ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Бізнес-Форум
«Олійно жировий комплекс України»
«Сучасні технології та перспективи розвитку олійно жирової
промисловості в Україні»
«Енергоефективність та відновлювана енергетика.
Сучасні технології»
«Вирощування біоенергетичних культур»
Місце проведення: Національний Комплекс «Експоцентр України»,
павільйон № 3 (м. Київ, вул. Ак. Глушкова, 1)
22 вересня, 2020р.
Дегустація рослинних олій: «Рослинні масла - надійний шлях до здорового
життя», (соняшникова, рапсова, гірчична, лляна, кунжутна, сафлорова)
11.00

Інститут олійних культур
Тамара Миколаївна
Виробник олії: Фермерське Господарство «Бірюза АФП»
«Олія соняшникова «Особлива» Паряна і Жаряна»
Письменний Олександр
«Розвиток галузі «Олійно-жировий комплекс України» «Сучасні технології
та перспективи розвитку олійно жирової промисловості в Україні»

12.00

12.30

Доповідач:
Капшук Степан Павлович
Генеральний директор Асоціації «Укроліяпром»
«Особенности оптимизации хроматографической лаборатории на производстве и терминалах. Практический опыт определения хлорпирифосов
и минеральных масел (MOSH|MOAH) с применением оборудования Scion
Instruments (ex-Varian, Нидерланды) и Gerstel (Германия)»
Доповідач: Подгурський Ярослав
менеджер по развитку компанії ТОВ «ІДЕАЛАБ»
«Практика оптимальной реализации крупномасштабных проектов маслоэкстракционных заводов»

13.00

13.30

Доповідач:
Вусик Андрій Андрійович
Заступник генерального директора Myande Group Co, LTD по Росії та
країнам СНД
Інновації продуктів харчування для задоволення зростаючого попиту на
продукти Free-From-Food (безглютенові, зернові та безцукрові технології)
Доповідач: НУХТ
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14.00

Досягнення високого рівня безпечності харчових продуктів та готовності
до співпраці з боку Вашого постачальника або партнера
Доповідач: «Споживча Довіра»

14.30

15.00

Обладнання для переробки та зберігання рослинних олій.
Доповідач: Іванченко С.І. ТОВ «ТАН»
Біогазові станції всіх потужностей для переробки й утилізації всіх відходів
домогосподарств, малих і середніх підприємств АПК промисловості.
Доповідач: Сидорчук Ольга
Директор Компанії «Agrobiogas»
Сучасні технології в розвитку олійно-жирової та зернової галузі»

15.30
16.10

B+B Engineering GmbH(Німеччина)
Доповідач : Mr. Volker Heib
Кава-брейк
Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні.

16.30

Доповідач: Георгій Гелетуха
Голови Правління Біоенергетичної асоціації України
Стале вирощувуання біомаси на маргінальних землях

16.50

17.10

Доповідач: Роїк Микола Володимирович
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ
«Основні напрями співпраці кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій із
підприємствами агропромислового комплексу»
Доповідач : доцент Романовська Тетяна Іванівна
Національний університет харчових технологій
Використання амарантової олії у дитячому харчуванні.

17.30

17.50

Доповідач: Точкова Оксана Василівна
Доцент НУХТ, кафедра технології консервування
«Сучасні технології оперпативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь».
Доповідач: Броварець О.О
Кава-Брейк
Обговорення конференції
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ВАМ НУЖЕН ИНЖИНИРИНГ И ОБОРУДОВАНИЕ?

Масла и Жиры

Крахмал и Деривативы

Ферментация

Выпаривание и Кристаллизация

Узнайте больше о технологиях Myande на
№199, Южная Дорога Цзиань, г. Янчжоу, пров. Цзянсу, Китай

Тел: +86-514-8784 9111
E-mail: info@myande.com

www.myandegroup.com
myande@gmail.com

ІДЕАЛАБ – офіційний представник провідних світових виробників аналітичного
обладнання. Багаторічний практичний
досвід та нестандартний підхід дозволяє
бути впевненим, що ви отримаєте найкраще рішення

Налаштуй свою лабораторію

м. Київ, вул. Сім‘ї Сосніних, 9,
+380 95 694 3105, sales@idealab.com.ua

Scion Instruments - провідний европейський виробник газових та рідинних хроматографів, який продовжує історію видатних Varian

Gerstel - лідер у питаннях автоматизації та оптимізації хроматографічних задач. Перевірене в реальних
умовах українських виробництв рішення з визначення 3-МХПД, тепер
і для мінеральних масел (MOSH/
MOAH) в рослинній олії

Trajan, раніше відомий як SGE - найбільший виробник аналітичних шприців та інших витратних матеріалів для усіх відомих
виробників газових хроматографів - колонки, лайнери, шприці, фільтри, ферули
та багато іншого від одного бренду

Beer Technologies
project
Beer Technologies project (проєкт
Beer. T&І) – це: друкований журнал Beer Technologies, що виходить з 2016 року, популярний сайт
«Пиво. Технології та Інновації»
beertechdrinks.com для всіх, хто любить пиво і цікавиться пивоварінням, фейсбук-спільнота ПИВО. Технологии и Инновации і, віднедавна, відеоканал BEER Technologies
journal, з репортажами та інтерв’ю
цікавих особистостей із світу ПИВА.
Головним завданням проєкту Beer.
T&І залишається щоденне інформування читацької аудиторії про
здобутки і проблеми українських
пивоварень,
досвід
пивоварів,
маркетингові знахідки. А ще – про
мистецтво пивоваріння і розповіді
про майстрів своєї справи, про переможне, найкраще в Україні, пиво
і про споживання пива та їжі, про
пивні тури і пивних колекціонерів,
- словом, про все, що поєднується із
найдавнішим у світі напоєм!
Наш новий друкований (і електронний) проект – каталог BEER INSIDE.
Пивна мапа України, що створюється українською і англійською мовами, за географічною ознакою, і має
стати путівником для споживачів
пива з України і з-за кордону щодо
пивних дегустацій, пивного туризму і просто приємного дозвілля з
якісним пивом.

Саме ми, медіа-група T&I, заснували перший в Україні міжнародний
Дегустаційний конкурс пива East
European Beer Award, що проводиться за європейськими стандартами вже чотири роки. Відкритий,
чесний і незалежний конкурс щорічно збирає до сотні закордонних
і українських пивоварень! Необхідність такого заходу очевидна: зараз
в Україні багато виробників пива,
які роблять ставку на високу якість
та нові стилі, й участь у пивному
змаганні стимулює їх до розвитку та
сприяє популяризації їхньої продукції не лише в Україні, а й за кордоном. В березні 2021-го відбудеться IV Дегустаційний конкурс East
European Beer Award!
Ще однією родзинкою нашого пивного проєкту є Міжнародний форум пивоварів і рестораторів.
Починаючи з 2016 року, двічі на рік,
навесні та восени, сотні пивоварів
та представників пивного бізнесу зі
всієї України і країн Європи зустрічаються, щоб обговорити свої проблеми і досягнення, нові проєкти та
шляхи розвитку галузі.
Серед основних тем: створення
ефективного пивного бізнесу, підвищення якості пива і технологічне
вдосконалення пивоваріння, юридичний супровід і захист пивного
бізнесу в Україні, маркетинг і продажі пива, організація роботи пабів і пивних ресторанів, домашнє
пивоваріння. Традиційно, для учасників проводяться Пивні тури і колабораційні варки пива з відомими
пивоварами України і зарубіжжя.
На Форумі відбувається настільки
інтенсивний обмін досвідом, що навіть у новачка є можливість за два
дні отримати докладне введення в
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тему пивоваріння та пивного бізнесу.
Приєднуйтеся до Клубу читачів журналу Beer Technologies та інших інформаційних каналів від Beer. T&І,
беріть участь у Форумах пивоварів
і рестораторів, створюйте пивний
бізнес, варіть своє особливе пиво
і долучайтеся до числа учасників Дегустаційного конкурсу East
European Beer Award!

CISS GROUP Ltd
E-mail ovch@ciss-group.com
In: https://www.linkedin.com/in/
olga-chernova-700581119/
www.ciss-group.com
CISS GROUP Ltd. - это независимая
служба TIC (Тестирование, инспекция и сертификация) с головным
офисом в Сингапуре, которая может помочь вам в процессе производства,
распространения
и
торговли продуктами, а также при
экспорте и / или импорте товаров
и товаров. CISS GROUP Ltd. предоставляет индивидуальные решения
для минимизации основных торговых рисков.
Наша компания является членом
FOSFA, GAFTA, а также сертифицирована по ISO 9001: 2015 на основе
ISO17020, ISO17025.
Мы делаем акцент на том, чтобы
наши клиенты были хорошо информированы на протяжении всей
работы, а в завершении незамедлительно предоставляем точные и
подробные сертификаты проверки.
Компания присутствует во всех основных странах всех континентов
либо с собственными филиалами,
либо через подрядчиков и координируется головным офисом в Сингапуре.
Услуги предоставляются по широкому спектру товаров, таких как:
масла, зерно, семена, удобрения,
стали, железная руда, уголь, сырье,
сахар и пр.
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CISS GROUP Ltd
CISS GROUP Ltd. is an independent TIC
service (Testing, inspection and Certification) with head office in Singapore
which can assist you during production
process, distribution and trading of
products as well as for exports and/or
imports of goods & commodities. CISS
GROUP Ltd. provides tailor-made solutions against major trade risks.
We can be useful for you for the following: loading / unloading control of
chemical raw materials and goods as
well as sealing the cargo.
Our company is Member of FOSFA,
GAFTA, and is also certified for ISO 9001:
2015 based on ISO17020, ISO17025.
We put emphasis on keeping our customers well informed throughout the
operations and on completion facilitate
correct and detailed inspection certificates without delay.
Services are provided for a wide range
of commodities such as: oils, grains,
seeds, agricultural products, fertilizers,
coal, raw minerals, steels, iron ore, raw
material, sugar, etc.

IDEALAB
Україна, 03134, м. Київ,
вул. Сім’ї Сосніних, 9
9 Sim’i Sosninykh Str., Kyiv, 03134,
Ukraine
+380 (50) 561-10-29
info@idealab.com.ua
www.idealab.com.ua
IDEALAB – це команда професіоналів, зосереджена на хроматографії та дотичних до неї технологіях.
Сьогодні IDEALAB, як офіційний
дистриб’ютор Scion Instruments та
багатьох інших відомих виробників, впроваджує в діяльність українських аналітичних лабораторій
найкращий досвід та передові світові напрацювання. Починаючи від
впорядкування газового господарства, постановки методів, і завершуючи налаштуванням протоколів
автоматизації та пробопідготовки
– спеціалісти IDEALAB «знають як».
Багаторічний досвід співпраці з лабораторіями, в яких застосовується
хроматографія, дозволяє компанії
чути замовника та пропонувати
оптимальні варіанти впроваджень
різноманітних рішень. Девіз нашої
компанії – «налаштуй свою лабораторію» - наша щодення мета при
роботі зі своїми замовниками
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IT Grand
Компанія IT Grand є розробником
AGB Control - системи контролю та
автоматизації руху продукції автотранспортом та вагонами на підприємстві. Забезпечує прискорення логістичних процесів та унеможливлює вплив людського фактору
та помилок під час приймання та
відвантаження продукції.

IT Grand
IT Grand company is a developer of AGB
Control - a system of control and automation product movement by cars and
carriages at the enterprise. System provides speeding up of logistics processes
and makes the influence of human factors and errors during acceptance and
shipment of products impossible.

Myande Group Co., LTD
Південна дорога Цзіань №199,
м. Янчжоу, провінція Цзянсу,
Китай. Індекс: 225127
(No.199 South Ji’an Road, Yangzhou
City, Jiangsu Province, P.R. China
P.C.:225127);
телефон: +86-514-8784 9111,
+38 097 133 95 47;
факс: +86-514-8784 8883;
myande@gmail.com,
andrey@myande.com;
http://www.myandegroup.com
Myande Group Co., LTD є міжнародно-визнаним постачальником
комплексних рішень для олійножирової, крохмалепатокової і ферментативної галузей промисловості. Сфера діяльності компанії, як
спеціалізованого
постачальника
обладнання та інженерних послуг,
охоплює виробництво олії та жирів,
крохмалю та крохмалепродуктів,
ферментацію, а також технологію
сушки і випарювання.
Myande Group Co., LTD була заснована в 2003 році в місті Янчжоу, відомому культурному і історичному
місті Китаю і має сучасну виробничу
базу міжнародного рівня загальною
площею в 66 000 м2. Штат співро-
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бітників компанії понад 850 осіб, з
яких понад 400 осіб це кваліфіковані фахівці харчової промисловості.

Myande Group Co., LTD
Myande Group Co., LTD is an internationally recognized supplier of integrated solutions for the oils & fats, starch
& starch products and fermentation
industries. The company’s business as
a specialized supplier of equipment and
engineering services covers the production of oil and fats, starch and starch
products, fermentation, as well as drying and evaporation technologies.
Myande Group Co., LTD was established
in 2003 in Yangzhou, a famous cultural
and historical city of China, and has a
modern international production base
with a total area of 66,000 m2. The company employs more than 850 people, of
which more than 400 are qualified food
industry professionals.

ООО « Royal Spice »
Украина, Житомирская обл.,
пгт Новогуйвинское,
ул Заводская, 2, 12441.
+38 066 907 0718
+38 095 907 2008
elena@royalspiceua.com
https://royalspiceua.com/
Отдел продаж
+38 066 907 0718
elena@royalspiceua.com
Технологическая поддержка
+38 095 917 1011
tec@royalspiceua.com
ООО « Royal Spice » – Производство
специй, коптильных ароматизаторов, пищевых ингредиентов и красителей.
Компания ООО «Royal Spice» производитель натуральных коптильных дымов на территории Украины
более 5 лет. Наша продукция сертифицирована и разрешена в
производстве продуктов питания
в Украине, странах ЕС и бывшего
СНГ.
В нашем ассортименте натуральные коптильные ароматизаторы
(жидкий дым), которые применяются в рыбной, мясной, консервной,
снековой, масло и сыродельной от22-24 вересня, 2020 | 15

раслях и при производстве различных специй и приправ. Уникальное
оборудование позволяет выпускать
продукт, который очищен от дегтя,
смол и канцерогенов.

Self-Service Solutions
Office: +38 (098) 676-5555 (int.504),
+38 (044) 498-5005
25 Chernovola St, Kiev,
Ukraine, 01135
https://selfservice4u.com
Провідна компанія-виробник рішень автоматизації процесів. Метою створення даного підприємства було надати більш якісний
рівень сервісу та послуг для українських клієнтів за рахунок об’єднання, накопиченого досвіду компаній.
Напрямки:
•
•
•
•
•

сенсорні інформаційні кіоски та
обладнання;
термінали обробки готівки
(платіжні термінали та електронні касири);
вендинг торговельні автомати;
розважальні комплекси і системи;
рішення Digital-Signage і IoT

Self-Service Solutions
Leading manufacturer of process automation solutions. The purpose of creation of this enterprise was to provide
a higher level of service and services
for Ukrainian CLIENTS through the unification, accumulation of experience of
companies.
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Directions:
•
•
•
•
•
•

Sensory information booths and
equipment;
Cash handling terminals (Payment
terminals and electronic cashiers);
vending vending machines;
Entertainment complexes and
systems;
Digital-Signage and IoT solution

VILNIAUS AVILDA, UAB
Naugarduko g. 100-605,
LT-03160, Vilnius, Lietuva
Tel: (+370) 52135478
Mob.: (+370) 69930614
www.avilda.lt
Ми розробники програмного забезпечення та реалізатори проектів.
Основна спеціалізація - ІS-рішення
для транспортно-експедиторських,
логістичних, складських та митних
операцій.
Вторинна спеціалізація - впровадження систем бухгалтерського обліку, рішення ІТ-інфраструктури.
Ми працюємо з нашими клієнтами
вже більше 25 років

VILNIAUS AVILDA, UAB
We are software developers and projects implementers.
Main specialization - IS solutions for
freight forwarding, logistics, warehousing and customs’ operations.
Secondary specialization - accounting
systems implementation, IT infrastructure solutions.
We are with our clients for more than 25
years.
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World Beer Trade LLC
«World Beer Trade» LLC is the direct
importer of the traditional Czech beer
and representative of craft breweries in
Ukraine. The best examples of this divine beverage are being brewed in Czech
Republic since XI century.
It has highly approved reputation in the
World, due to perfect quality and variety of tastes that satisfies huge market
demands. We represent more than 20
sorts of Beer from Strakonice, Liberec,
Pivovary Lobkowicz breweries.

World Beer Trade LLC
ТОВ «ВОРЛД БІР ТРЕЙД» - прямий
імпортер традиційного чеського
пива та представник крафтових
чеських пивоварень в Україні.
Найкращі вида цього божественного напою у Чехії варять з ХІ століття.
Чеське пиво має високу репутацію
у світі, відрізняється різноманіттям
смаків, щільності та міцності, які
здатні задовольнити широкий ринковий попит.
У асортименті компанії представлено більше як 20 сортів пива від
виробників
Strakonice,
Liberec,
Pivovary Lobkowicz Group.
ТОВ «ВОРЛД БІР ТРЕЙД» запрошує
до співпраці на вигідних умовах
дистриб’юторів, оптових покупців,
торговельні мережі, готелі, ресторани, клуби, бари, кафе, їдальні, банкетні зали, магазини з усієї України.
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«World Beer Trade» LLC is looking forward for cooperation and sure to satisfy
the buyers needs.

+ Своєчасна реалізація та ефективна експлуатація

Компанія «АгроБіогаз»
вул. Академіка Заболотного,
150 А, 03143, м. Київ, Україна
+ 38 073 505 08 08
info@agrobiogas.com.ua
agrobiogas.com.ua
Про Компанію
Компанія «АгроБіогаз» – європейська компанія-постачальник повного циклу робіт у секторі біогазового
виробництва. Компетенції охоплюють консалтинг, дизайн, планування й проектування, передпроектні,
погоджувальні та будівельні роботи, введення в експлуатацію й супровід виробничих процесів, навчання персоналу ефективній експлуатації біогазових станцій.
Компанія реалізує проекти біогазових станцій всіх потужностей, для
переробки й утилізації органічних
відходів домогосподарств, малих
і середніх підприємств АПК й промисловості.

Реалізація проекту біогазової станції та, як результат, ефективна експлуатація об’єкту відбувається, коли
комплекс необхідних робіт знаходиться у зоні відповідальності однієї компанії, із командою висококваліфікованих спеціалістів, із чітко окресленими задачами та процесами
задля своєчасного високоякісного
виконання та наступної експлуатації біогазової станції.
Команда АгроБіогаз забезпечує реалізацію повного циклу робіт – від
планування до експлуатації біогазової станції!
Повний цикл послуг
Ми надаємо повний цикл послуг
у секторі біогазового виробництва:
+ Консалтинг
+ Лабораторні дослідження сировини
+ Контроль якості сировини
+ Аналіз потенціалу сировини до біогазового виробництва
+ Технічні висновки щодо оптимізації процесів й устаткування біогазових станцій

Наші продукти і послуги

+ Перегляд технологічних рішень
на реалізованих біогазових станціях

Повний цикл робіт – Біогазова
станція «під ключ»

+ Модернізаційні заходи на реалізованих біогазових станціях

+ Гнучке планування проекту, орієнтоване на вимоги замовника

Компанія «АгроБіогаз» – ваш безумовний помічник у впровадженні
та супроводі біогазових технологіях
найвищої якості на роки!

+ Комплексне управління проектом
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AgroBiogas
Zabolotnogo Str., 150 А, 03143, Kyiv,
Ukraine
+ 38 073 505 08 08
info@agrobiogas.com.ua
agrobiogas.com.ua
About company
AgroBiogas is a European supplier of a
full cycle of works in the biogas production sector. Our competences include
consulting, planning and design, engineering, coordination and construction
works, commissioning and biogas production processes maintenance, personnel training to effective biogas plants
operation.
We implement biogas plant projects of
all capacities for utilization and processing of organic waste from households,
small and medium-sized enterprises of
agricultural sector and industry.
Our products and services
Full scale of works – We provide a
turnkey biogas plant
+ Flexible project planning with a focus
on a customer’s requirements
+ Integrated project management
+ Timely implementation and an effective biogas plant operation
Biogas plant implementation and as a
result – an effective plant operation occurs when a complex of required works
is under a certain company responsibility, with a team of highly qualified
specialists, clearly defined tasks and
processes for timely high-quality implementation and further biogas plant operation.
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AgroBiogas team ensures full scale of
works – from design and planning to operation of biogas plant!
Full variety of services
We provide a full range of services in
biogas production sector:
+ Consulting
+ Laboratory tests of raw materials
+ Quality control of raw materials
+ Analysis of raw materials potential for
biogas production
+ Technical conclusions on processes
and equipment optimization on biogas
plants
+ Revision of technological decisions on
implemented biogas plants
+ Modernization of implemented biogas
plants
AgroBiogas is your unconditional assistant in high-quality biogas technologies
implementation and support for years!

БДЖОЛИНИЙ РАЙ
+38 098 538 00 96
Бойко Іван Юрієвич
Продукція власного виробництва :
Мед, продукція бджільництва, домашній сир, буженина, медове
вино, медовий квас.

Бірюза АФП
Фермерське Господарство
«Бірюза АФП»
Письменний Олександр
Миколаївська обл.,
Новоодеський р-н, с. Озерне
Тел.+38 097 498 95 50
E-mail: biruzaafp@gmail.com
Виробник олії ФГ «Бірюза АФП»
Олія
соняшникова «Особлива»
Паряна і Жаряна»

Д.ЕНЕРДЖИ
Україна, м. Миколаїв,
вул. 28-ї Армії, 9Б
Телефон 067 995 10 96
E-mail: sales@denerdy.com.ua
Веб-сайт: denergy.com.ua
Д.ЕНЕРДЖИ — інжинірингово-виробнича компанія, яка спеціалізується на комплексних рішеннях по
мультикультурним заводам, олійно-екстракційним цехам, обладнанні і запчастинах для масложирової галузі. Компанія надає повний
спектр послуг — від проектування
до здачі об’єкта в експлуатацію, з
подальшим сервісним гарантійним
і післягарантійним обслуговуванням.
Продукція компанії:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лінії пресування
Лінії екстракції
Лінії гідратації і сушки гідрофуза
Лінії рафінування олії
Окремі вузли і агрегати:
екстрактори
маслопреса продуктивністю від
60 до 600 тонн / добу
модернізація всіх видів пресів
для збільшення продуктивності
до 40%
жаровні діаметром 2000-4500
мм, 3-6-10 чанів
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•
•
•
•
•

тостери для видалення розчинника, сушіння й охолодження
шроту
кожухотрубні
теплообмінні
апарати
вертикальні напірні фільтри,
площею від 6 до 60 м2
скребкові і шнекові транспортери
запчастини до продукції, що випускається

Д.ЕНЕРДЖИ - надійний партнер
Вашого бізнесу!

D. ENERGY
Ukraine, Nikolaev, st. 28th Army, 9B
Phone: 067 995 10 96
E-mail: sales@denerdy.com.ua
denergy.com.ua
D. ENERGY is an engineering and manufacturing company that specializes in
integrated solutions for multicultural
plants, oil extraction workshops, equipment and spare parts for the oil and fat
industry. The company provides a full
range of services - from design to commissioning, followed by warranty servise
and after-sales service.
Production of the company:
•
•
•
•
•
•
•
•

Press lines
Extraction lines
Hydration and hydrofuse drying
lines
Oil refining lines
Separate units and assemblies:
extractors
oil press with a productivity from 60
to 600 tons / day
modernization of all types of
presses to increase productivity up
to 40%
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•
•
•
•
•
•

roosters with a diameter of 20004500 mm, 3-6-10 tanks
toasters for solvent removal, drying
and cooling meal
shell and tube heat exchangers
vertical pressure filters, ranging
from 6 to 60 m2
scraper and screw conveyors
spare parts for manufactured
products

D. ENERGY is a reliable partner of
your business!

ДКТБ ТЕП, ПрАТ
Україна, 03057, Київська обл.,
Київ, М. Капніст, 2а
+38(044) 456-38-26
Факс: +38(044) 456-92-82
bgoncharov@gmail.com
dktbtep@gmail.com
http://www.teplofizika.com.ua
ПрАТ «ДКТБ ТЕП» виготовляє високотехнологічні автоматичні прилади контролю якості:
•

•

•

зернових і продуктів їх переробки (прилади для визначення числа падіння, аналізатори
білизни борошна, аналізатори
білка в зерні пшениці, ячменю,
сої та ін.);
харчових продуктів (аналізатори кольоровості рослинних
олій, аналізатори кольоровості
кристалічного цукру);
прилади для контролю якості
енергоресурсів
(аналізатори
кольоровості нафтопродуктів).

ЕнергоБізнес, журнал
Україна, 04080, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 59/5, оф. 37
Тел.: +38 (067) 250-4132
E-mail: peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua
«ЕнергоБізнес» — щотижневий спеціалізований журнал за тематикою
паливно-енергетичного комплексу.
Створений у 1997 році. Зміст журналу становлять:
•
•
•
•
•
•

«енергетичні» події тижня в
Україні та за кордоном;
оперативна інформація, аналітичні огляди та коментарі фахівців;
ексклюзивна інформація про
обсяги видобування й поставки
вугілля;
статистика виробництва та ціни
на енергоносії;
рішення НКРЕКП (про тарифи,
видані ліцензії тощо);
законодавчі та нормативні
акти, що регламентують діяльність ПЕК.

Щоденний електронний додаток
«ЕнергоБізнес—новини» — це оперативна інформація на 11.00 поточного дня. Включає:
•
•

щоденні зведення новин паливно-енергетичного комплексу;
щоденні статистику та ціни (в
т.ч. на нафту та нафтопродукти
в Європі).
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Energobusiness magazine
Ukraine, 04080, Kyiv,
Kostyantinivska St., 59/5, of. 37
Tel.: +38 (067) 250-4132
E-mail: peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua
Founded in 1997, Energobusiness is a
weekly magazine about fuel and energy.
It contains:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

energy events of the week in Ukraine
and overseas;
on-line
information,
industry
surveys and reviews, expert
comments;
exclusive information about the
volumes of coal production and
supply;
production statistics and energy
carriers’ prices;
resolutions passed by National
Energy Regulation Commission
(about tariffs, licenses etc.)
legislative and normative acts.
A
daily
electronic
appendix
Energobusiness-news
is
rapid
information for 11.00 current day
including:
daily news reports of fuel and
energy;
daily statistics and prices (including
oil and oil products in Europe).

Інститут механізації та
електрифікації
сільського
господарства
Тел.(04571)-31100
http://www.imesg.gov.ua/
08631, Київська область,
Васильківський район,
смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11
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.
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 механізо-

24 | Офіційний каталог

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

Інститут олійних
культур Національної
академії аграрних наук
України
Адреса: вул. Інститутська, 1,
с. Сонячне,Запорізький р-н,
Запорізька обл., 69093
(061) 223-99-50 (приймальня)
(061) 223-99-99 (приймальня)
E-mail: iocnaas@gmail.com
З питань придбання насіннєвого
матеріалу звертатись у сектор
реалізації наукових розробок:
(061) 223-99-59; 223-99-75
E-mail: 2239959m@gmail.com
Лупинос Тамара Миколаївна,
066-891-76-10; 096-675-92-25
Михайлова Ірина Миколаївна,
096-611-30-40; 050-78-86-111
Сеник Руслана Володимирівна,
097-359-11-25; 095-886-47-74
Інститут олійних культур НААН
створений у 1989 році на базі Української дослідної станції олійних
культур. Сьогодні інститут - один з
найбільших аграрних науково-виробничих комплексів України. Основний напрямок роботи - одержання нових перспективних сортів і
гібридів олійних культур з використанням сучасних досягнень генетики, селекції, біотехнології, а також
виробництво елітного та репродукційного насіннєвого матеріалу.
Інститут олійних культур НААН це:
високоякісне насіння сортів і гібридів соняшнику, сої, гірчиці озимої та
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ярої, ріпаку озимого та ярого, льону
олійного;
•
•
•

•

малопоширені олійні культури:
рижій, кунжут, сафлор, рицина;
безгербіцидні й сучасні технології вирощування олійних
культур, сортова агротехніка;
біохімічні та хімічні аналізи: на
визначення вмісту олії, жирнокислотного складу насіння
олійних культур, аналіз рослин
і ґрунтів, електрофорез;
наукове забезпечення вирощування олійних культур у господарствах.
Головна наша
турбота - розкрити потенціал
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 ділянок гібридизації
соняшнику та розмноженню сортів
інших олійних культур.

Інститут
біоенергетичних
культур і цукрових
буряків
03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25,
телефон : +38 (044) 275 50 00,
E-mail: sugarbeet@ukr.net
ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ДIЯЛЬНОСТI:
•

•

Наш насіннєвий матеріал і науковий супровід - Ваша фінансова стабільність, високі врожаї й
упевненість у майбутньому!

•

•
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НАУКОВОI

проведення наукових досліджень з усього комплексу проблем розвитку галузей біоенергетики і буряківництва в Україні, як то: селекції, біотехнології,
агротехніки, захисту рослин,
механізації, економіки і організації виробництва, та розробка
конкретних заходів, проектів,
програм, рекомендацій з розвитку науково-технічного прогресу в даній сфері;
здійснення аналізу техніко-економічного рівня виробництва біоенергетичних культур
і цукрових буряків, розробка
пропозицій з удосконалення
організаційних форм виробництва біопалива і коренеплодів
цукрових буряків;
підвищення кваліфікації співробітників науково-дослідних
установ України з біоенергетики і буряківництва, підготовка
наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру Інституту;
розробка генетичних та фізіолого-біохімічних
технологій

•

•

•

•

створення нових селекційних
матеріалів
біоенергетичних
культур і цукрових буряків, стійких до комплексу несприятливих факторів середовища та
біоенергетичних культур, придатних для переробки на біопаливо і виробництво цукру;
створення та впровадження у
виробництво нових інтенсивних
конкурентоспроможних
сортів гібридів цукрових буряків і біоенергетичних культур,
розробка способів вирощування їх насіння, що забезпечували б високий коефіцієнт розмноження;
виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння цукрових та кормових
буряків, зернових, круп’яних та
інших культур, а також насіння
та саджанців біоенергетичних
культур; науково-технологічне
забезпечення галузей буряківництва та біоенергетики України;
інтродукція, розробка генетичних, біотехнологічних та
фізіолого-біохімічних методів
створення високоадаптованого вихідного матеріалу для потреб селекції стевії, міскантусу,
свічграсу, енергетичної верби
та ін.;
розробка біоадаптивних і екологічно безпечних технологій для сталого вирощування
енергетичних культур і цукрових буряків з інтегрованим
управлінням
фітосанітарним
станом агрофітоценозів, оптимальними системами забезпечення елементами живлення,
удосконаленим захистом плантацій від бур’янів, шкідників
та хвороб, з метою гарантова-

•

•

•

•

•

ного щорічного вирощування
необхідного обсягу біомаси як
джерела сировини для виробництва біопалива і цукру при
мінімізації витрат;
наукове обґрунтування зерно-бурякових сівозмін та агробіоценозів у нових умовах господарювання і земельних відносин;
обґрунтування
організаційно-економічної Моделі оптимального функціонування бурякоцукрового
підкомплексу
АПК та Програми розвитку біоспрямованої економіки України
за ринкових умов;
наукове обґрунтування зонального розміщення нових
багаторічних біоенергетичних
культур на малопродуктивних
землях з урахуванням особливостей агроекосистеми;
наукове забезпечення впровадження інноваційних розробок
в агропромислове виробництво, визначення патентоспроможності та науково-технічного рівня науково-дослідних робіт, розроблення нормативних
документів, правова охорона
інтелектуальної власності.
Пріоритетним типом наукових досліджень є органічне
поєднання фундаментальних
досліджень з прикладними інноваційними розробками, придатними для безпосереднього
впровадження у виробництво
після їх попередньої апробації.
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Комунікативна
медіа-група D +
Комунікативна медіа-група D + має
25-річний досвід видання спеціалізованої та масової періодики.
Пропонує свої послуги з просування брендів шляхом розміщення інформації в міжнародних двомовних
журналах (російська та англійська
мови) - журналі DRINKS + і журналі
CaBaRe / CHIC, які беруть участь у
міжнародних винних виставках, а
також розповсюджуються за системою Print & Didgital з включенням в
стратегію онлайн-порталу.
Група проводить професійні івенти
на внутрішньому ринку й на міжнародних виставках для дистриб’юторів, байєрів, винних фахівців і преси
з усього світу!

КОМПАСС Україна,
ПрАТ
а/c 3122 м.Харків 61072 Україна
P.O. box 3122, Kharkiv, 61072,
Ukraine
+380 (67) 571-62-31
office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA
База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» (385 000
компаній). Безкоштовна демо-версія — 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 оголошень –
www.board.kompass.ua
Українська стрічка новин бізнесу –
www.news.kompass.ua

KOMPASS UKRAINE, PrivJSC
Publishing of KOMPASS UKRAINE
e-directory,
listing
385
000
Ukrainian companies. Free demo –
www.demo.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 e-newsline – www.
news.kompass.ua
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mechanical, electrical installation and
automation of equipment as well as piping, commissioning and servicing. Scope
of work includes but not limited to craft
breweries, cheese factories, equipment
for wine, dairy, pharmaceutical and
other sectors. Craft Innovation LLC in an
authorized distributor of a well-known
German manufacturer of refrigeration
equipment WTG-Quantor GmbH.

Крафт Інновейшн ТОВ
Товариство з обмеженою відповідальністю “Крафт Інновейшн”
спеціалізується на проектуванні
та виготовленні обладнання згідно зі спеціальними санітарно-гігієнічними вимогами – для харчової
та фармацевтичної промисловості. Компания виконує механічний
та електричний монтаж, автоматизацію обладнання та обв’язку
трубопроводами, пусконалагоджування та сервісне обслуговування.
У спектрі запронованого обладнання: крафтові пивоварні, сироварні,
обладнання для виноробної, молочної, фармацевтичної та інших
галузей. ТОВ ”Крафт Інновейшн” є
офіційним представником в Україні
відомого виробника холодильної
техніки для харчової промисловості, компанії WTG-Quantor GmbH (Німеччина).

Craft Innovation LLC
Craft Innovation LLC specializes in
engineering and manufacturing of
equipment according to a special sanitary-hygienic conditions such as the
ones required for food and pharmaceutical industries. Craft Innovation does
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«Обладнання та
інструмент для
професіоналів. Серія
Деревообробка»
Міжнародний
інформаційнотехнічний журнал
Україна, 61052, г. Харків,
вул. Мало-Панасівська, 4/7,
оф. 39
т/ф: +38 (057) 712-2040
Et@informdom.com
http://www.informdom.com
Міжнародний
інформаційно-технічний журнал «Обладнання та інструмент для професіоналів. Серія
Деревообробка» виходить з 2000
року, повнокольоровий, обсяг 80
сторінок А4. Тираж: 6 тис. прим., 4
номери на рік.
Цільова аудиторія: керівники, головні енергетики, технологи, механіки, та постачальники деревообробних та сільськогосподарських
підприємств, столярних цехів, меблевих та пелетних виробництв,
підприємств теплоенергетики.
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International information
and technology magazine
“Equipment and Tools for
Professionals. Woodworking
Series”
Malo-Panasovskaya str., 4/7, of. 39,
Kharkiv, 61052, Ukraine
tel/fax: +38 (057) 712-2040
Et@informdom.com
http://www.informdom.com
International information and technology magazine “Equipment and Tools
for Professionals. Woodworking Series”
published since 2000 and is 80 A4 format colour pages in volume, circulation
figurers - 6,000 copies, 4 Issues a year
and always on website.
Target groups: Management and leading specialists in forestry, woodworking,
furniture and bioenergy, equipment, accessories and tools, scientists.

3. На замовлення керівників автотранспортних підприємств.
4. На міжнародних, національних та
універсальних виставках.

ПЕРЕВІЗНИК®
Бюлетень
ПП Транском
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
Агентство “ТРАНСКОМ” видає рекламно-інформаційний бюлетень
ПЕРЕВІЗНИК®.
Мета видання: донести інформацію
вантажовласникам про можливості
транспортних фірм і організацій та
розширити коло їх партнерів на
ринку вантажоперевезень; донести
информацію власникам транспортних засобів про можливості автосервісних 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, оптових базах, автотранспортних
підприємствах,
експедиторських фірмах.
2. На замовлення керівників підприємств експортерів та імпортерів, зацікавлених в перевезенні
власних вантажів;

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 КВ № 5673 від 06.12.2001 р. Держкомінформ України
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

PEREVIZNYK®, Bulletin
“Transcom” Press agency
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
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.
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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 month.

ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ
ПрАТ
70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
+38 0 (6165) 2-30-37
+38 0 (6165) 3-11-00
mail@mezpology.zp.ua
www.mezpology.zp.ua
Пологівський ОЕЗ здійснює повний
цикл переробки олійних культур:
від приймання, зберігання, попередньої підготовки насіння до повного очищення і подальшого фасування олії.

two times on a

Published since 2001.
SUBSCRIPTION INDEX 99858

POLOGY OIL EXTRACTION PLANT
PJSC
Lomonosova street, 36, Pology,
Zaporizhzhya region, 70600, Ukraine
Pology OEP carries out the full cycle
of processing oil plants: from receipt,
storage, and preconditioning of seeds
to complete oil purification and subsequent packaging.
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Партнерство в рамках “Fermer.blog”
создаст для вас удобную среду для
общения с потенциальными клиентами, а также позволит привлечь
внимание заинтересованной аудитории.
Мы всегда рады получить обратную связь и обсудить возможное
сотрудничество.

The portal fermer.blog

Портал fermer.blog
Наши контакты:
вайбер +380980410000
ватсап +380980410000
телеграмм +380980410000
Е-мейл events@fermer.blog
Портал fermer.blog - портал с полезными советами для опытных а
также начинающих садоводов и
огородников.
Fermer.blog сейчас это: 1 500 000
посетителей в месяц
Афиша событий - где есть вся актуальная и подробная информация о
выставках, компаниях и спикерах в
агросекторе.

Fermer.blog now is:
1 500 000 visitors per month
The poster of the event — here you can
find all relevant and detailed information about upcoming exhibitions and
events, companies and speakers.
Fresh news from the fields - join us to
be the first to learn the most important
news in the field of agriculture from
around the world.
Directory of agricultural companies
— the maximum list of all agricultural
companies in the world. Anyone can
post information about their company,
as well as goods and services.
Further — more

Свежие новости с полей

development - The portal is dynamically
developing, new opportunities for our
clients regularly appear.

Каталог агрокомпаний - максимальный список всех агрокомпаний мира. Любой желающий может
разместить информацию о своей
компании, а также товарах и услугах.

new opportunity - Partnership in the
framework of the ¬¬«Fermer.blog» will
create a convenient environment for you
to communicate with potential customers, as well as allow you to attract the
attention of an interested audience.

Дальше - больше. Портал динамично развивается, регулярно появляются новые возможности для наших клиентов.

We are always happy to receive feedback and discuss possible cooperation.
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Всеукраїнський
тижневик
“Реклама на село”
Т.: (057) 712-0135 ф,751-1345,
(067)3910444, (050) 8446020
reknas@ukr.net
www.reknas.com.ua
Всеукраїнський тижневик “Реклама
на село” розповсюджується серед
спеціалістів АПК сходу України, по
всіх великих Агро виставках, нарадах, конференціях.
Тематика газети: аналітика: законодавчі акти, HOBI технології та продукти, реклама.
Передплатний індекс-23071.

Ukrainian weekly
“Reklama na selo”
Т.: (057) 712-0135 ф,751-1345,
(067)3910444, (050) 8446020
reknas@ukr.net
www.reknas.com.ua
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
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Компанія
«Санта-Інжбуд»
Компанія «Санта-Інжбуд» займається монтажем систем опалення та
водопостачання. Якщо вам потрібна установка сантехніки, повний
спектр послуг з монтажу систем
опалення (монтаж теплої підлоги,
газового котла, радіаторов опалення тощо) приватного будинку чи
міської квартири, монтаж водопостачання, монтаж каналізації в приватному будинку - ми все це зробимо швидко, якісно й недорого!
Замовити опалення та водопостачання в компанії «Санта-Інжбуд»
— це означає зробити правильний
вибір. В нашому штаті працють
суто професіонали своєї справи, які
здатні вирішити завдання будь-якої
складності. Потребуєте встановлення опалення, коли вже зробили
ремонт? Наші спеціалісти знайдуть
шлях організації опалення з мінімальним втручання до структури
стін та полів. Інженери «Санта-Інжбуд» розроблять саме для вас унікальне технічне рішення.
Коли є потреба в опаленні та водопостачанні у Києві, до ваших послуг
багато компаній, проте найкращім
вибором з точки зору якості, коштів
та часу буде саме компанія «Санта-Інжбуд». Завдяки досвіду наших
майстрів, монтаж газового котла не
займе багато часу й буде виконаний згідно усіх стандартів безпеки.

Company “TAN”
Tel: +38 0462 67-21-12
Mob: +38 063 4977457
E-mail: ivanchenko_s@mail.ru
http://www.tan.com.ua/en

Компанія
«ТАН», Україна
Tel: +38 0462 67-21-12
Mob: +38 063 4977457
E-mail: ivanchenko_s@mail.ru
http://www.tan.com.ua/
Вас вітає компанія «ТАН», Україна.
Наша компанія була заснована в
1994 році і по сьогоднішній день займається розробкою, виготовленням та автоматизацією обладнання
для олійно-жирової індустрії. Широкий сектр обладнання, виготовленного нашою компанією, використовується на багатьох заводах,
що займаються виготовленням та
переробкою рослинних олій як на
території України, так і в країнах
Європи. Ми пропонуємо комплексні рішення з екстракції, очищення, рафінації, дезодорації та більш
глибокого очищення рослинних
олій. Все обладнання, що виготовляється нашою компанією, сертифіковано. Більш детально з асортиментом нашої продукції ви можете
ознайомитись на нашому сайті
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 .
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ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ
ПИВОВАРІННЯ, НАПОЇВ
ТА СОЛОДОВИРОЩУВАННЯ
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
Національний університет харчових технологій /НУХТ/ сумісно з
ПП «КИЙ-ПИВО»® пропонують для
пивоварної галузі послуги з реконструкції, розробки, виготовлення та
впровадження “під ключ” сучасного
технологічного обладнання та технології пивоваріння, напоїв та солодовирощування для підприємств
любої потужності. Стабільність та
надійність, визнання та багатий
досвід впроваджень, конкурентноспроможність розробок, “ноу-хау”
та гарантійне супроводження.
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TECHNICS AND TECHNOLOGY
OF BREWING, DRINKS AND
MALTING
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
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, “knowhow” and guarantee.

ТОВ “ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ДІМ “УКРІНТЕХ”
61001, пр. Юрія Гагаріна, 20
офіс 2409, Харківська обл.
м. Харків
ukrintech.marketing@gmail.com
066- 639- 64 - 14
Профіль діяльності: Прилади та
обладнання для контролю якості
матеріалів та виробів. Обладнання
для механічних випробувань, металографії, хімічного аналізу, НК та
ТД.
Для дилерів: основні торгові марки,
що експонуються з вказанням країни-постачальника
Adelix(Україна),
SciAps
(США),
MetalPower (Індія), Chennai Metco
(Індія), EFER Endoscopy (Франція),
Optika (Італія), Sonatest (Великобританія), Met Cata (Германия),
Magnaflux
(Великобритания),
Tomelleri Engineering (Італія)

Асоціація
«Укроліяпром»
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
Асоціація «Укроліяпром» - діючий
асоціативний орган, створений для
координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації, активного захисту й лобіювання їхніх інтересів на міжнародному, всеукраїнському й регіональному рівнях.
До асоціації «Укроліяпром» входять
найбільші олійно-жирові підприємства України, Український науково-дослідний інститут олій та жирів
НААН України, Одеська національна академія харчових технологій,
Національний технічний університет „Харківський політехнічний
інститут”, Інформаційно-аналітичні
агентства «АПК-Інформ», «Експерт
Агро», Консалтингове агентство
«УкрАгроКонсалт» та ряд малих підприємств, діяльність яких пов’язана
з виробництвом олійно-жирової
продукції.
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LLC «Pharm-Contact»

ООО «Фарм-Контакт»
ООО «Фарм-Контакт» –молодая динамично развивающаяся компания
постоянно стремимся достичь совершенства во всех своих проектах, создавая системы, работающие
на решение любых задач, таких как
поставки продуктов и предоставления услуг, которые позволят удовлетворить ваши потребности. Мы
гордимся тем, что можем сказать,
что некоторые из наших партнеров чьи продукты мы представляем
признаны лучшими во всем мире.
Наши бренды:

38 | Офіційний каталог

LLC «Pharm-Contact» is a young dynamically developing company constantly
striving to achieve excellence in all its
projects, creating systems that work to
solve any problems, such as supplying
products and providing services that will
satisfy your needs. We are proud to say
that some of our partners whose products we represent are recognized as the
best in the world.

ством з виробництва обладнання,
що об’єднує науково-дослідні роботи, проектування, виготовлення та
монтаж як одне з найбільших підприємств з виробництва зернових
та олійних машин у Китаї площею
100 000 кв.
За 70 років Хенань Хуатай перетворилася на сучасну міжнародну
машинобудівну компанію, яка визнана видатним членом Китайської
асоціації зернових та олійних культур, пройшовши сертифікацію системи якості ISO9001: 2008, компанія
дотримується наукового управління сучасним підприємством, точного виробництва, інновацій та швидкого зростання заслуженого лідера
вітчизняного виробництва зернових та олійних машин.

ТОВ Хенань Хуатай
Зернові та олійні
машини Co.
Олександр Ярош Офіційний
представник компанії Huataі в
Україні
49000,м.Дніпро,
вул.Святослава Хороброго
буд. 44
WhatsApp\Viber: + 380-50-1622744
Тел.: + 380-67-6128533
WeChat: ID: wxid_6qw9y59w5dlw22
e-mail: huatai@ukr.net
ТОВ Хенань Хуатай Зернові та олійні машини Co. була заснована в
1950 році, яка є великим підприєм-

Компанія Huatai Machinery розробила проекти, що включають широкомасштабну попередню обробку та пресування олійних культур,
видобуток олії, проект переробки
олії та фракціонування олії, проект
конвеєрного обладнання, кукурудзяне борошно, крупу, зародкові
фрезерні верстати та лінії з переробки кукурудзи, технологія біодизеля, насіння бавовни, рис, технологія висівок та соєвих білків, лінії
переробки соняшникової олії тощо.
Обладнання Хенань Хуатай продається у понад 30 провінціях та
містах Китаю та експортується до
США, Швеції, Японії, Кореї, Болівії,
Судану, Казахстану, Таджикистану,
Росії, України, Малайзії, Індонезії,
Бангладеш, М’янми, В’єтнаму, Таїланду, Руанда, Нігерія, понад 130
країн та регіонів. Хенан Хуатай
Зернові та олійні машини Co., Ltd
постійно дотримується мети провідного китайського
виробника
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харчових та олійних машин, який
просуває розвиток олійної промисловості.
Huatai перетворилася на масштабну базу з виробництва техніки в
Китаї.
Нові напрямки, що розвива компанія: переробка твердих побутових
відходів, нова технологія по переробкі відходів від тваринництва та
залишків від переробки м’яса.
В 2018 році на Україні в місті Дніпро
було відкрито представництво компанії.
За цей період реалізовано п’ять
проектів в Україні по екстракції соняшника.
Відкривається склад запасних та
швидко зношуваних деталей та цілих вузлів обладнання.
Створена команда професійних
спеціалістів по проектуванню з вводом в експлуатацію, монтажу та ремонту.
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