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

«Агроінком» 
Генеральний директор:  

Завадський Вальдемар 

Основні напрямки діяльності: 
 � організація та проведення міжнарод-

них та національних спеціалізованих 
виставок, ділових зустрічей; 

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

 � проектування та дизайн експозицій і 
ексклюзивних стендів. 

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

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

 � Всеукраїнська акція «Свято Хмеля, 
Пива, Напоїв» 

 � «Fast Food - Індустрія швидкого харчу-
вання» 

 � «Renewal - Ярмарок відновленого 
устаткування» 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ми зацікавлені в стабільності розвитку біз-
несу наших клієнтів. 

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

Сподіваємося на плідну і взаємовигідну 
співпрацю!



12 | Офіційний каталог

2Event.com
2Event.com - це сайт та безкоштовний моб 
додаток для організаторів та відвідувачів 
подій.

Дозволяє “з одних рук” отримати ключові 
сервіси для продажу квитків та нетворкінгу 
на події, а саме:

 � афіша заходів;

 � квитки онлайн;

 � сканер квитків від 2Event;

 � бейджики з QR - кодами;

 � призначення зустрічей на події;

 � чат - twitterwall для проектора;

 � попутники на захід;

 � геолокація.

Використовуючи сервіс 2event, ви не про-
сто продаєте квитки і збільшуєте свій дохід 
на 10% -15%, але й даєте відвідувачам те, 
заради чого вони йдуть на подію - більше 
цільових знайомств.

2Event.com
2Event.com is a free website and mobile app 
for visitors and organizers of events.

Allows to get main services «from one’s 
hands» for ticket sales and networking on 
events. There are:

 � Events list;

 � Tickets online;

 � Tickets scanner 2Event;

 � Badges with QR-codes;

 � Appointments for events;

 � Twitterwall;

 � Travel mates for event;

 � Geolocation.

With 2event service, you do not just sell 
tickets and increase your revenue to 10% 
-15%. But you give to visitors something 
what are they looking for on the event - more 
targeted contacts.
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Сomfort Alliance Ltd
«ООО Комфорт Альянс» многопрофильная 
компания, На нашей  площадке представ-
ляем:

Все для крафтового и домашнего пивова-
рения.

Оборудование для винокурения. 

http://masterbeer.com.ua/ 

Домашнее винокурение и пивоварение – 
это удовольствие, хобби, самовыражение и 
возможно начало нового бизнеса.

Становление крафтового пивоварения 
дает надежду на развитие национальных 
традиций пивоварения.

Каждый человек может творить из вку-
са, цвета и аромата великолепный на-
питок, который будет радовать друзей и 
знакомых.

Специалисты компании  обучают и кон-
сультируют, Реализуем оборудование для 
винокурения, солод ячменный, хмель, 
дрожжи для пивоварения,  наборы для 
приготовления пива в домашних условиях.

Щиголь Александр
+380672201020
+380956351050

«ООО Комфорт Альянс»
Украина, Киев

masterbeer@i.ua
masterbeer.com.ua

Компанія Concept.Glass
Компанія Concept.Glass - провідний гра-
вець ринку пивного та барного посуду, іс-
торія успіху якої налічує більше 15-ти років.

1999 став початком розвитку, і ознамену-
вався першими поставками в Україну кели-
хів для сегменту B2B.

з 2005 року компанія запустила потужності 
з декорування скла. Унікальне поєднання 
новаторського духу і високого рівня вироб-
ництва дозволило досягти великих успіхів 
в декоруванні келихів. Безперебійна ді-
яльність компанії базується на співпраці зі 
світовими виробниками скляного посуду, 
сучасних технологіях декорації, складуван-
ня та транспортування.

У своїй роботі Concept.Glass використовує 
найсучасніші методи нанесення малюнка. 
Крім того, самостійно розробляє нові мате-
ріали і технології. Завдяки багатому досвіду 
і правильному розумінні сучасних тенден-
цій, компанія також допомагає клієнту зна-
ходити індивідуальну форму скла для на-
пою та торгової марки

Concept.Glass
Concept.Glass is the leading player on the 
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market of beer and bar glassware, which 
history of success has more than 15 years.

At the beginning of development, in 1991, 
company made the first shipment  of beer 
glass for B2B market.

Production assets in glass decoration has 
been put on in 2005. The unique combination 
of innovative spirit and high level of 
production facilities has achieved great 
success in glass decoration and constantly 
strengthen our positions. Continual activity 
based on the cooperation with worldwide 
glass manufacturers, modern technologies of 
decoration, warehousing and logistic.

Concept.Glass company uses only advanced 
methods of printing. Rich experience and 
right understanding of trends help us find 
individual glass forms for their drinks and 
brands.

CPM Europe
CPM Europe разом із сестринською компа-
нією CPM Roskamp Champion є одними з 
лідерів у сфері поставок обладнання з пе-
реробки та технологічних рішень для ви-
робництва тваринних кормів, переробки 
біомаси, олійних культур та багатьох інших 
видів сировини. CPM – спеціаліст зі світо-
вою репутацією у сфері гранулювання, по-
дрібнення, кондиціонування та плющення. 
Ми чудово обізнані у своїй справі та спира-
ємося на досвід, накопичений за більш ніж 
століття роботи на ринку. Завдяки цьому 
наше обладнання гарантує стабільну ро-
боту, високу продуктивність та мінімальні 
операційні витрати. Воно було сконстру-
йоване для довготривалої експлуатації, 
вироблено для роботи без поломок. Наша 
продуктова лінійка включає крекери, валь-
цеві плющильні верстати, дробарки для 
шроту на лушпиння, центробіжні просію-
вачі, дробарки та подрібнювальні машини, 
гранулятори, системи для кондиціювання 
комбікормів, охолоджувачі, осушувачі, роз-
дріблювачі та матриці для грануляторів.

CPM Europe
CPM Europe together with its sister company 
CPM Roskamp Champion is a leading supplier 
of process equipment and technology 
for the oilseed, animal feed, biomass 
and a lot of other industries. We have a 
worldwide reputation as pelleting, grinding, 
conditioning and flaking solutions specialists 
with over a century experience. This results in 
machines that ensures continuous operation, 
high performance and the lowest operating 
costs.The product line includes cracking 
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mills, flaking mills, meal and hull grinders, 
centrifugal sifters, crushing and shredding 
machines, pellet mills, feed conditioning 
systems, coolers, dryers, crumblers and pellet 
mill dies.  

CPM Europe B.V.
Rijder 2

1507 DN Zaandam
The Netherlands (Зандам, Нідерланди)

Tel. +31 75 6512 611 (general)
Fax +31 75 6512 600

Email info@cpmeurope.nl
Website www.cpmeurope.nl

 
Представник CPM EUROPE B.V. в Україні

ТОВ «Ексім Солюшинз»
Віктор Кондратьєв

+38 067 2493448
vk@eximsolutions.com.ua

European Water Company 
(EWC) 

European Water Company (EWC) - это меж-
дународная компания, которая предлагает 
химические реагенты для систем водопод-
готовки, а так же для некоторых технологи-
ческих процессов.

Европейская Водная Компания предлагает 
широкий ряд химических веществ, таких 
как – антискаланты, флокуляны, моющие 
растворы, перекись водорода, метаби-
сульфит натрия, хлорит натрия и т.д. Мы 
не только занимаемся реализацией хими-
катов, но и оказываем услуги по расчету 
концентраций, дозировке и настройке до-
зирующей техники.

Наша компания является эксклюзивным 
поставщиком продуктов компании Genesys 
International Limited. Компания Genesys яв-
ляется ведущим производителем химичес-
ких реагентов для систем обратного осмо-
са и нанофильтрации. Антискалант Genesys 
LF, моющие растворы серии Genesol - одни 
из самых известных продуктов компании.
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INDEX-6
Компания “INDEX-6” занимается проекти-
рованием, поставкой и пуско-наладкой 
высокотехнологичного промышленного 
оборудования для пищевой, мясной, кон-
сервной, молочной, вино водочной, пар-
фюмерной промышленности

Машины розлива, укупорки, этикетировки, 
упаковки, (молоко и кисломолочные 
продукты, детское питание, масло рас-
тительное, соки, майонез, кетчуп, уксус, 
соусы,             

  Вы можете ознакомится на сайте: http://
index-6.com/rus/      www.youtube.com/user/
index6bulgaria

С Уважением, 
Саченко Виктор Алексеевич .

Инженер  по оборудованию Index-6
 +38(050)711-63-48                                

vik0711@mail.ru
http://index-6.com/rus/   

http://index-6.com/rus/video.php   
www.youtube.com/user/index6bulgaria

With kind regards, Sachenko Victor Alex. 
Engineer  on an equipment  

+38(050)711-63-48, +38(067)779-33-27                               
vik0711@mail.ru

http://index-6.com/rus/
 http://index-6.com/rus/video.php

IT-Artel
IT-Artel це:

 � 13 років на ринку інформаційних тех-
нологій

 � офіційний партнер компанії «1С» в 
Україні – «1С:Франчайзі»

 � розробка та впровадження не-
стандартних рішень на платформі 
«1С:Підприємство»

 � настройка та автоматизація бізнес-
процесів

 � інтеграція 1С і сторонніми ERP-
системами (SAP, Oracle, SUN, MS 
Dynamics )

 � інтеграція 1С із веб сайтом та інтернет 
магазином

 � розробка мобільних додатків (IOS, 
Android)

Контакти: 
м. Київ. пр. Возз`єднання. 7а, оф. 105. 

тел. 044 495 45 37; 
http://it-artel.com.ua/

e-mail: sale@it-artel.com.ua

IT-Artel
About IT-Artel:

 � 13 years of experience in IT 
 � Franchisee of «1С:» software in Ukraine
 � Development and implementation 

solutions based on «1С:» software 
platform

 � Integration «1С:» with third-party ERP 
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systems (SAP, Oracle, SUN, MS Dynamics)
 � Integration «1С:» with web sites and 

e-commerce
 � Implementation business process 

management
 � Mobile development for IOS, Android

Contact us: 
Kiyv, Vozednanya av., 7а, office 105, tel. 

044 495 45 37; 
http://it-artel.com.ua/

e-mail: sale@it-artel.com.ua

PM SKET Ukraine
Компанія CPM SKET входить до міжнарод-
ного холдингу CPM, і є традиційним німець-
ким виробником шнекових пресів з більш 
як 100-річним досвідом, а також - поста-
чальником комплексних ліній «під ключ» 
для перероблення олійних культур до хар-
чової олії за допомогою наступних техно-
логічних кроків:

Підготовка – Пресування – Екстракція – Ра-
фінація –  Олеохімія 

PM SKET Ukraine
CPM SKET, member of the CPM-Holding, is a 
traditional german manufacturer of screw-
presses with over 100years experience in 
production, supplier of turnkey oilseed 
processing plants and equipment to process 
a wide varity of oilseeds into edible oil by 
means of the relevant process-stages:

Preparation – Pressing – Extraction – Refining 
–  Oleochemical 

prospekt Nauky 42/1 korpus 10, kv. 15 
03028, Kyiv, Ukraine 

tel./fax. + 38 044 383 98 60 
mobile: + 38 050 351 35 52 

web: www.cpm-sket.de 
e-mail: iaroslav.nykonchuk@cpm-sket.de
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FOOD UA

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

«FOOD UA. Продукты Украины» и «FOOD 
Technologies & Equipment» - это комплект 
украинских глянцевых журналов, которые 
содержат набор эксклюзивных обзоров 
рынков продуктов питания, технологий 
и упаковки, а также анализ и тенденции 
их развития. Печатные материалы на-
ших журналов отличает обилие инфо-
графики, а также высокое качество по-
лиграфии. Уже более 14-ти лет «FOOD UA. 
Продукты Украины» и «FOOD Technologies 
& Equipment» представлены не только 
на рынке специализированных СМИ в 
Украине, но и в странах Балтии, Молдо-
ве, Беларуси и Казахстане. Аудитория 
журналов: В2В - вся украинская пищевая 
промышленность, розница, дистрибуция, 
HoReСa, а так же логистические компании, 
производители тары, упаковки, ингредиен-
тов и оборудования предприятий пищевой 
промышленности. 

Нас читают: топ-менеджеры и персонал, 
принимающий  решения в предприятиях 
пищевой промышленности, розничных 
сетях, дистрибьюционных и розничных 
компаниях, директоры единичных 
(независимых) магазинов  и торговых 
точек, а  также все представители биз-
несс-класса (деловые люди), изучающие 
возможности расширения своего дела и 
открытия нового. 

Также, среди наших постоянных клиентов 
розничные сети, а именно:  Метро Кеш енд 
Керри, Фуршет,  Фоззи групп, Велика Кише-
ня,   Ашан, АТБ Маркет, Фаворит, Континент, 
Мега-Маркет, Край,  Эко-маркет, Фреш мар-
кет и др.

Журнал «FOOD UA. Продукты Украины» 
- признан Абсолютным фаворитом успе-
ха в 2015 году в номинации «Издание о 
продуктах питания». Издание заняло пер-
вое место в рейтинге-2015 с победным 
статусом «Абсолютный фаворит успе-
ха». Также комплект журналов «FOOD 
UA»» и «FOOD Technologies & Equipment» 
сертифицированы Центром исследова-
ний и сертификации Халяль «Альраид». В 
2015 году при поддержке правительства 
Украины журналом «FOOD UA» учреждена 
и успешно предваряется в жизнь Програм-
ма поддержки украинского производителя 
продуктов питания на рынках стран ЕС.

Объем 72-84 стр.
Тираж 12 000 экз.

Подписной индекс 99912

КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛОВ «FOOD 
UA. Продукты Украины» и «FOOD 

Technologies & Equipment» 

ул. М. Расковой, 19, Киев, 02002, 
Украина

+380 (44) 579-22-56
+380 (44) 579-22-58

E-mail: reklama1@food.com.ua
www.food.com.ua

FOOD UA

INFORMATION PARTNER

«FOOD UA. Products of Ukraine» and 
«FOOD Technologies & Equipment» - is a 
set of Ukrainian magazines that contain 
exclusive surveys of food markets and 



21-23 вересня 2016 | 19

packaging technology, as well as analysis 
and development trends. The abundance 
of infographics of printed materials 
distinguishes our magazines, as well as high-
quality printing. 

For more than 14 years «FOOD UA. Products 
of Ukraine «and «FOOD Technologies & 
Equipment» are presented not only in the 
specialized media in Ukraine but in the Baltic 
states, Moldova, Belarus, and Kazakhstan. 

Distribution: B2B - all Ukrainian food 
processing, retail, distribution, HoReCa, as 
well as logistics companies, manufacturers 
of packaging, packaging, ingredients and 
equipment of the food industry.

Our audience: top managers and employees in 
decision making in the food industry, retailers, 
distribution solutions and retail companies, 
directors of individual (independent) stores 
and outlets, as well as all members of the 
business class (business people), exploring 
the possibility of expanding its business and 
opening a new one.

Also among our constant clients are such 
retailers: Metro Cash & Carry, Furshet, Fozzy 
Group, Great Kyshenya, Auchan, ATB Market, 
Favorit, Continent, Mega Market, Velyka 
Kyshenya, Eco-Market, Fresh Market and 
others.

In 2015, magazine «FOOD UA. Products of 
Ukraine «- is recognized as an absolute favorite 
of success in the nomination»The publication 
of food. « The publication took first place 
in the ranking of 2015, with a triumphant 
status «Absolute Favorite of Success.» Also, 
a set of magazines «FOOD UA» »and «FOOD 
Technologies & Equipment» certified by the 
Center for Research and Certification Halal» 
Alraid». 

In 2015 with support from the Government 
of Ukraine, a program of support for the 
Ukrainian manufacturer of food products in 

EU markets is established and successfully 
implemented by magazine «FOOD UA»

Volume 72-84 pages
Circulation 12 000 copies
Subscription index 99912

«FOOD UA. Products of Ukraine» and 
«FOOD Technologies & Equipment» - IS A 

SET OF MAGAZINES

19 M. Raskova Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 579-22-56
+380 (44) 579-22-58

E-mail: reklama1@food.com.ua
www.food.com.ua
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Торгова марка GelAmo
Торгова марка GelAmo була заснована в 
2010 році спеціально для ресторанів і кафе, 
у якіх завжди підвищені вимоги до якості 
продукції. Якість, у порівнянні з кращими 
зразками італійського морозива продо-
вжує залишатися його наважливішою ха-
рактеристикою досі. Наше морозиво ви-
робляється на італійським обладнанні за 
традиційними італійськими рецептами і 
містить такі натуральні компоненти: моло-
ко, вершки тваринного походження, сві-
жовичавлені соки, фрукти, ягоди, горіхи, 
натуральний шоколад, десертні соуси і т.д. 
робить його смак природним і незабутним. 
Висока якість продукції досягається за ра-
хунок суворе дотримання італійських ви-
робничих процесів і високих стандартів ви-
робництва. Товарний знак GelAmo не має 
порівнянних аналогів на українському рин-
ку за своїм складом і смаковими якостями.

Контакти: вул. Березинська, 62, 49130, 
Дніпропетровськ, Україна

Відділ продажів: +3 (0562) 369845; 
+3 (067) 6228797

Brand GelAmo     
Brand GelAmo was founded in 2010 
specifically for restaurants and cafes, all 
others are always in high demands on 
product quality. The quality compared with 
the best Italian ice cream is its characteristic 
navazhlyvishoyu now. Our ice cream is made 
on the Italian equipment for traditional 
Italian recipes and contains the following 
natural ingredients: milk, cream, animal, 

fresh juices, fruits, berries, nuts, natural 
chocolate, dessert sauces, etc. making it the 
natural flavor and memorable. High product 
quality is achieved by strict adherence to the 
Italian manufacturing processes and high 
standards of production. Trademark GelAmo 
no comparable counterparts in the Ukrainian 
market in composition and taste.

Contacts: str. Berezinskaya, 62, 49130, 
Dnepropetrovsk, Ukraine

Sales: +3 (0562) 369845; +3 (067) 6228797
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GRUSHA.UA
GRUSHA.UA – інтернет-магазин кави. Мета 
проекту – відродження українського ви-
робника та скорочення часу від виробни-
цтва до продажу, щоб забезпечити покупця 
свіжою кавою. Ми прагнемо бути більше, 
ніж інтернет-магазин. Свою задачу бачимо 
у впровадженні в кавову галузь європей-
ських стандартів виробництва та спожи-
вання кави. У нашому каталозі продукція 
тільки тих виробників, які розділяють наші 
погляди та переконання.   

GRUSHA.UA
GRUSHA.UA is online-store of coffee. Our 
main aim is Ukrainian coffee producer 
revival and reduction of the time since coffee 
production to its sale, due to provide the 
customer with the fresh coffee. Our willing is 
to be more than online-store. We see our task 
in the implementation of the coffee industry 
of the European standards of production 
and consumption of coffee. Our product 
catalogue contains only those producers, 
who shares our views and beliefs.

Интернет-супермаркета Grusha.ua 
тел. +380504200446 

+380684076541 
Skype: oeliseeva1 

www.grusha.ua

«Heinrich Schulz»
«Heinrich Schulz» з 1998 року являється 
провідним виробником пивоварень про-
дуктивністю від 100-5000 літрів сусла за 
варку та додаткового пивоварного об-
ладнання (пивні колони, охмілювач пива 
тощо). За роки роботи компанією було 
створено сучасне виробництво в м. Київ, 
там же розташований генеральний офіс. 
Відкриття представництв в Польщі, РФ та 
Казахстані дозволило спростити співпрацю 
з клієнтами в цих регіонах. На сьогоднішній 
день «Heinrich Schulz» реалізувала та ввела 
в експлуатацію більше 90 успішних про-
ектів на території Європи, Азії та Північної 
Америки та відкрила контрактну пивовар-
ню в РФ. 

Контакти:
м. Київ, вул. Екскаваторна, 24

+38 (044) 400-21-55
+38 (066) 321-10-01
+38 (098) 321-10-01 

info@schulz-brewery.com
http://schulz-brewery.com/

«Heinrich Schulz»
Heinrich Schulz is a leading manufacturer 
of breweries capacity from 100-5000 liters 
of wort for brew and additional brewing 
equipment (beer column, hoping device etc.) 
Over the years, the company was established 
the modern production with headquarter 
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in Kiev. Opening offices in Poland, Russia 
and Kazakhstan allowed simplifying the 
collaboration with customers in these regions. 
Today, «Heinrich Schulz» implemented and 
put into operation more than 90 successful 
projects in Europe, Asia and North America 
and launched the contract brewery in Russia.

Contacts:
24 Exkavatorna street, Kiev

+38 (044) 400-21-55
+38 (066) 321-10-01
+38 (098) 321-10-01 

info@schulz-brewery.com
http://schulz-brewery.com/

Компания «Hobra-
Skolnik»

«Наша главная цель – качественная и 
надежная фильтрация»

Фирма «HOBRA-Školník» (Чехия) яв-
ляется признанным поставщиком 
фильтровальных материалов и технологий. 
Свои изделия компания продает более чем 
в 45 странах на 5 континентах.

В рамках стратегическо-маркетинговой 
программы под названием «Надежная 
фильтрация», компания «HOBRA» произво-
дит и поставляет следующее фльтрацион-
ное оборудования: пластинчатый фильтр 
Hobracol®, модульный фильтр Orbicol®, 
мембранный фильтр Candecol® и установку 
для санитарной обработки Hobra-CIP®.

Компания «HOBRA» поставляет глубинные 
фильтровальные картоны марки Hobrafilt®, 
элементы модульных фильтров Orbifilt® 
и мембранные фильтры Candefilt®. Также 
предлагаются консультации и комплексное 
структурное решение требований по филь-
трации с использованием всех доступных 
технологий собственных разработок.

Официальный 
бизнес-партнер в Украине: 

ООО “ГФК ГРУПП” (г. Днепропетровск)
E-mail: gfcgroup@yandex.ua

Тел. 056-735-02-50, 067-632-47-73
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“HOBRA-Skolnik” 
company

 “Our main goal –  quality and reliable 
filtration”

“HOBRA-Skolnik” company (Czech Republic) is 
a licensed supplier of filtration materials and 
technologies. The company sells its products 
in more than 45 countries on 5 continents. 

Within the strategically-marketing program 
which is called “Reliable filtration”, “HOBRA - 
Skolnik” company produces and supplies the 
following filtration equipment: “Hobracol” 
sheet filter,”Orbicol” module filter, “Candecol” 
membrane filter and the sanitizing facility 
“HOBRA-CIP”.

“HOBRA-Skolnik” company supplies depth 
filter sheets “Hobrafilt”, module filter elements 
“Orbifilt” and membrane filters “Candefilt”. 
“HOBRA-Skolnik” also provides consulting and 
complex structural solvation of requirements 
about filtration with the usage of all available 
technologies of own development. 

Official business partner in Ukraine: 
“GFC GROUP” (Dnipro city)

E-mail: gfcgroup@yandex.ua
Mob.: +38(056)735-02-50, 

+38(067)632-47-73.

KEGER
KEGER - це інструмент для пабів, барів та 
виробників пива, який збирає дані про 
кількість спожитого пива, проводить авто-
матичну інвентаризацію кег та виводить 
статистику продажів кожного сорту. 

Чим KEGER корисний для пабів та барів: 
наш продукт дозволить оперувати точними 
даними про кількість пива в режимі реаль-
ного часу та закуповувати стільки пива - 
скільки продається за певний період.

Чим KEGER корисний для виробників пива: 
наша система надає реальні показники 
споживання продукту, його залишкову 
кількість в бочках на точках роздрібної тор-
гівлі та завчасно пропонує виконати замов-
лення, щоб доставити нове пиво, раніше, 
ніж воно закінчиться.

KEGER
KEGER - it is an instrument for pubs, bar 
rooms and brewers. This device collects data 
about the number of consumed beer, does an 
automatic keg- inventory and provides a sale- 
statistics of every beer brand.

How can KEGER come in handy for various 
pubs and bars: our product will let you 
operate with exact information about the 
number of beer in a real-time mode, and buy 
as much beer as it`s on sale at a certain period 
of time.
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How can KEGER come in handy for brewers: 
our system gives the concrete rates of a 
product-disposal, it`s residual amount in 
barrels at the retail points. It is also offers to 
fill an order for you to deliver some new beer 
before it may go out.
 

Контактна інформація 
Телефон 

+38 (095) 580-09-43
Пошта

hello@foodger.tech
max.hetman@gmail.com

Адреса 
м. Київ, вул. Біломорська 1

Landlord
Landlord – перше ділове видання для ліде-
рів аграрного бізнесу. Журнал орієнтова-
ний на власників і топ-менеджерів ключо-
вих аграрних компаній на ринку України, 
а також профільних  аналітиків, експертів 
міжнародних інвестиційних й консалтин-
гових компаній, фінансових організацій та 
провідних банків.

Landlord – інформаційно-аналітичне видан-
ня. В кожному випуску галузевий рейтинг, 
експертний аналіз ключових тенденцій 
розвитку агро ринку, інтерв’ю з основними 
гравцями галузі, історії успіху найбільших 
агро компаній, інновації та технології в 
аграрному бізнесі.

Landlord
LANDLORD IS the first business magazine 
for the agrarian business leaders. The target 
audience is: the owners and CEOs of the 
leading agrarian holdings, the biggest 
importers of products for farming, stock 
market, agrarian and food associations, 
experts of international and Ukrainian banks, 
law and consulting companies.

The main information in the magazine is: 
sector ratings, expert opinions, analytics, 
major development trends of the global 
agricultural market, interviews with key 
players in agri sector, stories of success and 
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failure of the largest agricultural companies, 
innovative technologies in agribusiness.

Контактная информация:
Компания: Icom

Издание: Landlord
Сайт: landlord.ua

тел.: +38 044 332 26 67
Эл. почта: petrova@icom.co.ua PAVTRADE

PAVTRADE – международный портал биз-
нес-интересов лидеров рынка FMCG!

Ресурс открывает новые возможности ре-
зультатов в мировом масштабе, для Вас и 
ваших компаний. Аудитория портала — 
собственники и менеджмент компаний ра-
ботающих на FMCG рынка.

PAVTRADE обеспечит Вам контакты с 
новыми партнерами, освоение новых 
рынков, расширение сферы деятельности 
и увеличение сбыта — повышение дохода.
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R-Energy LLC
Перший геотермальний тепловий насос в 
Україні нами змонтовано в 2007 році.  По-
чинаючи з цього року компанія ефективно 
впроваджує по сьогодні системи на альтер-
нативних джерелах енергії.

Теплові насоси (геотермального типу та 
типу повітря –вода) та сонячні колектори: 
для котеджів,будинків, готелів, офісних бу-
дівель, соціальних забудов та для промис-
ловості. 

Є однією з компаній – засновників «Націо-
нальної асоціації України по тепловим на-
сосам»

R-Energy LLC
The first geothermal heat pump in Ukraine 
our company have installed in 2007. Since 
then, the company effectively implements 
the modern systems of alternative energy 
sources: heat pumps (geothermal type and 
air-water type), solar panels for houses, 
buildings, hotels, office buildings, social 
development and for the industry.

Our company is one of the founders of 
«Ukraine National heat pumps Association»

02094, Україна, Київ
вул. Червноткацька, 69

(044) 5 927 927; 067 234 52 14;
r.energy.ua@gmail.com
www.r-energy.com.ua

www.heatpump.kiev.ua/

Rattan Store
Rattan Store -  спеціалізований магазин 
меблів і освітлення для HoReCa та FMCG. 
Офіційний представник найбільшого заво-
ду-виробника в Україні. Ми виготовляємо 
меблі, комерційне та дизайнерське освіт-
лення для фаст-фудів, ресторанів, басей-
нів, SPA. Широкий вибір палітри кольорів, 
можливість брендування текстилю та стіль-
ниць, зносостійкість та легкість. Виготов-
лення маштабних партій (до 1000 одиниць 
одного найменування) завдяки високотех-
нологічному виробництву. Власне дизай-
нерське бюро та студія текстилю. Магазин в 
центрі Києва. Гарантія та сервісне обслуго-
вування. Все це - є перевагами Rattan Store. 
Наша Компанія  надійний партнер Вашого 
бізнесу.

Rattan Store
Rattan Store - specialty store offering 
furniture and lighting for HoReCa and 
FMCG. The official representative of the 
largest manufacturer in Ukraine. We produce 
furniture and offer commercial designs for 
lightening of fast foods outlets, restaurants, 
swimming pools and SPA centers. Great 
choices, palette of colors, textiles and 
branding opportunity countertops, durability 
and lightness. Production of large parties (up 
to 1,000 units of the same type) thanks to 
high-tech industries. Own designing  studio 
of textiles. Show-room in the center of Kyiv 
city. Guarantee and turn key services. All these 
advantages at Rattan Store. Our company is a 
reliable partner of your business.

 RATTAN-STORE | KIEV 
«Магазин ротанга та освітлення»

Сайт: www.rattan-store.com.ua
 FВ: www.facebook.com/pradex.kiev

Салон-магазин:  м. Київ, вул. Січових 
Стрільців (Артема), 21

Режим роботи: з 9 до 19,  без перерви, 
неділя - вихідний
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Renewable.com.ua
Renewable.com.ua - информационный 
ресурс о развитии возобновляемой 
энергетики в Украине и странах мира. 
Здесь представлена информация о 
новых технологиях, новаторских идеях 
в сфере возобновляемой энергетики и 
энергосбережении, дается возможность 
оценивать существующие решения в этой 
области.

Renewable.com.ua – source of news about 
the development of renewable energy 
sources in Ukraine and other countries. You 
can find there information concerning new 
technologies and ideas in RES and energy 
efficiency, comment on them and share them.

Renewable.com.ua

Інтернет-магазин 
«SOLODOK»

Інтернет-магазин «SOLODOK» є офіційним 
дистриб’ютором таких  торгівельних марок 
як : The Grainfather, Still Spirits та Mangrove 
Jack’s, які є лідерами ринку в своїх галузях 
на протязі більш ніж 20 років.  

Пивоварня The Grainfather спроектована за 
участю найкращих пивоварів Нової Зелан-
дії, США та Великобританії.

Ми повністю змінимо звичну культуру вжи-
вання пива і переведемо її на новий рівень. 
Пивоваріння разом із дистиляцією міцних 
напоїв буде приносити вам задоволення 
і ви зможете приємно здивувати усіх зна-
йомих та друзів  високоякісними напоями 
власного виробництва.

Ми звертаємо вашу увагу на найкраще об-
ладнання з точки зору надійності , продук-
тивності, універсальності та чистоти про-
цесу. Неперевершена якість та естетичний 
дизайн зробить пивоварню головним еле-
ментом дизайну вашого інтер’єру.

Постійна наявність широкого асортименту 
товарів дозволить не втрачати час на пошу-
ки, а все придбати у нас:

 �  Пивоварні The Grainfather;
 �  Обладнання для дистиляції;
 �  Аксесуари та комплектуючі елементи;
 �  Солод;
 �  Хміль виробництва США та Нової Зе-

ландії;
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 �  Дріжджі;
 �  Пивні набори для виробництва зерно-

вого пива;
 �  Дубову щепу;
 �  Ароматичні та смакові есенції;

Ми пропонуємо безкоштовне інформацій-
не супроводження, консультації відносно 
продукції, що представляємо, а також мож-
ливий виїзд наших консультантів для пер-
шої варки пива .

Менеджер по роботі з клієнтами: 
Зарицький Іван Миколайович

+38 044 353 72 18, +38 093 168 38 85, 
+38 067 659 74 73, 

ivan.zaritskiy@solodok.beer
http://www.solodok.beer/ 

Україна, м. Київ, вул. Деґтярівська 33А 

Online store «SOLODOK» 
Online store «SOLODOK» is the official 
distributor of such brands as: The Grainfather, 
Still Spirits and Mangrove Jack’s, which are 
market leaders in their fields during more 
than 20 years.

The Grainfather Brewery designed with the 
participation of the best brewers in New 
Zealand, the USA and the UK.

We completely change the usual beer 
drinking culture and translate it to a new 
level. Brewing together with distillation of 
spirits will bring you pleasure and you can 
surprise all acquaintances and friends of 
quality beverages produced.

We draw your attention to the best equipment 
in terms of reliability, performance, versatility 
and cleanliness of the process. Unsurpassed 
quality and aesthetic design will brewery 
main design element of your interior.

The constant presence of a wide range of 
products will not lose time searching for and 
everything we buy:

 � Breweries The Grainfather;
 � Distillation equipment;
 � Accessories components;
 � Malt;
 � Hops production of the United States 

and New Zealand;
 � Yeast;
 � Beer kits for the production of corn beer;
 � Oak chips;
 � Aromatic and flavoring essences;

We offer free information support, 
consultations regarding products, present 
and possible departure of our consultants 
first brewing beer.

Manager of Customer Service: 
Zaritskiy Ivan

+38 044 353 72 18, +38 093 168 38 85, 
+38 067 659 74 73, ivan.zaritskiy@

solodok.beer
http://www.solodok.beer/

Ukraine, Kyiv, Degtyarivska 33A str.
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Sweet Life
Sweet Life – компания по приготовле-
нию карамели ручной работы. Вся про-
дукция изготовлена исключительно в 
ручную .Опыт наших мастеров более 3-х 
лет. В состав карамели входят только 
натуральные ингредиенты :вода, сахар 
,глюкоза, натуральные ароматизаторы и 
натуральные красители. Мы используем 
свою эксклюзивную рецептуру поэтому 
наши конфеты имеют ярко выраженные 
цветовые и вкусовые качества.

Sweet Life
Sweet Life - the company for the preparation 
of caramel handmade. All products are made 
exclusively by hand .Opyt our masters more 
than 3 years. The candy composition contains 
only natural ingredients: water, sugar, glucose, 
natural flavors and natural colors. We use our 
exclusive recipe so our sweets have distinct 
color and taste.

VAPE ZONE
Франшиза «VAPE ZONE» - територія 
ефективного вейп бізнесу.

Франшиза «VAPE ZONE» - готове ефективне 
рішення для розвитку Вашого бізнесу, яке є 
магазином в магазині. Ми пропонуємо Вам 
збільшити прибутковість Вашого бізнесу за 
рахунок розміщення торгових вітрин «VAPE 
ZONE» - вітрин З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОНИХ 
ЦИГАРОК ТА АКСЕСУАРІВ. Франшиза «VAPE 
ZONE» - готовий прибутковий бізнес, який 
базується на популярності альтернативних 
методів паління. Ви зможете задіяти порож-
ні зони (зони, які не приносять прибутку) 
Вашої торгової точки для отримання при-
бутку. Устаткування надається безкоштов-
но. Вам не потрібно шукати нові торгові 
площі - Ви розміщуєте торгову вітрину в іс-
нуючій точці продажу.

Проект «VAPE ZONE» буде особливо прива-
бливим для власників нічних клубів, кафе, 
пабів, магазинів сувенірів, дрібної електро-
ніки, острівних торгових точок, орендодав-
цям торгових центрів та інших сфер бізнесу.

 � Швидкий термін окупності 2-5 міс
 � Висока маржинальність продуктів
 � Можливість отримання товарів під ре-

алізацію
 � Популярність альтернативних методів 

куріння
 � Бізнес ідея з малими вкладеннями
 � Велика кількість потенційних клієнтів

Телефонуйте вже сьогодні 098 438 26 58 - і 
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через п’ять днів Ви розпочнете успішно за-
робляти з «VAPE ZONE».

www.vape-zone.net
project@vape-zone.net

098 438 26 58

VAPE ZONE

«VAPE ZONE» franchise is an efficient vape 
business territory.

«VAPE ZONE» franchise is a ready-effective 
solution for the business development of 
your shop in a store. You can increase your 
business profitability by placing shopping 
marts «VAPE ZONE» in the shop. These 
are special showcases intended for selling 
e-cigarettes and accessories. «VAPE ZONE» 
franchise is a ready-profitable business 
based on the popularity of alternative to 
smoking methods. You do not need to look 
for a new retail space with the project “VAPE 
ZONE” since you can place the showcase in 
an existing point of sale. The equipment is 
provided free of charge.

Project «VAPE ZONE» will be particularly 
attractive for the owners of nightclubs, cafes, 
pubs, souvenir shops, small electronics shops, 
island shops, as well as for shopping center 
owners and other businesses.

 � Quick payback period of 2-5 months
 � High marginal products
 � The possibility of obtaining discounted 

goods
 � The popularity of alternative to smoking 

methods
 � Business idea with a small investment
 � A large number of potential customers

Call us today 098 438 26 58 and start your 
successful business with “VAPE Zone” in five 
days!

www.vape-zone.net
project@vape-zone.net

098 438 26 58

Газета «АграрНик»
«АграрНик» – всеукраинская информаци-
онно-рекламная газета для работников 
агропромышленного комплекса. Издается 
с января 2004 года.

Распространяется бесплатной адрес-
ной доставкой всего тиража Укрпочтой 
по подписке во все регионы Украины. 
Дополнительные тиражи распространяют-
ся на выставках агропромышленного на-
правления, семинарах и конференциях.

 � Переодичность: два раза в месяц. 
 � Тираж: 31000 экземпляров
 � Подписной индекс: 91210.

Всеукраинская Аграрная Справка – инфор-
мация о товарах и услугах АПК по телефону 
(0512) 721-720

Адрес: 54017, г. Николаев, ул.Советская, 
12 б, оф. 405 

Тел.: (0512) 47-84-01, (067) 512-66-05, 
(067) 512-29-32

Факс: (0512) 58-00-65
Е-mail: agrarnik@mksat.net, 

agrarnik@inbox.ru
Web-сайт: www.agrarnik.com
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Електронне 
інформаційне видання 
«Аграрний бюлетень»

Спеціалізований сайт для аграріїв 
www.ab.org.ua

Безкоштовна адресна розсилка на елек-
тронні адреси

 � Новини галузі
 � Ціни на сільськогосподарську продук-

цію, добрива та пальне в щоденних До-
датках до видання

 � Анонси подій
 � Опис технічних і агротехнологічних ін-

новацій

На сьогоднішній день вже близько 10 000 
читачів!

Для розміщення реклами і матеріалів:
(067) 619-31-24, (067) 612- 87 -99

Electronic information 
publication  

«Agricultural Bulletin»

Specialized web site for farmers 
www.ab.org.ua

Free mailing list by e-mail addresses

 � Industry News
 � Prices of agricultural products, fertilizers 

and fuel in the Annexes to the daily 
edition

 � Coming events
 � Description of technical and 

agrotechnological innovation

To date, over 10 000 readers!

For advertising materials:
(067)619-32-24, (067) 612- 87- 99
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Видавництво  
«АгроПартнер»

Газета «АгроПартнер. Україна» – незалеж-
ний інформаційно-аналітичний щотижне-
вик агросектора України. 

Унікальна система розповсюдження. Без-
коштовна редакційна передплата для ке-
рівників сільськогосподарських підпри-
ємств та фермерів. 

Загальний наклад: 24000 прим. Передплат-
ний індекс: 37670.

Т. (0552) 42-47-42, (050) 197-16-51,
73027, м. Херсон, а/с 34
info@agropartner.ks.ua
www.agropartner.ks.ua
www.agrodovidka.info

AgroPartner Publishing 
House

Newspaper «AgroPartner. Ukraine» is 
independent informational and analytical 

weekly newspaper of agrarians of Ukraine. 

Unique system of distribution. A free-of-
charge editorial subscription for heads of 
agricultural enterprises and farmers. 

Total circulation: 24000 copies. Subscription 
index: 37670.

Phone (+3 8 0552) 42-47-42, 
(+3 8 050) 197-16-51,

73027, Ukraine, Kherson, P.O. Box 34
info@agropartner.ks.ua
www.agropartner.ks.ua
www.agrodovidka.info
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Комерційно-виробнича 
фірма «АПЕКС» 

Комерційно-виробнича фірма «АПЕКС» 
спеціалізується на проведенні комплексу 
будівельно-монтажних робіт в сфері агро-
промислового комплексу, виготовленні ме-
талоконструкцій і нестандартних виробів 
безпосередньо на території майбутнього 
підприємства, а також надання генпідряд-
них послуг, що дозволяють здійснювати ре-
алізацію проектів «під ключ».

Звернувшись в наш технічний відділ, ви 
можете отримати як інжинірингову кон-
сультацію, так і послугу в допомозі ви-
бору постачальника обладнання. З цією 
метою ми пропонуємо Вам найширший 
спектр своїх проектів різних виробників: 
Bentall Rowlands, Jiangsu Muyang Group 
Co, Bonfanti, Myande і багатьох інших. При 
необхідності є можливість організації екс-
курсії на діючі комплекси з обладнанням 
яке Вас зацікавило.

CIF «APEX»
CIF «APEX» LLC specializes in complex 
construction works in the field of agriculture, 
manufacturing and custom metal products 
directly at the future of the enterprise and 
to provide general contracting services 
that enable the implementation of projects 
«turnkey».

Turning to our technical department, you 
can get as engineering advice and service for 

help selecting the equipment supplier. To this 
end, we offer a wide range of its projects from 
different manufacturers: Bentall Rowlands, 
Jiangsu Muyang Group Co, Bonfanti, Myande 
and many others. If necessary, there is a 
possibility of trips to the operating systems 
with hardware which you are interested.

51900
Дніпропетровська область

м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ)
вул. Гайдамацька (пр-т Більшовицький), 

б. 3

Комерційно-виробнича фірма «АПЕКС»

Генеральний директор
Хілько Михайло Дмитрович

T.: +38 (066) 989 88 68
E.: apexmishel@gmail.com

Технічний директор
Хілько Дмитро Георгійович 

T.: +38 (066) 371 58 23
E.: apexdmitriy@gmail.com

Керівник технічного відділу
Яровий Ярослав Євгенович 

T.:+38 (063) 713 13 95
E.: apexyar@gmail.com 

Інженер-технолог 
Чичуга Віталій Васильович

Т.:+38 (098) 590 75 39
Е.: apexvitalik@gmail.com
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ТОВ «АПК–Груп»
ТОВ «АПК–Груп» - це підприємство, яке про-
тягом десяти років зарекомендувало себе 
як надійний та чесний постачальник міне-
ральних добрив на аграрному ринку Укра-
їни .

 Головне завдання нашої команди - якісний 
і оперативний сервіс для українських фер-
мерів . Діяльність компанії «АПК-Груп» на-
цілена в першу чергу на побудову вигідних 
та системних взаємин зі своїми клієнтами і 
партнерами. 

Ми пропонуємо тільки ті препарати і на-
сіння, які відповідає Стандартам якості, і є 
сертифікованими .

 Наш асортимент :
 � Засоби захисту рослин;
 � Насіння кукурудзи і соняшнику ; 
 � Мікродобрива ;
 � Мінеральні добрива;
 � Листова функціональна діагностика 

рослин ;
 � Ґрунтова діагностика на N , P.K , S .

Компанія «АПК – Груп» спільно з Вами 
зможе вирішити всі питання виробництва 
ефективно , вигідно , надійно , маючи зна-
чні конкурентні переваги на ринку і в полі .

Ltd. «AIC-Group»
Ltd.»AIC-Group» - is a company that for ten 
years has established itself as a reliable and 
honest supplier of fertilizers in the agricultural 
market of Ukraine. 

The main objective of our team - is a quality 
and efficient service for Ukrainian farmers. The 
activities of « AIC - Group» is aimed primarily 
at building a profitable and systematic 
relationships with its customers and partners. 

We offer only those drugs and seeds that meet 
quality standards and which are certified. 

Our range: 
 � Plants protecting tools; 
 � Corn and sunflower; 
 � Microfertilizers; 
 � Mineral fertilizers; 
 � Leaf plant functional diagnostics; 
 � Soil diagnostics in N, P.K, S. 

Company « AIC - Group»  together with you 
can solve all the problems of production 
efficiently, profitably, safely, with significant 
competitive advantages in the market and in 
the field.
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Брикетуючі технології 
ПП     

Виготовлення обладнання для ліній гра-
нулювання та брикетування.       

Виробництво обладнання для ліній по ви-
готовленню паливних брикетів та гранул. 
Виготовляємо обладнання продуктивністю 
від 400 кг/годину до 1200 кг/годину,  а саме: 
ударно механічні преси, сушарки аероди-
намічного типу, подрібнювачі соломи, гра-
нулятори  та інше допоміжне обладнання. 

Україна
буд.116, вул. Шелушкова, м. Бердичів, 

13313, Україна     
Телефон: +380674102102            
e-mail: a.peryan@mail.ru       

http://www.press-udarnyi.com.ua/

БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ – провідне видання 
галузі, протягом року видає шість тематич-
них спецвипусків: 

 � «Енергоефективне будівництво. Газо-
бетон», 

 � «Промислове і комерційне будівни-
цтво», 

 � «Керамічне будівництво. Архітектура і 
дизайн», 

 � «Дорожнє будівництво. Спецтехніка», 
 � «Індустріальне будівництво. Бетон і За-

лізобетон», 
 � «Енергозбереження. Оздоблювальні 

матеріали».

У спецвипусках широко висвітлюються 
ключові питання сучасного будівництва із 
застосуванням передових технологій та но-
вих будівельних матеріалів, архітектурні та 
дизайнерські рішення, питання норматив-
ної бази та державного регулювання. 

Спецвипуски «Будівельного журналу» про-
тягом року широко розповсюджуються:

 � на конференціях, семінарах і нарадах 
у Мінрегіонбуді, Конфедерації буді-
вельників України, асоціації «Всеукра-
їнський союз виробників будівельних 
матеріалів та виробів», Академії будів-
ництва України, Національній спілці 
архітекторів, обласних  і міських дер-
жадміністраціях, обласних і міських 
управліннях капітального будівництва, 
проектних, науково-дослідних та на-
вчальних інститутах;

 � на профільних виставках у Києві, Дні-
пропетровську, Харкові, Одесі, Львові;
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 � серед будівельних, проектних і архі-
тектурних компаній, виробників буд-
матеріалів – 

 � за передплатою і цілеспрямованою 
розсилкою;

 � публікації журналу розміщуються сайті 
www.budjurnal.com.ua

«Будівельний журнал»  є інформаційним 
партнером провідних будівельних виста-
вок у Києві

і найбільших обласних центрах України, а 
також учасником та інформаційним парт-
нером зарубіжних виставок INTERMAT, 
BATIMAT у Парижі, SAIE, MADEexpo в Італії, 
BAU, BAUMA у Мюнхені, а також провідних 
тематичних виставок і конференцій у Мо-
скві та С-Петербурзі.

+38 067 233 19 12,  068 321 321 6
www.budjurnal.com.ua

ООО «Виапласт» 
ООО «Виапласт» - компания, которая уже 
18 лет является одним из ведущих произ-
водителей продукции из пластмасс.

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

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

Горловина кега имеет внутреннюю резь-
бу, которая подходит под стандартные 
стальные фитинги A, M, G, S.

ООО «Виапласт»
тел./факс +38(057)752-01-17.
тел./факс +38(057) 768-02-57,

сайт: www.viaplast.com.ua

Viaplast, Ltd
Viaplast, Ltd is the company who 18 years is 
one of the leaders of plastic production in 
Ukraine.

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

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

The neck of keg has inner thread for steel 
standards A, M, G and S fittings. 

Viaplast,Ltd
tel./fax: +38(057)752-01-17.
tel./fax: +38(057) 768-02-57,
web: www.viaplast.com.ua

Пивоварня  
«Волинський Бровар»

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

Пивоварня «Волинський бровар»
34600, Рівненська обл, 

м.Березне, вул. Андріївська, 726.
тел.(факс) 03653 5-55-50, 

моб. +38 097 773 77 07 
www.brovar-beer.com.ua

ел.пошта beerbrovar@gmail.com
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ГЕБО бірмат
Ми професіонали в виготовленні бірдеке-
лів / бірматів, це наша спеціалізація. 

Початок виробництва - 2009 рік. Майже 
1600000 бірдекелів виготовлено нами для 
України на сьогодні, в тому числі для бро-
варень, пабів та ресторанів. 

Ми імпортуємо пивний, вологопоглинаю-
чий картон з Німеччини. 

У Києві друкуємо, висікаємо та пакуємо в 
фірмові коробки ваші справжні, кольорові 
підставки. 

Наш прямий, офсетний друк на пивному 
картоні, забезпечує чудово насичений ко-
лір. Ми забезпечуємо найкраще поєднання 
ціна / якість.

Адреса: Україна, Київ, 
вул. Шолуденко, 27/6.

+38 044 587 63 06, +38 050 217 00 00, 
+38 067 502 64 88.

beermat.com.ua або gebo.prom.ua

GEBO beermat
We are professionals in producing of beermat 
-this is our specialty. 

Start of production - 2009. Nearly 1 600 000 
coasters manufactured by us for Ukraine 
today, including breweries, pubs and 

restaurants. 

We import beer mat board from Germany. 

We print, carve and packaged in branded box 
your current, color beermat in Kyiv. 

Our offset printing (full color) on beer mat 
board provides excellent color saturation. 
We offer the best combination of quality and 
price

Address: Ukraine, Kyiv, 
st. Sholudenko, 27/6. +38 044 587 63 06, 

+38 050 217 00 00, +38 067 502 64 88
beermat.com.ua or gebo.prom.ua
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Приватне підприємство 
«Гігієнікс»

Приватне підприємство «Гігієнікс»

продаж дезінфекційних та мийних засо-
бів, проектування, впровадження, супро-
від, вдосконалення та аудит систем якості 
HACCP, ISO 

Виробник засобів – польська фірма 
Higienix, яка займається виробництвом з 
2002 року. У 2010 році фірма здобула Сер-
тифікати системи управління відповідно до 
норм ISO 9001 та 22000.

Дезінфекційні засоби зареєстровані в Укра-
їні, пройшли санітарно-епідеміологічну 
експертизу. Уся продукція сертифікована у 
Системі УкрСЕПРО на відповідність вимо-
гам нормативних документів виробника та 
нормативних документів України.

Засоби відповідають усім вимогам HACCP: 
дозволені для використання в харчовій 
промисловості, відповідають європей-
ським екологічним вимогам, є безпечними, 
повністю біодеградують. 

Private enterprise 
«Higienix»

Private enterprise «Higienix»

Sale of disinfectants and detergents, design, 

implementation, maintenance, improvement 
and audit Quality Systems HACCP, ISO

Argent manufacturer: the Polish company 
Higienix, which has been producing since 
2002. In 2010, the company received 
management system certificates in 
accordance with ISO 9001 and 22000.

The disinfectants are registered in Ukraine, and 
they underwent sanitary and epidemiological 
expertises. All the products are certified 
in UkrSEPRO system in compliance with 
manufacturer’s regulations and normative 
documents of Ukraine.

The argents meet all the requirements of 
HACCP: they are permitted for applying 
in food industry; they meet European 
environmental requirements; they are safe 
and biodegradate completely.

Роксоляна Чаповська
директор ПП «Гігієнікс»

тел./факс. (032) 276-91-08
моб. 097-56-89-759, 095-88-50-380

www.higienix.com.ua
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Група компаній ICK 
Group

Групою компаній ICK Group відпрацьова-
ні технології що дозволяють, за рахунок 
гранулювання проміжних продуктів, збіль-
шити виробництво основного продукту – 
соняшникової олії, зменшити витрату роз-
чинника, понизити залишкову маслянисту 
в шроті, а також, раціонально використову-
вати відходи масложирової промисловості. 
Розробка та супровід проектів: техноло-
гічне проектування, компонувальні рішен-
ня, комплектація обладнанням, повна ав-
томатизація  та забезпечення безпеки 
виробництва, шефмонтажні та пусконала-
годжувальні роботи. Гарантійне і сервісне 
обслуговування. Запасні частини зі складу. 
Навчання персоналу.

Group of companies ICK 
Group

Group of companies ICK Group worked 
out technologies that allow, by granulation 
intermediate products, to increase the 
production of main product - sunflower oil, 
to reduce the consumption of solvent, lower 
residual oily in the meal, as well as rational 
use of waste oil industry. Development and 
maintenance of projects: technological 
design, layout solutions, acquisition 
equipment, complete automation and 
safety production, chef installation and 
commissioning.  Warranty service and service. 
Spare parts from warehouse. Personnel 
training.

тел.: +38 (044) 371 19 04
e-mail: advert@ick.ua

www.ick.ua
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Приватне підприємство 
«Голден Бір Трейдінг»

Приватне підприємство «Голден Бір Трей-
дінг» є ексклюзивним імпортером кращих 
сортів Чеського пива в Україні. Наша мета 
– це наближення широкої маси споживачів 
до найкращих пивних брендів Чехії. Запро-
шуємо Вас до співпраці, яка сприятиме роз-
витку бізнесу обох сторін.

Будемо раді запропонувати Вам чудовий 
асортимент пива таких брендів як: «Єжек», 
«Шенковні»,  «Лобковіц Преміум» та інші. 

Також готові Вам представити розливне 
пиво «Патрік» власного виробництва: світ-
ле фільтроване, світле нефільтроване, тем-
не фільтроване. «Патрік» - це поєднання Ба-
варського хмелю Геркулес, солоду з ланів 
Чехії та екологічно чистої джерельної води 
з смт. Міжгір’я Закарпатської області.

Private enterprise «Golden 
Bear Trading»

Private enterprise «Golden Bear Trading» is 
the exclusive importer of the best varieties 
of Czech beer in Ukraine. Our goal - is 
approaching the broad masses of customers 
with the best Czech beer brands. We invite 
You to cooperation which will contribute to 
business development of both sides.

We are pleased to offer excellent assortment 
of beer brands such as: Jezek, Senkovnim, 
Lobkowicz Premium and other. We always 
welcome cooperation is important to us every 
client, regardless of the volume of orders.

Also ready to present You a beer, «Patrick» 
own production: light filtered, light unfiltered, 
unfiltered dark. «Patrick» is a combination of 
Bavarian hops Hercules malt from the fields of 
Chech Republic and clean spring water from 
the village Mizhhiria, Transcarpathian region.

Региональный представитель
Дмитрий Шандар

ЧП Голден Бир Трейдинг г.Ужгород
+38(097)-551-58-08

http://beer.korysno.com
http://goldenbeer.com.ua/kiev
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Головний будівельний 
портал України Build 

Portal
Головний будівельний портал України Build 
Portal (www.budport.com.ua) - це масштаб-
ний інтернет ресурс, портал № 1 по БУДІВ-
НИЦТВУ, РЕМОНТУ та ДИЗАЙНУ.

На ресурсі представлена вся корисна ін-
формація стосовно будівельному ринку: 
актуальні новини та статті, думки експертів, 
найбільш повний календар будівельних ви-
ставок, форумів і конференцій по Україні 
та світу, тендери на будівництво і ремонт, а 
також найголовніше: Перший незалежний 
рейтинг ділової надійності виробників і ди-
лерів будівельних матеріалів та послуг.

Кожна рекомендована, в рейтинзі компа-
нія, проходить аудит командою експертів 
Build Portal. Перш ніж придбати будівельні 
матеріали або послуги, звірте компанію в 
рейтинзі . Build Portal (www.budport.com.
ua), застережіть себе від роботи із недобро-
совісними компаніями.

Будуйте безпечно! Ми взяли під контроль 
будівельний ринок!

ТОВ «Бест Медіа Груп»
02660, Україна, м. Київ, 
вул. Є. Сверстюка 11-Б

(044) 500-47-97
office@budport.com.ua
www.budport.com.ua

«Деко Минералс»
«Деко Минералс» - компанія з швидким 
розвитком, яка була заснована в 2004 році.

На сьогоднішній момент є єдиним вироб-
ником високоякісних адсорбентів (відбілю-
ючих земель), реагентів для нейтралізації 
жирних кислот в країнах СНД. На потуж-
ностях компанії випускається ряд інших 
продуктів для різних галузей харчової, ме-
талургійної та нафтопереробної промисло-
вості. Сировина для виробництва підбира-
ється виключно з Російських родовищ, що 
сприятливо позначається на ціноутворенні 
і якості продукції.

«Deco Mynerals»
«Deco Mynerals» - the rapid development of 
the company , which was founded in 2004. To 
date, the only manufacturer of high quality 
adsorbents ( bleaching earths ) reagents to 
neutralize fatty acids in the CIS. At facilities 
the company produced a number of other 
products for various sectors of the food , 
metallurgical and petroleum industries. Raw 
material is selected exclusively from domestic 
deposits, which favorably affects the pricing 
and quality products.

www.boez.com.ua
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ТОВ “ЗРЗА” 
Наше підприємство ТОВ “ЗРЗА” презентує 
новий продукт на ринку:

БІОРОЗКЛАДАНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ПОСУД 
НА ОСНОВІ КУКУРУДЗЯНОГО КРОХМАЛЮ 
ТОРГОВОЇ МАРКИ AMELON. 

Посуд AMELON – це сучасна альтернатива 
одноразовому посуду, який існує сьогодні. 
Цей посуд створений з натуральних при-
родних матеріалів.

Асортимент продукції AMELONE дуже ши-
рокий, більш ніж 60 видів: тарілки, стакани, 
столові прилади, різноманітні ланч-бокси, 
лотки та інший посуд, який пропонується 
як в наборах, так і в дрібнооптовій тарі.

Цей посуд на протязі  6 місяців після вики-
дання повністю перетворюється у біомасу, 
фактично у добриво. 

Сompany ZRFTA
Our company ZRFTA LLC are capable to offer a 
new product on the market:

BIODEGRADABLE DISPOSABLE  DISHWARE 
BASED ON CORN FLOUR  OF AMELON 
TRADEMARK. 

AMELON dishware – is a modern alternative 
of disposable dishware available nowadays. 
This dishware is made of natural materials. 

The range of AMELONE products is very wide, 
more than 60 kinds: plates, cups, dinnerware, 

various lunch boxes, trays and other dishware, 
that is offered for sale both in sets and in small 
batch packing.  

This dishware within 6 months turns 
completely into biomass, virtually into 
fertilizer. 
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ІНСТИТУТ 
АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИ-
РОДОКОРИСТУВАННЯ 

НААН
Інститут агроекології і природокористуван-
ня– провідна в Україні науково-дослідна 
установа з питань визначення наукових за-
сад державної політики в галузі агроеколо-
гії, збалансованого природокористування 
та охорони навколишнього природного се-
редовища. Інститут займається: системним 
спостереженням за природними ресурса-
ми агросфери, комплексним оцінюванням 
їх стану, розробленням еколого-економіч-
них основ реалізації збалансованого роз-
витку аграрного виробництва, землекорис-
тування і сільських територій. 

 Інститут є головною установою Науко-
во-методичного центру «Агроекологія» і 
здійснює комплексні дослідження у всіх 
природнокліматичних зонах України, які 
включають фундаментальні та прикладні 
дослідження щодо агроекологічного мо-
ніторингу, у т.ч. засобами дистанційного 
зондування Землі, біобезпеки, еколого-
економічної оцінки ресурсів агросфери, 
вивчення екостану земель спеціального 
призначення (спеціальні сировинні зони, 
сільські території, природно-заповідні те-
риторії у структурі Пан’європейської еко-
мережі), наукового забезпечення ведення 

агропромислового виробництва на радіа-
ційно забруднених територіях. 

Офіційний портал
 http://agroeco.org.ua/

E-mail agroecologynaan@gmail.com
Адреса: Інд. 03143, Україна, м. Київ, 

вул. Метрологічна, 12
Телефон  (044) 526-92-21

Факс (044) 526-92-21 
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Інститут рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва

Реєстраційна інформація Інституту рослин-
ництва ім. В.Я. Юр’єва НААН для внесення 
до каталогу виставки «Олійно Жирова Інду-
стрія»

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва На-
ціональної академії аграрних наук є однією 
із провідних науково-дослідних установ 
України аграрного профілю, історія якої 
налічує понад 100 років.  Основні напрями 
науково-дослідної роботи інституту пе-
редбачають: розробку теоретичних основ 
селекції польових культур; формування та 
ведення банку генетичних ресурсів рослин 
України; створення нових сортів і гібридів 
зернових, зернобобових, круп’яних і олій-
них культур; розробку високоефективних 
систем насінництва с.-г. культур, ведення 
первинного та елітного насінництва ра-
йонованих сортів і гібридів; розробку тех-
нологій вирощування польових культур; 
забезпечення та науковий супровід іннова-
ційних розробок.

Рlant Production Institute 
nd. a. V. Ya. Yuryev

The Рlant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev 
of National Academy of Agrarian Sciences of 
Ukraine is among core research institutions of 
agrarian profile in Ukraine. Its history extends 
back over 100 years. The main research lines 
of the institute involve: development of 
theoretical principles of field crop breeding, 
formation and maintenance of the Bank of Plant 
Genetic Resources of Ukraine, creation of new 
varieties and hybrids of cereals, pulses, groats 
and oil plants; development of highly efficient 
seed production systems for agricultural 
plants, primary and elite seed production of 
released varieties and hybrids; development 
of cultivation technologies for field crops, 
provision and scientific support of innovations.

Інститут олійних  
культур Національної 

академії аграрних наук 
України

Інститут олійних культур НААН створений у 
1989 році на базі Української дослідної стан-
ції олійних культур. Сьогодні інститут - один 
з найбільших аграрних науково-виробничих 
комплексів України. Основний напрямок ро-
боти - одержання нових перспективних сор-
тів і гібридів олійних культур з використан-
ням сучасних досягнень генетики, селекції, 
біотехнології, а також виробництво елітного 
та репродукційного насіннєвого матеріалу.

Інститут олійних культур НААН це: високоя-
кісне насіння сортів і гібридів соняшнику, сої, 
гірчиці озимої та ярої, ріпаку озимого та яро-
го, льону олійного;

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

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

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

 � наукове забезпечення вирощування 
олійних культур у господарствах.      Го-
ловна наша турбота - розкрити потен-
ціал сортів і гібридів селекції інституту 
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в умовах виробництва! Пропонуємо 
тим, хто займається товарним вироб-
ництвом, наше насіння як найбільш 
адаптоване до умов вирощування, яке 
забезпечить одержання високих уро-
жаїв.

      Запрошуємо до співпраці у виробництві 
насіння батьківських ліній, розміщення діля-
нок гібридизації соняшнику та розмноженню 
сортів інших олійних культур.

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

Адреса: вул. Інститутська, 1, 
сел. Сонячне, Запорізький район, 

Запорізька область, Україна, 69093. 
тел: (061)223-99-50, 223-99-59,

 сайт: www.imk.zp.ua, 
e-mail; imkua@mail.ru

ООО «Истейтглобал»
ООО «Истейтглобал»  предлагает услуги по 
экспедированию грузов железнодорожным 
транспортом в собственных вагонах-хоппе-
рах, повышенной вместимостью 110 м.куб., 
грузоподъемностью 70,5 тн. для перевозки 
насыпью зерна и других зерновых культур.  

Данные вагоны обеспечивают более 
высокую экономическую эффективность 
перевозок по сравнению с существую-
щими аналогами за счет повышенной 
грузоподъемности и эксплуатационной 
надежности.

Мы предлагаем:
 � Полная организация предоставления 

транспортно-экспедиторских услуг
 � Полное консультационно - справоч-

ное информирование

Наши постоянные партнёры и заказчики 
доверяют профессионализму наших со-
трудников.

LLC «Isteytglobal»
LLC «Isteytglobal» offers services in freight 
forwarding by railway transport with own 
hopper cars, which have increased capacity 
of 110 cubic meters, Сapacity of freight car is 
70.5 tons for the bulk transportation of grain 
and other crops.

 These cars provide better economic efficiency 
of transportation in comparison with existing 



21-23 вересня 2016 | 47

analogues due to the increased capacity and 
service reliability.

 We offer:
 � Full management in freight forwarding 

services
 � Full  information and advice service

Our long-term partners and customers trust 
in our employees’ competence.

 
Mob: +380 96 777 4721

        +380 67 329 8769
       +056 763 03 56

Email: isteytglobal@gmail.com
http://transporter.dp.ua/

Інформбізнес,  
видавничий центр

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-про-
екти.

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

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

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

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

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

Informbussines Ltd, 
Publishing center

Publishing and online projects.

Publishing center «Informbusiness Ltd» 



48 | Офіційний каталог

publishes specialized catalogue «All for food 
industry and remaking industry». Catalogues 
is destined for specialists of Ukrainian 
enterprises. Receiving is free of charge.

Suppliers and goods for Ukrainian food 
industry online: http://food.bizera.com.ua

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

Post box 19, Kyiv, 04119, Ukraine
tel. +380 44 489-32-46, 206-52-65, 

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

ТМ «Карпати  
Насолоджуйся»

ТМ «Карпати Насолоджуйся» є новою ком-
панією, що динамічно розвивається в галузі 
харчових продуктів. Фірма спеціалізується 
на виготовленні соків, джемів, сиропів та 
морсів і для цього ретельно відбирає фрук-
ти та ягоди, що попередньо були вирощені 
в екологічно чистій карпатській зоні.

Свою продукцію компанія готує за тради-
ційними європейськими рецептами. 

ТМ «Карпати Насолоджуйся» гарантує ви-
соку якість, багатий смак та натуральність.

У процесі виробництва не використову-
ються барвники, консерванти та штучні 
ароматизатори, тому продукція ТМ «Карпа-
ти Насолоджуйся» зберігає соковитість та 
первинний смак плодів.

ТM “Carpaty Enjoy”
ТM “Carpaty Enjoy” is a new company 
that is developing in the field of natural 
food products. The firm specializes in the 
production of juices, jams, syrups, fruit drinks 
and carefully select only fruits and berries 
which are grown in the environmentally clean 
Carpathian area.

The company prepares its products using 
traditional European recipes. 

TM „Carpaty Enjoy” guarantees high quality, 
rich taste and naturalness. 
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Products are made without using dyes, 
preservatives and artificial flavorings and 
thanks to that they keep juiciness and taste of 
the original fruit.

Возняк Аліція 099 729 29 78 маретолог

Гецко Сергій 099 085 82 67
керівник відділу продажу

“КИЙ-ПИВО”®

МІНІ-БРОВАРНІ, -ПИВОВАРНІ, -ПИВЗАВО-
ДИ, -СОЛОДІВНІ. “КИЙ-ПИВО”® працює на 
ринку техніки та технології пивної індустрії 
з лютого 1996 р. Впровадження “під ключ” 
– розробка, проектування, виготовлення, 
монтаж технологічного обладнання, пуско-
налагоджувальні роботи, навчання та тех-
нологічне супроводження. 

Досконалість обладнання та технології 
підтверджується успішним багаторічним 
функціонуванням більш ніж 40 підпри-
ємств, впроваджених в Україні, ближньому 
та дальньому зарубіжжі.

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

Тел/факс: /+38-044/ 287-96-74;  433-13-88
E-mail: kiypivo @gmail.com

www. kiy-pivo.kiev.ua

“KIY-PIVO”®
MINI-BREWERIES AND MALT-HOUSES

“KIY-PIVO”® has been running its business in 
the market of equipment and technologies 
of brewery production since February 1996. 
Manufacturing application on turnkey basis 
– development, projecting, manufacturing, 
assembling of technological equipment, 
start-and-adjustment works, training and 
technological support.

Perfection of equipment and technology is 
proved by successful longstanding operation 
of more than 40 enterprises introduced in 
Ukraine, CIS countries and abroad.

PE « КIY-PIVO»®. A/s 50
Kiev, 04208, Ukraine                                                 

Tel./Fax: /+38-044/ 287-96-74;
433-13-88

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

технологій

ПП «КИЙ-ПИВО»®
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПИВОВАРІННЯ, 
НАПОЇВ ТА СОЛОДОВИРОЩУВАННЯ

Національний університет харчових тех-
нологій /НУХТ/ сумісно з ПП «КИЙ-ПИВО»® 
пропонують для пивоварної галузі послуги 
з реконструкції, розробки, виготовлення та 
впровадження “під ключ” сучасного техно-
логічного обладнання та технології пиво-
варіння, напоїв та солодовирощування для 
підприємств любої потужності. 

Стабільність та надійність, визнання та ба-
гатий досвід впроваджень,   конкурентно-
спроможність  розробок, “ноу-хау” та гаран-
тійне супроводження.

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   

National university of food 
technologies

PE «KIY-PIVO»®

TECHNICS AND TECHNOLOGY OF 
BREWING, DRINKS AND MALTING

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

NATHIONAL UNIVERSITY OF FOOD 
TECHNOLOGY 

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

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

E-mail: info @ nuft.edu.ua
Rector -  prof. Anatoliy Ukrainets  

PE “KIY - PIVO” ®
Box 50, Kiev-208, 04208, Ukraine                                                 

tel./fax: /+38044/ 433-13-88,  202-80-70, 
287-96-74; 

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

Director - Sergiy Udodov
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КОМПАСС Україна, 
ПрАТ 

www.kompass.com - Міжнародний пошуко-
вий портал (база даних 5 млн компаній 68 
країн). 

Видання електронного довідника вироб-
ників товарів і послуг «КОМПАСС Україна» 
(50 000 компаній) і СНД (312 000 компа-
ній 9 країн). Безкоштовна демо-версія —  
www.demo.kompass.ua.

Інформаційні послуги, підбор потенційних 
партнерів, пошук постачальників у 66 кра-
їнах.

Розміщення інформації і реклами україн-
ських підприємств в електронних і онлайн-
довідниках KOMPASS по Україні, СНД, 
Східної Європі та на Міжнародному пошу-
ковому порталі www.kompass.ua. 

Міжнародна дошка оголошень –  
www.board.kompass.ua. 

Українська стрічка новин бізнесу –  
www.news.kompass.ua.

(Міжнародна інформаційна система 
KOMPASS)

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

email: office@kompass.ua
ua.kompass.com

Фейсбук: www.fb.com/Kompass.UA

KOMPASS UKRAINE 
PrivJSC

www.kompass.com is the largest B2B search 
portal in Ukraine, listing 5 mln companies in 
68 countries worldwide.

Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-
directory, listing 50 000 Ukrainian companies. 
Free demo - http://database.kompass.ua.  

Search for potential business partners and 
suppliers with EasyBusiness.

Information and advertising services to 
Ukrainian businesses within KOMPASS 
database for Ukraine, CIS, Eastern Europe and 
worldwide at www.kompass.com. 

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

Ukrainian business news line – www.news.
kompass.ua. 

(KOMPASS International Information 
System)

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

email: office@kompass.ua
ua.kompass.com

Facebook: www.fb.com/Kompass.UA
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Корпорація Майанде
Корпорація Майанде – це професійний 
постачальник обладнання та інженерно-
технічних проектів    «під ключ» для вироб-
ництва харчової олії з насіння соняшнику, 
ріпаку, сої, зародків насіння кукурудзи і т.д.

Компанія спеціалізується на розробці та 
виробництві обладнання, проектуванні 
технологічних процесів,  автоматизованих 
систем управління, монтажу та пуско-на-
лагоджувальних послугах в наступних га-
лузях:

 � Підготовка олійних культур продук-
тивністю 100 - 10 000 т/д

 � Сольвентна екстракція продуктивніс-
тю 100 - 10 000 т/д

 � Рафінація сирої олії продуктивністю 50 
- 3 000 т/д

 � Виробництво «Білої пелюстки» про-
дуктивністю 50 - 2 000 т/д

Myande Group Co, Ltd
Add: No.199, South Ji’an Road, 
Yangzhou City, China, 225127

Mob 1: +7 910 360 67 88 
+7 910 360 67 88 (Russia)
Mob 2: +38 097 133 95 47 

+38 097 133 95 47 (Ukraine)
Tel:+86-514-87849000  +86-514-87849000 

Fax:+86-514-87848883
http://www.myandegroup.com 

Email: Andrey@myande.com

ООО «Максейф» 
ООО «Максейф» - коллектив профессио-
налов с опытом работы более 10 лет по 
внедрению инновационных технологий в 
сельском хозяйстве (технологическое про-
ектирование, поставка и сопровождение 
оборудования, строительство и монтаж, 
сервис). 

В основе философии бизнеса ООО «Мак-
сейф» лежит комплексный подход ко 
всем видам деятельности. Работая на 
рынке с высокой конкуренцией, компания 
завоевывает лидирующие позиции благо-
даря активному менеджменту, внедрению 
новых технологий и нестандартных реше-
ний.

ООО «Максейф» - это инновационная дина-
мичная компания, которая своей целью ста-
вит удовлетворение потребностей аграр-
ного рынка Украины в инфраструктурных 
объектах.

Нашим основным продуктом являются 
комплексно реализуемые проекты в облас-
ти строительства элеваторов.

В понятие «комплексно реализуемого про-
екта» мы вкладываем следующее: 

 � Разработка технологических решений 
и технологическое сопровождение; 

 � Разработка проектной документации; 
 � Комплектация объекта оборудовани-

ем в соответствии с технологическими 
требованиями;

 � Строительство объектов; 
 � Обучение персонала заказчика; 
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 � Гарантийное и послегарантийное об-
служивание объектов в целом и обо-
рудования;

 � Оригинальные запасные части.

Общество с ограничен-
ной ответственностью  

–  научно-производ-
ственное объединение 

«МЕТА»

ООО НПО «МЕТА» существует более 20 лет 
на рынке. 

Основным видом деятельности является 
производство оборудования для перера-
ботки семян масличных культур (подсол-
нечник, соя, рапс и т.д.) и запасных частей 
к нему. В ходе своего развития компания 
постоянно расширяет диапазон произво-
димого оборудования и ассортимент за-
пчастей к ним.  

Благодаря высокому качеству выпускаемой 
продукции и строгому соблюдению 
договорных обязательств в отношениях с 
заказчиками, наша компания зарекомендо-
вала себя надежным деловым партнером. 

Основными  заказчиками являются круп-
нейшие масложировые предприятия 
Украины: Винницкий МЖК, ООО «Биоил 
Универсал Украина», АДМ Ильичевск, ОАО 
«Кировоградолия», Мелитопольский МЭЗ, 
Черновицкий МЖК, ООО «Гидросенд», ЧП 
«Виктор и К»  и многие другие. 

Предприятие идет  на встречу малому биз-
несу масложировой промышленности, по-
ставляя нестандартное оборудование и 
запасные части.  

В отношениях с заказчиками, при расчетах 



54 | Офіційний каталог

за поставляемую продукцию, ведем гибкую 
политику скидок, а в некоторых случаях по-
ставляем оборудование на условиях товар-
ного кредита. 

49000, г. Днипро (Днепропетровск),
Адрес: пр-т Б.Хмельницкого, 147

www.meta.in.ua
e-mail: meta.meta@mail.ru

телефон:+380 (067) 632-43-15; +380 
(067) 565-74-45

Національна академія 
аграрних наук України

До складу Академії входять 312 наукових 
установ, підприємств і організацій; з них - 
74 наукові установи та організації, в тому 
числі 11 національних наукових центрів. 
51 науково-дослідний інститут. Академія 
має 177 державних підприємств, дослід-
них господарств та експериментальних 
виробництв, на базі яких проводяться на-
укові дослідження, апробація та освоєння 
досягнень науково-технічного прогресу та 
інноваційних технологій. Наукове забез-
печення агропромислового виробництва 
Автономної1 Республіки Крим та областей 
здійснюють 25 регіональних наукових цен-
трів.

Дослідними господарствами Академії» до 
загальнодержавної потреби вирощується 
майже 75% елітного насіння сільськогос-
подарських культур та 30% племінного мо-
лодняка тварин.

Вчені Академії проводять наукові дослі-
дження за 46 галузевими науково-технічни-
ми програмами. Академія координує також 
тематику досліджень в науково-дослідних 
установах та організаціях іншої відомчої на-
лежності, які працюють над розв’язанням 
проблем АПК, беруть участь у виконанні 
державних програм та програм інших ві-
домств, таких як «Державна програма роз-
витку вітчизняного машинобудування для 
агропромислового комплексу на 2007-2010 
роки», «Зональні системи відновлюваль-
ного землеробства стосовно різних форм 
організації виробництва», «Загальнодер-
жавна програма селекції у тваринництві на 
період до 2010 року» та інші. Персональний 
склад Академії налічує: 99 дійсних членів 
(академіків), 111 членів-кореспондентів, 53 
іноземних та 22 почесних члени. У системі 
VAAH працюють 32 тисячі чоловік, у тому 
числі в наукових установах Академії-13 ти-
сяч, з них 5,6 наукових працівників, у тому 
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числі 398 докторів і 2000 кандидатів наук. 
Наукові установи Академії» здійснюють 
науково-консультаційне та інформаційне 
забезпечення всіх суб’єктів агропромис-
лового виробництва країни. Основними 
завданнями Української академії аграрних 
наук є: наукове забезпечення розвитку га-
лузей агропромислового комплексу (АПК) 
в умовах його реформування. 

Зокрема вони включають: прогнозування 
напрямів науково-технічного прогресу в 
АПК; координацію тематики; організацію і 
проведення наукових досліджень з питань 
землеробства, рослинництва, тваринни-
цтва, ветеринарної медицини, механізації, 
переробки рослинної та тваринницької 
продукції», економіки; методичне керівни-
цтво діяльністю наукових установ, пошук 
нових досконалих форм ведення наукової 
роботи та впровадження ними досягнень 
науки, техніки і передового досвіду у ви-
робництво; забезпечення товаровиробни-
ків елітним насінням та насінням вищих ре-
продукцій зернових, технічних, овочевих, 
кормових культур, садивного матеріалу 
картоплі, плодових та ягідних культур, ви-
нограду; вирощування племінної худоби і 
птиці; розробку і впровадження нових спо-
собів і засобів захисту рослин та тварин; 
підготовку і перепідготовку наукових ка-
дрів; встановлення і підтримку міжнарод-
них наукових зв’язків; видання наукової» 
літератури.

Наукові установи Академії на даний час 
проводять дослідження з ряду проблем, 
які є актуальними не тільки для сільського 
господарства України, а й країн ЄС, зокре-
ма: раціональне природокористування; 
охорона ґрунтів від ерозії і техногенного 
забруднення, підвищення їх родючості; 
збереження біологічного різноманіття; до-
слідження механізмів формування клітин-
ного і гуморальних імунітетів; біологічні та 
біотехнологічні основи підвищення про-
дуктивності тварин і рослин; сільськогос-
подарська мікробіологія; біотехнологія у 

ветеринарній медицині; удосконалення ме-
тодів діагностики, профілактики і лікування 
заразних хвороб тварин; нові комбікорми, 
премікси, добавки, тощо; інтегровані сис-
теми захисту рослин; сучасні технології 
переробки сільськогосподарської сирови-
ни з метою отримання харчових продуктів 
високої біологічної цінності; заходи щодо 
гармонізації системи стандартизації та сер-
тифікації у галузі сільського господарства 
відповідно до європейських стандартів та 
директив ЄС.

В Академії створено 8 галузевих відділень, 
в тому числі: землеробства: рослинництва; 
зоотехнії; переробки продукції; ветеринар-
ної» медицини; механізації та електрифі-
кації, аграрної економіки і земельних від-
носин; наукового забезпечення трансферу 
інновацій.

У галузі міжнародних наукових зв’язків на-
лагоджено міжнародне науково-технічне 
співробітництво з профільними установа-
ми 53 зарубіжних країн. Укладено 16 угод з 
академіями іноземних держав. Вчені УААН 
є виконавцями і співвиконавцями 309 
спільних проектів, з яких 12 грантів ЄС- За-
гальна вартість грантів склала понад 514 
тисяч евро.

7 науковців пройшли стажування у між-
народних наукових центрах, зокрема при 
Національному інституті сільськогоспо-
дарських досліджень Франції, у Міжнарод-
ному центрі дорадництва Польщі, у Феде-
ральному центрі з боротьби з вірусними 
хворобами тварин Німеччини, в Агенції 
міжнародного співробітництва Японії. Ва-
генінгенському міжнародному конференц-
центрі Нідерландів та інших.
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Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 

України
Місія Університету: створювати, системати-
зувати, зберігати і поширювати сучасні на-
укові знання для покращення якості життя 
людей; готувати фахівців європейського і 
світового рівня інтелектуального та осо-
бистісного розвитку.

      Національний університет біоресурсів 
і природокористування України відповідно 
до статусу вищих навчальних закладів має 
IV рівень акредитації, є закладом дослід-
ницького типу, який провадить освітню, 
науково-дослідну, науково-інноваційну, на-
вчально-виробничу та інформаційно-кон-
сультаційну діяльність, спрямовану на ви-
вчення сучасних проблем науки про життя 
і навколишнє природне середовище, ви-
користання, відтворення та збалансова-
ний розвиток біоресурсів наземних і вод-
них екосистем, запровадження новітніх 
природоохоронних агро- і біотехнологій, 
технологій відродження безпечності та 
родючості ґрунтів, енергозберігаючих аг-
ротехнологій, екологічного і правового ме-
неджменту в сільській місцевості, здійснен-
ня моніторингу і контролю за дотриманням 
стандартів, якістю і безпекою сільськогос-
подарської продукції, продуктів її перероб-
ки та довкілля.

     Національний університет біоресурсів і 
природокористування України є одним із 
провідних закладів освіти, науки і культури 
в Україні. У 3-х навчально-наукових інститу-
тах та 13-ти факультетах базового закладу 
університету (м. Київ) і в 10-ти відокремле-
них підрозділах НУБіП України – регіональ-
них вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів 
акредитації навчається понад 26 тис. сту-
дентів та більше 600 аспірантів, докторан-
тів і пошукувачів.

     Навчальний процес і наукові досліджен-
ня в Університеті забезпечують понад 2600 
науково-педагогічних і педагогічних пра-
цівників, у тому числі біля 300 професорів і 
докторів наук, понад1000 доцентів і канди-
датів наук.

Контактна інформація
Наша адреса:

Україна, 03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15

Тел.: (044) 527-82-42  
Факс: (044) 257-71-55

Електронна пошта: 
rectorat@nubip.edu.ua

http://www.nubip.edu.ua/ 
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ТОВ «НІК»
«НІК» – лідер енергетичної галузі. Вже біль-
ше десяти років компанія займається ви-
робництвом приладів обліку електроенер-
гії та впровадженням систем АСКОЕ.

З 2010 р. «НІК» почала займатись рішен-
нями по резервному електропостачанню. 
Сьогодні компанія представляє широкий 
асортимент резервного електрообладнан-
ня:

 � газові електростанції Generac (вироб-
ництво США);

 � бензинові та дизельні генератори 
Pramac, NIK;

 � АВР, системи заземлення та аксесуари 
для генераторів.

З 2014 року компанія «НІК» випускає ста-
білізатори напруги NIK STV з інновацій-
ною мікропроцесорною технологією VOLT 
PROTRCTOR.

У вересні 2016 р. «НІК» приступила до реалі-
зації проектів на базі сонячних енергосис-
тем: сонячні електростанції для приватних 
будинків, автономне електропостачання 
насосних станцій та промислових об’єктів.

NIK LLC
«NIK» - the leader of the energy sector. 
For over 10 years the company has been 
manufacturing energy metering devices and 
implementing Smart Grid systems.

Since 2010 «NIK» has begun to engage 
decisions on the backup power supply. Today 
the company represent a wide range of 
backup electrical equipment:

 � Gas Generators Generac (made in USA);
 � Gasoline and Diesel Generators Pramac, 

NIK;
 � ATS, Grounding and accessories for 

generators.

Since 2014 the company produces the 
Voltage Stabilizers NIK STV with innovative 
microprocessor technology VOLT PROTECTOR.

In September 2016 «NIK» has started 
implementing solar power projects: solar 
power for houses, autonomous power supply 
of pumping stations and industrial facilities.
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ТОВ «Новосанжарський 
молокозавод»

Виробляє: Сири розсільні: Моцарелла, Ади-
гейський, «Сулугуні» під ТМ «Новосанжар-
ські сири», «Richeese»

    

Згущене молоко ТМ «Санжари»: Молоко не-
збиране згущене з цукром 8,5% жиру, ДСТУ, 
пет/бутилка, 370г, 900г, гофро/ящик 5кг.

Продукт згущений з рослинною олією 8,5% 
та цукром, ТУ, пет/бутилка, 370г, 900г.  

Продукт згущений варений Іриска, гофро/
ящик 10кг.

Грінки-сухарики ТМ «MEGA SUHARIK» 
- продукт виготовлений з житнього хлі-
ба, смажений на соняшниковій олії, з до-
даванням натуральних приправ або на-
туральних ароматизаторів, докладніше:   
www.megasuharik.com  

Контакти:
Вул. Петровського, 11, СМТ Нові Санжа-

ри, Полтавська область, Україна.
095-216-82-71 – Михайло Власюк

050-404-11-22
Електронна пошта: salenmz@gmail.com

OBORUD.INFO - портал 
оборудования

OBORUD.INFO - портал оборудования: тор-
говое, холодильное, пищевое, упаковоч-
ное, складское и другое оборудование. Год 
основания - 2001.

Интернет-справочник по оборудованию 
для предприятий торговли и питания, пи-
щевой промышленности и смежных отрас-
лей:

 � справочник предприятий
 � каталог оборудования
 � лента новостей
 � календарь мероприятий
 � тендерная площадка
 � биржа вакансий и многое другое. 

115487, Москва, ул. Садовники, 2
Тел: +7(499) 782-34-09

info@oborud.info, www.oborud.info

OBORUD.INFO – portal 
equipment

OBORUD.INFO - portal for the food industry: 
trading, refrigerating, food, packing, 
warehouse and other equipment.

The information resource for trade and public 
catering outlets, food industry and related 
industries.

Sadovniki street, 2
Moscow, Russia, 115487
Тел: +7(499) 782-34-09

info@oborud.info
http://www.oborud.info/
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ПИВНОЕ ДЕЛО 
международный анали-

тический журнал

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

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

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

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

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

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

PIVNOE DELO (Beer 
Business) International 

analytical journal

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

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

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

The traffic of site is about 500 unique visitors 
per day. 

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

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

http://www.pivnoe-delo.info
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Пивоварни Гончарова
Производим пивоварни, пивоваренные 
заводы, минипивоварни и ёмкостное обо-
рудование.   

Производство оборудования самого 
высокого качества.

Доступная цена на пивоваренное оборудо-
вание.

Высокий уровень обслуживания клиента.

Сертифицированный производитель.

http://pivovarnya.com.ua
Тел. +380675006486
Тел. +380445616335

email: sales@pivovarnya.com.ua

Компанія «ПІВООПТ»
Компанія «ПІВООПТ» є офіційним 
дистриб’ютором більше 12 національних 
виробників живого пива, сидру, квасу, ли-
монаду а також пива імпортного вироб-
ництва. Постійна наявність величезного 
асортименту пива, та регулярні рейси на-
шого транспорту в усіх напрямках України 
дозволяють організувати безперебійну по-
ставку продукції для наших клієнтів.

Ми надаємо повний комплекс товарів і по-
слуг для організації та ведення бізнесу з 
продажу розливного пива, сидру, квасу та 
лимонаду:

 � підбір, установка і подальше обслуго-
вування пивного обладнання; 

 � продаж і оренда устаткування для роз-
ливу пива;

 � великий вибір пива, сидру, квасу, ли-
монаду з доставкою по Україні;

 � ПЕТ тара для пива об’ємом 0.5л, 1л, 
1.5л, 2л, 3л, кришки, ручки для ПЕТ пля-
шок;

 � витратні матеріали, балони вуглекис-
лотні, келихи, фасувальні пакети;

 � закуски до пива;

Директор: Галкин Руслан Валерьевич
+38 (050) 050-13-86, +38 (067) 844-19-88,  

dobeerman@i.ua
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Украина г. Днепропетровск 
пр. Слобожанський 65.

The company «PIVOOPT»
The company «PIVOOPT» is the official 
distributor of more than 12 domestic 
producers of beer, cider, kvass, lemonade 
and imported beer. Constant availability 
of a huge range of beer and our scheduled 
flights all over Ukraine allow us to organize 
uninterrupted supply of products to our 
customers.

We provide a full range of products and 
services for business organization and sale of 
beer, cider, kvass and lemonade:

 � selection, installation and subsequent 
maintenance of beer equipment;

 � Sale and rental of equipment for beer;
 � a large selection of beer, cider, kvass, 

lemonade and deliver them all over 
Ukraine;

 � PET packaging for beer at volume of 0.5l, 
1l, 1.5l, 2l, 3l, lids, handles for PET bottles;

 � consumables, carbon dioxide cylinders, 
bowls, packing bags;

 � Snacks for beer;

Director: Galkin Ruslan Valeryovych 
+38 (050) 050-13-86, +38 (067) 844-19-88, 

dobeerman@i.ua
Ukraine Dnepropetrovsk g 

pr. Slobozhansky 65.

Компания «Пинта»
«Пинта» - компания, созданная профессио-
налами. Оборудование для розлива и про-
изводства напитков

О компании

Компания «Пинта» предлагает решения в 
области розлива напитков и жидких про-
дуктов в любой тип упаковки. Наша компа-
ния является официальным дистрибьюто-
ром ряда европейских компаний:

 � «Della Toffola» (Италия): оборудование 
для фильтрации, первичного виноде-
лия, емкости различного назначения. 
Отметим, что эта компания является 
одним из лидеров отрасли, ей принад-
лежат несколько десятков патентов на 
изобретения в области оборудования 
для фильтрации.

 � «AVE» (Италия): полные линии розлива, 
оборудование для розлива напитков в 
ПЭТ, стеклянную бутылку, различное 
вспомогательное оборудование. Ком-
пания входит в группу «Della Toffola 
Group».

 � «Родина Хасково» (Болгария): емкост-
ное оборудование, которое популяр-
но в Украине благодаря оптимальному 
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соотношению «цена/качество».
 � «MINI BREWERY SYSTEM»: мини-пиво-

варни, оборудование для розлива в 
кеги, пивное оборудование низкой 
производительности.

 � … а также другие компании, которые 
производят качественное и над-
ежное оборудование для пищевой 
промышленности.

Компания «Пинта» является официальным 
дистрибьютором ведущих производите-
лей пивного оборудования, что позволяет 
нам предлагать покупателям качественное 
оборудование по доступным ценам.

У нас на складе всегда в наличие имеет-
ся полный ассортимент оборудования 
для розлива пива, комплектующие и 
запасные части. Это позволяет подобрать 
необходимые устройства непосредствен-
но на месте и не ждать заказ.

Фильтрационное оборудование:

 � кизельгуровые и пластинчатые 
фильтры,

 � вакуумные фильтры,
 � кросс-флоу (фильтры тангенциальной 

фильтрации),
 � расходные материалы для фильтра-

ции.

компания «Пинта»:
Украина, г. Киев

Менеджер: +38 (044) 469-1516,
+38 (050) 958-51-53   
www.pinta.kiev.ua

Рекламне агентство 
«Прес-Тайм»

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

Журнали видаються з 2001 року, щомісяця; 

розповсюдження за адресами бізнес-орга-
нізацій по всій території України та за кор-
доном. 

79035, Україна, м. Львів, а\с 9670
Тел.: (032) 241-84-50, 241-84-60, +38 

(093) 194 56 64
Факс: (032) 241 84 60

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

http://agropro.biz/

Advertising agency  
«Press Time»

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

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

The «Business Proposition» Magazine:
 � Since 2001 year, monthly; 
 � Is distributed all over Ukraine according 

to the business companies addresses.

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

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

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

http://agropro.biz/

ПРОФІ МЗ – професійні 
миючі засоби  (Фриз)

Компанія «Профі МЗ» відома своєю тор-
говельною маркою Профі на ринку укра-
їнських професійних миючих засобів. Від 
2003 року постачає продукцію на вироб-
ничі підприємства та в організації агропро-
мислового напрямку діяльності. У 2016 році 
виробництво и товари ТМ Профі сертифіко-
вано ISO 9001 та ISO 22 000. Це перша укра-
їнська компанія, що отримала сертифікати 
європейського зразка. Цього року «Профі 
МЗ» виходить на ринки СНД. Це надзвичай-
на подія і великий прорив у житті компанії. 

The company «Profi MZ»
The company «Profi MZ» is known for its 
trademark Profi in Ukrainian market of 
professional cleaning products. The company 
producing their products for industrial 
and agricultural enterprises since 2003. In 
2016, the production and goods TM Profi 
is certified ISO 9001 and ISO 22 000. This is 
the first Ukrainian company each to receive 
certificates of European standard. This year 
«Profi MZ» enters the CIS markets. This is a 
great development and breakthrough in the 
company’s life.

Контакты:
Тел\факс: +38 (044) 206 08 54

Адрес: Украина, г. Киев, пр. Победы, 67, 
корпус С, оф. 105

e-mail: profi@uhc.com.ua
www.uhc.com.ua
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Всеукраїнський тижне-
вик «Реклама на село»

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

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

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

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

Ukrainian weekly 
“Reklama na selo”

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

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

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

Приватне Підприємство 
«Західно – Українська 

торгова компанія  «РІО-
ПЛЮС»

Вирощування і консервація грибної і ово-
чевої продукції. Імпорт та експорт продук-
тів харчування.

79052 Україна, м. Львів, вул. Широка 
70Б

(032) 294-88-40,41,42
(032) 294-88-40,41,42

riolviv@ukr.net
www.rio-company.com

www.rio-champignon.com.ua

Private enterprise « West - 
Ukrainian trade company 

«RIO - PLUS»
Cultivation and conservation of mushroom 
and vegetable production . Imports and 
exports of food products .

79052 Ukraine, Lvov, Shyroka str. 70B
(032) 294-88-40,41,42
(032) 294-88-40,41,42

riolviv@ukr.net
www.rio-company.com

www.rio-champignon.com.ua
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Компанія «ТАН»
Вас вітає компанія «ТАН», Україна. Наша 

компанія була заснована в 1994 році і по 
сьогоднішній день займається розробкою, 
виготовленням та автоматизацією облад-
нання для олійно-жирової індустрії. Ши-
рокий сектр обладнання, виготовленного 
нашою компанією, використовується на 
багатьох заводах, що займаються виготов-
ленням та переробкою рослинних олій як 
на території України, так і в країнах Європи. 
Ми пропонуємо комплексні рішення з екс-
тракції, 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

Company “TAN”
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 .

Компанія «ТЕФФ»
ТЕФФ - Технології ЕФективності 

Місія компанії «ТЕФФ» - збереження при-
родних ресурсів планети заміщенням ви-
користання традиційних вуглеводнів на 
відновлювані.

Стратегія компанії «ТЕФФ» - застосування 
технологій ефективного використання ре-
сурсів в повсякденній діяльності

Тактика компанії «ТЕФФ» - розробка 
технологiй та виробництво промислового 
обладнання для ефективного використан-
ня відновлюваних вуглеводнів - біомаси.

Використання відновлюваних вуглеводнів 
- це стратегія розвитку енергонезалежності 
України.

Технології ефективності, запропоновані 
Компанією «ТЕФФ» дають можливість в 
рази економити витрати на енергетичну 
складову в собівартості продукції, в порів-
нянні з природнім газом, коксохімічним та 
пічним паливом, вугіллям, продукцією на-
фтової галузі.

Розробки Компанії «ТЕФФ»  базуються на 
фізико-хімічних основах спалювання твер-
дих вуглеводнів з використанням власних 
інновацій та семирічного досвіду експлуа-
тації пальників.

Компанія «ТЕФФ»   виробляє модельний 
ряд пальників тепловою потужністю від 1,5 
до 15 МВт, які працюють з використанням 
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лушпиння соняшника, деревини (щепа), со-
ломи, сепараційних відходів та гранул по-
хідних з цих продуктів. Пальники викорис-
товуються, як пристрій генерації теплової 
енергії до парових та водогрійних котлів, 
теплогенераторів для сушильних комплек-
сів відповідної потужності.

Компанія «ТЕФФ» враховує особливості та 
поточну ситуацію Замовника, проектує

нову технологію процесу, розраховує еко-
номічний ефект від переходу на застосу-
вання нової технології, безпосередньо 
виробляє обладнання з повною автомати-
зацією технологічного процесу.

Компанія «ТЕФФ» виконує монтаж (шеф-
монтаж), наладку обладнання, розробку 
технологічних інструкцій та навчання пер-
соналу і передає Замовнику розроблену 
технологію в готовому для використання 
вигляді з дотриманням  проектних показ-
ників.

Компанія «ТЕФФ»  забезпечує  сервісне об-
слуговування 24/7 .

Будьте ефективними!

www.teff.com.ua, 
e-mail: teff1@ukr.net, 

тел./факс: (048) 778 67 76, 
тел.: 067 538 83 83,

(048) 775 08 32, 067 516 83 83, 
(048) 775 08 37, 050 316 83 83

ТОВ «ТЕХІНПРОМ»
ТОВ «ТЕХІНПРОМ» - Ваш надійний партнер!

Наша компанія є офіційним дистриб’ютором 
компанії ДП Сіменс Україна. У нас ви змо-
жете придбати та отримати професійну 
консультацію стосовно такого обладнання: 
Низьковольтна комутаційна техніка, контр-
ольно-вимірювальні прилади, промислові 
системи автоматизації, промислове про-
грамне забезпечення, перетворювачі час-
тоти, електродвигуни та приводи великої 
потужності.

Наші менеджери працюють для вашого 
комфорту. Для вас – ми зробимо найкра-
щу ціну, приїдемо до вас на виробництво 
і допоможемо кваліфіковано підібрати 
оптимальне обладнання саме для ваших 
потреб. Ми маємо свій склад, а терміни до-
ставки обладнання під замовлення зроби-
мо  якнайкращі, саме для вас.

Чекаємо на вас!
www.techinprom.com.ua

office@techinprom.com.ua
(044)581 83 18

Techinprom LTD
Techinprom LTD – Your reliable partner!

Our company is the official distributor of 
Siemens Ukraine. You can buy and get 
professional advice about such equipment: 
Low-voltage switching and protection 
equipment, process instrumentation and 
analytics, industrial automation systems, 
industrial software, frequency converters, 
electric motors and drives of big capacity.
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Our managers work for your comfort life

we will do the best price for you  and we can 
get to your manufacture and help choose the 
best qualified equipment specifically for your 
needs. We have our own store, but if you want 
some equipment, that we have no here, in 
Ukraine, we do our best for making delivery 
date as soon as possible.

Please contact us:
www.techinprom.com.ua

office@techinprom.com.ua
(044)581 83 18

«Украинский бизнес»
«Украинский бизнес»  - это онлайн-плат-
форма для того, чтобы заявить о себе, при-
обрести новых деловых партнеров и выйти 
на более высокий информационный уро-
вень.

Сайт «Украинский бизнес» позволяет раз-
мещать неограниченное количество ин-
формации как о деятельности предпри-
ятий, так и о руководителе, достижениях, 
включая фото- и видеоматериалы.

Сотрудничая с нами, Вы получаете воз-
можность размещать неограниченное ко-
личество информации, которая постоянно 
обновляется, иметь высокий имиджевый 
рейтинг и узнаваемость, что, в итоге, 
повышает эффективность и рентабель-
ность представленных в каталоге предпри-
ятий.
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ЯКОСТІ (УАЯ)

УАЯ - професійне неурядове об`єднання 
у сфері якості і ділової досконалості. Є на-
ціональним представником України у Єв-
ропейській організації якості (EOQ), націо-
нальним партнером Європейського фонду 
менеджменту якості (EFQM), базовою ор-
ганізацією Міжнародної гільдії професіо-
налів якості та Клубу лідерів якості країн 
Центральної і Східної Європи (ЦСЄ). Лідер у 
сфері якості в Україні і один з провідних лі-
дерів у регіоні ЦСЄ. Основне завдання УАЯ 
- сприяти підприємствам у підвищенні ді-
лової досконалості й конкурентоспромож-
ності на внутрішньому і зовнішніх ринках. 
Політику УАЯ реалізують її професійні цен-
три (з навчання, консалтингу, сертифікації, 
визнання досконалості тощо), які мають 
повноваження від ключових європейських 
і міжнародних організацій.

Адреса: 02002, м. Київ, 
вул. Микільсько-Слобідська, 6;
Е-mail: quality@quality.kiev.ua; 

тел./факс: (044) 459-78-16; 541-05-32

UKRAINIAN 
ASSOCIATION FOR 

QUALITY (UAQ)
UAQ is a non-governmental professional 

organization in the field of quality and 
business excellence. UAQ is the National 
Representative of European Organization for 
Quality (EOQ) in Ukraine, National Partner 
of the European Foundation for Quality 
Management (EFQM), the basic organization 
of International Guild of Quality Professionals 
and the Club of Quality Leaders of the Central 
and Eastern European countries. UAQ is 
a leader in the field of quality in Ukraine 
and one of the leaders in the region of 
the Central and Eastern Europe.  The main 
objective of UAQ is to promote companies 
in improvement of business excellence and 
competitiveness at domestic and foreign 
markets. The UAQ’s policy is realized through 
its professional centres (training, consulting, 
certification, recognition of excellence, etc.) 
that are authorized by key European and 
international organizations.

Address: 02002, Kyiv, 
Mykilsko-Slobidska Str., 6

Е-mail: quality@quality.kiev.ua; Tel./fax: 
(044) 459-78-16; 541-05-32
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УКРАЇНСЬКІ 
ТЕХНОЛОГІЧНІ  
СИСТЕМИ, ТОВ

Компанія українські технологічні системи 
заснована у 1995 році. 

Спеціалізується на проектуванні та виго-
товленні теплогенераторів, твердопалив-
них котлів, промислових пальників на біо-
масі, піроліз них утилізаторів промислових 
і побутових відходів. 

Лінійка потужностей від 10 кВт до 4000 кВт, 
пальники – до 10 000 кВт.

З 2010 року підприємство налагодило ви-
пуск автоматизованих теплогенераторів 
для обладнання зерносушарок, які добре 
себе зарекомендували та дали можливість 
повністю відмовитися від споживання при-
родного газу. 

Лише у 2015 році на чотирьох зерносушар-
ках, обладнаних нашими теплогенератора-
ми, було висушено більше 60 000 т зерно-
вих.

UKRAINIAN 
TECHNOLOGIC  
SYSTEMS LLC

The company Ukrainian Technological 
Systems was founded in 1995. 

It specializes in the design and manufacture 
of heat sources, solid fuel boilers, industrial 
burners of biomass pyrolysis waste heat of 
industrial and household waste. 

The range of capacities is  from 10 kW to 4000 
kW, for burners – up to 10 000 kW.

Since 2010, the company has established 

a releasing of heat generators for dryers 
automated equipment that worked as well 
and made it possible to completely abandon 
consumption of natural gas. In 2015 with help 
of  the four dryers equipped with proposed 
heat generators, was dried over 60000 tons 
of grain.

Вул. Грушевськогог 134
смт. Великі Бірки,Тернопільський р-н.

Тернопільська обл.
 e-mail uts_te@mail.ru

 Сайт: www.tehnosystems.com
Телефони:

(0352) 49 21 79 
(050) 521-19-80
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Компания «УкраМарин» 
Компания «УкраМарин» – это Ваш 
персональный логистический центр, 
где сосредоточены инновационные 
методы управления мультимодальными 
процессами с использованием наибо-
лее оптимальных и выгодных решений, 
связанных с транспортировкой грузов. 

На протяжении последних 10 лет «УкраМа-
рин» предоставляет высококачественный 
сервис по международной морской пере-
возке грузов в контейнерах различными 
видами транспорта и зарекомендовала 
себя как надежный  партнер.

В 2016 компания «УкраМарин» начала им-
портировать высококачественное обору-
дование для транспортировки грузов во 
флэкситанках, что позволило увеличить 
объем перевозки наливных грузов и выйти 
в лидеры данного сегмента рынка логисти-
ческих услуг.

Более подробная информация о компа-
нии «УкраМарин»: 

(http://www.ukramarine.com.ua/).
+38 (048) 788-88-94   

center@ukramarine.com.ua

Company «UkraMarine»
The company «UkraMarine» company - is 
your personal logistics center, in which 
the innovative methods of multimodal 
management processes are focused. We use 

the most appropriate and profitable decisions 
related to the transportation of goods.

For the past 10 years, the «UkraMarine» 
has been providing  a high quality service 
of international maritime transportation 
of goods in containers by various types of 
transport and has established itself as a 
reliable partner.

In 2016 the «UkraMarine» company has 
started importing a high-quality equipment 
for the transportation of goods in flexitanks, 
it increased the volume of bulk cargo 
transportation and helped our company to 
become a leader of this market segment of 
logistics services.
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Асоціація «Укроліяпром»

Association 
“Ukroliyaprom”

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

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

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

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

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

admin@ukroilprom.kiev.ua
www.ukroilprom.kiev.ua

ТОВ “Ф ДЖІ ГРУП”

Основними напрямками діяльності ТОВ “Ф 
ДЖІ ГРУП” є реалізація високоякісних засо-
бів захисту від комах-шкідників і дезінфіку-
ючих засобів. Наші препарати дозволяють 
оптимізувати витрати виробника на захист 
від комах-шкідників і допомагають досягти 
більш високої рентабельності виробни-
цтва, як  у багатогалузевих  господарствах 
так і в приватному секторі. ТОВ “Ф ДЖІ 
ГРУП” Офіційний  Дистриб’ютор  Компа-
нії  Octavius Hunt в Україні , найбільшого в 
Європі виробника димоутворюючих пре-
паратів.

www.fggroup.com.ua
e-mail: fggroup@ukr.net  

тел.: (067) 483-77-47 
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ООО «Фавор»
ООО «Фавор» производит металличес-
кую тару и предоставляет комплексное 
решение вопроса упаковки, начиная от 
подбора различных вариантов упаковки, 
разработки дизайна и до отгрузки готовой 
тары потребителю. При этом учитываются 
все факторы - вид продукта, для которого 
необходима упаковка, ее позицирование 
на рынке, тип рынка, а самое главное ви-
дение заказчика на то, какой должна быть 
упаковка.

ул.Курская, дом.18, г.Сумы, 
Украина, 40020

0542-700-919, 0542-700-919
sbyt@favor.net.ua

favor.net.ua

Favor Ltd
Favor Ltd. produces metal packaging and 
provides overall solution of packaging 
issue from selection of different variants of 
packaging, design development to shipment 
of the complete product to the Customer. 
Thereby we consider all the factors: kind of 
product for which you need packaging, its 
market positioning, type of market and above 
all - the Customer’s vision of the packaging.

+38-0542-700-919
+38-0542-700-919
sbyt@favor.net.ua

favor.net.ua

Компания «Фильтр Пром 
компани» 

Компания «Фильтр Пром компани» явля-
еться прямым дистрибьютором компании  
Фильтер Матириэл Ко., Лтд» («ТС ФИЛЬТЕР» 
(TS FILTER)), основанная в 2001 году.

На сегодняшний день «ТС ФИЛЬТЕР» 
является одним из крупнейших про-
изводителей всего спектра продукции 
для фильтрации жидкости и газа, кото-
рая включает фильтрующие картриджи, 
мембранные фильтры, фильтровальную 
ткань, мешочные фильтры и корпуса филь-
тров. Продукция широко используется в 
фармацевтической, пищевой, химической, 
электронной, водоочистительной и других 
отраслях.

Основные наши клиенты — это частные 
лица, организации строительного и 
промышленного комплексов и пищевые 
предприятия. В настоящий период в де-
ятельности нашей компании наметились 
устойчивые тенденции к расширению ас-
сортимента фильтровальных порошков 
и оборудования, увеличению ежегодных 
объемов продукции.

Мы реализует фильтры для 
промышленности алкогольных и 
безалкогольных напитков, масляные, 
маслофильтры промышленные, с кизельгу-
ром, диатомитом, фильтрационные сетки и 
сита.

 � Химические добавки для пищевых про-
дуктов и напитков. Энзимы, ферменты 
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для пищевой промышленности.
 � Виноградное Вакуум-сусло, вино-ма-

териал, желати.
 � Фильтр-пресса для : фильтрование 

минеральных вод, вин, водок, шам-
панских вин, коньяков, пива, купажей, 
сиропов, безалкогольных напитков, 
растительного масла и других жидкос-
тей (в том числе суспензий и осадков 
сточных вод).

 � Кизельгуры, перлиты пр-во 
HOBRA,CELITE,CELATON Франция, США 
(тонкая, средняя, грубая фракции)

 � Бентонитовый глинопорошок «ВИНО-
БЕНТ»

 � Поставка высокотехнологичных 
современных материалов, которые 
применяются в различных отраслях 
виной промышленности.

 � Высококачественный безасбестовый 
фильтровальный картон для фильтра-
ции алкогольных и безалкогольных 
напитков марок S.ST производства 
фирмы HOBRA – Skolnik (Чешская рес-
публика). Поставки на Украину филь-
тровального картона производятся по 
прямым контактам с заводом произво-
дителем , количество листов в одной 
коробке по форматам

 � размер 200х200 – 400 листов, размер 
400х400 – листов, размер 600х614 – 50 
листов.

«Фильтр Пром Компани» 
MAIL: Filter.pk@i.ua

www.filterprom.com.ua
Отдел продаж

Fax:   +380567708864
Mob :+380677774769
          +380675625799
          +380965458944

«Форнетті»
«Форнетті» - один з найсильніших та най-
успішніших світових брендів та беззапере-
чний лідер у сегменті «street food».

Компания «Форнетті» була заснована в 
1997 році в Угорщині, зараз активно пра-
цює за франчайзинговою системою на рин-
ках 14 країн світу.

«Форнетті-Україна»  на українському ринку 
вже 12 років. Асортимент продукції - біль-
ше 50 видів.

Виробництво «Форнетті»  розташоване 
у сел. Козелець Чернігівської обл. Завод 
оснащений сучасним італійським облад-
нанням та спеціалізованою електронною 
програмою контролю якості.

Компанія сертифікована ISO 9001: 2009; ISO 
22000; НАССР.

Торгова марка «Форнетті» є символом про-
дуктів високої якості та зручного і безпеч-
ного харчування.

Кількість точок продажу продукції «Фор-
нетті» в Україні - 1000+.

Fornetti
Fornetti is one among the powerful and 
successful brands and ultimate leader in the 
street food segment in Ukraine.

Fornetti  was established in 1997 in Hungary. 
Nowadays Fornetti’s current franchise 
network has nearly 6000 shops in 14 countries. 

Fornetti-Ukraine company has been in 
existence on Ukrainian market for 12 years. 
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Our product range includes more than 50 
names of different products.

Our manufacturing is located in Kozelets, 
Chernihiv region. The plant is outfitted with 
modern Italian equipment and special quality  
control technology by computers.

The company is certified by ISO 9001: 2009; 
ISO 22000 ; HACCP.

Fornetti brand is a symbol of  high quality and 
safe food.

Currently more than 1000 shops in Ukraine 
sell Fornetti’s products.

Адреса: 03040 Україна м. Киів, 
вул. Васильківська, 16

Тел.(багатоканальний): 
+38 (044) 258-000-4

Безкоштовно в Україні: 0 800 501-744
Факс (автомат): +38 (044) 258-000-3

E-mail: info@fornetti.com.ua
Web: www.fornetti.com

«Харчовик», газета
«ХАРЧОВИК» – авторитетне всеукраїнське 
видання харчової галузі. Газета подає до-
стовірну, своєчасну та якісну загально-
галузеву інформацію. Це видання для 
керівників та фахівців про найважливіші, 
найактуальніші події різних сегментів хар-
чової промисловості.

Періодичність – раз на місяць. Загальний 
наклад – 5 000 примірників. Передплатний 
індекс в каталозі Укрпошти: 91972.

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

промисловості (Передплатний індекс - 
99056);

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

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

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

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

www.harchovyk.com
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ООО «ХЕММЕЛЬ- 
Украина» 

ООО «ХЕММЕЛЬ-Украина» было основано в 
2007 году. Основной вид деятельности - из-
готовление дробильной техники для пере-
работки отходов.

За короткое время существования ООО 
«ХЕММЕЛЬ-Украина» сумело выйти на 
рынок многих стран мира и накопило опыт 
во внедрении новейших технологий.

Адрес: 80530 Украина, Львов-
ская обл., Буский р-н, с.Ожидов, 

ул.Промышленная, 1
Тел: (03264) 46985,

Факс: (03264)46986,
E-mail: hemmel.ua@gmail.com

Web: www.hemmel.com.ua

«Hemmel Ukraine»
«Hemmel Ukraine» limited liability company 
was founded in 2007. The main activity is 
manufacturing of machines for shredding.

For the short period of time, Hemmel 
Ukraine managed to present itself on the 
markets of many world countries and gained 
great experience in modern technologies 
implementation.

Аddress: 80530 Украина, Львов-
ская обл., Буский р-н, с.Ожидов, 

ул.Промышленная, 1
Phone: (03264) 46985,

Fax: (03264)46986,
E-mail: hemmel.ua@gmail.com

Web: www.hemmel.com.ua

Компания «Экобиотек-
Украина»

Компания «Экобиотек-Украина» является 
современным производством с полным ци-
клом переработки семян подсолнечника, 
выпускающим подсолнечное масло пер-
вого механического отжима и рафиниро-
ванное дезодорированное вымороженное 
подсолнечное масло марки

«П» и высококачественный жмых подсол-
нечника с содержанием протеина от35%. 
Произведенное подсолнечное масло 
выпускается упакованным в бутылки по 0,5 
литра, 0,87 литра, 0,924 литра,

1 литр, 3 литра, 5 литров, 20 литров. Наши 
бренды: «Золото Таврії»,«Таврійська», 
«Нова Олія»,«Південна ластівка», «Катруся».

Мощность завода составляет 100 тонн 
продукта в сутки и включает в себя все 
технологические этапы: нейтрализацию, 
отбеливание, выморозку, фильтрацию, 
кристаллизацию и дезодорацию.

Основным отличием нашего производ-
ства является отсутствие в технологичес-
кой цепочке извлечения масла методом 
экстракции или других способов агрессив-
ной обработки продукта, что и позволяет 
получать экологически чистое подсолнеч-
ное масло. Компания владеет

собственной аккредитованной лаборато-
рией для мониторинга сырья и готовой 
продукции.

Миссия компании – предоставить потреби-
телю натуральный качественный продукт, 
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который постоянно совершенствуется, 
производство которого не наносит вред 
окружающей среде.

Сегодня особенно популярны органичес-
кие товары. Наше соответствие подтверж-
дается сертификатами NGF, Organic, GMP+, 
продукция постоянно входит в сотню луч-
ших украинских товаров.

На сегодняшний день коммерческая дея-
тельность и производство ориентированы 
на экспорт, и мы имеем возможность 
реализовывать продукцию под торговыми 
марками наших клиентов (privatelabel) от 
одного контейнера. Мы предлагаем роз-
лив растительного масла в пластиковые 
бутылки разных объемов: от 0,5 литра до 
5 литров и флекситанки. У нас есть разные 
варианты для первичной и вторичной упа-
ковки, такие как цвет двухкомпонентной 
пробки, цвет картонных коробок, нанесе-
ние логотипа клиента на них, 3-х или 5-ти 
слойный ящик и т.д. 

Компания начала программу по выходу на 
экспорт с прошлого года, к текущему мо-
менту работая уже с Китаем, ОАЭ, Индией, 
Пакистаном, Таджикистаном, Голландией, 
Египтом, Турцией, Ливией,Ливаном, Ома-
ном, Кипром и некоторыми другими стра-
нами. Наш продукт представлен на полках 
зарубежных сетей. С сентября месяца мы 
начинаем сотрудничество с Германией и 
Швецией, планируем и дальше осваивать 
рынок Китая и Северо-Восточную часть Аф-
рики. Для увеличения производственных 
мощностей мы проводим реконструкцию 
нашего завода, в настоящее время работа-
ем над установкой нового оборудования и 
модернизацией производственного про-
цесса с учетом последних технологий.

Контакты:
+38 (050) 494 99 59

direktor@ekobiotek-ukraine.com.ua
www.zolototavrii.com.ua


