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17 по 19 квітня 2019 року в Торгово-промисловій палаті України
Міжнародна агропромислова виставка-форум з переробки та зберігання сільськогосподарської
продукції «ProStorExpo»
Це об’єднуючий комплекс інноваційних рішень на стадіях виробництва, зберігання, переробки
та транспортування продукції сільського господарства.
Виставка гуртує ключових гравців агропромислового комплексу у форматі спеціалізованого
заходу. Створені оптимальні умови для ефективного діалогу між виробниками обладнання та техніки,
посівних матеріалів та засобів захисту рослин; спеціалістами галузі, представниками влади, з метою
обміну досвідом, налагодження ділових контактів та підписання контрактів.




























ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ:
сучасні технології вирощування, збору та зберігання с/г продукції;
обладнання для переробки с/г продукції;
обладнання для зберігання с/г продукції;
GPS навігація для сільского господарства;
системи точного землеробства;
агронавігація;
прилади для вимірювання площі полів;
краплинне зрошення;
системи крапельного поливу;
проектування систем краплинного зрошення;
ангари, сховища, укриття, споруди, що швидко монтуються (каркасні, без каркасні, вмонтовані);
засоби тимчасового зберігання с/г продукції;
сушарки с/г продукції;
сортування, упаковка, технології та обладнання для обробки с/г продукції після збирання;
тара (упаковка с/г продукції);
техніка для транспортування с/г продукції;
вантажно-підйомна техніка;
вагове обладнання;
лабораторне обладнання та методика аналізу сільськогосподарської продукції та
сільськогосподарських угідь;
лабораторне обладнання для перевірки с/г сировини та продукції;
безпілотні літальні апарати;
посівний матеріал;
саджанці;
засоби захисту рослин (органічні засоби захисту рослин);
добрива; обладнання та механізми для виробництва добрив;
сучасні сорти овочів і фруктів;
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нові сорти і гібриди овочевих культур;
нові технології зберігання овочів та фруктів; енергоощаднi технологiї;
оригiнальне насiння овочевих i баштанних рослин;
переробка та зберігання овочів, фруктів, ягід; обладнання для переробки овочів, фруктів, ягід;
сушіння овочів, фруктів, ягід;
охолодження, зберігання та консервування (консервні заводи);
холодильне обладнання;
обладнання для збору, зберігання та переробки винограду та виробництва вин;
пивоваріння, обладнання для переробки хмелю, солоду;
органічна продукція рослинництва;
бджільництво, обладнання, прилади та механізми для переробки меду;
тваринництво - скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство;
переробка молока та виробництво молочної продукції;
переробка та зберігання м’яса: свинина, яловичина, баранина;
технологія м’яса та м’ясних продуктів;
виробництво м’яса птиці. Птахо комплекси;
обладнання для обробки, переробки та зберігання рибної продукції;
обладнання для виробництва макаронних виробів;
обладнання для виробництва чіпсів;
деревообробка (обробка лісоматеріалів);
водокористування, охорона та відтворення водних ресурсів;
меліорація земель;
новітні технології водогосподарських систем;
біоенергетика, енергія довкілля; альтернативні види палива;
агроекономіка; інформаційні технології.

У рамках виставки:

Міжнародній агропромисловий форум
Тематика форуму:
1. Законодавчі зміни в українському регуляторному просторі (ЕВА)
- контроль обігу та обмеження використання трансжирів;
- процедура універсального йодування солі;
- оновлення нормативної бази по харчуванню дітей у закладах з урахуванням функціонального
харчування;
- маркування харчової продукції – крок назустріч безпеці споживачів.
2. Законодавчо-нормативна база щодо виробництва, обігу та маркування на споживчому ринок харчової
продукції: практика ЄС та України (Геннадій Кузнєцов, голова Ліги виробників харчових продуктів)
3. Фальсифікація харчових продуктів в Україні: стан, проблеми, загрози (Наталія Притульська, перший
проректор Київського національного торговельно-економічного університету, президент ВФС “ПУЛЬС”)
4. Огляд позиціювання екологічно відповідального виробника інгредієнтів та кінцевих харчових продуктів та
маркування (Nestle)
- відповідь на попит клієнтів на безпечні, природні, соціальні та екологічно відповідальні продукти та
виробництва;
- впровадження спільного проекту між 5 компаніями з метою вдосконалення процесів та загального
ланцюжка поставок;
- залучення індустрії та академічних знань для забезпечення кінцевих результатів, що адаптовані до
галузі та визнані зовнішніми експертами;
- важливість узгодження з тенденціями сталого розвитку для задоволення потреб споживачів.
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5. Дослідження: використання стічних вод олійного виробництва та листя як сільськогосподарського
продукту в різних секторах виробництва (Кернел)
- аналіз відходів нафти, сточних вод виробництва, листя та шроту з виробництв, розташованих в різних
географічних районах України;
- оцінка біоактивних сполук у відходах ланцюга постачання рослинної олії.
6. Огляд: Як інновації від інгредієнтів до упаковки не тільки повинні узгоджуватися з мега-тенденціями, але
також бути придатними для використання (Іммер Груп)
- досягнення лояльності клієнтів шляхом визнання керівництва для забезпечення сталого розвитку.
7. Технології виробництва функціональних продуктів та доказова база впливу їх на стан здоров'я споживачів
(Андрій Шведов, ГС «Українська Асоціація Функціонального харчування»)
- іновації створення «їжи в капсулі»;
- дотримання стандартів їарчової галузі та GMP;
- доклінічні та клінічні дослідження впливу продукції на індикатори стану здоров’я
(дизайн та доказовість).
8. Цифрові технології охорони здоров'я як каталізатор персоналізованого харчування (Fozzy Group)
- висвітлення сучасних тенденцій у сфері цифрового здоров'я та вивчення того, чому персоналізація
є логічним продовженням супроводу споживачів;
- персоналізована медицина як першопроходець для персоналізованого харчування: що може
отримати галузь харчування від фармацевтичної індустрії?;
- “Кількісний Я-Споживач” і “Оптимізований Я-Споживач” як “Кінець Середньостатистичного”:
що означає подальша персоналізація для всіх зацікавлених сторін?
9. Збір даних та роль медичних професіоналів (Центр громадського здоров'я МОЗ України)
- що необхідно для створення нових продуктів і технологій, які повинні бути прийняті та
рекомендовані медичними експертами;
- розуміння того, чому компаніям потрібні медичні експерти як частина наукових та
інформаційних команд;
- огляд еволюційної ролі персоналізованої технології харчування у втручанні в сферу охорони здоров'я.
10. Free-From-Food дієти як тенденція способу життя (Ольга Наумова)
- дослідження можливостей, які несе тенденція до дієти для харчової промисловості, та перегляд
потенційних ризиків з точки зору здоров'я та харчування;
- оцінюючи тенденції Free-From-Food дієт, і причини, чому споживачі зацікавлені в різних видах
Free-From-Food дієти;
- потенціалі зростання Free-From-Food дієт (Gluten-Free, Lactose-Free, Caseine-Free, FODMAP).
11. Free-From-Food вимоги та претензії до алергенів: належне використання Free-From-Food вимог по
відношенню до харчових алергенів і огляд європейського регулювання і майбутніх змін (Ольга Донцова)
- огляд еволюції норм щодо харчових алергенів і специфічних продуктів для людей з харчовою алергією;
- переглядайте світогляд для створення обгрунтованої претензії;
- обговорення майбутнього законодавства про алергени та глобальний огляд регулювання вільних від
алергенів вимог за межами Європи.
12. Інновації продуктів харчування для задоволення зростаючого попиту на продукти Free-From-Food
(безглютенові, зернові та безцукрові технології) (Світлана Краєвська, НУХТ)
- визначення інноваційного використання альтернативних видів борошна, підсолоджувачів та
немолочних інгредієнтів для заміни традиційних харчових продуктів на основі зерна;
- підхід «поза коробкою» до виробництва продуктів харчування, призначених для задоволення
зростаючого попиту на Free-From-Food дієтичні продукти;
- підвищення розуміння споживачів, які вирішили використовувати Free-From-Food дієти для здоров'я
та способу життя.
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13. Управління якістю на основі ризиків: цілісний підхід до успішного загального управління (Інтерстарч Груп)
- чи можна керувати якістю на основі аналізу ризиків в унікальних точках продажу?;
- чи залишаються нішевими «продукти для здоров'я», чи вони тепер є масовими продуктами, які
підпадають під ті самі процедури, що й поставки масового ринку?;
- як управління якістю на основі оцінки ризику залучає всю організацію (а не тільки виробничу частину)
до своєї концепції HACCP?
14. Досягнення високого рівня безпечності харчових продуктів та готовності до співпраці з боку Вашого
постачальника або партнера (ВГО «Споживча Довіра»)
- вивчення того, яким чином оцінка програм безпеки харчових продуктів та санітарії постачальника або
співвиробника може допомогти визначити надійність харчової безпеки;
- перегляд інструментів та підходів для оцінки зобов'язання постачальника або співвиробника виробляти
безпечні продукти харчування;
- досягнення високого рівня безпечності харчових продуктів та регуляторної довіри;
- подолання якісних перешкод при роботі з контрактними виробниками та пакувальниками.
15. «Сильные семена - семена XXI века» (щадящая пофракционная подготовка сильных семян любых с/ж
культур)
16. «Очистка зерна – обязательное условие перед его переработкой и хранением»
Доповідач: Фадєєв Леонід Васильович Директор ТОВ «Завод «Фадєєв Агро»
17. «Комплекс “МініСофт Урожай”: додатковий дохід від застосування новітніх технологій при збиранні
урожаю ягід, фруктів та овочів»

- зміна технології збору урожаю для підвищення продуктивності праці працівників та отримання
додаткового доходу;
- облік зібранної продукції та її логістика;
- облік зібраного працівниками і нарахування їм зарплат без проблем і мороки;
- використання спеціалізованої програми "МініСофт Урожай" для організації та контролю
процесу збирання врожаю.

Доповідач : Вашковський Василь Вікторович Директор ТОВ «МініСофт»

Спеціальні гості:
ГОРАН ОБРАДОВИЧ (Італія)
В даний час генеральний директор компанії PIGO. PIGO пропонує високотехнологічне обладнання для
заморожування, сублімаційного сушіння і сушіння, а також лінії для переробки фруктів і овочів.

-

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ І ЗАМОРОЖУВАННЯ PIGO FOOD

-

EFD - ВЛАСНА сублімаційними ТЕХНОЛОГІЯ СУШІННЯ, що забезпечує найвищу якість
лиофилизированного продукту.
СПІРАЛЬНА ЗАМОРОЖУВАННЯ - підходить для заморожування важких продуктів, таких як
рибні і м'ясні продукти, хлібобулочні і борошняні вироби, упаковані продукти і т. д.

Індивідуальна швидкої заморозки (IQF) - метод заморозки, відповідний для індивідуальної швидкої
заморозки фруктів і овочів на основі псевдоожиження.

-

МЕЧИСЛАВ ДУРАЙ (Польща)
Написання бізнес-планів для отримання грошей ЄС в різних сферах: аграрної, будівельної та інш.
У програмі лекції:
1. Навчання пошуку нормативної бази
2. Для кого їх видають і скільки виділяють
3. Як правильно готувати документи
4. Терміни реалізації даних проектів
(Подарункова інформація - ДИСК зі зразком реалізованого проекту з будівництва фабрики в Польщі, і договір
послуг на підготовку бізнес-плану.)
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ІГОР ЯСЬКО (адвокат, керівник практики корпоративного права та безпеки бізнесу, керуючий партнер
Юридичної компанії «WINNER») та ІРИНА БОНДАРЕНКО (керівник практики земельного та аграрного права
Юридичної компанії «WINNER»):

-

Страхування врожаю та посівів: плюси та підводні камені.
Як отримати страхові виплати та довести страховий випадок.
Аграрні розписки як платіжний інструмент та засіб захисту від шахрайства та рейдерства.
Особливості підписання договорів з переробниками та експортерами.
Економічна безпека аграрних підприємств.

Станом на 2018 рік неофіційні джерела оприлюднюють такі дані: з 2013 р. в Україні зафіксовано 1690
рейдерських захоплень, з них 539 – за останні 1,5 року. Найбільша кількість рейдерських атак сталася у 2017
р. – 414. Найменша кількість захоплень зафіксована у 2014 р. – 234. Конкуренти, колишні партнери й
ображені співробітники не збираються нехтувати Вашими больовими точками та слабкостями.
Наукова – конференція
«Сучасні технології вирощування, збору, зберігання сільськогосподарської продукції»
за участю іноземних компаній (організаторами виступають НААНУ).
Дегустаційні заходи.
Виставка-ярмарок органічної продукції рослинництва та консервації
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В.Я. Юр’єва, ВНІС, фірми «Рост Агро», «Земля і Воля», «Степова» та інші селекційні і насіннєві центри), але і в інших країнах (Росія,
Казахстан, Парагвай, Аргентина).

ІННОВАЦІЙНА
НЕТРАВМУЮЧА
ПОФРАКЦІЙНА
ТЕХНОЛОГІЯ
ПІДГОТОВКИ ВИСОКОРЕПРОДУКТИВНОГО
НАСІННЯ
РІЗНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР
Нетравмуюча пофракційна технологія підготовки насіння дозволяє з насінневого
матеріалу виділити насіння високих посівних і врожайних якостей, істотно підвищити врожайність при збереженні родючості
грунту.
Технологія заснована на принципах:
•

не допущеня макро і мікро травмування насіння на всіх етапах обробки;

•

калібрування насіння враховує його
виповненість, насіння калібрується за
об’ємом;

•

сепарація насіння за щільністю виконується виключно пофракційно;

•

передпосівна обробка насіння включає роздільне нанесення препаратів
для захисту від хвороб і шкідників, а також нанесення мікробних препаратів.

Ця технологія впроваджується нами не
тільки в Україні (Інститут рослинництва ім.
14 | Офіційний каталог

Результати показують, що на сьогодні це
найдосконаліша технологія підготовки насіння.
ТОВ «завод «Фадєєв Агро» розробляє, виготовляє і постачає як комплекси повного
циклу обробки, так і автономні модулі очищення насіння після комбайна, калібрування насіння, сепарації насіння за щільністю,
передпосівної обробки, які розміщуються
окремо, що дозволяє по-перше, встановлювати їх не залежно від загального комплексу, а по друге легше проводити їх очищення при зміні культури або репродукції.
Все обладнання, яке ми виготовляємо, не
допускає ні макро, ні мікро травмування,
максимально самоочищається.
тел.: (057) 780-91-13
specmash_14@ukr.net

advanced technology to preparing seed.

Innovative Non-Traumatic
Technology of Producing
High-Yield Seeds of
Different Agricultural
Crops by Fractionally
Separation.
Non-traumatic technology of producing
seeds by fractionally separation allows to
select from all seeds the most high-yielding
seeds and significantly increases productivity
while maintaining soil fertility.

Factory Fadeev Agro Ltd. manufactures the
complete processing cycle, autonomous
modules of seed cleaning after combineharvester, separation by density; modules of
seeds calibration, separation of seed density;
modules of pre-processing seeds. All modules
placed separately from the whole complex,
allowing to easily clean them after changing
crops.
All our equipment does not allow any seed
injury, and the whole equipment is selfcleaning.
(057) 780-91-13
specmash_14@ukr.net

The technology is based on such principles
like:
•

eliminate the seeds injury at all stages of
processing;

•

seed calibration takes into account their
performance, that means Seeds are
calibrated by volume;

•

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 ( Institute of Plant V.Y.
Yuriev,
VNIS, such firms like: «Rost Agro», «Zemlia
i Volia», «Stepova» and breeding and seed
producing centers) but also in other countries
(Russia, Kazakhstan, Paraguay, Argentina).
The results show that today it is the most
17-19 квітня 2019 | 15

чорного кмину, амаранту, льону, гарбуза,
розторопші, кавуна, кунжуту, маку, конопель, гірчиці, зародків пшениці, рицинову,
ялиці.
Керівник фірми – Назар Олександрович
Дзюбанюк – випускник Івано-Франківського державного медичного інституту. Постійно працює над удосконаленням свого
професійного рівня, а також рівня трудового колективу підприємства.
Організований колектив спеціалістів чітко
та швидко виконує всі поставлені завдання. Ключовими принципами роботи є:

Компанія «Елітфіто»
Компанія «Елітфіто» – це підприємство з
великим досвідом роботи, власною науково-виробничою базою і професійними
кадрами.
Наша спеціалізація – це випуск натуральних олій найвищої якості за технологією
першого холодного пресування та виробництво високоякісного шроту, борошна та
натуральних дієтичних сумішей.
Уся продукція виробляється нами на німецькому обладнанні, відповідає європейським вимогам безпеки продуктів харчування і проходить постійний контроль
в акредитованих лабораторіях Держстандарту та провідних інститутах України та
лабораторіях Європи.
Науково-виробнича фірма “Елітфіто” створена наприкінці травня 2010 року. Сьогодні це підприємство із власною науково-виробничою базою, лабораторією та
професійними кадрами, що розробляє і
випускає продукцію, спрямовану на профілактику захворювань, покращення здоров’я і якості життя людини – натуральну
олію плодів обліпихи, шипшини, ядра кедрового горіха, волоського горіха, насіння
16 | Офіційний каталог

1. Чесність
2. Порядність
3. Відданість компанії
Працівники «Елітфіто» постійно беруть
участь у навчально методичних семінарах,
обміну досвідом як в Україні, так і закордоном. Робота на виробництвах різної форми
власності, наукових та науково-дослідних,
фармацевтичних та лікувальних медичних
установах, творчий підхід до впровадження технологічних рішень дозволяє колективу НВФ «Елітфіто» випускати високоякісну
продукцію на ринок багатьох країн світу, а
саме Німеччини, Австрії, Чехії, Польщі, Словенії, Словаччини, Болгарії, США та Канади.
Географія партнерства постійно розширюється.

Frankivsk State Academy. Constantly working
to improve their skills and employment of
staff of the enterprise.
Organized by a group of specialists to quickly
and accurately perform all tasks. The key
principles of work are:
1. Honesty
2. Decency
3. Commitment company

The company «Elitphito»
The company «Elitphito» - a company with
extensive experience, our own research and
production base and professional staff.
Our specialization - a release of natural oils
of the highest quality technology first cold
pressing and production of high-quality meal,
flour and natural dietary mixtures.

Workers’ Elitphito constantly involved in
teaching methodology seminars, exchange
of experience both in Ukraine and abroad.
Work on the production of various forms
of ownership, scientific and research,
pharmaceutical and medical hospitals,
creative
approach
to
implementing
technology solutions allows the team NPF
«Elitphito» produce high-quality products to
market around the world, such as Germany,
the Czech Republic, Poland, Slovenia,
Slovatchyny, USA and Canada. Location
partnership is expanding.

All our products are manufactured on German
equipment on German technology meets
European requirements for food safety and is
in constant control of accredited laboratories
and State Standard of Ukraine’s leading
institutes and laboratories in Germany.
Scientific
and
Production
Company
«Elitphito» was established in late May
2010. Today it is a company with its own
research and production facilities, laboratory
and professional staff that develops and
manufactures products aimed at disease
prevention, improving health and quality
of life - natural sea buckthorn fruit oil, rose,
pine nut kernels, walnut seeds black cumin,
amaratu, flax, pumpkin, thistle, watermelon,
sesame, hemp.
Head of the company - Nazar Alexandrovich
Dziubaniuk - a graduate of the Ivano17-19 квітня 2019 | 17

ТОВ «ГРІН ФРОСТ»

GREEN FROST LLC

Холодильне обладнання для охолодження,
зберігання та заморозки. Комплектуючі до
систем Кондиціонування та Вентиляція.

Refrigeration equipment for cooling, storage
and freezing. Accessories for Air Conditioning
and Ventilation.

Компанія ГРІН ФРОСТ є лідером на ринку
України в сфері холодильного обладнання,
комплектуючих до систем кондиціонування і вентиляції:

The company GREEN FROST is the leader in the
Ukrainian market in the field of refrigeration
equipment, components for air conditioning
and ventilation systems:

- 12 років розвитку на ринку України;

- 12 years of development in the Ukrainian
market;

- професійний інжиніринг складних холодильних систем із застосуванням інноваційних рішень;
- більше 300 реалізованих проектів;
- поставка обладнання від заводу-виробника до замовника (без посередників);
- досвідчені фахівці з налагодження та монтажу холодильних систем;
- оптові поставки комплектуючих до холодильних систем, систем кондиціонування і
вентиляції.
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- professional engineering of complex
refrigeration systems using innovative
solutions;
- more than 300 completed projects;
- supply of equipment from the
manufacturing plant to the customer
(without intermediaries);
- experienced specialists in adjustment and
installation of refrigeration systems;
- wholesale supply of components for
refrigeration systems, air conditioning
systems and ventilation.

Rain International
Вперше в світі!
Інноваційне харчування для клітин!
Rain International - це новий, унікальний,
сертифікований продукт на основі насіння. Це клітинне харчування, яке забезпечує
наш організм усім необхідним.
Всього декілька ложечок клітинного живлення в день зміцнять імунітет, дадуть
енергію, поліпшать пам’ять, відновлять і
очистять кожну клітинку!
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Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України
Інститут є одним із старійших науково-дослідних закладів України. Інститут цукрових буряків (із 2011 року – Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
України) організовано 1 квітня 1922 року.
Характерною особливістю Інституту, як науково-дослідного закладу, на протязі всіх
років його функціонування є тісне органічне поєднання науково-теоретичних розробок з практичним втіленням їх у життя
– безпосередньо у сільськогосподарське
виробництво. Так, вже через сім років після
створення інституту, в 1929 році, завдяки
виведенню вітчизняних сортів цукрових
буряків і організації власного насінництва,
Україна повністю звільнилась від імпорту
насіння іноземної селекції.
Інститут у важких умовах економічної кризи зберіг свій науковий потенціал, матеріально-технічну базу, веде активну роботу
по її зміцненню.
Маючи досить високий науковий рівень
співробітників, Інститут успішно співпрацює з науково-дослідними установами
України та приймає активну участь у спільних Програмах з іншими країнами світу.
На сьогодні науково-дослідна робота колективу Інституту і дослідних установ його
мережі спрямована на подальше вдосконалення наукового забезпечення галузі
аграрного виробництва, плідний розвиток
великомасштабної роботи з виробництва
біоенергетичної сировини для одержання
альтернативного палива в Україні.
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Контакти:
03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25,
телефон приймальні директора: +38
(044) 275 50 00,
E-mail: sugarbeet@ukr.net
http://www.bio.gov.ua

ської продукції в різних організаційно-економічних та ґрунтово-кліматичних умовах
України.

Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства
Національний науковий центр «Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії
аграрних наук України, колектив якого
завжди прагнув і прагне оригінально вирішувати складні науково-технічні проблеми,
інколи випереджаючи навіть час, прагне
бути на вістрі наукового пошуку.

На базі ННЦ «ІМЕСГ» створено Координаційний центр з інноваційного розвитку вітчизняного сільськогосподарського та автотранспортного машинобудування, який
започаткували НААН, асоціації «Укравтопром» та «Украгромаш», УААІ. Його
основними завданнями є сприяння підвищенню технічного рівня і конкурентоспроможності сільськогосподарської і
транспортної техніки вітчизняного виробництва та відродження вітчизняної галузі
машинобудування на основі поєднання зусиль наукових установ та підприємств-виробників техніки.
http://imesg.gov.ua
тел.(04571)-31100
08631, Київська область,
Васильківський район, смт Глеваха,
вул. Вокзальна, 11

Указом Президента України від 12 квітня
2000 р. за № 585/2000 Інституту надано
статус Національного наукового центру з
функціями головного інституту з розв’язання науково-технічних проблем щодо
розроблення сучасних механізованих технологій виробництва сільськогосподарської продукції та конкуренто-спроможної
техніки і рекомендацій з її ефективного використання.

Дослідження ННЦ «ІМЕСГ» спрямовані на
вирішення пріоритетних завдань агроінженерної науки - формування матеріально-технічної бази агропромислового
комплексу, яка забезпечить виробництво
конкурентоспроможної сільськогосподар17-19 квітня 2019 | 21

Влаштування теплоізоляції методом нанесення пінополіуретану:

Компанія
«ТЕРМОКОМ ВК»
Компанія «ТЕРМОКОМ ВК» спеціалізується
на виконанні робіт по влаштуванню теплоізоляції та гідроізоляції будівель, споруд
різного призначення, а також різних типів
обладнання і трубопроводів.
Основним видом діяльності нашого підприємства є проведення робіт з влаштування
високоякісних ізоляційних покриттів на
основі швидких еластомерів і поліуретанів.
Висока кваліфікація персоналу, використання професійного обладнання та застосування сучасних матеріалів дає можливість виконати роботи в найкоротші
терміни з високим рівнем якості покриттів.
Компанія має 3 укомплектовані бригади, які
спеціалізуються на нанесенні полімерного
покриття з використанням установок високого тиску GRACO (USA), що дає можливість
виконувати роботи з високою швидкістю
(1 000 – 1 500 м2 / день)
Високий рівень партнерських взаємовідносин з основними підрядниками та
постачальниками на ринку швидких еластомерів, постійний процес підвищення
кваліфікації співробітників і скрупульозний
контроль якості дозволяє вийти на високий
рівень європейських стандартів.
Діяльність компанії «ТЕРМОКОМ ВК» не вимагає ліцензування в установленому законодавством України порядку та відповідає
всім вимогам по забезпеченню охорони
праці.
Головні напрямки роботи:
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• Теплогідроізоляція промислових і житлових будівель.
• Теплоізоляція складів, ангарів, фрукто та
овочесховищ.
• Камери: сушильні, холодильні, морозильні та ін
• Транспортні фургони та легкові причепи.
• Теплоізоляція резервуарів, ємностей.
• Теплоізоляція трубопроводів з пінополіуретанових сегментів.
Влаштування гідроізоляції:
• Гідроізоляція дорожнього покриття, фундаментів, підлог, стін, дахів, басейнів та інших поверхонь.
• Захист гідротехнічних конструкцій.
• Антикорозійний захист тунелів, мостів та
інших великих сталевих конструкцій.
• Захист від пошкодження кузовів вантажних і легкових автомобілів, технологічного
обладнання.
• Захисне покриття ППУ- ізоляції.
• Гідроізоляція бетонних поверхонь та поверхні з інших матеріалів.
• Захист від стирання або пошкоджень
цистерн, резервуарів та інших конструкцій.
Енергоаудит та тепловізійна діагностика
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРМОКОМ ВК»
Скорочена назва: ТОВ «ТЕРМОКОМ ВК»
Юридичний і фізична адреса: 61128,
Україна, м. Харків,
пр. Льва Ландау, б. 149, оф.201

method of application of polyurethane foam:
• Thermal insulation of industrial and
residential buildings.

The company
«TERMOKOM VK»
The company «TERMOKOM VK» specializes
in the implementation of works on the
installation of thermal insulation and
waterproofing of buildings, structures of
various purposes, as well as various types of
equipment and pipelines.
The main activity of our company is carrying
out works on installation of high-quality
insulating coatings based on fast elastomers
and polyurethanes.
The high qualification of the personnel, the
use of professional equipment and the use of
modern materials allows you to perform work
in the shortest possible time with a high level
of quality of coatings.
The company has 3 staffed brigades
specializing in applying polymer coatings
using high pressure GRACO (USA) plants,
which enables high speed operations (1,0001,500 m2 / day)
The high level of partnerships with major
contractors and suppliers in the market of
fast elastomers, a continuous process of
raising the skills of employees and scrupulous
quality control allows us to reach a high level
of European standards.

• Thermal insulation of warehouses, hangars,
fruit and vegetable stores.
• Cameras: drying, refrigerating, freezing, etc.
• Wagons and car trailers.
• Thermal insulation of tanks, reservoirs.
• Insulation of pipelines from polyurethane
segments.
Installation of waterproofing:
• Waterproofing of road pavement,
foundations, floors, walls, roofs, swimming
pools and other surfaces.
• Protection of hydraulic structures.
• Anticorrosive protection of tunnels, bridges
and other large steel constructions.
• Protection against damage to bodies of
trucks and cars, technological equipment.
• Protective coating of PPU-isolation.
• Waterproofing of concrete surfaces and
surfaces from other materials.
• Protection against abrasion or damage to
tanks, tanks and other structures.
Energy audit and thermal diagnostics
Full name: LIMITED LIABILITY COMPANY
«VK TERMOKOM»
Short name: «TERMOKOM VK» Ltd.
Legal and physical address: 61128,
Ukraine, Kharkov, pr. Lev Landau, b. 149,
of.201

The activity of the company «TERMOKOM VK»
does not require licensing in accordance with
the procedure established by the legislation
of Ukraine and meets all requirements for the
protection of labor protection.
Main directions of work:
Arrangement of thermal insulation by the
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Имеется опыт возведения одноэтажных
зданий высотой 8,10,15 и более метров.

Общество с дополнитнльною ответственостью “Объединение Днепроэнергостройпром”

Завод Конструкций
Быстромонтируемых
Зданий
На протяжении нескольких десятков лет
завод БМЗ производит уникальную продукцию которая используется в различных отраслях промышленных и социальных сфер .
Все железобетонные конструкции утепленные ,трехслойные .Применяемые в
качестве утеплителя материалы позволяют использовать БМЗ в районах с температурой наружного воздуха до – 55С.
Конструкции зданий высотой 6 м, 4 м, и
двухэтажных зданий могут применяться
для строительства в сейсмических районах
с расчетной сейсмичностью 9 баллов. БМЗ
являются капитальными железобетонными
зданиями и не имеют ограничений по сроку эксплуатации.
Конфигурация зданий ,а также возможный вариант комплектации – с фундаментами ,воротами ,оконными витражами
подбирается индивидуально по желанию
потребителя. Здания могут быть одно -,
двух – и многопролетными. Различные варианты жилых коттеджей (одно -,двух- и
многоквартирных) удовлетворят самые
требовательные запросы. В конструкциях промышленных зданий высотой 6 м
предусмотрена возможность установки
кран-балки грузоподъемностью 5 тонн.
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Конструкции, выполненные по серии
1.020 позволяют возводить каркасные
здания супермаркетов , спортивных сооружений , многоэтажных жилых домов.
Строительное управление предприятия
выполняет монтаж , авторский надзор и
генеральный подряд по строительству
любых объектов.
Главное достоинство наших конструкций
– возможность скоростного монтажа .Здание размером 12* 30 м возводится за одну
неделю с минимальными трудовыми и финансовыми затратами .
Новинка нашего предприятия – плита
покрытия размером 3*15 метров. Освоение данной плиты позволяет расширить
компоновочные решения зданий откормочных комплексов , цехов и складов.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована , применяемые материалы и произведенная продукция проходят радиологический контроль. Участвуя в государственном
конкурсе «100 лучших товаров» , предприятие и его продукция отмечены наградами .
Коллектив высококвалифицированных
рабочих и специалистов имеет 30-летний
опыт производства , поставки и монтажа
зданий и сооружений различного назначения. Наша продукция наилучшим образом
зарекомендовала себя в странах СНГ , совместных предприятиях с фирмами Германии , Италии , Швеции и других стран.
Главное достоинство наших конструкций –
возможность скоростного монтажа.
27500, Украина,.Светловодск Кировоградской обл., ул. Молодежная, 57
Тел./факс: (05236)5-24-66, 52175, 53202 ,
+38(067)542-89-42
E-mail:zbmz21@gmail.com Internet:
http://zavodbmz.com.ua

Ltd. Pervomaisky
«Rayagrobud»

ТОВ Первомайський
«Райагробуд»
Будівництво та проектування безкаркасних
та каркасних ангарів - наша основна спеціалізація. Весь комплекс робіт ми виконуємо
власними силами і несемо повну відповідальність за результат. У нас потужна виробнича база і власна будівельна лабораторія, що дозволяє нам контролювати якість
застосовуваних матеріалів і конструкцій. Ви
можете бути впевнені в тому, що замовлені
в компанії ТОВ Первомайський «Райагробуд» складські приміщення, торговельні павільйони, ангари, тваринницькі комплекси,
гаражі та інші об’єкти прослужать вам не
менше 50 років.
У своїй діяльності ми керуємося наступними принципами:
-

оперативність;

-

увага до деталей;

-

професійний підхід до справи.

У главу всієї своєї діяльності ми ставимо
потреби і переваги замовника. Наш багаторічний досвід і виняткові знання дозволяють нам максимально швидко і грамотно
реалізувати будівельний об’єкт, виходячи з
поставленого завдання. У нас є всі необхідні ліцензії та дозволи на проведення будівельних робіт будь-якої складності і рівня
небезпеки.

Construction and design of frameless hangars
is our main specialization. Therefore, we easily
implement buildings made of metal profiles,
which at the price will be several times
cheaper than the similar design, executed on
the principle of capital construction. We carry
out the whole complex of works on our own
and we bear full responsibility for the result.
We have a powerful production base and
our own construction laboratory, which
allows us to control the quality of materials
and structures used. You can be sure that
warehouses, trade pavilions, hangars,
livestock complexes, garages and other
objects ordered by «Rayagrobud» will serve
you for at least 50 years.
In our activity we are guided by the following
principles:
- efficiency;
- attention to details;
- professional approach to the case.
In the head of all our activities we set the needs
and benefits of the customer. Our many years
of experience and exceptional knowledge
allow us to realize the construction object as
quickly and accurately as possible, based on
the task. We have all the necessary licenses
and permits for construction works of any
complexity and level of danger.

(05161) 7-30-74,
Совкуцан Богдан Михайлович
098-032-99-61
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клад, для обліку виробництва молока, меду,
лікарських рослин тощо – там, де є потреба
обліковувати отримання продукції з урахуванням продуктивності кожного працівника і продукція збирається у тару.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«МініСофт»
Компанія «МініСофт» - це фірма, створена
досвідченими фахівцями і підприємцями в
березні 2010 року. Засновники фірми поставили собі задачу - розробляти і масово
впроваджувати програми для бізнесу.
Представляємо новий проект для агросфери - апаратно-програмний комплекс (АПК)
на базі програми «МініСофт Урожай». Апаратно-програмний комплекс «МініСофт
Урожай» призначений для ведення обліку
та контролю збору урожаю ягід, фруктів та
овочів, а також здійснення нарахування та
виплати заробітної плати працівникам, що
задіянні у збиранні урожаю.
Використання новітньої технології організації збирання урожаю (маркування тари
та програми для обліку збирання урожаю)
дозволяє підвищити продуктивність праці
збиральників до 25% від звичайної, скорочує строки збирання урожаю, дозволяє
отримувати продукцію вищої якості в оптимальний для збирання час, що в сумі дає
додатковий дохід сільгоспвиробнику.
Термін окупності затрат на придбання та
впровадження АПК “МініСофт Урожай” не
перевищує одного сезону (зазвичай — 1
- 2 місяці). Для середніх та великих господарств можливе одночасне використання
кількох АПК.
АПК «МініСофт Урожай» може бути застосований і в інших сферах агропромислового
комплексу, окрім рослинництва, напри26 | Офіційний каталог

Ми прагнемо, щоб, працюючи з програмами від ТОВ «МініСофт», кожен клієнт одержував і відчутні матеріальні результати, і
щире задоволення, і звільнення від рутинної роботи, і міг займатися більш творчими
задачами та одержувати кращі результати
діяльності свого бізнесу.
ТОВ «МініСофт»
21021 м. Вінниця вул. 600-річчя, 17-Г
оф. 310
Тел.: (096)438-36-24; (095)547-57-31
Сайт: www.minisoft.com.ua
E-mail: www@minisoft.com.ua

the possibility of receiving tangible material
results, and real pleasure, engaging more
creative tasks and get the best results of their
business.

MiniSoft LLC
MiniSoft is a company created by experienced
professionals and entrepreneurs back in
2010. Our scope is developing and massively
implementing programs for businesses,
primarily for small retail.

MiniSoft LLC
17-G 600-Richchya STR, Off 310
Ukraine, Vinnytsya
+38 (096) 438-36-24
+38 (095) 547-57-31
www.minisoft.com.ua
www@minisoft.com.ua

The hardware-software complex developed
alongside «MinSoft Harvest» software product
enables accounting and control of berries,
fruits, and vegetable harvest, evaluates the
efficiency, and manages salary payment to all
the employees involved in the process.
The use of cutting-edge harvesting
technology (packaging labeling and
crop accounting) can increase harvesters’
productivity by up to 25% compared to
traditional approaches, reduce the harvest
time, and allow you to improve the pace of
the harvest, which gives the farmer additional
income.
The payback period for the acquisition
and implementation of the agro-industrial
complex MinSoft Harvest does not exceed
one season (usually 1 - 2 months). Medium
and large farms can use various products
simultaneously.
Agroindustrial Complex «Minisoft Harvest»
can be used in other fields of agriculture,
except for plant growth, for example, to
account for the production of milk, honey,
therapeutic herbs, etc. - at any area where
each product harvested should be accounted
for and the productivity of workers on the site
needs assessment.
Our mission is to provide each client with
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COTNAR
це сучасний завод повного циклу виробництва, 180 Га власних виноградників, завод первинного виноробства (на якому
відбувається переробка винограду та виготовлення вин), завод вторинного виноробства (де готову продукцію розливають
в пляшки), виносховища, дегустаційний
зал на схилах виноградників в селі Мужиєво. Щоб отримати вино високої якості, ми
ретельно відбираємо виноград. Зібраний
виноград відразу надходить на завод первинного виноробства і потрапляє в руки
фахівця винороба Вінце Бейла, для якого
вино і виноробство є сенсом життя. Завітайте до Закарпаття! Доторкніться до таїнства виробництва вин Котнар, насолодіться
неповторним смаком і ароматом цього благородного напою. Вина Котнар насправді
можна назвати найкращими в цьому регіоні!
Пити вино треба із задоволенням, красиво і
в міру. Тільки тоді можна отримати справжню насолоду та максимальну користь від
вживання вина. Тут своя, особлива культура. Завжди слід пам’ятати, що вино не
тільки алкогольний,виноградний напій, але
і велика естетика, такий же продукт творчості, як картина або книга!
І головне правило: вино не закушують,
а вином, запивають їжу. Кожна страва
по-своєму проявляє смак вина. І цей смак
залишається в паузах між їжею, створюючи особливий фон для спілкування, бесіди,
відчуття трапези як свята!
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90260, Закарпатська область.,
Берегівський р-н,
с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, буд.
274/А
тел. 0668396840; 0504204555
тел. 0503394448
mail: Cotnar.wine@gmail.com
http://cotnar.com/

Ингредиенты
В состав входит:
- кукуруза Vogel, USA
- кокосовое масло с бета-каротином, Сингапур
- вкусовая добавка Glaze, USA (сладкий)

Popcorn Terminator
Старт нашей компании на украинском рынке практически совпал с появлением на
нем нового продукта – попкорна. И вместе
с нашим продуктом мы отвоевывали место
под солнцем. В буквальном смысле слова – наша первая сеть была раскинута в
прибрежных городах и местечках Крыма и
Азовья, нам удалось закрепиться на более,
чем полусотне точек постоячнно растущих
продаж.

- Flavasol, USA (соленый)
- Lucta S.A, Spain (сырный)
НАШИ КОНТАКТЫ:
+38 050 743 13 63
popcornterminator@gmail.com
www.popcorterminator.com.ua

Именно этот рост позволил нам в относительно короткие сроки запустить линию
по производству фасованного попкорна и
сладкой ваты.
Мы наладили устойчивые контакты с крупнейшими торговыми сетями Украины - Амстор, Обжора, Брусничка, Большая Ложка,
Сильпо, Фуршет, Кит.
Бизнес креп и расширялся, и даже последовавшие, всем известные, весьма неблагприятные внешние обстоятельства не
смогли критично повлиять на наши позиции.
Современное производство
Попкорн производится на американском
оборудовании «Gold Medal», с использованием исключительно отборных ингредиентов.
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КИЇВСЬКЕ
СУХЕ ВАРЕННЯ
«Київське сухе варення» - цукати виготовлені зі шматочків фруктів, овочів та ягід, на
які так багата українська земля. З давніх давен на Подолі київські кондитери у маленьких кулінарних майстернях варили найкраще сухе варення, яке було відомим
+38 067 209 02 20 – Світлана
sls@yarosvit.com.ua
www.yarosvit.com.ua
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Аробізнес
сьогодні газета
Видавець – ТОВ «АГРАРНЕ ВИДАВНИЦТВО»
Мова видання – українська.
Два рази на місяць
Параметри видання: B4, 100 +16 сторінок.
Кольоровий друк.
Цільова аудиторія: керівники сільськогосподарських підприємств будь-яких
форм власності, керівники підприємств та
іноземних компаній, пов’язаних з сільськогосподарською галуззю.
«Агробізнес сьогодні» це:
- Останній аналіз українського аграрного
ринку
- Економічний та правовий блок: законодавча база, діяльність податкових та митних
органів, діяльності сільськогосподарського
товарного обміну і банків, статична інформація та коментарі експертів.
- Фактичні рекомендації у прийнятті незвичайних рішень в агробізнесовій практиці
- Вирощування та захист рослин

Agrobiznes siogodni
Publisher: “AGRARIAN
Published since 2001

PUBLISHER”

Language of edition – Ukrainian
Twice a month
Edition size: B4, 64 +16 pages. Color printing.
Target audience – executives of agricultural
enterprises of any patterns of ownership,
executives of enterprises and foreign
companies related with agricultural branch.
“Agrobiznes siogodni” is:
• Latest analysis of Ukrainian agricultural
market;
• Economic end legal block: legislative basis,
activity of taxation and custom authorities,
activity of agricultural commodity exchange
and banks, static information and comments
of experts;
• Actual recommendation in making unusual
decisions in an agrobusiness practice;
• Plant cultivation and protection of plants;

- Скотарство, ветеринарні проблеми

• Cattle breeding, veterinary problems;

- Огляд ринку сільгосптехніки

• Agricultural equipment market survey;

- Переробна промисловість, а також прогноз погоди і агрокалендар.

LLC.

•
Reprocessing industry and as well
as weather forecast and agrocalendar.

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/

Kyiv 04136, Ukraine
Grechko str. 13
Pfone:+38 (044) 494 09 52
E-mail: agro@impress-media.kiev.ua
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Aggeek.net
Aggeek.net – команда журналистов, редакторов и дизайнеров, которые делают
полезный, современный и интересный
контент о сельском хозяйстве. Мы рассказываем о современном сельском хозяйстве и эффективности; готовим практические кейсы с украинских полей и делимся
историями стартапов; пишем об инновациях и даем знания, как их применять на
практике.
https://aggeek.net/
aggeek.net@gmail.com
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Інформаційновидавничий дім
«ЦентрІнформ», ТОВ

Information and
Publishing House
«CentrInform», Ltd

Міжнародний
інформаційно-технічний
повнокольоровий журнал «Обладнання та
інструмент для професіоналів. Серія «Деревообробка» виходить з друку з 2000 року,
обсяг 80 стор. формату А4, тираж 6 тис., 4
рази на рік.

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.

Аудиторія: керівники, головні фахівці підприємств, виготовлювачі обладнання, матеріалів, меблі, пневматичних та гідравлічних систем, навчальні та наукові заклади.
Головні рубрики: дерев’яне домобудування
М. Харків, Україна,
вул. Мало-Панасівська 4/7, офіс 39,
61052
+380 (57) 712-20-40
+380 (57) 712-15-00
et@informdom.com
www.informdom.com

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.
Malo-Panasovskaya str. 4/7, of. 39,
Kharkiv, Ukraine, 61052
+380 (57) 712-20-40
+380 (57) 712-15-00
et@informdom.com
www.informdom.com
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WEST-INFO, ТМ,
БІЛА М. А., ФОП
Компанія «WEST-INFO» пропонує презентацію фірми на інтернет-ресурсах:
- промислово-будівельний каталог
www.west-info.com.ua;
- комплекс підприємств і товарів України
www.west-info.biz;
- агропромисловий бізнес портал
https://www.agropro.biz/
- Всеукраїнський рекламний портал
http://biznes-pro.ua/
- розробку та SEO-оптимізацію сайтів
www.portfolio.west-info.biz.
- тематичні друковані каталоги
79031 Україна, м. Львів
вул. Стрийська, 75/270
Тел. (096)791-79-41, (063)697-24-06,
(066)280-18-88
e-mail bill@west-info.biz
www. west-info.biz, www.west-info.com.
ua, www. biznes-pro.ua, www. agropro.biz
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Company West-Info
Company West-Info offers a presentation of
the company on the Internet portals:
- Industrial-Construction catalog,
www.west-info.com.ua/;
- complex of enterprises and goods of
Ukraine, www.west-info.biz/;
- agro-business portal,
https://www.agropro.biz/
- Ukrainian advertising portal,
http://biznes-pro.ua/
- SEO optimization and site development
www.portfolio.west-info.biz.
- specialized publications

КОМПАСС Україна,
ПрАТ

KOMPASS UKRAINE,
PrivJSC

База даних українських підприємств
«КОМПАСС Україна» (385 000 компаній). Безкоштовна демо-версія —
www.demo.kompass.ua

Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory,
listing 385 000 Ukrainian companies. Free
demo – www.demo.kompass.ua

Бази даних 28 млн. компаній з 74 країн світу
на www.kompass.com
Бази даних для Email-розсилання в Україні
й за кордон.
Міжнародна
дошка
www.board.kompass.ua

оголошень

Українська стрічка новин
www.news.kompass.ua

бізнесу

а/c 3122 м.Харків 61072 Україна
+380 (67) 571-62-31
office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

–
–

Search for potential business partners and
suppliers in 74 countries worldwide on
www.kompass.com.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua
Ukrainian
business
www.news.kompass.ua

e-newsline

–

P.O. box 3122, Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (67) 571-62-31
office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA
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· тільки прямі контакти продавців, фермерів і виробників;
· можливість укласти вигідні угоди, не залишаючи затишний офіс і не витрачаючи кошти і час на тривалі ділові поїздки;

SELO.ua Сільськогосподарська
дошка оголошень
України
Аграрний бізнес - найперспективніша галузь економіки України. Аграрії працюють
щодня, а сільськогосподарська продукція
вимагає особливих умов вирощування,
збору, зберігання і перевезення. Для цього потрібна сільгосптехніка, матеріали, обладнання та послуги. Найбільша проблема
фермерів - купити все необхідне для своєї
роботи якомога дешевше та продати свою
продукцію якнайшвидше та дорожче. У вирішенні цих питань допомагає агро-дошка
оголошень SELO.ua.
Ідея зібрати базу пропозицій про продаж
сільськогосподарських товарів і продуктів їх переробки, тварин, техніки і супутніх
товарів не нова, але ми надаємо найкращі
умови для розміщення оголошень а також
зручного керування ними протягом тривалого часу.
Ефективність та оперативність SELO.ua
· щодня сайт оголошень SELO.ua відвідує
все більше користувачів;
· агро-оголошення публікуються безкоштовно і без будь-яких затримок;
· кожен фермер, підприємець або компанія можуть швидко і безкоштовно відкрити
свій власний Магазин;
· сучасні технології пошуку і зручний рубрикатор допомагають швидко знаходити цікаві і найбільш вигідні оголошення;
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· можливість провести моніторинг рівня
цін, різноманітності комерційних пропозицій, динаміку ринку сільськогосподарської
продукції;
· багато інших плюсів і можливостей застосування дошки оголошень SELO.ua
м. Київ, вул.. Золотовустівська, 50
+38(068)740-80-58
support@selo.ua
https://www.facebook.com/www.selo.ua

