової 
промисловості з нержавіючої сталі, ємкос-
ті, а також нестандартне обладнання під за-
мовлення.          

Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с. Давидів

www.vvm.lviv.ua
pohorysko@gmail.com

(067) 672-43-12

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Нау-

ково-проектний інститут 
хімічних технологій 

“Хімтехнологія”  
(ТОВ «Хімтехнологія»)

Сфера діяльності: Код КВЕД 71.12 Діяльність 
у сфері інжинірингу, геології та геодезії, на-
дання послуг технічного консультування 
в цих сферах (основний); Код КВЕД 71.11 
Діяльність у сфері архітектури; Код КВЕД 
71.20 Технічні випробування та досліджен-
ня; Код КВЕД.

Робочі місця: 225 робочих місць (77 чолові-
ків та 148 жінок).

Профіль компанії: ТОВ «Хімтехнологія» 
представляє в Україні та у Cхідній Європі 
Групу компаній «АЛВІГО» - одне з провідних 
підприємств в галузі інжинірингу та проек-
тування хімічних виробництв на території 
Європи та СНД. У складі ТОВ «Хімтехноло-
гія» працює команда висококваліфікованих 
інженерів і проектувальників. За нашими 
проектами за останні роки побудовано і бу-
дується ряд великих виробництв в Україні, 
Ірані, Литві, Китаї, Росії та ін. ТОВ «Хімтехно-
логія» є лідером ринку проектних послуг в 
Україні.

Пропозиція про співробітництво: Вітчизня-
ним та Східно-Європейським аграрним під-
приємствам пропонуємо:
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Проектування установки отримання карба-
мідо-аміачної суміші різної потужності під 
конкретні потреби

Проектування складів рідкого аміаку в 
комплексі з установками отримання аміач-
ної води і складів засобів захисту рослин і 
їх фасування

Проектування складів для сипучих міне-
ральних добрив всіх видів, складів рідких 
мінеральних добрив

Проектування підприємств деревооброб-
ки та меблевої промисловості

Проектування підприємств харчової про-
мисловості

Проектування холодильників для зберіган-
ня с/г продукції та заморожування ягід

Проектування котелень на твердому і газо-
подібному паливі

Постуги з розробки конструкторської доку-
ментації  та виготовлення ємностей та об-
ладнання для зберігання добрив.

Контактна інформація: 93400, Україна, 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 

пр. Центральний, 71 (адреса); 
(050) 475-75-43 (телефон), 

commerce@khimtekh.lg.ua (емейл), 
https://www.alvigo-group.com 

(веб-сторінка). 

ТОВ «СИСТЕМИ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДІВ»
Комплексні рішення компанії «СМС» - це 
розробка, проектування, виробництво, 
монтаж і подальше технічне обслуговуван-
ня транспортувальних та сортувальних лі-
ній згідно побажань замовника/

А саме – складське обладнання; виробничі 
лінії по сортуванню вантажів та твердих по-
бутових відходів; лінії для обробки та пере-
робки овочів, фруктів, ягід, картоплі, горіхів 
і т. ін.

Компанія «СМС», член Польсько-Україн-
ської Господарчої Палати, володар звання 
«Лідер галузі» (2010, 2012, 2015, 2017). В 
2015 році получено міжнародний сертифі-
кат якості ISO 9001:2008, 2018 міжнародний 
сертифікат якості ISO 9001:2015

38750, м.Полтава, с.Щербані, 
вул. Світла 3-Б

+38 (067)116-50-25
sms.skladteh@gmail.com

sms-skladtehnika.com
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ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕКОДЕВЕЛОП»

ТОВ «ЕКОДЕВЕЛОП» - девелоперська ком-
панія повного циклу, що спеціалізується 
на проектуванні, будівництві та супроводі 
високоефективних біогазових комплексів 
з утилізації органічних відходів з виробни-
цтвом біогазу та його наступним перетво-
ренням в електричну та теплову енергію. 
Супутній продукт – збалансовані органічні 
біодобрива.

Партнер ТОВ «ЕКОДЕВЕЛОП» - німецька 
інжинірингова компанія Krieg & Fischer 
Ingenieure GmbH – лідер ринку біогазових 
технологій ЄС – понад 25 років досвіду та 
експертизи, 150 реалізованих біогазових 
проектів у 21 країні світу, акредитований 
технічний експерт ЄБРР, незалежний екс-
перт в арбітражних судах.

“ECODEVELOP” LLC
“ECODEVELOP” LLC is a full-cycle 
development company that specializes in 
the designing, constructing and maintaining 
of highly efficient biogas plants for organic 
waste utilization with biogas production and 
its subsequent transformation into electricity 
and heat energy. A by-product is a balanced 
organic biofertilizer.

Partner of “ECODEVELOP” LLC is German 
engineering company Krieg & Fischer 
Ingenieure GmbH - leader of EU biogas 
technology market with more than 25 years of 
experience and expertise, 150 implemented 
biogas projects in 21 countries, an accredited 
technical expert of the EBRD, an independent 
expert in arbitration courts.

Поштова адреса: 03127, м. Київ, 
проспект Голосіївський, будинок 132, 

офіс 4
Телефон: +38 044 300 12 50

Факс: -
E-mail: info@ecodevelop.ua

Сайт: https://ecodevelop.ua/



25-27 вересня 2018 | 63

STOREHOUSES 
MODERNIZATION 

SYSTEMS
Comprehensive solutions of the company 
«SMS»- is the development, design, 
manufacture, installation and further 
maintenance of storehouse equipment; 
production lines for the sorting of cargoes and 
solid household wastes; lines for processing 
and processing of vegetables, fruits, berries, 
potatoes, nuts.

The company «SMS», a member of the Polish-
Ukrainian Chamber of Commerce, won the 
title «Industry Leader» (2017). In 2015, we 
received an international quality certificate 
ISO 9001: 2008. In 2018, ISO 9001: 2015.

38750, Poltava, village of Shcherbani, 
st. Light 3-B

Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«НАУКОВО-ВИРОБНИ-

ЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРОРГСИНТЕЗ» 

ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» реалізує про-
дукцію UOSlab®:

 � лабораторні меблі;
 � сушильні шафи, 
 � стерилізатори сухоповітряні;
 � вакуумні сушильні шафи;
 � реактори високого тиску;
 � магнітні та верхньопривідні мішалки;
 � шейкери  лабораторні;

Пропонує зі складу в Києві або під замов-
лення:

 � хімічні реактиви та розчинники; 
 � лабораторний посуд і тару;
 � силікагель, пластини для ТШХ, екс-

прес-тести та витратні матеріали для 
хроматографії.

 � лабораторне обладнання провідних 
світових виробників.

Поштова адреса: 02002, м. Київ, а/с №59
Фізична адреса: 02094, м. Київ, 

вул., Червоноткацька, 61
Телефон: 044 502-20-80

Факс: 044 503-77-21
E-mail: info@uoslab.com
Сайт: www.uoslab.com
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Ukrorgsyntez Ltd is a 
domestic manufacturer of:

 � Laboratory furniture;
 � Drying ovens and sterilizers;
 � High pressure reactors (autoclaves);
 � Magnetic stirrers;
 � Overhead Stirrers
 � Laboratory Shakers

Also Ukrorgsyntez Ltd  offers in Kiev and 
delivered on request:

 � Chemicals and high purity solvents; 
 � Lab glassware and containers; 
 � Silica gel, TLC-plates, consumables for 

chromatography;
 � Laboratory equipment of leading world 

manufacturers.
 �

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРЕНЕРГОІЗОЛЯЦІЯ»

ТОВ «УКРЕНЕРГОІЗОЛЯЦІЯ» спеціалізується 
на монтажі та ремонті теплової ізоляції тру-
бопроводів, обмуровці та футеруванні про-
мислових пічей та котлів, а також виконує 
роботи з монтажу промислової вентеляції 
та аспірації.

Наша компанія має власне виробництво 
термочохлів та базальтових циліндрів для 
промислових та інженерних систем. З ви-
користанням нашої продукції у Вас є мож-
ливість зменьшити рівень тепловтрат, що 
значно заощадить Ваші кошти.

61072, м. Харків, пр. Науки, 56, к. 423/6 
Моб.тел. .+380675725073

E-mail termoiz.ukraine@gmail.com   
Сайт: www.termoiz.com
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Українсько-
американське  

ТОВ Фірма «KOДA»
Українсько-Американське ТОВ Фірма 
«КОДА» було засноване в 1992 році і сьо-
годні є однією з провідних фірм на ринку 
України. Наша компанія пропонує про-
дукцію та комплектуючи найбільш автори-
тетних світових виробників, таких як Vega, 
Wika, ASA, Hexagon MI. Також ми пропону-
ємо широкий спектр вагового обладнання 
та програмного забезпечення для автома-
тизації та обліку різноманітних процесів 
зважування.

Ukrainian-American 
Company KODA Ltd

The Ukrainian-American joint venture KODA 
was founded in 1992. Today we are one of the 
leading companies on the market of Ukraine. 
Our company represents such well known 
world brands as Vega, Wika, ASA, Hexagon 
MI. We also offer a wide range of weight 
equipment and software for automatization 
and accounting of various weighing 
processes.

Україна, 61002, м. Харків,  
Вул. Багалія, 22.

Телефон: +38 (057) 714 26 54, 717 96 48
Факс: +38 (057) 719 30 70

Сайт: mail@koda.ua
Почта: www.koda.ua

«Фінпро Груп» ТОВ
«Фінпро Груп» пропонує ефективні італій-
ські зерносушарки «Раваро», що працюють 
на пару або лушпинні, спеціально для мас-
лоекстракційних підприємств. Італійські ін-
женери подбали щоб процес сушіння зерна 
та бобів делікатних олійних культур (соняш-
ника, рапсу, сої тощо) проходив з урахуван-
ням сучасних вимог щодо їх органолептич-
них властивостей, енергоефективності та 
був особливо безпечним. Якісний тепловий 
режим сушіння з застосуванням парового 
теплообмінника дає можливості отримати 
зерно найвищого ґатунку. Також зерносу-
шарки «Раваро» надзвичайно надійні.   

Finpro Group is the sole distributor of Italian 
grain dryers Ravaro powered by steam or 
husk. The dryer design is specifically made 
for oil extraction plants. The perfect thermal 
mode of drying with the use of steam heat 
exchanger gives the possibility to obtain 
grain of the highest organoleptic properties. 
In addition, Ravaro grain dryers are extremely 
reliable.

03143, м.Київ, 
вул. Заболотного, 150-А, оф.91

Тел./факс:  (044) 467-6144
info@finpro.group
www.finpro.group
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«Харчовик», газета
«ХАРЧОВИК» – авторитетне всеукраїнське 
видання харчової галузі. Газета подає до-
стовірну, своєчасну та якісну загально-
галузеву інформацію. Це видання для 
керівників та фахівців про найважливіші, 
найактуальніші події різних сегментів хар-
чової промисловості.

Періодичність – раз на місяць.

Загальний наклад – 5 000 примірників.

Передплатний індекс в каталозі Укрпошти: 
91972.

Спеціалізовані видання газети «Харчовик»:
 � «М’ясна індустрія» для фахівців м’ясної 

промисловості (Передплатний індекс - 
99056);

 � «Пекарня та кондитерська» для фахів-
ців хлібопекарської та кондитерської 
промисловості (Передплатний індекс 
- 99057).

Адреса редакції: вул. Садова, 2А, 
м. Львів, 79054, Україна

Поштова адреса: а/с 5911, м. Львів, 
79054, Україна

Тел./ факс: +38 (032) 244-11-00
E-mail: harch@prominfo.com.ua

www.harchovyk.com
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