ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
КОНФЕРЕНЦІЯ
ПЕРЕРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇВ
«ОЛІЙНО ЖИРОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ»
Місце проведення: Національний Комплекс «Експоцентр України»,
павільйон № 4
(м. Київ, вул. Ак. Глушкова, 1)
22 вересня, 2021р.

Дегустація рослинних олій: «Рослинні масла - надійний шлях до здорового
життя», (соняшникова, рапсова, гірчична, лляна, кунжутна, сафлорова)
12.00

Інститут олійних культур
Лупинос Тамара Миколаївна
Виробник олії: Фермерське Господарство «Бірюза АФП»
«Олія соняшникова «Особлива» Паряна і Жаряна»
Письменний Олександр

12.30

«Розвиток галузі «Олійно-жировий комплекс України» «Сучасні технології та
перспективи розвитку олійно жирової промисловості в Україні»
Україна. Чи досягнута межа зростання виробництва Олійних культур.
Доповідач:
Капшук Степан Павлович
Генеральний директор Асоціації «Укроліяпром»
«Практика оптимальной реализации крупномасштабных проектов маслоэкстракционных заводов»

13.00

Доповідач:
Вусик Андрій Андрійович
Заступник генерального директора Myande Group Co, LTD по Росії та країнам
СНД
«Удосконалення сортування проміжних продуктів маслодобичі. Шляхи підвищення ефективності виробництва».

13.30

Доповідач:
Мельник Михаило Митрофанович
ТОВ НВО «Сортувальні машини» Технічний директор
Текст для доповіді підготував Кудрявцев Ігор Миколайович.
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Кава-Брейк
«Комплексні інструментальні рішення для сучасних лабораторій олійно-жирової промисловості»
14.00

Доповідач:
Петрук Лілія Валентинівна
ТОВ «АЛТ Україна»
«Як забезпечити необхідну якість молока на фермах населення»

14.30

-Чому молокозаводи платять за молоко від населення найнижчу ціну
-Структура показників якості молока від населення по Україні
-2024 рік - відмова молокопереробних виробництв від негатункового молока
-Шляхи подолання дефіциту ґатункового молока
Доповідач : Михайло Корилкевич
Засновник, ініціатор проєкту «Сімейні молочні ферми»

15.00

15.30

16.20

16.40

«Обладнання Agilent та методична підтримка АЛСІ-ХРОМ – гарантія ефективності лабораторії».
Доповідач: Довгань Людмила Володимирівна
ТОВ «АЛСІ-ХРОМ менеджер з продажу
«Біогазові станції всіх потужностей для переробки й утилізації всіх відходів
домогосподарств, малих і середніх підприємств АПК промисловості».
Доповідач: Сидорчук Ольга
Директор Компанії «Agrobiogas»
«Технології виробництва олії і жирів»
Компанія «HUM MUHENDISLIK VE TICARET»
«Інновації продуктів харчування для задоволення зростаючого попиту на
продукти Free-From-Food (безглютенові, зернові та безцукрові технології)»
Доповідач: НУХТ
«Стале вирощувуання біомаси на маргінальних землях»

17.00

Доповідач: Роїк Микола Володимирович
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ
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17.20

«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».

17.40

18.00

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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"ПРОЕКТАНТ" - ведущий международный Интернет-ресурс создан проектировщиками для своих
коллег и технических специалистов:
Ежемесячно Интернет-ресурс "ПРОЕКТАНТ" посещает около 525 000 пользователей, которые
совершают более 840 000 просмотров страниц. Ежедневная посещаемость проекта составляет более
18 000 уникальных пользователей.
Наш международный ресурс посещают проектировщики, инженеры, архитекторы, монтажники,
строители и др. технические специалисты. Этим людям будет весьма интересна информация о Вашей
продукции, т.к. зачастую именно от них зависит, какая организация будет привлечена для оказания
тех или иных услуг, какое оборудование будет установлено на том или ином объекте.
www.proektant.org - форумы для проектировщиков Беларуси, России, Украины, Казахстана (14
международных форумов по разным направлениям проектирования)
ЗАДАВАЙТЕ / ПОЛУЧАЙТЕ ответ коллег…
Четырнадцать тематических разделов для общения, поиска информации и ответов на вопросы
Все области проектирования и обширный круг специалистов

www.proektant.by – сайт проектировщиков Беларуси.
www.proektant.ru – сайт проектировщиков России.
www.proektant.kz – сайт проектировщиков Казахстана.
www.proektant.ua – сайт проектировщиков Украины.
Посетив наш портал, проектировщики не только оптимизируют свое время на поиск необходимой
информации, но и получат готовые решения технические электронные документы по оборудованию,
изделиям и материалам с описанием и контактной информацией о производителях и/или
поставщиках. (это каталоги продукции, обзоры продукции, руководства и инструкции по монтажу и
эксплуатации, перечни технических параметров оборудования, изделий, материалов и т.п.)
Предприятиям и организациям предоставляется возможность заявить о себе, своей продукции и
услугах тысячам заинтересованных лиц, найти деловых партнеров, инвесторов и новых клиентов,
попасть в еще готовящиеся проекты.
Сайты несут различную функциональную нагрузку и независимы друг от друга. Однако они
достаточно тесно связаны между собой единой структурой, тематикой, целевой аудиторией,
гиперссылками:
КАТАЛОГ. ПРЕДЛАГАЕТ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ!
оборудование, материалы и изделиями…
НОВОСТИ / СТАТЬИ. ЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ!
о семинарах и выставках, новинках оборудования и технологий…
ИНФО. ИЗУЧАЙТЕ !
Нормативно-правовая информация. Стандарты, типовые серии и ГОСТы…
БИРЖА ТРУДА. ИЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ / РАБОТУ ПРОЕКТИРОВЩИКА!
на бирже труда специализированного ресурса …
Контакты: marketing@proektant.by, marketing@proektant.ru, marketing@proektant.kz,
marketing@proektant.ua, biz@proektant.org

СМАК
ТРАДИЦІЙНОЇ
ВИТРИМКИ
BOUSINAGE
LINE

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ВИКОРИСТАННЮ
Обпалення та момент внесення
L

M

M+

F
Не
рекомендується

Бродіння, витримка

BARRETTES
Шматочки дуба, які використовуються
для додавання напоям смаків і ароматів
дубової витримки в термін до 6 місяців.
Мають універсальне застосування при
виробництві всього спектра напоїв.

CLASSIC
LINE
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ВИКОРИСТАННЮ
Обпалення та момент внесення
L

M

M+

F
Не
рекомендується

Бродіння, витримка

CHIPS
Великі дубові тріски, які використовують в основному на етапах витримки
для додавання напою дубових смаків і
ароматів.
+38 (067) 842 63 73
e-mail: sales@bousinage.com
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«BiLab»
На сегодняшний день основным
видом деятельности испытательной лаборатории (ИЛ) «BiLab» является тестирование показателей
безопасности зерновых, бобовых,
масличных культур и продуктов
их переработки – муки, отрубей,
комбикормов и комбикормового
сырья, масла, жиров растительного
и животного происхождения, сочных кормов, плодоовощных культур и продуктов их переработки.
Лаборатория проводит комплексные исследования сельхоз продукции на соответствие нормативным
документам, как украинским (ДСТУ),
так и международным, в том числе европейским, китайским и др.
Используя современные подходы и
оборудование лаборатория проводит тестирование содержания пестицидов, гербицидов, регуляторов
роста, десикантов, микотоксинов,
полихлорированных
бифенилов
(PCBs), полиароматических углеводородов, фумигантов, токсинов
природного происхождения (госсипола, цианидов и др.) методом жидкостной и газовой хроматографии
с тандемным масс-спектроскопическим детектированием.
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ИЛ аккредитована согласно ДСТУ
ISO/IEC 17025 (№ аттестата 201793 от
27.06.2019) Национальным агентством по аккредитации Украины
(НААУ), которое является ассоциированным членом и подписчиком
двухстороннего соглашения с Европейской кооперацией (ЕА) по аккредитации, а также аффилированным
членом международной кооперации по аккредитации лабораторий (ILAC). ILAC – главный международный орган по аккредитации
лабораторий. Члены ILAC – органы
по аккредитации и их филиалы во
всём мире.
•

•

•

•

Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое обеспечивает точность и
достоверность полученных результатов, позволяет сократить
срок проведения испытаний и
расширить перечень определяемых показателей.
Коллектив испытательной лаборатории состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения широкого спектра исследований зерновых, бобовых,
масличных культур и продуктов их переработки.
В штате сотрудников ИЛ имеются специалисты, которые
имеют большой практический
опыт в хранении и защите растений и зерна.
Достоверность
результатов
испытаний обеспечивается современными подходами и методами.

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.
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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!

•
•

BRON
BRON
компания-разработчик
системы «умный дом» с полным циклом производства в Украине. Экосистема создает неограниченные
возможности по автоматизации
Вашего дома в одном мобильном
приложении.

•

Удаленный доступ к электроприборам (шторы, роллеты, гаражные ворота, вытяжки и т.д.);
уникальный стандарт безопасности пользователей (все данные учетной записи владельца
системы хранятся децентрализовано на персональном хабе
(планшете), а не на сервере
компании;
современные технологии и постоянное развитие;

BRON - делает Ваш Дом комфортным и безопасным.

BRON - это:
Энергосберегающие технологии удаленное управление климатом
нагрев / охлаждение с экономией
потребления до 60%;
•

•
•

•

•
•
•

сертифицирована профессиональная охрана (с возможностью автономного использования)
Система видеонаблюдения (с
интеграцией камер от большинства производителей)
расширенная система безопасности (с оповещения о пожаре, задымленность, загазованность)
Полностью автономная система антипотоп (беспроводная с
функцией контроля состояния
клапана перекрытия воды)
Дистанционное обесточивание
всего помещения
Управление освещением
Цифровой домофон (+ управления аналоговым домофоном с
мобильного приложения)
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EcoXtract®
EcoXtract® is a new bio-based extraction solvent developed by Pennakem, a member of Minafin Group, with
high purity content, >99.9% of 2-methyloxolane, blazing the trail for the replacement of petrochemicals like hexane in oilseeds processing. EcoXtract®
offers an unprecedent business opportunity for the oilseeds
crushing industry :
•
•
•

•

•

Sustainable oilseeds processing with no petrochemicals use and
reduced CO2 footprint
Providing clean-label and hexanefree differentiation in the booming
market of plant-based proteins
Reliable performance consistently
delivered in oil extraction, while
guaranteeing safety in industrial
operations and maintaining high
quality of final products
Solution will likely be considered
organic, hence organic-grade oils
and plant-based proteins can be
manufactured with competitive
offering and high quality
Breakthrough innovation process
enabling a very low bio-solvent
consumption and securing a
competitive offering on the market
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HUM
We as HUM are one of the leading engineering companies in the field of supply
for engineering, equipment and services
to Vegetable Oil & Fats Industries. Our
engineering office is located in Istanbul, and our workshop (manufacturing
equipment) area is located in Izmir, Turkey. HUM Oil and Fats Technologies is
considered among the regular suppliers
to the oil and fats processing in terms
of seed storing, pre-cleaning, crushing,
warm/hot/cold de-hulling, conditioning,
flaking, cooking, mechanical and solvent extracting for oily seeds (soybean,
sunflower, rapeseed, cottonseed, corn,
groundnut, olive etc.), and also chemical
neutralizing, dewaxing, water/acid degumming, bleaching, winterizing, physical and chemical deodorizing for edible
oil and fats. Furthermore, providing also
for auxiliary/utilities services and units,
such as steam boiler, cooling tower, air
compressor, meal/hull pelletizing, meal
grinding,
piping-insulating-electrical
materials,
erection-arrangement-installation-insulation-electrical-test and
start up works/supervising services on
projects. (EPC, EPCI, EPCM, EPIC, FEED)
We have been successfully active in this
field since 1960, also actively working on
greenfield turnkey projects in the region
in Turkey, Ukraine (+7 pieces of prepa-

ration, pressing and solvent extraction
plant), Russian, Moldova, Bulgaria, Romania, Egypt, South Africa Republic,
Tunisia, Albania, especially some countries in EMEA region, and Kazakhstan,
Kirgizstan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Pakistan, Azerbaijan since more than
+30 years serving Vegetable Oil and
Fats Industries and looking for project
opportunities through each country.
Kindly review our website http://www.
hum.com.tr/brosurler-en/ to see further
details about our technology, care and
ability. Our company, HUM, has been
focusing on vegetable oil production
plants for 60 years. It has already been
demonstrated itself to our country and
all over the world in terms of supplying
high quality services, equipments and
with best competition prices. It already
entered to short list among to other
well-known engineering companies, and
won plenty of projects against to them.
Our customers who are trusting and
choosing to HUM in Turkey as well as
many countries have got many advantages due to collaborating with HUM
in any project. Working with HUM ensures manufacturing equipment in high
quality, well promising delivery date of
equipment, top level engineering and
process technology, completing projects
successfully, commissioning assistance
and good relationship, fast and quality
services after commissioning period”

Асоціація KONSORT
38750 Україна
м. Полтава, с. Щербані,
вул. Світла, 3 Б
Контактний телефон
+38 (067) 116-50-25
E-mail : office@konsort.com.ua
Сайт: https://konsort.com.ua/
«KONSORT» —виготовляємо обладнання для автоматизації виробництва (В2В) в таких основних сферах:
логістична, промислова, аграрна,
екологічна. Ми поступово стали лідером ринку та продовжуємо розвиток — постійно в пошуку нових
ідей для росту.
Сьогодні ми відповідаємо європейським стандартам якості (ISO, CE),
співпрацюємо з великими міжнародними компаніями і маємо 22
власних сервісних майданчика по
Україні та 17 закордонних представництв. Попрацюємо разом?
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Association KONSORT
38750 Ukraine
Poltava region, village of Shcherbani
street Svitla 3b
Contact phone numbers
+38 (067) 116-50-25
E-mail : office@konsort.com.ua
Web: https://konsort.com.ua/
“KONSORT”
manufacture
different
equipment for industrial automation
(B2B) in logistics, industrial, agricultural and environmental areas. We have
gradually become a market leader and
we continue our development and constantly look for new ideas for further
growth.
Today we meet European quality standards (ISO, CE), cooperate with large international companies and have 22 own
service sites in Ukraine and 17 foreign
representative offices. Let’s work together!
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Компанія Leprekon
Моб. телефон +380 (63)273 32 74
Компанія Leprekon – мережа яскравих роздрібних магазинів, що пропонують своїм покупцям на розлив
величезний вибір сидрів, на основі
справжнього яблучного соку натурального бродіння, з додаванням
різних ягідних і фруктових соків, а
також унікальних коктейлів, виготовлених на власному виробництві.
Leprekon заснована в 2017 році, має
власне ліцензоване виробництво,
та пропонує Тверезу франшизу
хмільного бізнесу, яка забезпечить
твоє майбутнє.

ка для вантажівок і автоцистерн за
європейським стандартом EFTCO.
На станції встановлено 100% автоматичне обладнання Karcher для
відповідності внутрішньої мийки
цистерн стандартам санітарної безпеки.

MIKO Group

Запрошуємо до співцпраці з надійним і досвіченим партнером в логістиці - MIKO Group. Ми доставляємо стале майбутнє!

miko-transport.com.ua
www.linkedin.com/company/
miko-logistics
info@miko-transport.com.ua
+38 067 657 33 40, +380 67 633 22 31
MIKO Group - український логістичний провайдер. Ми пропонуємо клієнтам комплексні рішення в
міжнародній логістиці різних видів
вантажів. Основна спеціалізація
компанії - перевезення наливних
хімічних та кормових вантажів автомобільним транспортом. Дочірнє
підприємство Cargo Delivery займається доставками решти видів вантажів, в тому числі нестандартних:
з температурним режимом, негабаритних, небезпечних, тощо. Географія перевезень: всі країни Європи
та СНД, також інтермодальні перевезення по всьому світу.
Компанія отримала найвищу оцінку
в регіоні від SQAS, системи оцінки
якості і безпеки від європейської
хімічної промисловості. Крім SQAS,
ми маємо сертифікати GMP+ і ISOPA.
Ми піклуємося про стале майбутнє,
тому розвиваємо напрямок більш
екологічних інтермодальних перевезень і унікальний для всієї України проект вантажної мийки MIKO
Tank&Truck Cleaning Station. Це
єдина в Україні універсальна мий22-24 вересня, 2021 | 27

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;
эл. адрес: 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 співробітників компанії понад 850 осіб, з
яких понад 400 осіб це кваліфіковані фахівці харчової промисловості.
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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.

«OAK & WINE LLC»
Международная
компания
«OAK & WINE LLC», более 20 лет
занимается изготовлением дубовой
клепки для бочек, а с 2014 года
начала
производство
дубовой
альтернативы
под
торговой
маркой «Bousinage» .
Сегодня
продукция
«Bousinage»
используется
производителями
алкогольных
напитков
во
многих странах мира. Дубовая
альтернатива нашего компании
изготавливается по эксклюзивной,
запатентованной
технологии
“PROCESS
DE
BOUSINAGE”,
которая является результатом
многолетних
исследований
и
научных
испытаний.
Данная
методика обжига дубовых планок
позволяет сохранить все качества
натурального
дуба,
благодаря
чему напитки имеют абсолютно
идентичные
органолептические
показатели,
как
и
напитки,
выдержаны в дубовых бочках.

THE SCHLETTER GROUP
www.schletter-group.com
Your strong Partner for Solar Mounting
Systems
The Schletter Group is one of the world’s
leading manufacturers of solar mounting systems. We develop and manufacture mounting solutions made of Aluminium and steel for solar farms, flat
roofs and pitched roofs. Our sophisticated solutions deliver supreme quality and
durability – wherever the sun shines.

Мы уверены, что использования
нашей продукции позволяющий
значительно повысить качество
алкогольной продукции и при этом
снизить себестоимость выдержки
до 10 раз за счет отказа от
использования новых дубовых бочек
и сокращения времени выдержки.
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Surge Social
https://surge-social.com
“Surge Social will bring your guests back
again and again!

Surge Social
https://surge-social.com
“Surge Social буде повертати ваших
гостей знову і знову!
Платформа для Wi-Fi маркетингу,
яку використовують світові лідери фаст-фуду такі як Mcdonalds або
Burger King тепер доступна навіть
для маленьких кав’ярень.
Реклама в реальному часі і підтримання зв’язку після відвідування з
вашими гостями, аналітика, аудиторії для реклами в соціальних мережах і інтернеті, інтеграція з системами обліку, програми лояльності, а
також багато іншого - все це з Surge
Social”
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The marketing platform used by global fast-food leaders like McDonalds or
Burger King is now available even for
small coffee shops.
Real-time advertising and post-visit communication with your guests, analytics,
audiences for advertising on social networks and the Internet, integration with
accounting systems, loyalty programs,
and much more - all with Surge Social

VetterTec
Headoffice:
VetterTec GmbH
Leipziger Str. 104 – 108
34123 Kassel
Germany

VetterTec
Головний офіс:
VetterTec GmbH
Leipziger Str. 104–108
34123 Kassel
Germany (Німеччина)
Тел.:
+49 561 50019-0
Факс: +49 561 5001940
Ел. пошта:
info@vettertec.com
Веб-сайт:
https://www.vettertec.com
Головний виконавчий директор: Томас Хольст (Thomas Holst)

Tel.
+49 561 50019-0
Fax
+49 561 5001940
E-Mail: info@vettertec.com
Web:
https://www.vettertec.com
Managing Director: Thomas Holst
Passionate manufacturer with 90 years
of experience. VetterTec is an expert in
developing and supplying solutions for
industrial drying and dewatering. Our
dryers include pneumatic flash and ring
dryers, tube bundle dryers and spray
dryers. Furthermore, we offer special
designed conditioners, coolers, desolventizers and screw presses with customized features.

90 років досвіду успішних систем
сушіння. Компанія VetterTec — це
експерт у сфері розробки й постачання промислового обладнання
для сушіння і зневоднення. Ми виготовляємо пневматичні кільцеві
й циркуляційні сушарки, а також
трубчасті й розпилювальні сушарки. Крім того, ми пропонуємо спеціальні кондиціонери, охолоджувачі,
обладнання для видалення розчинників і шнекові преси, виготовлені
на замовлення.
90 років досвіду успішних систем
сушіння
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АГРІКОН
Zhengzhou Dingsheng Machine
Manufacturing Co., Ltd
Email:
company@dingmachinery.com
Tel: 0086-371-86502067
Whatsapp: +86-13703926330
Wechat: 137039262330
Address: 100M East from the
crossings of Jinjiang Road and
Huaiyang Road, Shangjie District,
Zhengzhou City, China
PRODUCTS
•
•
•
•
•
•
•

Oil Press
Pretreatment Equipment
Solvent Extraction Equipment
Crude Oil Refining Equipment
Fractionation/Winterizing/
Dewaxing Equipment
Oil Making Production Line
Oil
Seeds
Deep
Processing
Production Line
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www.agricom.com.ua
inbox@agricon.com.ua
+38 067 419 68 83
+38 068 105 82 77
пр.С.Бандери,63,офіс 7
м.Тернопіль,Україна 46011
•
•
•
•
•
•
•

Проектування та супроводження проектів;
Будівництво агропромислових
комплексів;
Обладнання для елеваторних
комплексів;
Аспірація та вентиляція;
Монтаж обладнання;
Обслуговування та комплектуючі.

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

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

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.

Ми надаємо повний цикл послуг у
секторі біогазового виробництва:

Компанія реалізує проекти біогазових станцій всіх потужностей, для
переробки й утилізації органічних
відходів домогосподарств, малих
і середніх підприємств АПК й промисловості.

•

Наші продукти і послуги
•
•
•
•

Повний цикл робіт – Біогазова
станція «під ключ»
Гнучке планування проекту,
орієнтоване на вимоги замовника
Комплексне управління проектом
Своєчасна реалізація та ефективна експлуатація

•
•
•
•
•

•

Консалтинг
Лабораторні дослідження сировини
Контроль якості сировини
Аналіз потенціалу сировини до
біогазового виробництва
Технічні висновки щодо оптимізації процесів й устаткування
біогазових станцій
Перегляд технологічних рішень на реалізованих біогазових станціях
Модернізаційні заходи на реалізованих біогазових станціях

Компанія «АгроБіогаз» – ваш безумовний помічник у впровадженні
та супроводі біогазових технологіях
найвищої якості на роки!
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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.
AgroBiogas team ensures full scale of
works – from design and planning to operation of biogas plant!
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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!

ТОВ «АЛТ Україна Лтд»

Агроринок
Херсонщини
https://agrorynok.com.ua/
Купівля та продаж зерна, насіння,
овочів, фруктів, сільгосптехніки,
добрив, сільгоспхімії, обладнання
та матеріалів для с / г; дошка оголошень; каталог підприємств; торгові майданчики по зерну, олійним
і продуктам харчування; статті по
агротематиці.

Київ,
вул. митрополита
Андрея Шептицького, 4
Тел.:+38 044 492-72-70
chromatography@alt.ua
spectroscopy@alt.ua
ТОВ «АЛТ Україна Лтд» - лідер на
ринку комплексних рішень для лабораторій будь-якої спеціалізації.
З 2008 року компанія забезпечує
сучасним обладнанням лабораторії в таких галузях як харчова промисловість, охорона здоров’я, екологія та багато інших. «АЛТ Україна
Лтд» пропонує обладнання преміум класу від світових лідерів галузі,
забезпечує сервісну та методичну
підтримку, постачає витратні матеріали та проводить навчання користувачів. Багаторічний досвід та
сотні реалізованих проектів по всій
Україні дають користувачам впевненість в високій якості та надійності рішень, що вони отримують.
Бренди, які представляє: Thermo
Fisher Scientific, Analytik Jena, Oxford
Instruments, Gerstel, LCTech, Biostep,
MACHEREY-NAGEL,
Hitachi HighTech, Horiba
Новинки, які будуть на виставці:
Газовий хроматограф Trace 1310
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Фермерське
Господарство
«Бірюза АФП»
Письменний Олександр
Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Озерне
Тел.+38 097 498 95 50
E-mail: biruzaafp@gmail.com

Асоціація
«Укроліяпром»
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Б. Грінченка, 1
+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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Виробник олії ФГ «Бірюза АФП»
Олія соняшникова «Особлива» Паряна і Жаряна»

Ми хочемо аби кожен, хто спробує пиво «Волинський Бровар»,
розділив нашу пристрасть і оригінальність, розпочавши серйозний
пошук смакових відчуттів в бокалі
з золотою короною піни і, таким
чином, приєднався до великої армії
крафтолюбителів.

Компанія
«Волинський Бровар»
Компанія «Волинський Бровар» - є
виробником крафтового пива та
сидрів ТМ Волинський Бровар та
ТМ MIKKI BREW. Пивоварня знаходиться в містечку Березне, що на
Рівненщині. Використовуючи власне професійне обладнання, ми варимо пиво з грудня 2014 року.
Нашою метою є відновлення благородності пива, його унікального
смаку і поваги, на яку воно заслуговує. Колектив пивоварні щодня
робить максимум зусиль для того,
аби донести багатий світ смаків і
класичних стилів до Вас, шановний
поціновувачу.
Серцем «Волинського Бровара» є
комплекс варильного обладнання,
яке нам виготовили
словацькі фахівці заводу « Blonder
Beer» та резервуари бродіння ЦКТ,
де пиво бродить та дозріває протягом двадцяти - тридцяти днів. Варто
зазначити, що пивоварня має власне обладнання для наливу пива в
склопляшки , ж/б. та кег-бочки.
Прагнучи досконалості при створенні нашого пива, ми використовуємо найкращу сировину та традиційні методи пивоваріння.
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•
•
•
•

Свинокомплекс в с.Ватажкове;
БГУ 12 МВт в м.Ладижин;
БГУ 2,4 МВт в с.Соколів;
Завод деревообробки в м.Городок.

Будемо раді бачити Вас в числі наших клієнтів.

ТОВ «Вольф систем»
01030 Київ, Україна,
вул. Івана Франка, 40Б
Тел./Факс: +38-044-500-48-79
ТОВ «Вольф систем» є дочірнею
компанією корпорації WOLF System,
яка має 50-ти річну історію. В Україні ТОВ «Вольф Систем» працює з
2012 року.
Основні напрями діяльності компанії:
•

•

•

Будівництво досконалих агрокомплексів з використанням
сучасних екологічних енергоефективних технологій;
Будівництво біогазових станцій,
водоочисних комплексів, комплексів зберігання зерна, силосних башт з використанням
залізобетонних конструкцій й
найсучасніших технологічних
методик, з використанням унікального
запатентованного
обладнання власного виробництва;
Власне виробництво металевих та дерев‘яних конструкцій
для будівництва найскладніших
конструктивних елементів фермерського комплексу.

Деякі з реалізованих проектів в
Україні:
•

БГУ 1,5 МВт в м.Волноваха;
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Якість гарантує успіх!

TOV «Wolf system»
TOV «Wolf system» is a daughter company of the corporation WOLF System,
which has 50 years of history. In Ukraine,
TOV «Wolf System» working since 2012.
The main activities of the company:
•
•

•

Construction of modern agricultural
complexes with the use of ecological
energy efficient technologies;
Construction of biogas stations,
water treatment complexes, grain
storage complexes, silo towers
with the use of reinforced concrete
structures and the most modern
technological methods, with the use
of unique patented equipment of
own production;
Own production of metal and
wooden
structures
for
the
construction of the most difficult
complex structural elements of the
farm complex.

Some of the implemented projects in
Ukraine:
•
•
•
•

Biogas Plant 1.5 MW in Volnovaha
(Donetzk Region);
Pig farm in Vatazhkove (Poltava
Region);
Biogas Plant 12 MW in Ladyzhin
(Vinnitza Region);
Biogas Plant 2.4 MW in Sokoliv
(Ternopol Region);

•

Woodworking Plant in Gorodok
(Rivne Region).

We will be glad to see you among our
clients.
Quality guarantees success!

“Вчасно.Каса”
“Вчасно.Каса” — це програмний
РРО для реєстрації та видачі чеків
швидко та доступно. Встановлюється на комп’ютер, планшет або
смартфон чи інтегрується з обліковою системою компанії. Покупець
оплачує товар чи послугу, продавець оформлює замовлення у звичній для себе програмі. Є можливість
відправляти чек клиєнту в будьякий месенджер, на email, в SMS
або в мобільний додаток.
Сервіс дає більше гнучкості при відкритті нових магазинів чи розширенні існуючих. Адже встановити
“Вчасно.Касу” в 2-3 рази дешевше,
ніж традиційні касові апарати.
До 300 чеків на місяць можна видавати безкоштовно.
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Vchasno.Kasa
Vchasno.Kasa — it is a software for registration and issuance of checks quickly and easily. Installed on a computer,
tablet or smartphone or integrated with
the company’s accounting system. The
buyer pays for the product or service,
the seller places the order in the usual
program. It is possible to send a check to
the client in any messenger, by email, in
SMS or in a mobile application.
The service gives more flexibility when
opening new stores or expanding existing ones. To install Vchasno.Kasa is 2-3
times cheaper than traditional cash registers.
Up to 300 checks per month can be issued free of charge.

“Вчасно.POS”
“Вчасно.POS” — хмарний сервіс для
автоматизації продажів та складського обліку, управління бізнесом
на відстані. Включає робоче місце
продавця/ касира та ПРРО “Вчасно.
Каса”.
Дає можливість керувати всіма процесами бізнесу в одному сервісі.
Підходить для торгівлі та сфери послуг різного розміру: від однієї точки до мережі. Має інтеграцію з 1С та
з маркетплейсом Prom.ua.
Продавцям не потрібно вести облік
залишків товарів, все відбувається в
додатку в момент проведення продажу.
Ідеально підходить для здійснення
продажів з кур’єрською доставкою.
Одного пристрою “ 3в1” достатньо
для: проведення продажу, видачі
чеків, приймання оплати при доставці товару.
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Vchasno.POS
Vchasno.POS — it is a cloud service for
sales automation and warehousing, remote business management. Includes
the workplace of the seller / cashier and
the software for registration and issuance of checks Vchasno.Kasa.
It gives the opportunity to manage all
business processes in one service. It is
suitable for trade and services of various sizes: from one point to the network.
It has integration with 1C and with the
Prom.ua marketplace.
Sellers do not need to keep records of
balances of goods, everything happens
in the application at the time of sale.
Ideal for sales with courier delivery. One
device «3in1» is enough for: selling, issuing checks, accepting payment for delivery of goods.

Д.ЭНЕРДЖИ
Украина, г. Николаев, ул. 28-й
Армии, 9Б
Телефон: 067 995 10 96
E-mail: sales@denerdy.com.ua
Веб-сайт: denergy.com.ua
Д.ЭНЕРДЖИ - надежный партнер
Вашего бизнеса!
Д.ЭНЕРДЖИ
—
инжинирингово-производственная
компания,
которая специализируется на комплексных решениях по мультикультурным заводам, маслоэкстракционным цехам, оборудовании и
запчастях для масложировой отрасли. Компания предоставляет полный спектр услуг — от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию, с последующим сервисным
гарантийным и послегарантийным
обслуживанием.
Продукция компании:
•
•
•
•
•

Линии прессования
Линии экстракции
Линии гидратации и сушки
гидрофуза
Линии рафинирования масла
Автоматизация производства

Отдельные узлы и агрегаты:
•
•

экстракторы
маслопресса производительностью от 60 до 1000 тонн/сутки
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•
•
•
•
•
•
•

модернизация всех видов прессов для увеличения производительности до 40%
жаровни диаметром 2000-5000
мм, 3-6-11 чанные
тостеры для удаления растворителя, сушки и охлаждения
шрота
кожухотрубные
теплообменные аппараты
вертикальные напорные фильтры, площадью от 6 до 60 м2
скребковые и шнековые транспортеры
запчасти к выпускаемой продукции
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Десмет Баллестра Груп
Десмет Баллестра Груп, Бельгия, является мировым лидером в разработке, инжиниринге и поставке
технологий,
перерабатывающих
установок и запатентованного оборудования для масложировой отрасли - от подготовки масличных семян, прессования и экстракции до
установок по переработке масла,
включая рафинацию и модификацию жиров, а также в сфере олеохимии и биодизеля, моющих средств,
ПАВов, химреагентов и мыла.

Ізобаричні наливні машини РА-2,
РА-4, РА-6, РА-8
Обладнання для
кроненпробкою

закупорювання

Установка етикетування
(настільна)

ТОВ «ЕМСІТІ КОМПАНІ»
Україна, м. Київ,
проспект Степана Бандери,21
www.mct.company

пляшок

4.
Виробництво і продаж
пластикових харчових контейнерів

1. Виробляє та постачає з 2015 року
на ринок України та Європи ПЕТ
кеги ємністю 30 л та 20 л з фітингом
«А», «М» та «S», які використовується для газованих та слабогазованих
напоїв. Для зручності експлуатації,
транспортування та складування
ПЕТ кег пропонується в картонному
коробі або складською гібридною
системою.
2. Спеціалізується на виконанні індивідуальних замовлень по модернізації, переоснащенні, організації
виробництва з «нуля», поставкою
нового чи використаного обладнання, програма «Трейд-ін» для
водного та пивного напрямків.
Роботизація та модернізація ліній
бутильованої води.
Поставка, запуск і технічна підтримка обладнання для бутилювання
чистої питної води. Обслуговування поточних потреб підприємств
у витратних матеріалах (бутлях,
пробках, термоковпачках, кулерах,
помпах).
3. Виробляє та постачає ручне
обладнання розливу напоїв для
крафтових виробників:
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MCT COMPANY LLC
Ukraine, Kyiv, 21 Stepana Bandera
Avenue http://www.mct.company/en
1. Produces and supplies to the market
of Ukraine and Europe since 2015 PET
kegs with a capacity of 30 liters and
20 liters with fittings «A», «M» and «S»,
which are used for carbonated and carbonated beverages. For convenience of
operation, transportation and storage
of PET keg is offered in a cardboard box
or a warehouse hybrid system.
2. Specializes in the execution of individual orders for modernization, re-equipment, organization of production from
scratch, supply of new or used equipment, «Trade-in» program for water
and beer businesses. Motorization and
modernization of bottled water lines.
Supply, start-up and technical support
of equipment for bottling clean drinking
water. Servicing the current needs of enterprises in consumables (bottles, caps,
heat shrinkable labels, coolers, pumps).
3. Produces and supplies manual beverage bottling equipment for craft producers:
Isobaric filling machines PA-2, PA-4, PA6, PA-8
Equipment for sealing with a crown
stopper
Installation of labeling of bottles (desktop)
4. Production and sale of plastic food
containers
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ТОВ «ІЛМАКС ТЕРМ»
Київ 02099
вулиця Бориспільська, 9, 203
+380980693800 +380505039986
ilmaxterm@gmail.com
ilmax.com.ua/
www.facebook.com/ilmax.ua
www.instagram.com/ilmaxbbq/
Сушильне обладнання для харчової
промисловості, агропідприємств та
фармації.
Сушильні камери для cушіння овочів та фруктів, лікарських трав, м’яса та риби.
Теплове обладнання для опалення
промислових приміщень. Парогенератори для обробки трав, тютюну та підтримки вологості в приміщенні.

LLC «ILMAX TERM»
Kyiv 02099 str.Borispilska, 9 , 203
+380980693800 +380505039986
ilmaxterm@gmail.com
ilmax.com.ua/
www.facebook.com/ilmax.ua
www.instagram.com/ilmaxbbq/
Drying equipment for the food industry,
agricultural enterprises and pharmacy.
Drying chambers for drying vegetables
and fruits, medicinal herbs, meat and
fish.
Thermal equipment for heating industrial premises. Steam generators for processing herbs, tobacco and maintaining
humidity in the room

ООО «Индастриал
ВАКУУМ»
04112, г. Киев,
ул. М. Василенко, 2
+38 (095) 270-70-00
info @ ivacuum. com. ua
www. ivacuum. com. ua
www. ivacuum. in. ua
Компания ИНДАСТРИАЛ ВАКУУМ
специализируется на подборе и
поставке энергоэффективного вакуумного оборудования и воздуходувок и обеспечивает гарантийное
и сервисное обслуживание этого
оборудования для клиентов, работающих в различных отраслях промышленности, исследовательских
и научных организациях и хотят
получить надежное оборудование
по доступным ценам.
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Інститут олійних
культур Національної
академії аграрних наук
України
Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук
України
Адреса: вул. Інститутська, 1,
с. Сонячне,Запорізький р-н,
Запорізька обл., 69093
Тел./факс:
(061) 223-99-50 (приймальня)
Тел.: (061) 223-99-99 (приймальня)
E-mail: iocnaas@gmail.com
З питань придбання насіннєвого
матеріалу звертатись у сектор
реалізації наукових розробок:
Тел./факс: (061) 223-99-59;
223-99-75
E-mail: 2239959m@gmail.com
Лупинос Тамара Миколаївна,
моб. тел.: 066-891-76-10;
096-675-92-25
Михайлова Ірина Миколаївна,
моб. тел.: 096-611-30-40;
050-78-86-111
Сеник Руслана Володимирівна,
моб.: 097-359-11-25; 095-886-47-74
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.
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Інститут олійних культур НААН це:
високоякісне насіння сортів і гібридів соняшнику, сої, гірчиці озимої та
ярої, ріпаку озимого та ярого, льону
олійного;
•
•
•

•

малопоширені олійні культури:
рижій, кунжут, сафлор, рицина;
безгербіцидні й сучасні технології 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.
Наш насіннєвий матеріал і науковий супровід - Ваша фінансова стабільність, високі врожаї й упевненість у майбутньому!

Навчальний процес і наукові дослідження в Інституті забезпечують
висококваліфіковані науково-педагогічні та педагогічні працівники,
переможці Державних та закордонних грантових програм.

КИЇВСЬКИЙ
КООПЕРАТИВНИЙ
ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І
ПРАВА
Україна, 03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, 18
тел.: (044) 258-20-29
моб.: (067) 505-32-60,
(093) 700-54-57
e-mail: rector@kkibp.edu.ua
www.kkibp.edu.ua
Київський кооперативний інститут
бізнесу і права (ККІБП), який є правонаступником першого в Україні
вищого навчального закладу системи споживчої кооперації — Українського Кооперативного Інституту
ім. М.І.Туган-Барановського, відкритого ще в січні 1920 року.

ККІБП здійснює підготовку фахівців
за освітньо-кваліфікаційними рівнями та освітніми ступенями “Кваліфікований робітник”, “Молодший
спеціаліст”, “Бакалавр”, “Магістр” за
спеціальностями: “Комп’ютерна інженерія”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Фінанси,
банківська справа та страхування”,
“Облік і оподаткування”, “Готельно-ресторанна справа”, “Харчові
технології”, “Маркетинг”, “Економіка”, “Право”.
Викладачі і студенти беруть участь
у спільних наукових програмах, які
здійснюються згідно з угодами про
співпрацю з провідними навчальними закладами та науковими інституціями Канади, Австрії, Польщі,
Росії, Болгарії, Македонії, Румунії,
Чехії та інших країн.
У 2017 році ККІБП ввійшов в Асоціацію лідерів-університетів в інтересах сталого майбутнього.

Місія ККІБП полягає у здійсненні
вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення
та підготовку конкурентних фахівців європейського і світового рівня
інтелектуального та особистісного
розвитку.
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KYIV COOPERATIVE INSTITUTE
OF BUSINESS AND LAW
18 Lomonosova Str., UA-03022 Kyiv,
Ukraine
tel.: +38 044 258 20 29
mob.: +38 067 505 32 60,
093 700 54 57
e-mail: rector@kkibp.edu.ua
www.kkibp.edu.ua
Kyiv Cooperative Institute of Business
and Law is the assignee of Ukraine’s first
institution of higher education system
of consumer cooperatives — Ukrainian
Cooperative Institute of M.I. Tuhan-Baranovskyi opened in January 1920.
It is the Institute’s Mission to contribute to the development of the society
by means of the scientific research, the
generation and the dissemination of
the new knowledge, and the training of
competitive specialists due to European and world intellectual and personal
development. Educational process and
scientific research at the Institute are
provided highly qualified scientific and
educational and pedagogical workers,
winners of State and foreign grant programs.
Teachers and students participating
in joint research programs carried out
under the cooperation agreement with
leading universities and research institutions in Canada, Austria, Poland, Russia, Bulgaria, Macedonia, Romania, the
Czech Republic and other countries.
In 2017 Kyiv Cooperative Institute of
Business and Law became a member
the Association of University Leaders for
a Sustainable Future (ULSF) and as a signatory of the Talloires Declaration.
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КОМПАСС Україна,
ПрАТ
а/c 3122 м.Харків 61072 Україна
+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
P.O. box 3122, Kharkiv, 61072,
Ukraine
+380 (67) 571-62-31
office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

Компанія FuseFoods

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

–

https://fusefoods.ua/
Компанія FuseFoods виробляє готові до споживання страви тривалого
зберігання, які не містять консервантів, мають високі смакові характеристики та створені для людей,
які хочуть смачно та комфортно
харчуватися, де б вони не були.
FuseFoods – це страви, які зручно
взяти з собою на природу, рибалку,
полювання чи в туристичну подорож. Їх можливо міксувати на свій
смак, отримуючи натуральний та
повноцінний раціон в подорожі,
або обирати готові повноцінні обіди.
Виробляються у найзручнішому
м’якому форм-факторі. Мають невелику вагу упаковки, зручні при пакуванні в подорож.
Продукти FuseFoods, створені руками ветеранів АТО, відповідають світовим стандартам якості та готові
до використання!
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FuseFoods
https://fusefoods.ua/
FuseFoods
produces
ready-to-eat
long-storage dishes that do not contain
food preservation, have high taste characteristics and are aimed at people who
want to eat deliciously and comfortably
wherever they are.
FuseFoods are dishes that are convenient to take with you on nature, fishing,
hunting or on a tourist trip. It is possible
to mix them to your taste, getting a natural and complete full ration on the go,
or choose ready-made full lunches.
Produced in the most comfortable soft
form factor. They have a light weight
packaging, convenient when packing for
travel.
FuseFoods products, created by ATO veterans, satisfy world quality standards
and are ready to use!
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ТМ «Мед Карпат®»
тел: 0685317690, о974605891,
0956116833
Папп Виктор Васильевич.
http://medkarpat.com/
Чистопородні карпатські бджоли –
перлина Закарпаття. ТМ «Мед Карпат®» – лідер у виробництві продуктів бджільництва, що дарують
людям бадьорість, міцне здоров’я
та довголіття. Унікальність виробництва полягає в поєднанні сучасної промислової пасіки , що розташована в передгірній та гірській
місцевості українських Карпат, де
утримують високопродуктивні чистопородні карпатські бджоли типу
«Синевир» і поглибленої переробки
продуктів бджільництва на власній
виробничій базі. Використовуючи
оригінальні технології та рецептури на сучасному обладнанні наші
фахівці виготовляють понад 60 найменувань продукції.

ТОВ
“Механозбиральний
універсальний завод”
ТОВ “Механозбиральний універсальний завод” займається розробкою, виготовленям, монтажем
обладнання для виробництва олії
шляхом пресування, холодного віджиму, екстракції. Виконуємо повну
комплектацію заводів обладнанням
власного виробництва: очисним,
насінєвійним,
насінєрушальним,
влаготепловим пресуванням, транспортувальним.
Механозбиральний універсальний завод здійснює
проектування нового виробництва,
шеф-монтаж, гарантійне та післягарантійне обслуговування.

LLC “Mekhanozbyralnyi
universalnyi zavod”
LLC “Mekhanozbyralnyi universalnyi
zavod” is engaged in the development,
manufacture, installation of equipment
for oil production by pressing, cold
pressing, extraction. We carry out a complete set of plants with the equipment
of own production: cleaning, seed-wafare, seed-destroying, moisture-thermal
pressing, transporting. The Mekhanozbyralnyi universalnyi zavod designs new
production, chief installation, warranty
and post-warranty service.

Компанія ТОВ
«ДМЗ МІЛЄСТАУКРАЇНА»
Компанія ТОВ «ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА» здійснює повний комплекс робіт з проектування, виготовлення,
постачання, монтажу та обв’язки
обладнання з нержавіючої сталі. А
також забезпечує сервісне обслуговування як на гарантійному, так і на
післягарантійному терміні.
Крім того, підприємство надає послуги з ремонту, реконструкції та
модернізації існуючого обладнання. Ретельна перевірка і контроль
якості на всіх етапах виробництва
дозволяє нам бути впевненими в
надійності та довговічності наших
виробів.
Працюючи з компанією ТОВ «ДМЗ
МІЛЄСТА-УКРАЇНА» Ви отримуєте
якість та впевненість у Вашому бізнесі.
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MILESTA Company
MILESTA Company carries out a full
range of works at the design, manufacture, supply, installation and piping of
stainless steel equipment. Professional
guarantee and post-guarantee service is
provided as well.
Moreover company provides services for
repair, reconstruction and modernization of existing customer’s equipment.
Careful inspection and quality control at
all stages of production allows us to be
confident in the reliability and durability
of our products and equipment.
Working with Milesta company you get
outstanding quality and confidence in
your business.

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
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПИВОВАРІННЯ, НАПОЇВ ТА СОЛОДОВИРОЩУВАННЯ
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.

ОЛІЯТОРГ
ОЛІЯТОРГ – це група компаній, що
займається переробкою соняшникового насіння, логістичними послугами, виробництвом, торгівлею
та експортом сирої та рафінованої
соняшникової олії, соняшникової
макухи та соняшникової лузги ще з
1991 року. Вся продукція представлена у стандартному та органічному асортименті.
Наш завод, що переробляє соняшникове насіння, з річною потужністю 72 000 тон переробки насіння,
розташований в Миколаївській області і є роботодавцем для близько
150 працівників, що спеціалізуються в харчовій промисловості. Виробничий процес організований
по технології двоступеневого пресування без використання додаткових хімікатів для виробництва.
Технологи заводу та власна лабораторія забезпечують високу якість
нашого продукту.
Торгові
представництва
Групи
«Оліяторг»: ТОВ «Кривоозерський
Олійний Завод Органік» в м. Київ
(Україна), та ТОВ «Оліяторг» в м.
Таллінн (Естонія);
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Виробничі потужності Групи «Оліяторг»: ТОВ «Кривоозерський комбікормовий завод» в смт. Криве Озеро, Миколаївська область (Україна).
У 2017 році були модернізовані виробничі потужності, і до сьогодні ми
є одними з провідних українських
виробників та експортерів пресової соняшникової олії та макухи.
Протягом багатьох років ми успішно відвантажуємо нашу продукцію
таким компаніями як ADM, COFCO,
CARGILL, WILMAR, AAK та багатьом
іншими міжнародними компаніями.
Наша компанія сертифікована та
дотримується стандартів якості ISO
22000, GMP+, ЄС Органік,
USDA
- NOP Органік, Bio Suisse, Халял,
Кошер.

OLIYATORG
OLIYATORG is the group of companies
which provides processing of sunflower
seeds, logistic service, production, trading and exporting crude and refined
sunflower oil, sunflower cake, and sunflower husk since 1991. All the products
are represented in conventional and organic range.
Our Sunflower processing plant with
capacity in 72 000 ton of Sunflower
seeds per annum is placing in Mykolaiv
region and is the employer of around
150 people specializing in food industry.
Production process arranged via twostage pressing technology without extra
chemicals to be involved in production.
Our plant technologists and in-house
Laboratory ensure high quality of our
products.
The trading business units of Oliyatorg
Group: Kryvoosersk’ii Oliynii Zavod Organic LLC in Kyiv (Ukraine) and Oliyatorg
OÜ in Tallin (Estonia).
The production business unit of Oliyatorg Group: Kryvoosers’kii Kombikormovyi Zavod LLC in Kryve Ozero, Mykolaiv region (Ukraine).
In 2017 production facilities were modernized and up to nowadays we are
one of the main Ukrainian producers
and exporter of pressed sunflower oil
and sunflower cake. During many years
we successfully supply our products to
ADM, COFCO, CARGILL, WILMAR, AAK
and plenty others international companies.
Our company is certified and adheres
standards of: ISO 22000, GMP+, EU ORGANIC, USDA - NOP Organic and Bio Suisse, Halal and Kosher
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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
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the circle of their partners on the
service market.
Bulletin has free distribution:
1. By the Direct Mail across all Ukraine
to cargoowners firms, business
centres, wholesale basises, motor
transporting companies, forwarder
firms.
2. It’s making to order of leaders of
exporter and importer firms, who is
interested in own cargo transporting.
3. It’s making to order of leaders of
enterprises of motor transports.
4. On international, national and
universal exhibitions.
General informations: format B5 (168
x 224 millimetres), volume – 76-80
pages, circulation - 15000 copies.
Periodicity:
Bulletin – quarterly edition.
Special edition – every month.
Electronic edition - two times on a
month.
Published since 2001.
SUBSCRIPTION INDEX 99858

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.

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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“DESIGNER”

“ПРОЕКТАНТ”
E-mail:
marketing@proektant.by,
marketing@proektant.ru,
marketing@proektant.kz,
marketing@proektant.ua,
biz@proektant.org
“ПРОЕКТАНТ” - ведущий международный Интернет-ресурс создан
проектировщиками для своих коллег и технических специалистов:

E-mail:
marketing@proektant.by,
marketing@proektant.ru,
marketing@proektant.kz,
marketing@proektant.ua,
biz@proektant.org
“DESIGNER” is a leading international
online resource created by the designers
to their colleagues and technical specialists:
Monthly online resource “DESIGNER” is
visited by approximately 525 000 of users who make more than 840 000 page
views. Daily attendance of the project
amounts to more than 18,000 unique
users.

Ежемесячно Интернет-ресурс “ПРОЕКТАНТ” посещает около 525 000
пользователей, которые совершают более 840 000 просмотров страниц. Ежедневная посещаемость
проекта составляет более 18 000
уникальных пользователей.

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

www.proektant.org - форумы для
проектировщиков Беларуси, России, Украины, Казахстана (14 международных форумов по разным
направлениям проектирования)

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

www.proektant.by – сайт проектировщиков Беларуси.

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

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

www.proektant.ru – сайт проектировщиков России.
www.proektant.kz – сайт проектировщиков Казахстана.
www.proektant.ua – сайт проектировщиков Украины.
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ПП «Профіком»
79021 м. Львів вул. Кульпарківська 93, офіс 117, тел.
(032)2924404, 0676728774
profikom@ukr.net www.kaiteki.
com.ua www.profikom.com.ua
ПП «Профіком» - офіційний представник теплових насосів (повітря-вода) Fuji Kaiteki на території
України. Виробництво налагоджено фірмою Kostecka.s.o.на території
Чеської республіки.
За основу взято зовнішній блок
від японського виробника Fuji
(Fujitsu),а внутрішній власна розробка.
Тепловий насос FUJI KAITEKI - це
безпечне, комфортне та ефективне рішення для підігріву води для
теплої підлоги, низькотемпературних радіаторів або фанкойлів та
для нагріву споживчої води. Він належить до групи теплових насосів
повітря-вода, де тепловий насос забирає тепло із зовнішнього повітря
і економно використовує його для
нагрівання води для опалення або
ГВП. Таким чином, економія може
сягати до 75%.

«Рига Хліб»
Обирайте смачний та корисний
хліб для вашої родини вже сьогодні.
«Рига Хліб» - завод, на якому продукція випікається без дріжджів на
живій заквасці. В складі хліба лише
натуральні продукти.
«Рига Хліб» - це смак справжнього житнього хлібу та величезний
асортимент продукції. Пшеничний,
житній, з насіння, сухофруктами будь-який смак для того, аби кожен
знайшов щось для себе.
А ще хліб випікається на живій заквасці, тому він в рази корисніший.
Обирайте найкраще для себе та
своїх дітей!
«Рига Хліб» - завод, на якому хліб
виробляється за технологіями майстрів свого ремесла, а керує цим
процесом технолог європейського
рівня Дзінтар Калниньш.
Пекарі випікають з любов’ю кожен
буханець та вкладають в нього
свою душу.
Неможливо обминути виробництво
снеків в «Рига Хліб» - бо це особлива частина підприємства, якою ми
всі дуже пишаємося.
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Наш завод виготовляє сухарики
та чіпси із спеціально випеченого
бездріжджового хліба. Залежно від
виду снеків випікаються різні види
хліба.
Хліб нарізається спеціальними хліборізальними машинами, після
чого, скибки обжарюються з використанням професійної високоолеінової кулінарної олії. Ми додаємо
до них сухий часник чи цибулю та
морську сіль.
«Рига Хліб» підготувала новинку,
вона вперше з’являється у продажу
саме тут.
Це снеки нового покоління – чіпси
із смаженої скоринки сала, з додаванням карі та чилі. Чічаррон подають як закуску, додають в супи і
салати, їдять з іншими стравами,
використовують для приготування
сендвічів.
Цей снек взагалі не містить вуглеводів. Зате в свинячий шкурі - 72%
білка, що є незамінним будівельним матеріалом для людського організму.
В Україні ми перші хто виготовляє
такий продукт, але він поширений
в Іспанії та характеризує традиційну
кухню Бразилії, Мексики та Аргентини.
Приєднуйтесь та куштуйте смачно
та різноманітно разом з Рига Хліб !

«Riga Khlib»
Choose delicious and healthy bread for
your family today.
«Riga Khlib» is a factory where the products are made without dairy products on
a live sourdough leaven. The composition of the bread only natural products.
«Riga Khlib» - the taste of real rye bread
and a large assortment of products.
Wheat bread, rye bread, with seeds, with
dried fruits - any taste to ensure that everyone found something for themselves.
And the bread is baked on a live sourdough, so it is several times more
healthy.
Choose the best for yourself and your
children!
«Riga Khlib» is a factory that produces bread according to technologies of
world famous bread masters, and the
process is controlled by European level
technologist Dzintar Kalninsh.
Bakers produce each loaf with love and
put their soul into it.
It is impossible to forget about snacks
production in Riga Khlib because it is a
special part of the company, and we all
value it very much.
Our factory produces crusts and chips
from specially baked yeast-free bread.
Different types of bread are baked depending on the type of snacks.
The bread is sliced on special baking
machines, after which the slices are
fried in professional cooking oil with a
high olein content. Add dried garlic or
onions and sea salt to them.
«Riga Khlib» has prepared a new product, it is the first to be on sale here.
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This is a new generation of snacks chips made of greased lard, with added
cari and chili. «Chicharron» is served
as a snack, added to soups and salads,
eaten with other foods, used for cooking
sandwiches.
This snack in general does not contain
carbohydrates. But in the pig skin - 72%
protein, which is an indispensable building material for the human body.
In Ukraine, we are the first to produce
such a product, but it is widespread in
Spain and characterizes the traditional
cuisine of Brazil, Mexico and Argentina.
Join us for a delicious and diverse meal
together with «Riga Khlib»!

«СовєК»
Жодне підсобне господарство не
обходиться без господарських товарів, широкий вибір яких представлений на веб-ресурсі компанії
«СовєК». Високоякісна продукція
українського виробництва коштує
недорого. Виготовляється вона на
новітньому технологічному обладнанні, проходить тестування і сертифікацію, є абсолютно безпечною
для людського здоров’я.
Господарські товари ТОВ «СовєК»:
великий вибір за доступною ціною
У посівну пору року на дачних,
присадибних ділянках, в теплицях
повсюдно застосовуються сівалки
ручні точного посіву.
У сільському господарстві також незамінні:
•
•
•

•
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культиватор, призначений для
розпушення грунту, прополки,
очищення землі від бур’янів;
картофелесажалка (ручна, до
мотоблока);
дисковий окучник, який використовується для підгортання
посадок картоплі в період вегетації або після висадки.
особистих господарствах широко використовують:

•
•
•
•
•

пристрій для зняття з кукурудзяних качанів зерен (Кукурузолущилка);
прес гвинтовий для віджиму
овочів, ягід, фруктів з метою отримання соку;
шатківницю для подрібнення
капусти та інших овочів;
коптилка для приготування
продуктів домашнього копчення;
горіхоколи для розколу, дроблення ліщини, мигдалю, волоського горіха і інші господарські товари сільськогосподарського призначення.

Фермери, які вирощують домашніх
тварин (свиней, корів, кіз, кролів
тощо), потребують електродробілки, дискової Корморезка. Для виведення пташенят птиці (індичат,
курчат, гусенят, каченят, перепелів)
господарники застосовують інкубатори, механізми автоматичного перевороту яєць інкубаторів.
Всі перераховані вище господарські товари для сільськогосподарської галузі, оптом і в роздріб, на
експорт поставляє наше багатофункціональне підприємство. Щоб
ознайомитися з фотографією, технічними характеристиками вироби,
необхідно відкрити картку продукту
відповідної рубрики Господарські
товари.

Сортувальні машини
+3000 ГРН З ОДНІЄЇ ТОННИ.
Отримуйте додатковий прибуток
з відходів очищення зернових та
олійних культур.
Ми виробляємо інноваційні сортувальні машини, які дозволяють
кожному сільгоспвиробнику, переробнику або елеватору отримувати
нові й додаткові економічні вигоди. Простими словами, отримувати живі гроші. А це означає, що ви
продовжуєте крокувати в ногу з технологіями й виводити свій бізнес
на сучасний і більш високий рівень
ефективності.
Головна суть технології
Устаткування витягує з відходів
олійну та зернову домішку – від 20
до 50%. Навіть у тих випадках, коли
ви думаєте, що в них нічого немає.
На виході ви отримуєте:
1.
органічну смітну фракцію,
придатну для виробництва пелет,
брикетів або використання в енергозабезпеченні підприємств;
2.
олійну або зернову домішку, яку можна продати або пустити у виробництво.
Тільки вдумайтеся, грошова цінність відходів збільшується в кілька
разів, якщо розкласти на фракції.
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Фактично, зараз своїми руками ви
знищуєте серйозний додатковий
прибуток, який міг би стати в нагоді в конкурентній боротьбі. І саме
наше обладнання здатне дати таку
перевагу.
Комплекс
високотехнологічного
інноваційного обладнання дозволяє відібрати всю олійну домішку з
лушпиння (вміст домішки до 10%)
і витягти олійну / зернову домішку
зі сміття насіння (вміст домішок
20-50%). Ви можете отримувати до
3000 гривень за тонну сміття соняшнику і до 1000 гривень – з тонни
сміття пшениці.

+3000 UAH PER TONNE.
Get extra profit from cleaning waste
from grains and oilseeds.
We produce innovative sorting machines
which allow every agricultural producer,
processor or elevator to generate new
and additional economic benefits.
In simple terms, to make money.
And that means you keep up with technology and bring your business to a
modern and higher level of efficiency.
The main point of the technology

І ГОЛОВНЕ: окупність нашого обладнання: 3-4 місяці.

Equipment extracts from waste oil, grain
admixture - from 20 to 50%. Even if you
think there is nothing in it. At the output
you get:

Ви переконаєтеся: те, що досі викидалася або спалювалося, може
приносити істотний додатковий
прибуток.

1.
an organic weed fraction suitable for the production of pellets, briquettes or for use in the energy supply
of businesses;
2.
an oilseed or grain residue
which can be sold or used in production.
Just think, the monetary value of the
waste increases several times if you
break it down into fractions.
In fact, with your own hands you destroy
a serious additional profit, which could
be very useful in the competition. And
it’s our equipment that can give you that
advantage.
Complex of high-tech innovative equipment allows us to select all oil impurity
from the husk (impurity content up to
10%) and extract the oil/grain impurity
from the seed straw (impurity content
20-50%).
You can earn up to 3000 hryvnias per
tonne of sunflower straw, and up to
1000 hryvnias per tonne of wheat straw.
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And MAIN POINT: the payback period of
our equipment: 3-4 months.
You will see that what has so far been
thrown away or incinerated can make a
substantial additional profit.

Компанія
«Спеціалізовані
Енергетичні
Технології»
Компанія «Спеціалізовані Енергетичні Технології» (SETech) - компанія інсталятор рішень сонячної
енергетики. Успішно працює на
ринку України з 2011 року. За цей
час реалізували сотні проектів як
для побутових споживачів, так і для
промислових замовників. Маємо
досвід участі в міжнародних проектах.
Пропонуємо будівництво сонячних
електростанцій, систем нагрів води
від сонця. Виготовляємо рішення
для розвитку інфраструктури міста,
а саме: лавки та бесідки з фотомодулями та можливістю заряджання
електронних пристроїв, автономні
системи освітлення, навіси для автомобілів з сонячними панелями.
Інтегруємо зарядні пристрої для
електроавтомобілів.
Імпортуємо та реалізуємо якісний
німецький соларний кабель KBE
від виробника KBE Elektrotechnik
GmbH.
Setech є офіційним дистриб’ютором
професійного програмного забез-
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печення для моделювання сонячних станцій, геліосистем, теплових
насосів від німецького розробника
Valentin Software GmbH. Це група
програм PV*SOL, T*SOL, GeoT*SOL.
Прагнення нашої компанії - зробити енергію сонця доступнішою для
кожного жителя України!

«ТЕРМОПРОМ»
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
52005 Україна
Смт.Слобожанське
Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-он.
cмт.Слобожанське,
вул. Теплична, буд.27
Телефони:
+38(067) 635-14-25;
+38(097) 044-50-05
E-mail:
termoprom00@gmail.com
Підприємство займається виробництвом стінових багатошарових
панелей з наповнювачем пінополіуретану PIR та PUR з різними варіантами товщини та покриття для
будівництва холодильних камер,
утеплення виробничих приміщень
і складів, а також при зведенні підсобних та технолоничих будівель.
Та покрівельні сендвич панелі з
наповнювачем PIR та PUR. Також
підприємство «ТЕРМОПРОМ» виробляє збірно-розбірні камери замкового типу з охолоджуючим моноблокомрізних типів і розмірів.

The company produces snapped sandwich panels on a polyurethane foam system PIR and PUR with different thickness
and coating options for the construction
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of refrigeration chambers, insulation of
industrial premises and warehouses,
as well as the construction of ancillary
and technological buildings. And roofing
sandwich panels with PIR and PUR filler.
Also the TERMOPROM enterprise makes
prefabricated locking chambers of lock
type with the cooling monoblock of various types and the sizes

Pantone 301 C
Pantone 360 C

FLEXOGROUP

C 100 M 25 K 40
C 60 Y 90

Запоріжжя, вул. Кругова, 165
+38 067 6130205
Olgaf.flg@gmail.com
http://flg.com.ua/flexography
FLEXOGROUP
входить
до Cal ТОП-3
ORACAL Optimum
641 Economy
флексодрукарень
Компа067 України!
064
нія виготовляє термоетикетки для
рітейлів, логістики, виробничих
підприємств, преміум-етикеток для
косметики, вино-коньячного напрямку, етикеток для продуктів харчування, побутової хімії автокосметики. Парк обладнання нараховує 8
флексомашин, 2 комплекси для тиснення і трафаретного друку, а також
абсолютну нову вісикотехнологічну
цифрову друкарську машину HP
INDIGO!
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FLEXOGROUP
Zaporozhue, Krugova str, 165
+38 067 6130205
Olgaf.flg@gmail.com
http://flg.com.ua/flexography
FLEXOGROUP enters to TOP-3 flexo
printing houses of Ukraine! The company produces thermal labels for retailers,
logistics, retail enterprises, premium labels for cosmetics, wine and cognac directly, labels for food products, by-batch
chemicals for auto cosmetics. A fleet
consists of 8 flexo machines, 2 complexes for embossing and screen printing, as
well as an absolutely new high-tech digital machine HP INDIGO!

ТОВ Хенань Хуатай
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 підприємством 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 управлін-
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ня сучасним підприємством, точного виробництва, інновацій та швидкого зростання заслуженого лідера
вітчизняного виробництва зернових та олійних машин.
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.

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.

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
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.
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