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Товариство з обмеженою відповідальністю
Спільне підприємство
Національної академії
аграрних наук України
«Агроінком»
Генеральний директор:
Завадський Вальдемар
Основні напрямки діяльності:
 організація та проведення міжнародних та національних спеціалізованих
виставок, ділових зустрічей;
 презентацій фірм, конференцій і семінарів, рекламних кампаній, маркетингових досліджень;
 проектування та дизайн експозицій і
ексклюзивних стендів.
З 1994 року СП «Агроінком» були організовані такі виставки, як:
 «Індустрія пива та безалкогольних напоїв» в рамках виставки «Експозиція
хмелярства»
 Всеукраїнська акція «Свято Хмеля,
Пива, Напоїв»
 «Fast Food - Індустрія швидкого харчування»
 «Renewal - Ярмарок відновленого
устаткування»
 «ISTWE - енергозберігаюче обладнання, альтернативних джерел енергії»
 «Еквісвіт - Міжнародна виставка конярства та кінного спорту»
 Міжнародний форум-виставка «Екологічний стандарт якості та безпеки про12 | Офіційний каталог

дукції - крок в майбутнє»
«Світ Рослин» в рамках виставки «Експозиція Садівництва», Експозиція «Квіти України».

Серед наших партнерів - виставкові компанії і колективні організатори виставок з Німеччини, Польщі, Чехії, Китаю, Італії, Франції та ін. Країн.
Співпраця із зарубіжними виставковими
компаніями допомагає поширити інформацію про виставки, що проводяться підприємством, в країнах ближнього і далекого зарубіжжя, а також надати можливість
українським підприємствам, зацікавленим
у просуванні своєї продукції, вийти на міжнародні ринки.
В рамках виставок проводяться бізнес-форуми, семінари, конференції, презентації,
конкурси на кращі види продукції і послуг,
майстер-класи та інші заходи. У них беруть
участь провідні фахівці, потенційні інвестори, представники владних структур, засобів
масової інформації з України та зарубіжних
країн. Підприємством постійно підтримується 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 підтримку нашим учасникам, як до виставки,
так і після її проведення.
Ми зацікавлені в стабільності розвитку бізнесу наших клієнтів.
Запрошуємо ВАС взяти участь у виставках
Товариства з обмеженою відповідальністю
СП «Агроінком»
Сподіваємося на плідну і взаємовигідну
співпрацю!

Agrobiznes siogodni
Publisher: “Press-media” Ltd. Published since
2001
Language of edition – Ukrainian
Twice a month
Edition size: B4, 64 +16 pages. Color printing.
Target audience – executives of agricultural
enterprises of any patterns of ownership,
executives of enterprises and foreign
companies related with agricultural branch.
“Agrobiznes siogodni” is:
 Latest analysis of Ukrainian agricultural
market;
 Economic end legal block: legislative
basis, activity of taxation and custom
authorities, activity of agricultural
commodity exchange and banks, static
information and comments of experts;
 Actual recommendation in making
unusual decisions in an agrobusiness
practice;
 Plant cultivation and protection of
plants;
 Cattle breeding, veterinary problems;
 Agricultural equipment market survey;
 Reprocessing industry and as well as
weather forecast and agrocalendar.
Kyiv 04136, Ukraine
Grechko str. 13
Pfone:+38 (044) 494 09 52
E-mail: agro@impress-media.kiev.ua

ЖУРНАЛ «АgroONE»
Аналитика сельского хозяйства, обзор инноваций в сфере АПК, полезные,
интересные, информационные и научные
статьи, публикации специалистов, репортажи с агромероприятий. Тираж журнала «
АgroONE » - 7600 экз. Распространение по
подписке через редакцию в персонально
адресованных конвертах.
Приложение к журналу газета «АГРО 1»,
тираж 30000 экземпляров. Бесплатная
редакционная подписка через адресную
рассылку Укрпочты действующим сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам, всем участникам сферы АПК.
Периодичность - 1 раз в месяц. Формат - А4.
www.agroONE.info

«AgroONE» MAGAZINE
Analysis of agriculture, review of innovations
in the agriculture field , useful, interesting,
informative
and
scientific
articles,
publications, experts, reports from agromeasures. The circulation of the magazine
«AgroONE» – 7600 copies. Distribution
by subscription through the editorial in
personally addressed envelopes.
Periodicity - 1 time per month. Format - A4.
Size - 44 pages.
www.agroONE.info
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Alambik

CPM SKET

Alambik – крупнейшая компания в Украине,
которая специализируется на производстве и продаже оборудования для дистилляции. Мы постоянно расширяем наш
ассортимент и предоставляем широкий
спектр услуг, таких как:
 информационная консультация клиента;
 подбор подходящего аппарата;
 изготовление оборудования под заказ;
 организация мастер-классов.

Компанія CPM SKET входить до міжнародного холдингу CPM, і є традиційним німецьким виробником шнекових пресів з більш
як 100-річним досвідом, а також - постачальником комплексних ліній «під ключ»
для перероблення олійних культур до харчової олії за допомогою наступних технологічних кроків:

Мы помогаем людям воплотить их желания в реальность, чтобы качественный алкоголь был доступен каждому, ведь лишь
контролируя все фазы приготовления можно быть уверенным в его качестве.
Обратная связь и понимание потребностей
клиента привело к созданию собственного
производства и изготовлению оборудования, которое помогает очищать напитки,
делать их ароматными и крепкими.
Мы делаем дистилляцию удобной и доступной каждому.
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Підготовка – Пресування – Екстракція – Рафінація – Олеохімія

CPM SKET
CPM SKET, member of the CPM-Holding, is a
traditional german manufacturer of screwpresses 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
PM SKET Ukraine
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

«Dalgakiran Compressor
Ukraine»

Журнал DRINKS + / Bars
& Restaurants

Міжнародний
промисловий
холдинг
DALGAKIRAN є лідером з виробництва та
постачання компресорної техніки на ринку Туреччини і забезпечує поставки свого
обладнання в більш ніж 100 країн світу.
Представництва та філії холдингу відкриті
в Німеччині, Великобританії, США, Росії та
в Україні.

Журнал DRINKS + / Bars & Restaurants - ділове спеціалізоване видання про винах,
міцному алкоголі, напоях, ресторанах і гастрономії.

Серед пріоритетних напрямків розвитку
Далгакиран компресор Україна:
 Компресорне обладнання: гвинтові,
відцентрові і поршневі компресори,
повітродувки.
 Підготовка стисненого повітря: осушувачі та фільтри для стисненого повітря.
 Автономне і аварійне енергопостачання: дизельні генератори, міні-електростанції
 Станції повітрярозділення: генератори
азоту і кисню.
 Виробничі системи охолодження: чиллери, градирні, термостати, промислові кондиціонери.
 Промислове насосне обладнання.

«Dalgakiran Compressor
Ukraine»
The company «Dalgakiran Compressor
Ukraine» is the official representative of the
Turkish company «DALGAKIRAN» in Ukraine,
which was established with head office in
Kiev in 2005. For additional information visit
our website
https://dalgakiran.ua/

Журнал розповсюджується безкоштовно
по системі direct mail, по підписці, на найбільших міжнародних зарубіжних виставках. Drinks + працює з власних стендів на
провідних профільних виставках України,
( «Продекспо», Київ); ExpoHoReCa і Молдови (ExpoVin Moldova). Журнал також бере
участь в авторитетних експозиціях далекого зарубіжжя: Vinexpo (Франція), ProWein,
Brau Beviale, Euroshop, Anuga, Drinktec,
Intervitis Interfructa (Німеччина), The London
International Wine & Spirits Fair (Великобританія), SIMEI, Vinitaly (Італія), InterWine (Китай). Видання включає в себе два проекти,
що йдуть назустріч один одному: DRINKS
+ - для реалізаторів і виробників всіх видів
напоїв, а також продуктів харчування; Bars
& Restaurants - для професіоналів ресторанного бізнесу.
Тираж: 45 тис. Примірників
6 номерів на рік
Інтернет-версія на www.drinks.com.ua

DRINKS + / Bars &
Restaurants magazine
DRINKS + / Bars & Restaurants magazine is
a business specialized edition about wines,
strong alcohol, restaurants and gastronomy.
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The magazine is distributed free of charge
by the direct mail system, by subscription, at
the largest international foreign exhibitions.
Drinks + works with its own stands at the
leading profile exhibitions in Ukraine,
ExpoHoReCa
and
Moldova
(ExpoVin
Moldova).
The magazine also takes part in authoritative
expositions of foreign countries: Vinexpo
(France), ProWein, Brau Beviale, Euroshop,
Anuga, Drinktec, Intervitis Interfructa
(Germany), The London International Wine
& Spirits Fair (UK), SIMEI, Vinitaly (Italy),
InterWine (China). The publication includes
two projects that meet each other: DRINKS
+ - for implementers and producers of all
kinds of beverages, as well as food products;
Bars & Restaurants - for professionals in the
restaurant business.
Circulation: 45 thousand copies
6 issues per year
Internet version at www.drinks.com.ua

«Food UA Продукты
Украины»;
«Food Technologies
&Equipment Пищевые
технологи и
оборудование»
Журнали «Food UA Продукты Украины»;
«Food Technologies &Equipment Пищевые
технологи и оборудование »
- інформаційно-аналітичні журнали для
спеціалістів сфери виробництва і продажу
продуктів харчування, напоїв, обладнання,
тари й упаковки. Аналітичні огляди українського, російського й світових ринків харчової промисловості, ресторанного ринку і
ритейла від власних журналістів та провідних аналітичних і консалтингових компаній
України. А також матеріали про управління
підприємством, технології виробництва,
про логістику, дистрибуцію, фінансовий
консалтинг, спеціалізовані виставки, семінари, прес-конференції.
Видавництво ТОВ «Смарт Капітал»
07300 Вишгород, Набережна, 7/1,оф.212
(044)579-22-56 (044)579-22-58
Александр Макарченко
[makarchenko71@gmail.com]:
reklama2@food.com.ua
www.food.com.ua
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“FOOD UA. FOOD
Technologies &
Equipment”
“FOOD UA. FOOD Technologies & Equipment”
- are journals about food and restaurant
markets of Ukraine and also about retail. This
edition is intended for business holders and
new businessmen. It includes detailed reviews
of food markets of our journalists and of the
leading analytical and consulting companies
of Ukraine. This journal also represents to
your attention all information about logistics,
human resources management, packing,
ingredients, automation and equipment of
different enterprises.
Smart Capital LLC
Ukraine 07300, Kyiv reg.
Vyshgorod, Naberejna St. 1/7, off. 212
+38 (044)579-22-56
+38 (044)579-22-58
Александр Макарченко
[makarchenko71@gmail.com]:
reklama2@food.com.ua
www.food.com.ua

GRUSHA.UA
GRUSHA.UA – інтернет-магазин кави. Мета
проекту – відродження українського виробника та скорочення часу від виробництва до продажу, щоб забезпечити покупця
свіжою кавою. Ми прагнемо бути більше,
ніж інтернет-магазин. Свою задачу бачимо
у впровадженні в кавову галузь європейських стандартів виробництва та споживання 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

19-21 вересня 2017 | 17

INFINITY LOGISTICS AND
TRANSPORT SDN. BHD
Infinity House,
No 2. Jalan Kasuarina 8/KS07,
Bandar Botanic, 41200 Klang,
Selangor, Malaysia
+60-3-33252926
+60-3-33257926
info@infinity.com.my
http://www.infinity.com.my

FOODMASH
Наша компания является производителем
оборудования для розлива. Мы изготавливаем любое оборудование необходимое
для производства напитков, для розлива
молочной продукции, растительного масла, спиртных напитков и химических жидкостей. Занимаемся производством более
12 лет, предлагаем конкретные технологические машины и готовые комплексные
линии розлива.
Изготовление комплексных линий осуществляется на основании индивидуального заказа покупателя. Комплектация
линии зависит от планируемых объёмов
производства, выпускаемой продукции и
вида используемой тары. Например, линия розлива воды может отличаться своей
комплектацией. Будет это производство
сладких напитков или просто минеральной
воды. Заказчик планирует розлив в пэт или
стеклянную бутылку? Новое производство
ориентировано на локальный рынок или
претендует на значительные объем продаж? Все учитывается при выборе оптимальной комплектации и составление коммерческого предложения. Линия розлива
лимонада предполагает, в своей комплектации, миксер сатуратор. Если завод будет
разливать продукцию в пэт бутылку – линия должна иметь оборудование выдува.
А если лимонад будет наливаться в стекло,
то необходимо определится с моющей машиной. Планируется использование вторичной тары – уже, линия содержит не ополаскиватель бутылок, а в комплект войдет
– машина мойки бутылок. Каждая линия,
цена которой напрямую зависит от функциональности, производительности и вида
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выпускаемой продукции, комплектуется
нами индивидуально.
Мы производим и обслуживаем надежное
оборудование для бизнеса, и предлагаем
купить:
 линии и машины розлива напитков
 линии и оборудование розлива масла
 линии и машины розлива жидкостей
 линии и машины розлива бытовой химии
 линии и оборудование розлива пива
 линии и оборудование по розливу молока
 линии и машины розлива водки
 линии и оборудование розлива вина
Огромное преимущества наших линий заключается в универсальности составляющего их оборудования розлива. Возможность при необходимости быстро и без
особых материальных вложений переналадить линию под другой вид продукции.
Заменив функциональные модули, Вы в
сжатые сроки получаете линию по розливу нового продукта. Бизнес часто требует оперативных решений и реакций на
изменения рыночных условий. В таких
ситуациях к производителю приходит на
помощь наше предприятие, осуществляя
переоборудование линий. Запуск и обслуживание оборудования, инструктаж персонала заказчика – гарантия бесперебойной
работы нашего оборудования. Если Вы решили купить комплексную линию и ищите
надежного поставщика и производителя
оборудования розлива – мы будем рады
помочь Вам в оборудование и запуске производства.

HUM OIL & FAT
TECHNOLOGIES
“HUM Companies are one of the leading
engineering companies in the field of
supplying engineering, equipment and
services to Oil & Fat Industries since 1960. In
last ten years, HUM has built more than 15
complete crude oil production plants and
equipment in Europe. HUM Companies build
turnkey edible oil production plants and
plant units with its own engineering at the
edible oil sector worldwide, manufactures
the machines and systems used at oilseeds
crushing and edible oil refining plants, gives
direction to the renovation investments
with the engineering service provided by its
expert staff.”
Веб - сайт: www.hum.com.tr
E - mail: hum@hum.com.tr
Atasehir Bulvari Ата 2/3 Plaza Daire 16
34758 Atasehir - Стамбул - Турция
Телефон: +90 216 456 37 03
Факс: +90 216 456 37 06

г. Мелитополь, Запорожская обл.
ул. Ленина, 125/113
+38 0619 43-15-14
+38 0619 42-97-79
foodmash@gmail.com
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OBORUD.INFO - портал
оборудования
OBORUD.INFO - портал оборудования: торговое, холодильное, пищевое, упаковочное, складское и другое оборудование. Год
основания - 2001.
Интернет-справочник по оборудованию
для предприятий торговли и питания, пищевой промышленности и смежных отраслей:
 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
http://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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ТОВ «SCHULZ»
Основним напрямком діяльності компанії
«SCHULZ» є виробництво ресторанних та
промислових пивоварень об’ємом від 100
до 5000 л сусла/варку. За 19 років досвіду
підприємством реалізовано більше 130
успішних проектів в країнах СНД, ЄС та Північної Америки, що підтверджує його стабільність та постійний розвиток. Пивоварні
«SCHULZ» – це завжди комплексний підхід
до реалізації кожного проекту, що включає
виробництво обладнання, його монтаж,
запуск, навчання персоналу, гарантійне та
післягарантійне обслуговування.
Україна, м. Київ вул. Екскаваторна,24
+38 (044) 229-70-02 +38 (098) 321-10-01
info@schulz-brewery.com
www.schulz-brewery.com

LTD «SCHULZ»
The main activity of the «SCHULZ» company
is production of restaurant and industrial
breweries capacity from 100 to 5000 liters of
wort per brew. With 19 years of experience,
the company has implemented more than
130 successful projects in the CIS, the EU and
North America, which confirms stability and
continuous development. The «SCHULZ»
brewery - is always a comprehensive approach
to the implementation of each project, which
includes the production of equipment, its
installation, start-up, training of personnel,
warranty and post-warranty service.
Ukraine, Kyiv 24 Exkavatorna str.
+38 (044) 229-70-02 +38 (098) 321-10-01
info@schulz-brewery.com
www.schulz-brewery.com

SmartTouch POS

«Star Bike Coffee»

SmartTouch POS - Облачна касса для ресторанів, магазинів, кафе. Допомагає автоматизувати продажі та облік, вести повноцінний
контроль співробітників, застосовувати
гнучкі системи лояльності.

«Star Bike Coffee» - это сеть эксклюзивных
мобильных баров на велосипеде, предлагающая широкий ассортимент напитков на
основе кофе собственного производства.

SmartTouch POS
SmartTouch POS - Cloud based point of sale
for restaurants, shops, café, street foods. Turns
your tablet into an effective sales system. You
will find all needed functions for automation
of restaurant, street foods or shop. It replaces
regular cash register

Компания занимается кейтерингом напитков, используя концепцию выездных
мобильных баров (вело-кофейни), обслуживанием мероприятий любого масштаба
и направления, продажей кофе и кофейных
напитков.
Тел.+38 050 6855178
sbcoffee@i.ua
https://www.facebook.com/
starbikecoffee/
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Union of Business
Automation

Trevi
Trevi - інноваційний український бренд
кави. За 10 років виробництва ми зрозуміли, що робити смачну каву не важко. Якісне
зерно, гарне обладнання, налагоджений
процес виробництва та кваліфіковані спеціалісти - от і все. Але ми йдемо далі. Наша
ціль - розвивати кавову культуру в Україні.
Trevi - инновационный украинский бренд
кофе. За 10 лет производства мы поняли,
что делать вкусный кофе не трудно. Качественное зерно, хорошее оборудование, налаженный процесс производства и
квалифицированные специалисты - вот и
все. Но мы идем дальше. Наша цель - развивать кофейную культуру в Украине.

Trevi
Trevi is an innovative Ukrainian brand of
coffee. For 10 years of manufacturing, we
have realized that making delicious coffee is
not difficult. Quality grain, good equipment,
well-organized manufacture process and
qualified specialists - that’s all. But we go
further. Our goal is to develop coffee culture
in Ukraine.
ООО «ТИС МАРКЕТ»
бульвар Вернадского, 36
г. Киев, Украина, 03142
tismarket99@gmail.com
тел./факс: +38 044 424 20 08
моб.: +38 050 033 33 27
www.avtmarket.com
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«Union of Business Automation» is a public
organization that unites professionals in the
field of business automation. Experts that are
interested in developing and popularizing
of modern information technology and
their effective use in various branches of the
economy.
The main purpose of the Union is to facilitate
a creation of new informational systems to
automate enterprises. Provide high quality
support for implementing these systems.
Companies in this Union can assist users
in choosing the best technology to
solve business tasks. Provide a number
of
professional
services
including
implementation and support of information
systems like «1C:Enterprise» software
products.
03115, Ukraine, Kyiv, Deputatska St., 16/8
Phone/Fax: +38 (044) 422-41-79
E-mail: 1c@1c.ua
Website: www.1c.ua

URETEK
Сьогодні підрядники URETEK працюють у
понад 50 країнах світу та успішно завершили понад 100 000 проектів, використовуючи інноваційні геополімерні технології.
Ключовими секторами ринку, де застосовується технологія URETEK, включають житлові, комерційні та громадські будівлі, злітно-посадкові смуги аеродрому, промислові
підлоги, історичні об’єкти та придорожні
магістралі, залізниці та інші види інфраструктури.

URETEK
Today, URETEK contractors operate in over 50
countries worldwide and have successfully
completed over 100,000 projects using the
innovative geopolymer technology. Key
market sectors where URETEK technology has
been applied include residential, commercial
and public buildings, airport runways,
industrial floor slabs, heritage buildings and
major commuter roads, railways and other
types of infrastructures.
Володимир Шибіко
Vladimir Shybiko
Project manager
HOLLY INDUSTRIAL LLC
Berkovetskaya str. 10G
04128 Kiev, Ukraine
T:+38 044 500 55 22
F:+38 044 400 32 30
M:+38 067 324 90 53
E: vladimir.shybiko@uretek.ua
W: uretek.ua

WWW.SOSED.LINK
Бесплатная реклама в интернете существует сомневаетесь заходите на WWW.SOSED.
LINK
На данном сайте есть возможность создавать совершенно любой раздел, управлять
своей страницей, с территориальным указанием показа рекламы (в той стране или
городе, где у Вас есть желание представить
свой овар или услугу).
Это реальный шанс продвижения Вашей
кампании в других городах и странах на ведущих поисковиках всего мира.
Также Вы можете разместить фотографии
(50 шт. бесплатно), предоставить Вашему
потенциальному клиенту возможность
скачать или распечатать купон на скидку
(значение % скидки регулирует рекламодатель).
После регистрации Вы получите письмо с
коротким адресом вашего рекламного блока (пример (449. sosed. link). WWW.SOSED.
LINK
Создав рекламный блок на WWW.SOSED.
LINK, Вы экономите на покупке хостинга и
доменного имени и на продвижении (раскрутке) Вашего рекламного блока.
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www.TopBiz.com.ua
Информационный
торговопромышленный портал www.TopBiz.com.
ua, приветствует Вашу компанию!
Мы
приглашаем Вас стать участником нашего
портала который даст возможность увеличить объем продаж Вашей продукции.
Пользователи нашего портала это менеджеры
предприятий,
банкиры,
экономисты, предприниматели а так же
представител государственных учереждений.
Цель портала - найти возможность быстро
реализовать продукцию, найти целевую
аудиторию, расширить рынок сбыта, привлечь потенциального инвестора, создать
все необходимые условия для увеличения
объемов продаж.
Если наши цели и задачи сопутствуют Вашим. Тогда ждем Вас на нашем портале!
Контакты: Тел:+38 (067) 95 92 044;
(050) 191 62 28E-mail: TopBizukr@ya.ua

Аграрне інформаційне
агентство
Аграрне інформаційне агентство, ми позиціонуємо себе як «робочий стіл» аграрія,
де він може отримати корисну професійну
інформацію з технологічних і економічних
питань, консультації, прогнози. Основна аудиторія - власники та керівники аграрних
підприємств, спеціалісти, експерти, представники комерційних компаній, менеджери, ЗМІ.
У нашому складі: служба новин, аналітична
служба та продакш-центр з виготовлення
відеопродукції.

Agricultural news agency
Agricultural news agency. We position
ourselves as a «desktop» of every agrarian,
where he can get useful professional
information on technological and economic
issues, advice, forecasts. The main audience
– is the owners and managers of agricultural
enterprises,
professionals,
experts,
representatives of commercial companies
and media.
We have: the news service, analytical
service and production center for the video
installation.
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АгроБиз
АгроБиз - крупнейший интернет-рынок
аграрной продукции в Украине
Компании продавцы быстро и недорого
могут создать интернет-магазин под ключ
для эфективной торговли.
К Вашим услугам:
Комманда специалистов АгроБиз
Простой и многофунциональный конструктор сайтов
Современные инструменты интернет-торговли и продвижения
Контактная информация
Agrobiz.net
Email: info@agrobiz.net
Телефоны:+38 096 902 01 11 (Kyivstar)
+38 063 455 31 73 (Life)
+38 095 188 90 27 (МТС)

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 пивоварною компанією. Щоб випускати високоякісну продукцію для вас, на пивоварні
«Волинський бровар» встановлено професійне обладнання останнього покоління.
Справжнє чеське пиво і корисний живий
квас виготовляють професіонали. Ви маєте 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 консистенцією - таке, яке виготовляли кращі пивовари Чехії.
«Волинський Бровар»
www.brovar-beer.com.ua
beerbrovar@gmail.com
+380-3653-5-55-50
+380-97-773-77-07
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Всеукраїнський
аграрний журнал
АгроЕліта
Передплатний індекс 68639
Періодичність – щомісяця.

АГРО ПЕРСПЕКТИВА
АГРО ПЕРСПЕКТИВА” — краще ділове видання в номінації Агрокомплекс. Журнал
для всіх: від олігархів та топ-менеджерів
великих компаній до студентів та представників малого бізнесу.

Колірність – повноколірний.

АГРО ПЕРСПЕКТИВА – З ПЕРШИХ КРОКІВ
БІЗНЕСУ!

Формат – А4.

Наклад – 10000 примірників.

Обсяг – 48 сторінок.

Журнал виходить форматом А4, з періодичністю раз на місяць.

Наклад – 10000 примірників.
Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з
питань агропромислового розвитку України тощо.

www.agroperspectiva.com
Україна
Київ
(044) 486-81-19
client@agroperspectiva.com

Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.
Редакція: тел. (067) 351¬52¬56, (067)
208¬34¬52
gazeta.xata@gmail.com
www.agroprod.biz

«AGRO PERSPECTIVE»
«AGRO PERSPECTIVE» - the best business
publication in the category Agrocomplex. The
magazine for everyone: from the oligarchs
and top managers of large companies to
students and small businesses.
AGRO PERSPECTIVE - FROM THE VERY
BEGINNING OF BUSINESS!
Circulation – 10000 copies
The magazine is published A4 size, with a
periodicity of once a month.
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Агроринок Херсонщини
Опис ресурсу : Купівля і продаж зерна,
насіння, овочів, фруктів, сільгосптехніки,
добрив, сільгоспхімії, устаткування і матеріалів для з/х; ціни на ринках Херсонської
області; дошка оголошень; каталог підприємств; торгові майданчики по зерну, олійним і продуктам харчування; статті по агротематиці.
http://www.agrorynok.com.ua

ІНЖИНІРИНГОВА
КОМПАНІЯ ТОВ «АКIМ»
ТОВ «АКИМ» було створено в 1997 році
співробітниками будівельно-монтажного
управління Держкомнафтопродукта УРСР.
ТОВ «АКИМ» пропонує широкий спектр
послуг для Української промисловості,
включаючи проектування, постачання матеріалів і обладнання, ремонт діючого обладнання, будівництво і здачу об’єктів на
всій території України.
Наша спеціалізація - проектування та будівництво «під ключ» маслохраніліщ (маслобакових господарств), морських і річкових
терміналів, елеваторів та ін. промислових
об’єктів де застосовуються резервуари,
газгольдери, силоси та ін. листові металоконструкції.
Резервуари виготовляються методом рулонування та полистового складання. Монтаж
резервуарів на будівельному майданчику
здійснюється рулонуванням, підрощуванням і нарощуванням із застосуванням су-

часного зварювального устаткування. Резервуари виготовляються з різних марок
сталі (в т.ч. з нержавіючих) як з плоским так
і з конусним днищем.
Компанія АКИМ виконує теплоізоляцію і антикорозійний захист резервуарів.
Резервуари комплектуються всім необхідним технологічним обладнанням, прокладками, метизами і різними типами сходів і
площадок обслуговування. Ми будуємо резервуари «під ключ» починаючи з проектування фундаментів і закінчуючи введенням
резервуарів в експлуатацію.
ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПРОДЕСТОВЛЯЕМИХ ТОВ «АКИМ»:
 Ремонт і реконструкція вертикальних
резервуарів
 Проектування та виготовлення резервуарів
 Монтаж резервуарів
 Антикорозійний захист та теплоізоляція резервуарів
 Влаштування фундаментів резервуарів
 Доставка і перенесення резервуарів
 Поставка технологічного обладнання
для резервуарів: сучасні системи пожежогасіння резервуарів, мішалки і
теплообмінники та ін.
 Проектування і будівництво авто і ж / д
зливо-наливних естакад.
 Постачання і монтаж технологічного
обладнання для зливо-наливних естакад
 Будівництво елеваторів
Адреса офісу: г. Днепропетровск ул.
Жуковського 5
Тел./факс (0562) 36-90-27
Тел. (056) 377-14-33
Тел. Киев (067) 825-78-38
Тел. МТС (050) 480-75-20
Email: rezervuar@i.ua
Email: ooo.akim@ua.fm
URL: www.rezervuar.com.ua
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высококвалифицированные
инженерыхимики, в том числе кандидаты химических
наук, проходящие постоянные стажировки
у производителей оборудования.

ЗАВОД АЛЕКО

Приборы
поставляются
со
всем
необходимым метрологическим и методическим обеспечением.

Production and dumping bodies on board
vehicles and trailers
Телефон :38095 949 49 42
http://aleko.ua, zavod.aleko@gmail.com

Поставляемое оборудование обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием, методическими и расходными
материалами, оказывается необходимая
методическая помощь и консультации.
Кроме этого, мы осуществляем бесплатное
обучение клиентов работе на оборудовании в нашем учебном центре в г. Киев.

Компания «АНАЛИТ
СИСТЕМС УКРАИНА»

На протяжении всего срока эксплуатации
приобретенного у нас оборудования мы
оказываем помощь при проведении поверки и предповерочной подготовки оборудования.

Виробництво самоскидних та бортових кузовів на автомобілі та причепи

Компания «АНАЛИТ СИСТЕМС УКРАИНА»
специализируется на поставке и сервисном обслуживании аналитического и лабораторного оборудования по следующим
направлениям:
 Общелабораторные приборы и оборудование для физико-химического
анализа;
 Специализированные приборы и
оборудование для экспресс-анализа
сельскохозяйственного сырья и продукции;
 Оборудование и тест-системы для молекулярно-генетических исследований (ПЦР в реальном времени).
Главный принцип работы нашей компании – комплексно и квалифицированно
решать методические задачи заказчика.
Поэтому большое внимание мы уделяем
квалификации нашего персонала. Вашу
заявку примут и обработают специалисты.
Инсталляцию оборудования и обучение персонала заказчика выполняют
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Приборы, поставляемые нашей компанией
– это:
 Реальные и доступные цены, гибкая
система оплаты
 Обязательная метрологическая аттестация и государственная поверка
в
эксплуатацию
 Ввод
высококвалифицированными инженерами и методистами
 Гарантийное и послегарантийное обслуживание в собственном сервисном
центре в Киеве и с выездом к заказчику
 Реальное методическое сопровождение и консультации на протяжении
всего срока эксплуатации
Будем рады сотрудничеству с Вами!
(044) 520-01-45
(044) 249-72-58
http://www.analyt.kiev.ua
analyt@analyt.kiev.ua

ТДВ «Бриг»
Виробник зерносушильного на біомасі,
зерноочисного, та зернопереробного обладнання:
 Зерносушильних комплексів на соломі
8; 16 т/год.
 Теплогенераторів повітряних на соломі тюкованій, лузгі, тирсі, дровах 500;
650 кВт/год.
 Обладнання крупоцехів для всіх видів
круп (3-15 т/добу).
 Вібропневмостолів 1; 2,5 т/год.
 Парогенераторів.
55210, м. Первомайськ,
Миколаївськоїобл., вул. Корабельна, 30
Тел./факс: 0(5161) 5-48-68,
0(5161) 5-23-01, 0(5161) 3-21-69,
E-mail: brigzbut@ukr.net,
brig-market@ukr.net
Сайт: www.brig-zerno.com.ua

JSC «Brig» (Joint Stock
Company «Brig»)
The manufacturer of the equipment for
processing a grain:
 Drying complexes for a grain on straw 8;
16 т/hour.
 Generators of heat (fuel: peel, straw) –
500; 650 kw /hour for dryers of a grain.
 Manufacture of the process equipment
for manufacture of all kinds of groats (315 tons/day).
 Units for preseeding sorting, clarification
of a grain, preparation of seeds.
55210, Korabelna str., 30,
Pervomaisk, Nikolaev region
Phone: +380(5161) 5-48-68,
+380(5161) 5-23-01, +380(5161) 3-21-69,
E-mail: brigzbut@ukr.net,
brig-market@ukr.net
Website: www.brig-zerno.com.ua

ООО «Виапласт»
ООО «Виапласт» - компания, которая уже
19 лет является одним из ведущих производителей продукции из пластмасс.
Компания занимается производством ПЭТпреформ, ПЭТ-тары, аксессуаров к ней,
помп механических для воды «Lilu»TМ трех
видов, а также изделий из АБС-пластика.
В 2015 году ООО «Виапласт» расширяет
свой ассортимент и, впервые в Украине,
представляет пивной ПЭТ-кег «AMGS-KEG»,
объемом 30 литров. В 2016 году компания
запустила в производство пластиковых фитингов типа А и G.
В 2017 – мы запустили в производство
кег с наружней резьбой и презентуем
пластиковый тубус-адаптер для кегов.
ООО «Виапласт»
тел./факс +38(057)717-73-23.
тел./факс +38(057) 768-02-57,
сайт: www.viaplast.com.ua

Viaplast, Ltd
Viaplast, Ltd is the company who 19 years is
one of the leaders of plastic production in
Ukraine.
The company produce PET-preforms, PETbottles, accessorizes, manual water pumps
“Lilu”TM and products from ABS plastic.
Viaplast, Ltd has been extending assortment.
First time in Ukraine it introduces the PET-keg
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«AMGS-KEG» for beer and sider. It capacity
is 30 litters. In 2016 Viaplast has introduced
plastic fittings type A (Flash) and type G
(Grundy).
In 2017 we has been produced new PET keg
with outer screw and present plastic adapter
tube for kegs.
Viaplast,Ltd
tel./fax: +38(057)717-73-23.
tel./fax: +38(057) 768-02-57,
web: www.viaplast.com.ua

ГЕБО бірмат.
Ми професіонали в виготовленні бірдекелів / бірматів, це наша спеціалізація. Початок виробництва - 2009 рік. Майже 1
600 000 бірдекелів виготовлено нами для
України на сьогодні, в тому числі для броварень, пабів та ресторанів. Ми імпортуємо пивний, вологопоглинаючий 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 колір. Ми забезпечуємо
найкраще поєднання ціна / якість.
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
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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ООО «Группа институтов
по проектированию
«ГИПРОПРОМ Строй»
ООО «Группа институтов по проектированию «ГИПРОПРОМ Строй» выполняет
проектирование
любой сложности и
инжиниринговые услуги объектов металлургии, энергетики, строительства,
инженерных сетей, во всех сферах производства с гарантией высококачественных
работ.
Предоставляем комплексное решение для
достижения максимально продуктивного
результата в кратчайшие сроки.

The limited liability
company «GIP» Girpoprom
Stroy
The limited liability company «GIP» Girpoprom
Stroy «offers design of any complexity in the
fields of metallurgy, energetics, construction,
and engineering grids in all spheres of
production with the guarantee of highquality work.
тел./факс: +38 (061)708 0887
моб.: +38 (066)160 3292
моб.: +38(096)509 5010
+38(094)936 2887
gipropromstroy@gmail.com
www.gipgps.com.ua

ТОВ «ДИАС-ГОЛД»
ТОВ «ДИАС-ГОЛД» - комппанія яка виробляє
продукцію під торговою маркою «ДИАС».
Основним видом діяльності підприємства
є виробництво різних видів ареометрів:
спиртоміри, віномери, півомери.
Підприємство має у своєму розпорядженні
власну мережу роздрібної та оптової торгівлі, розглядає наявні досягнення як базу
для подальшого розвитку; активно підтримує пропозиції по розвитку дилерської мережі в Україні, країнах СНД і за кордоном.
ДИАС-виробник 64 ареометрів: спиртоміри, віномеров, півомеров, солемірів, сахаромеров і т.д.
Продукція ТМ «ДИАС» - це гарантія високої
якості.
Україна, 84500, Донецька обл., Бахмутський (Артемівський) р-н, с. Зайцеве,
вул. Виноградна, 9а
Тел:+38(099)-20-20-20-9
E-mail: diasgold.ua@gmail.com
Сайт: www.dias.com.ua

DIAS-GOLD, Ltd
DIAS-GOLD, Ltd is the company releasing
products under the trademark «DIAS».
The main activity of the enterprise is the
production of various types of hydrometers:
alcohol meters, wine meters, beer meters.
The company has its own network of retail
and wholesale trade, considers available
achievements as a basis for further
development; actively supports proposals
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to develop a dealer network in Ukraine, CIS
countries and abroad.
DIAS-manufacturer of 64 hydrometers:
alcoholmeters, winemeters, saltmeters, sugar
meters, est.
Products of trade mark «DIAS» is a guarantee
of high quality.
Ukraine,84500, Donetsk region,
Bahmutskiy(Artyomovskiy) district,
Zaitsevo village,Vinogradnaya st, 9a
Tel:+38(099)-20-20-20-9
E-mail: diasgold.ua@gmail.com
Site: www.dias.com.ua

НПО «Дисковые Насосы»
НПО «Дисковые Насосы» - это молодое, динамично развивающееся предприятие. С
2015 года мы производим промышленные
насосы на основе безлопастной дисковой
технологии, которая позволяет создавать
центробежные дисковые насосы (ЦДН) с
характеристиками, недостижимыми классическими насосами центробежного типа.
В дисковом насосе применяется принцип безударного перекачивания, что подразумевает максимально деликатное
воздействие на перекачеваемый продукт. Дисковые насосы способны в обширном ряде случаев успешно заменить
более дорогостоящие и менее надежные
кулачковые, поршневые, шестеренные,
плунжерные и винтовые насосы, требую32 | Офіційний каталог

щие постоянного и дорогостоящего ремонта. Насосы ЦДН прекрасно справляются с
перекачиванием высоковязких сред (до
100000 сПз), сред с высокой концентрацией абразивных частиц и других включений размером до 50 мм. В случае работы с
высоковязкой средой, содержащей механические включения дисковым насосам и
вовсе нет адекватной альтернативы.
Широкое применение насосы ЦДН нашли
в масложировой промышленности. Насосы
ЦДН применяют для перекачивания
очищенных и неочищенных растительных
масел, масляного фуза, мисцеллы (при
экстракции жиров). Способность работы
с высоковязкими средами позволяет насосам ЦДН без труда работать в холодное
время года, когда вязкость растительных
масел значительно повышается. Однако,
самый важный аргумент в пользу использования именно дисковых насосов – деликатное воздействие на продукт. В частности, при работе с растительными маслами
полностью исключено вспенивание, масло проходит через насос спокойным,
ламинарным потоком, что полностью
исключает возникновение кавитации, и,
как следствие – изменение перекисного
числа и других физико-химических свойств
продукта.
НПО «Дисковые Насосы», производит
надежные насосы для стабильной работы
Вашего предприятия!
По техническим
вопросам:
моб.: +38 066 741-17-50
Email: Info@DiskPumps.com.ua
Контактное лицо: Виталий.
Отдел продаж:
тел.: +38 056 796-04-03
моб.: +38 093 238-57-80
Email:diskpumps.com.ua@gmail.com;
bvg@DiskPumps.com.ua;
Контактное лицо: Владислав.
Сайт компании –
www.DiskPumps.com.ua

«Disk pumps» NPO
Scientific Development and Production
Center «Disk pumps» is a young dynamically
developing company. Since 2015, we have
been manufacturing industrial pumps based
on the bladeless disk technology which
allows to produce centrifugal disk pumps
(CDP) with the characteristics unobtainable
by classical centrifugal pumps. Non-impact
pumping approach is applied in a disk pump
which implies a maximum delicate exposure
to the product pumped. In most cases, disk
pumps are able to successfully replace more
expensive and less reliable lobe rotary pumps,
syringe pumps, gear-wheel pumps, plunger
pumps and screw pumps which demand
constant and expensive repair process.
Centrifugal disk pumps perfectly perform
pumping of the highly viscous media (up to
100,000 cPs), media with high concentration
of abrasive particles and other inclusions with
the size up to 50 mm. Disk pumps have no
reasonable alternative in case they have to
work with the highly viscous media which
contain mechanical particles. Centrifugal
disk pumps have become widely used in fatand-oil industry. Centrifugal disk pumps are
applied to pump clarified and raw vegetable
oils, oil sludge, miscella (fat extraction). Ability
to work with highly viscous media allows
centrifugal disk pumps to work in cold season
when viscosity of oils increases considerably.
However, the most important factor in favour
of using particularly disk pumps is their
delicate exposure to the product.
More specifically, when working with
vegetable oils, foaming is completely
excluded, oil goes through the pump with
a steady laminar stream which prevents
incipient cavitation, and, as a rule, doesn’t
lead to the change of the peroxide value or
other physical and chemical properties of the
product. «Disk pumps» NPO manufactures
reliable pumps for steady operation of Your
enterprise!

Technical advice:
mob.: +38 066 741-17-50
Email: Info@DiskPumps.com.ua
Contact employee: Vitaliy.
Sales Department:
tel.: +38 056 796-04-03
mob.: +38 093 238-57-80
Email:diskpumps.com.ua@gmail.com;
bvg@DiskPumps.com.ua;
Contact employee: Vladislav.
Website of the Company: www.
DiskPumps.com.ua

Общество с дополнитнльною ответственостью
“Объединение
Днепроэнергостройпром”
Завод Конструкций Быстромонтируемых
Зданий
На протяжении нескольких десятков лет
завод БМЗ производит уникальную продукцию которая используется в различных
отраслях промышленных и социальных
сфер .
Все железобетонные конструкции
утепленные ,трехслойные .Применяемые
в качестве утеплителя материалы позволяют использовать БМЗ в районах с температурой наружного воздуха до – 55С.
Конструкции зданий высотой 6 м, 4 м, и
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двухэтажных зданий могут применяться
для строительства в сейсмических районах
с расчетной сейсмичностью 9 баллов. БМЗ
являются капитальными железобетонными
зданиями и не имеют ограничений по сроку эксплуатации.
Конфигурация зданий ,а также
возможный вариант комплектации – с фундаментами ,воротами ,оконными витражами подбирается индивидуально по желанию потребителя. Здания могут быть одно
-, двух – и многопролетными. Различные
варианты жилых коттеджей (одно -,двухи многоквартирных) удовлетворят самые
требовательные запросы. В конструкциях
промышленных зданий высотой 6 м предусмотрена возможность установки кранбалки грузоподъемностью 5 тонн. Имеется опыт возведения одноэтажных зданий
высотой 8,10,15 и более метров.
Конструкции, выполненные по серии
1.020 позволяют возводить каркасные
здания супермаркетов , спортивных сооружений , многоэтажных жилых домов.
Строительное управление предприятия
выполняет монтаж , авторский надзор и
генеральный подряд по строительству
любых объектов.
Главное достоинство наших конструкций – возможность скоростного монтажа
.Здание размером 12* 30 м возводится за
одну неделю с минимальными трудовыми
и финансовыми затратами .
Новинка нашего предприятия – плита
покрытия размером 3*15 метров. Освоение данной плиты позволяет расширить компоновочные решения зданий
откормочных комплексов , цехов и складов.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована , применяемые материалы и произведенная продукция проходят радиологический контроль. Участвуя в государственном
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конкурсе «100 лучших товаров» , предприятие и его продукция отмечены наградами .
Коллектив высококвалифицированных
рабочих и специалистов имеет 30-летний
опыт производства , поставки и монтажа
зданий и сооружений различного назначения. Наша продукция наилучшим образом зарекомендовала себя в странах СНГ ,
совместных предприятиях с фирмами Германии , Италии , Швеции и других стран.
Главное достоинство наших конструкций –
возможность скоростного монтажа.
27500, Украина,.Светловодск
Кировоградской обл.,
ул. Молодежная, 57
Тел./факс: (05236)5-24-66, 52175, 53202 ,
+38(067)542-89-42
E-mail:zbmz21@gmail.com
Internet: http://zavodbmz.com.ua

Компания
ООО «Зернотранс»
Компания ООО «Зернотранс» предлагает лучшие зерновозы по Украине и осуществляет перевозки зерновых, а также
перевозки масличных и других грузов
собственным автотранспортом.
В парке 150 зерновозов (МАN, Камаз)
объемом 75 м.куб. Все автомобили самосвалы с прицепами с боковой и задней
выгрузкой. Наши автопоезда оснащены
системой навигации GPS, это позволяет
информировать клиента о ходе перевозки
в режиме реального времени. По заявке
можем загрузить в собственный транспорт
и перевезти до 3000 тн сельхозпродукции
за сутки.
Имеем большой опыт погрузки с
элеваторов на суда прямым вариантом (без
использования портовых складских мощностей) в портах Мариуполь, Бердянск.
Точно и в срок выполняем контракты, несем финансовую ответственность за груз.
Наши партнеры - крупнейшие трейдерские компании, перерабатывающие, и
сельскохозяйственные предприятия.
Телефоны
+38 (050) 474 26 62
+38 (050) 471 46 33
http://zernotrans.com.ua/

ТОВ «Зіньківський
пивзавод»
ТОВ «Зіньківський пивзавод» реалізує солод ячмінний пивоварний вищої категорії,
виготовлений на власній токовій солодовні
в с. Зіньків Віньковецького району Хмельницької області. Солод розфасовано в мішки по 40 кг.
ТОВ «Зіньківський пивзавод» також реалізує воду мінеральну природну столову гідрокарбонатну натрієву ТМ «ЗІНЬКІВСЬКА»,
видобуту зі власної свердловини глибиною
100 метрів, та воду питну ТМ «ЗІНЬКІВСЬКА
ДЖЕРЕЛЬНА», яка в процесі розливу не зазнає жодних змін хімічного складу та залишається такою, як її створила природа.
Обє’м тари: 10л, 6,5л, 3л, 1,5л, 0,5л.
Виробник: 32514 Україна,
Хмельницька обл., с. Зіньків,
вул. Ватутіна, 5, тел: 067 976 39 29.
E-mail: zavodpivo@bigmir.net
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ІНВЕЙВ ТОВ
Компанія “ІНВЕЙВ” ТОВ оперує на ринку
промислової автоматизації з 2015 року.
Не дивлячись на свій молодий вік, Компанія “ІНВЕЙВ” ТОВ вже дійсно завоювала
прихильність багатьох клієнтів в Україні
завдяки основним чинникам, які успішно
створюють максимальну додаткову ринкову вартість для своїх клієнтів та найвищу
клієнтську задоволеність, а саме:
1. Наявність на своєму складі в м. Києв постійного запасу високо якісних комплектуючих засобів автоматизації виробництв та
електротехнічної продукції виробництва
Німеччини, Чехії, Японії, Південної Кореї,
США, Франції за конкурентними цінами,
включно:
 Автоматичні вимикачі
 Силові та слабо точні реле
 Промислові електро двигуни асинхронні та шагові
 Редуктори TRANSGEAR та мотор-редуктори TRANSGEAR усіх широко використовуваних номіналів та габаритів
 Датчики
 Блоки живлення на DIN-рейку номіналами 12В,24В,36В,48В,110В,220В
 Частотні перетворювачи та сервоприводи
 Рівнемери та разходомери
 Датчики рівня та положення
 Промислова пневматика
 Транспортерна лента, транспортерна
сітка
 Промислова та Харчова резина та вироби
 Промислові контроллери та ПО
 Приводні ремені та цепки
 Запчастини та комплектуючі до промислових конвеєрів
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Термозахисні
тканини
любих
розмірів(тефлон та скловолокно)
 Стабілізатори напруги та пристрої безперервного електро постачання(ИБП)
ТМ ЕЛІМ УКРАЇНА
 Гелеві AGM акумулятори
 Універсальні обертові коннектори
MERCOTAC.
 Адаптована до кожного Клієнта система продажів.
 Відвантаження любого товару Клієнту 6 днів на тиждень та доставка “ДО
ВОРІТ”кожного Замовника.
 Конкурентне позицінування на всіх
основних Цільових Промислових та
Споживчих Ринках України.
Тел.. 044-5000597, 044-4015536, 050499-0979, 095-940-5509
Факс 044-4015537
www.elim-ua.com www.innwave.com
www.transgear.com.ua
E-mail: office@innwave.com
office@elim-ua.com.ua

INWAVE, LLC
INWAVE LLC is operating at the industrial
market of Ukraine since 2015. Despite of the
young age INWAVE, LLC has already succeeded
to become one the most reliable and admitted
partner recognized by many Customers thanks
to four main factors, which create added value
and highest satisfaction to our Customers,
such as: High quality Automation, Industrial
Control and Electrical distribution products
availability at our Kyiv stock originated from
Germany, Chech. Rep., Korea, Japan, USA,
France being sold at the competitive prices,
including but not limited to:
 Relays
 Circuit brakers
 AC and DC electric motors
 Gear Boxes TRANSGEAR and Motor gear
boxes TRANSGEAR.
 Sensors and switches
 DIN-rail
power
supply
units
















to:12V,24V,36V,48V,110V,220V
Speed drives and servo motors
Level gauges and flowmeters
Industrial pneumatics products and
solutions
Conveyor belts and meshes
Industrial PLCs and Software
Drive belts and chains
Spare parts and components to industrial
conveyors
Thermal protective fabrics of any size
(Teflon and Fiberglass)
Voltage stabilization devices and
continuous power supply (UPS) TM Elim
Gel AGM batteries
Unique rotating connectors MERCOTAC.
Sales system adapted to every
Customer’s needs.
Logistics and supply chain adjusted to
deliver any order “Up to Doors” 6 days
per week.
Competitive positioning at all Major
Targeted Markets of Ukraine.

TEL. 044-5000597, 044-4015536,
050-499-0979, 095-940-5509
FAX. 044-4015537
WEB: www.elim-ua.com
www.innwave.com www.transgear.com.ua
E-mail: office@innwave.com
office@elim-ua.com.ua

Інститут олійних
культур Національної
академії аграрних наук
України
Інститут олійних культур НААН створений
у 1989 році на базі Української дослідної
станції олійних культур. Сьогодні інститут
- один з найбільших аграрних науково-виробничих комплексів України. Основний
напрямок роботи - одержання нових пер-

спективних сортів і гібридів олійних культур з використанням сучасних досягнень
генетики, селекції, біотехнології, а також
виробництво елітного та репродукційного
насіннєвого матеріалу.
Інститут олійних культур НААН це: високоякісне насіння сортів і гібридів соняшнику,
сої, гірчиці озимої та ярої, ріпаку озимого та
ярого, льону олійного;
 малопоширені олійні культури: рижій,
кунжут, сафлор, рицина;
 безгербіцидні й сучасні технології вирощування олійних культур, сортова
агротехніка;
 біохімічні та хімічні аналізи: на визначення вмісту олії, жирнокислотного
складу насіння олійних культур, аналіз
рослин і ґрунтів, електрофорез;
 -наукове забезпечення вирощування
олійних культур у господарствах. Головна наша турбота - розкрити потенціал сортів і гібридів селекції інституту
в умовах виробництва! Пропонуємо
тим, хто займається товарним виробництвом, наше насіння як найбільш
адаптоване до умов вирощування, яке
забезпечить одержання високих урожаїв.
Запрошуємо до співпраці у виробництві
насіння батьківських ліній, розміщення ділянок гібридизації соняшнику та розмноженню сортів інших олійних культур.
Наш насіннєвий матеріал і науковий супровід - Ваша фінансова стабільність, високі врожаї й упевненість у майбутньому!
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
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enterprises. Receiving is free of charge.
Suppliers and goods for Ukrainian food
industry online: http://food.bizera.com.ua

Інформбізнес,
видавничий центр

Suppliers for food industry online:
http://food.ib.kiev.ua
PO box 19, Kyiv, 04119, Ukraine
tel. +380 44 489-32-46, 206-52-65,
206-52-81
http://www.ib.kiev.ua

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти.
Каталог “Все для харчової та переробної
промисловості”: постачальники харчової сировини, інгредієнтів, технологічного та пакувального обладнання, тари та упаковки для
харчових підприємств різних галузей. Каталог виходить спеціалізованими випусками:
„М’ясна, молочна, масложирова промисловість” та „Зернопереробка, хлібопекарська,
кондитерська промисловість”. Розповсюджується безкоштовно для фахівців.
Інтернет торговельний портал для харчової галузі України: http://food.bizera.com.ua
Інтернет-портал постачальників харчової
промисловості: http://food.ib.kiev.ua
04119, Київ, а/с 19
тел./факс +380 (44) 489-32-46,
206-52-65, 206-52-81
http://www.ib.kiev.ua

Informbussines Ltd,
Publishing center
Publishing and online projects.
Publishing center «Informbusiness Ltd»
publishes specialized catalogue «All for food
industry and remaking industry». Catalogues
is destined for specialists of Ukrainian
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ІА «Інфоіндустрія»
ІА «Інфоіндустрія» пропонує співпрацю з
Вашою компанією і просування Ваших інтересів за допомогою наших ресурсів:
Інтернет-портал: http://infoindustria.com.ua,
відвідуваність - 60 000 чоловік щомісячно.
Глянцевий журнал «Агроіндустрія», щомісячний тираж 5 000 примірників.
Агрохімічні Форуми KIEV AGROCHEM
FORUM / ODESSA AGROCHEM FORUM / СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АГРОХІМІЧНИЙ ФОРУМ в Білорусії, кожен форум в середньому
відвідують близько 100-120 представників
великого агрохімічного бізнесу України,
СНД і Європи.
Конференції для фермерів, які проводить ІА
«Інфоіндустрія» спільно з проектом UHBDP.
Аналітика у вигляді щотижневих, щомісячних, річних оглядів по ринках мінеральних,
спеціальних добрив, ЗЗР, зерна, олійних.
Аграрне радіо Agro.FM.

линию так, как она будет расположена в
производственном цеху клиента, и проводятся реальные испытания со снятием
необходимых характери-стик и параметров.

Производственная
компания «Индекс-6»
Современные машины по розливу всех видов растительных масел

Производственная компания «Индекс-6»
создана в 1990 году группой инженеровэкспертов в области робототехники. За
свою 24-летнюю историю Индекс-6 развивается как компания, конструирующая и
изготавливающая высококачественное и
высокотехнологическое оборудование для
розлива продуктов пищевой и непищевой
промышленности.
Производственная площадка предприятия сосредоточена в трёх отдельных
цехов. Два цеха для произ-водства деталей, - это заготовительный цех и цех
для механической обработки заготовок,
которые обору-дованы высокоточными
цифровыми CNC машинами последнего
поколения, в том числе высокогабаритный пятиосный обрабатывающий центр
для точной обработки баз машин. Третий
цех, - это площадка для монтажа, в котором
осуществляется сборка узлов и отдельных
машин. В данном цехе проводятся тестовые испытания на изготовленных машинах.
При необходимости, это касается в основном технологиче-ских линий, все машины
устанавливаются в одну комплексную

Компания «Индекс-6» освоила производство различных технологий фасовки – розлив по уровню под низким вакуумом; розлив по уровню с избыточным давлением;
розлив по объему поршневыми машинами;
электронный поточный розлив флоуметрами; электронный розлив по весу с применением весовых датчиков (тензометрами).
Первые машины и линии для розлива растительного масла и майонеза производились на объемном прин-ципе (поршневые).
Такие линии устанавливались в период с
1995 г. по 2003 г. на таких предприятиях,
как Московский МЖК, Саратовский МЖК,
Пологовский МЭЗ, Львовский МЖК, компании «Форес», «Олис», «Петросоюз», «Балтимор», «Сонола», «Жировой комбинат», г.
Санкт-Петербург и др.
С 2003 года Индекс-6 стала развивать и использовать весовую технологию розлива,
в том числе и обору-дование для розлива
пищевых масел.
В отличие от поршневой технологи розлива и розлива по уровню, которые сильно
зависят от темпе-ратуры продукта, вязкости, насыщенности азота, весовая технология разливает по точно заданному весу.
Температура и вязкость продукта не
оказывает существенное влияние на точность дозирования.
В самом худшем варианте, точность дозируемого продукта колеблется в границах ±
1,5 грамма при объе-мах от 1 до 3 литров, а
при больших объемах от 5 литров и больше
– до ± 3 грамм.
Другим преимуществом весовой технологии розлива масел является спокойный
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гравитационный розлив, без разбивания
продукта.

– от 3,0 до 6,0 литров. В этом варианте шаг
разливочной машины большой, конструкция узлов достаточно жесткая из-за большого диаметра разливочно-укупорочной
колоны – до 2,5 м в диаметре. В триблоке
устанавливаются от 6 до 30 разливочных
клапанов, что позволяет получить производительность розлива от
1 600 бут/час до 6000 бут/час, в формате
тары 5,0 литров.

В запатентованном разливочном клапане компании «Индекс-6» нет уплотнений,
манжет, колец и т.п. Это способствует получению ламинарного потока розлива без
разбрызгивания, вспенивания и исключает
растворение воздуха в продукте при наполнении.
Разработаны несколько вариантов машин
для розлива пищевых масел –моноблок и
три блок – для ПЕТ тара 0,5 до 5 литров,для
комбированньй розлив в ПЕТ и жести тару
3 до 6 литров и для жести тара 18 лит-ров
или канистрьй 25 литров..
В моноблоке можно разливать пищевое масло в тару емкостью от 0,5 до 3,0
литров. Моноблок может оснащаться
разливочными клапанами в количестве от
8 до 50 штук, что зависит от необходимой
произво-дительности, от 4000 бут/час до
25000 бут/час, в формате тары 1,0 литр. В
качестве опции в состав моно-блока может быть включена секция обдува бутылок
обычным воздухом или ионизированным
воздухом для удаления пыли внутри тары.
Моноблок
разработан для розлива
пищевых масел в среднюю по объему тару
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В 2010 году была разработана универсальная машина, которая позволяет на одном
блоке розлива разли-вать и укупоривать
PET бутылки емкостью 3,0 – 6,0 литра и PET
бутылки емкостью 3,0 литра с больши-ми
винтовыми крышками и диаметром тары
до 130 мм.
Также компанией «Индекс-6» разработаны
машины розлива для тары больших
объемов – 18,0 – 25,0 лит-ров. Производительность варьируется от 600 бут/час до
1200 бут/час, в формате тары 18,0 литров.
При разработке описанных блоков розлива компания «ИНДЕКС-6» создала и защитила несколько патен-тов: «Разливочный клапан», «Устройство для весового розлива»,
«Устройство для фиксации контейнеров с
неправильной формой во время розлива и
укупорки» и другие.
Работа и развитие компании «Индекс-6» по
практическому использованию весовой
технологии розлива для пищевых масел
дала возможность завоевать ведущие позиции в Центральной, Южной, Восточной
Европе, странах Азии и Африки по продажам линий для розлива пищевых масел.
При разработке описанных блоков розлива компания «ИНДЕКС-6» создала и защитила несколько патен-тов: «Разливочный клапан», «Устройство для весового розлива»,
«Устройство для фиксации контейнеров с
неправильной формой во время розлива и

укупорки» и другие.
Работа и развитие компании «Индекс-6» по
практическому использованию весовой
технологии розлива для пищевых масел
дала возможность завоевать ведущие позиции в Центральной и Южной Европе,
стра-нах СНГ по продажам линий для розлива пищевых масел.
За 2013, 2014, 2015 и 2016 г. компанией
были реализованы проекты по поставкам
12-ти комплексных линий для розлива
пищевых масел. Это полные технологические линии, включающие в себя машины
для изготовления PET бутылок, розлива,
укупорки, этикетировки, упаковки тары в
гофрокартоные короба, паллетизации. А
именно, были установлены линии:
 две в Нигерии:
 производительностью 9000 бут/чаc
для розлива в тару емкостью 1,0 и 2,0
литра,
 производительностью 1000 бут/час
для розлива в тару емкостью 3,0 и 8,0
литра.
 семь в Турции:
 производительностью 12 000 бут/чаc
для розлива в тару емкостью 1,0 и 2,0
литра,
 производительностью 12 000 бут/чаc
для розлива в тару емкостью 1,0 и 2,0
литра,
 производительностью 5 000 бут/чаc,
комбинированная, для розлива в ПЭТ
тару и жестяную тару емко-стью 3,0 и
5,0 литров,
 производительностью 1 200 бут/чаc
для розлива в жестяную тару емкостью 18,0 литров,
 производительностью 4 000 бут/чаc,
комбинированная, для розлива в ПЭТ
бутылки, банки и жестяную тару емкостью 3,0 и 5,0 литров,
 производительностью 5 000 бут/чаc,
комбинированная, для розлива в ПЭТ
тару и стеклянную тару ем-костью 1,0
литр,



производительностью 5 000 бут/чаc,
для розлива в ПЭТ тару емкостью 1,8 и
4,5 литров.
 четыре в России:
 производительностью 4 000 бут/чаc
для розлива в ПЭТ тару емкостью 1,0
литр.
 производительностью 4000 бут/час
для розлива в ПЕТ тару емкостью 0,5 и
1,0 литр
 производительностью 3200 бут/час
для розлива в ПЕТ тару емкостью 3,0
литра.
 производительностью 6 000 бут/чаc
для розлива в ПЭТ тару емкостью 1,0
литр.
 Вьетнам производительность 7 000
бут/час. Розлив в ПЭТ тару объёмом
0,95 л. и 1,0 л.
 Эстония производительность 3 600
бут/час. Розлив в ПЭТ тару объёмом
1,0 л. – 5.0 л.
Саченко Виктор Инженер
по оборудованию +38(050)711-63-48
vsavik5@gmail.com
http://index-6.com/rus/
http://index-6.com/rus/video.php
www.youtube.com/user/index6bulgaria

19-21 вересня 2017 | 41

and thanks to that they keep juiciness and
taste of the original fruit.
Зелінський Володимир
097 80 89 144 менеджер
Гецко Сергій
099 085 82 67 керівник відділу продажу

ТМ «Карпати
Насолоджуйся»
ТМ «Карпати Насолоджуйся» є новою компанією, що динамічно розвивається в галузі
харчових продуктів. Фірма спеціалізується
на виготовленні соків, джемів, сиропів та
морсів і для цього ретельно відбирає фрукти та ягоди, що попередньо були вирощені
в екологічно чистій карпатській зоні.
Свою продукцію компанія готує за традиційними європейськими рецептами. ТМ
«Карпати Насолоджуйся» гарантує високу
якість, багатий смак та натуральність.
У процесі виробництва не використовуються барвники, консерванти та штучні
ароматизатори, тому продукція ТМ «Карпати 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. Products are made without using
dyes, preservatives and artificial flavorings
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ТОВ «КАШТАН
КОМПАНІЯ»
Продаж обладнання.
Відеоспостереження:
 Відеокамери, відеорегістратори ( ТМ
Oltec);
 Автомобільні відеорегістратори ( ТМ
Keeper).
 Домофони:
 Аудіо- та відеодомофони (Commax,
Kocom. Oltec.Martec);
 Відеопанелі (Oltec, Commax Martec).
Контроль доступу.
Системи охоронної сигналазації (Jablotron).
Гарантія, сервісне обслуговування.
м. Київ, вул. Польова 21 офіс 306/1
(098)-209-75-85
info@kaschtan.com

«KASCHTAN» LTD
306/1, 21 Polova. Kiev 03056

“КИЙ-ПИВО”®
МІНІ-БРОВАРНІ, -ПИВОВАРНІ, -ПИВЗАВОДИ,
-СОЛОДІВНІ
“КИЙ-ПИВО”® працює на ринку техніки та
технології пивної індустрії з лютого 1996
р. Впровадження “під ключ” – розробка,
проектування, виготовлення, монтаж технологічного обладнання, пусконалагоджувальні роботи, навчання та технологічне
супроводження. Досконалість обладнання
та технології підтверджується успішним
багаторічним функціонуванням більш ніж
40 підприємств, впроваджених в Україні,
ближньому та дальньому зарубіжжі.
PE « КIY-PIVO»®. A/s 50 Kiev, 04208
Tel./Fax: /+38-044/ 287-96-74;
433-13-88
E-mail: kiypivo @gmail.com
www. kiy-pivo.kiev.ua

PE «КIY-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.
ПП “КИЙ-ПИВО”® , а/с 50 Kiev, 04208
Тел/факс: /+38-044/ 287-96-74;
433-13-88
E-mail: kiypivo @gmail.com
www. kiy-pivo.kiev.ua

КОМПАСС Україна,
ПрАТ
База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» (51 500 компаній. Безкоштовна демо-версія — www.demo.kompass.ua
Пошук замовників по 60 країнах. Електронні розсилання.
Міжнародна
дошка
www.board.kompass.ua

оголошень

–

Українська стрічка новин бізнесу –
www.news.kompass.ua
а/c 3122 м.Харків 61072
тел/факс 0(57)7587830
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
Фейсбук: www.fb.com/Kompass.UA

KOMPASS UKRAINE
PrivJSC
Publishing of KOMPASS UKRAINE CDdirectory, listing 51 500 Ukrainian companies.
Free demo - http://database.kompass.ua
Search for potential business partners and
suppliers with EasyBusiness.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua
Ukrainian business e-newsline – www.news.
kompass.ua
P.O.Box 3122 Kharkiv 61072 UKRAINE
tel/fax +380-57-7587830
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
Facebook: www.fb.com/Kompass.UA
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Корпорація Майанде

ООО «Максейф»

Корпорація Майанде – це професійний
постачальник обладнання та інженернотехнічних проектів «під ключ» для виробництва харчової олії з насіння соняшнику,
ріпаку, сої, зародків насіння кукурудзи і т.д.

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

Компанія спеціалізується на розробці та
виробництві обладнання, проектуванні
технологічних процесів, автоматизованих
систем управління, монтажу та пуско-налагоджувальних послугах в наступних галузях:
- Підготовка олійних культур продуктивністю 100 - 10 000 т/д
- Сольвентна екстракція продуктивністю
100 - 10 000 т/д
- Рафінація сирої олії продуктивністю 50 3000 т/д
- Виробництво «Білої пелюстки» продуктивністю 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

В основе философии бизнеса ООО «Максейф» лежит комплексный подход ко
всем видам деятельности. Работая на
рынке с высокой конкуренцией, компания
завоевывает лидирующие позиции благодаря активному менеджменту, внедрению
новых технологий и нестандартных решений.
ООО «Максейф» - это инновационная динамичная компания, которая своей целью ставит удовлетворение потребностей аграрного рынка Украины в инфраструктурных
объектах.
Особенности ООО «Максейф»:
Проактивность – способность и умение
упреждать нежелательные события и тенденции и активизировать желаемые. Не
только удовлетворять спрос, но и формировать его
Конкурентность – способность и умение
создавать конкурентные преимущества на
рынках клиентов, поставщиков
Командность – умение и желание сотрудников работать на общие цели, отдавать
преимущество общему перед частным
Нашим основным продуктом являются
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комплексно реализуемые проекты в области строительства элеваторов.
В понятие «комплексно реализуемого проекта» мы вкладываем следующее:
Разработка технологических решений и
технологическое сопровождение;
Разработка проектной документации;
Комплектация объекта оборудованием в
соответствии с технологическими требованиями;
Строительство объектов;
Обучение персонала заказчика;
Гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов в целом и оборудования;
Оригинальные запасные части.
http://www.maxsafe.com.ua
info@maxsafe.com.ua
+38 050 688 28 38
+38 097 688 44 88

Общество с
ограниченной
ответственностью
– научнопроизводственное
объединение «МЕТА»

Основным видом деятельности является
производство оборудования для переработки семян масличных культур (подсолнечник, соя, рапс и тд.) и запасных частей
к нему. В ходе своего развития компания
постоянно расширяет диапазон производимого оборудования и ассортимент запчастей к ним. Благодаря высокому качеству выпускаемой продукции и строгому
соблюдению договорных обязательств в
отношениях с заказчиками, наша компания
зарекомендовала себя надежным деловым
партнером. Основными заказчиками являются крупнейшие 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 бизнесу масложировой промышленности, поставляя нестандартное оборудование и
запасные части.
В отношениях с заказчиками, при расчетах
за поставляемую продукцию, ведем гибкую
политику скидок, а в некоторых случаях поставляем оборудование на условиях товарного кредита.
49000, г. Днепр (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

ООО НПО «МЕТА» существует более 20 лет.
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ВАТ «Меридіан»
ім. С.П.Корольова
ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова є правонаступником заводу «Радіоприлад», заснованого у 1953 р.
Сьогодні підприємство спеціалізується на
розробці та серійному виробництві радіо- і
електровимірювальної апаратури, засобів
моніторингу наземних об’єктів та контролю навколишнього середовища (в т.ч. безпілотних авіаційних комплексів), товарів
народного споживання, виготовленні механічних вузлів і деталей для фірм Західної
Європи, надає послуги гальвано-хімічного
виробництва та виготовлення виробів з
пластмас.
Система управління якістю підприємства
відповідає міжнародному стандарту ISO
9001:2008. Підприємство знаходиться під
управлінням ДК «Укроборонпром».
Україна 03124
Київ бул. Вацлава Гавела, 8
Телефон: (044) 408-59-11
Факс: (044) 454-13-56
E-mail:procenko@merydian.kiev.ua
Сайт : www.merydian.kiev.ua

JSC “Meridian” n.
S.P.Korolyov

plastic products manufacturing.
The quality management system of the
enterprise complies with the international
standard ISO 9001:2008. The enterprise
is under the management of SC
“Ukroboronprom”.
Ukraine 03124 Kyiv
Vaclava Havela Blvd., 8
(044) 408-59-11
(044) 454-13-56
procenko@merydian.kiev.ua
www.merydian.kiev.ua

ТОВ «МЕТАЛІСТ»
ТзОВ «Металіст» виготовляє:
- Установки енергетичні для спалювання
відходів деревини, паливних гранул (пелету), лузги соняшника та іншої подрібленої
біомаси УЕАС 100-2000 кВт (теплоносій-вода);
- Котли водогрійні КВ 40-2000 кВт на дрова,
брикет, паливні гранули (пелету), вугілля;
- Сушильні комплекси аеродинамічні (тирса) 300-1000 кг/год для виробництва брикетів та паливних гранул (пелет);
- Циклони;

JSC “Meridian” n. S.P.Korolyov is successor of
the plant «Radioprylad», founded in 1953.

- Транспортери шнекові, скребкові, пневматичні.

Today the company specializes in the
development and serial production of radio
and electric measuring equipment, means
for monitoring of ground objects and
environmental control (incl. unmanned aircraft
complexes), consumer goods, manufacture
of mechanical components and parts for
Western European companies, provides
services of halvanic-chemical production and

Б.Хмельницького,9,
м.Пустомити, Львівська обл.,
81100, Україна
Телефон: 03230)4-24-01 0676754897
Факс : (03230)4-24-01
E-mail : kotel@i.ua
Web-сайт: www.kotel-metalist.com.ua
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ПрАТ «МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКИЙ
МАШЗАВОД»
виробник комбікормового, зернопереробного, борошномельного і елеваторного
обладнання різної продуктивності. Новаторські розробки та інноваційний підхід
дозволив стати заводу одним з найбільш
конкурентоспроможних машинобудівних
підприємств з виробництва обладнання
для агропромислових комплексів (комбікормові заводи, агрегатні вальцьові млини,
крупоцехи та інше обладнання, необхідне в
циклі приготування комбікормів, переробки зерна, зберігання зернопродукції, обслуговування елеваторів та млинів), поєднуючи якість продукції з помірною ціною.
тел/факс +380 (4337) 6-51-56
е-mail: mashzavod@ukrpost.ua
http://mpmz.ua

Компания ПЭТ
Технолоджис
Компания ПЭТ Технолоджис предлагает профессиональные и современные
комплексные решения для производителей
продукции в ПЭТ-таре. Главный офис компании находится в Австрии, а производственная база - в Украине. Такая комбинация
позволяет поставлять оборудование европейского качества по приемлемой цене.
Весь модельный ряд оборудования был
разработан при участии австрийских
инженеров, соответствует нормам и директивам европейского стандарта качества СЕ и отвечает требованиям пищевой

промышленности НАССР. Сеть торговосервисных представительств ПЭТ Технолоджис охватывает Европу, Азию, Латинскую
Америку, Африку, США и Канаду.
Основные клиенты компании – предприятия пищевой промышленности (производители воды и безалкогольных напитков, пива, кисломолочных продуктов,
растительного масла, уксуса), химической
промышленности (бытовая химия и косметика, промышленная химия) и производители тары на продажу.
Основные направления деятельности ПЭТ
Технолоджис:
 Комплексные решения
 Проектирование линий для розлива
минеральных и сладких вод, растительного масла, молока, а также других пищевых и непищевых продуктов
 Инжиниринг
 Поставка линий «из одних рук»
 Запуск линий в эксплуатацию
 Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
 Выдувное оборудование
 Разработка оборудования для любого
типа тары
 Производство автоматического оборудования (до 14 000 бут/час) Производство универсального полуавтоматического оборудования
 Выдувные формы
 Разработка дизайна тары, предоставление 3D моделей и чертежей Создание прототипа бутылки
 Изготовление выдувных форм для
оборудования линейного и роторного типа Лабораторные испытания
прочностных характеристик тары
 Шеф-монтаж
 Сервис
 Обучение технического персонала
Клиента Пуско-наладочные работы
 Бесплатное
обслуживание
в
гарантийный период Поставка запчастей и расходных материалов
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PET Technologies
Company
PET Technologies Company provides
professional and modem turn-key solutions
for PET market producers. PET Technologies
headquarter is in Austria and plant is located
in Ukraine. This combination allows to
produce European quality equipment for
reasonable price. All the equipment range is
developed by Austrian engineers, meets all
the norms and directives of European quality
standart CE and HACCP requirements for food
industry. PET Technologies sales and service
centers cover Europe, Asia, Latin America,
Africa and the United States.
Our main customers are food and beverage
industry manufactures (water, SCD, dairy
products, edible oil, vinegar and beer),
chemical industry factories (household and
automobile chemicals) and converters.
 PET Technologies general response:
 Complex solutions
 Filling lines design for mineral water and
soft drinks, vegetable oil, milk as well as
for other food and non-food products
 Engineering
 Complete turn-key filling lines supply
 Filling line start up
 Sales and after-sales service
 Blow molding equipment
 Machines development for all kinds
of containers 0,2-40 l Fully automatic
equipment production (up to 14000 bph)
Universal semi-automatic equipment
supply
 Blow molds
 PET bottles design, 3D models and
sketches development Prototyping
 Production of blow molds for linear and
rotary machines PET bottles laboratory
tests
 Contract supervision
 Service
 Customers’ personnel training
 Equipment start-up
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Free warranty service
Spare parts and consumable materials
supply

Ньютон
Ньютон – 100% натуральний сік прямого
віджиму з українських плодів. Без додавання води, цукру, консервантів і барвників. У
складі соку тільки сік зі свіжих, спілих плодів, вирощених у наших сонячних садах.
Сік консервується за допомогою сучасної
технології щадної пастеризації, без традиційного кип’ятіння. Сік відповідає найвищому європейському стандарту NFC* і ДСТ
656-79.
* NFC (not from concentrate) – не з концентрату

Ньютон – 100% натуральный сок прямого
отжима из украинских плодов. Без добавления воды, сахара, консервантов и красителей. В составе сока только сок из свежих, спелых плодов, выращенных в наших
солнечных садах.
Сок консервируется с помощью современной технологии щадящей пастеризации,
без традиционного кипячения. Сок соответствует самому высокому европейскому
стандарту NFC* и ГОСТу 656-79.
* NFC (not from concentrate) – не из концентрата

Пивзаводы «ПОД КЛЮЧ»
Производство, поставка, монтаж и пусконаладка. Производительность 500-100 000
литров в день:
 реконструкция старых заводов любой
комплектации
 оборудование охмеления для производства крафтового пива
 сухое и влажное дробление
 варочный порядок
 цех ферментации
 дрожжевое отделение
 станция мойки СИП.
Качество в соответствии с требованиями
ЕС.

Breweries - turn-key
projects.
Production, delivery, installation and
commissioning. 500-100.000 l/day capacity:
 reconstruction and modernization
 equipment for Production of Craft beers
 dry and wet malt milling
 brew house equipment
 fermentation equipment
 yeast treatment and storage equipment
 automatic Cleaning in Place Systems
(CIP)

ПИВНОЕ ДЕЛО
международный
аналитический журнал
«Пивное дело» - это ведущий журнал пивобезалкогольной отрасли Восточной
Европы и специализированный сайт №1.
У нас Вы найдете - обзоры рынка и аналитику отрасли, интервью и экспертные оценки
на русском и английском языках, в том числе: материалы о деятельности компаний
(от международных групп до минипивзаводов); 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 предприятия 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

Equipment quality in accordance with EU
requirements.
AgrometalKlaster.
1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
Telefon: +36 (1) 204-9090
+7 (499) 609 2851
E-mail: agrometal@agrometal.hu
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PIVNOE DELO (Beer
Business)
International analytical
journal
“BEER BUSINESS” (“PIVNOE DELO” in Russian)
is the first-rate journal in the beer and nonalcoholic sector in Eastern Europe and the
leading specialized web site.
Here you can find the market reviews and
branch-wise analytics, the interviews as well
as expert judgments in Russian and English
including the materials on companies’
activities (from International Group to
mini breweries); the market researches of
equipment, raw materials, ingredients and
packaging, the segments of draught beer and
kvass market. The journal is published four
times a year in four-color quality print and has
up to 80 pages. The circulation is 5000 copies.
It is distributed by means of subscription and
free direct address delivery to medium and
large breweries of CIS countries as well as on
specialized exhibitions.
The traffic of site is about 800 unique visitors
per day.
Ukraine, 61103, Kharkov, POB 450
Tel./fax: + 38 (057) 786 15 05
e-mail: info@pivnoe-delo.info
v.bobrovskaya@pivnoe-delo.info
http://www.pivnoe-delo.info
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Рекламне агентство
«Прес-Тайм»
Рекламне агентство «Прес-Тайм»пропонує
широкий спектр поліграфічних та інтернет
послуг. Одна з них - «Бізнес-Пропозиція»
Всеукраїнський рекламний проект, орієнтований на ділову аудиторію, який включає
друковані видання, інтернет-портали та активну участь у спеціалізованих виставках
України.
Журнали видаються з 2001 року, щомісяця;
розповсюдження за адресами бізнес-організацій по всій території України та за кордоном.
79035, Україна, м. Львів, а\с 9670
Тел.: (032) 241-84-50, 241-84-60,
+38 (093) 194 56 64
Факс: (032) 241 84 60
E-mail: reklama@biznes-pro.ua
http://www.rapt.com.ua/,
http://www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/

Advertising agency
«Press Time»
Advertising agency «Press Time» offers a wide
range of printing and Internet services.
«Business Proposition» is the All-Ukrainian
publicity project focused on the business
audience that includes periodical publication,
website and active participation in the
specialized exhibitions organized in Ukraine.
The «Business Proposition» Magazine:
•

Since 2001 year, monthly;

•
Is distributed all over Ukraine
according to the business companies
addresses.
79035, Ukraine, Lviv, P.O.B 9670
Tel.: (032) 241-84-50, 241-84-60,
+38 (093) 194 56 64
Fax: (032) 241 84 60
E-mail: reklama@biznes-pro.ua
http://www.rapt.com.ua/
http://www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/

«ПРОЕКТАНТ»
«ПРОЕКТАНТ» - ведущий международный
Интернет-ресурс создан проектировщиками для своих коллег и технических специалистов:
Ежемесячно Интернет-ресурс «ПРОЕКТАНТ» посещает около 525 000 пользователей, которые совершают более 840 000
просмотров страниц. Ежедневная посещаемость проекта составляет более 18 000
уникальных пользователей.
Наш международный ресурс посещают
проектировщики, инженеры, архитекторы,
монтажники, строители и др. технические
специалисты. Этим людям будет весьма интересна информация о Вашей продукции,
т.к. зачастую именно от них зависит, какая
организация будет привлечена для оказания тех или иных услуг, какое оборудование будет установлено на том или ином
объекте.
www.proektant.org - форумы для проектировщиков Беларуси, России, Украины, Казахстана (14 международных форумов по
разным направлениям проектирования)
ЗАДАВАЙТЕ / ПОЛУЧАЙТЕ ответ коллег…
Четырнадцать тематических разделов для
общения, поиска информации и ответов на
вопросы
Все области проектирования и обширный
круг специалистов
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www.proektant.by – сайт проектировщиков
Беларуси.
www.proektant.ru – сайт проектировщиков
России.
www.proektant.kz – сайт проектировщиков
Казахстана.
www.proektant.ua – сайт проектировщиков
Украины.
Посетив наш портал, проектировщики
не только оптимизируют свое время на
поиск необходимой информации, но и
получат готовые решения технические
электронные документы по оборудованию,
изделиям и материалам с описанием и контактной информацией о производителях и/
или поставщиках. (это каталоги продукции,
обзоры продукции, руководства и инструкции по монтажу и эксплуатации, перечни
технических параметров оборудования,
изделий, материалов и т.п.)
Предприятиям и организациям предоставляется возможность заявить о себе,
своей продукции и услугах тысячам
заинтересованных лиц, найти деловых
партнеров, инвесторов и новых клиентов,
попасть в еще готовящиеся проекты.
Сайты несут различную функциональную
нагрузку и независимы друг от друга. Однако они достаточно тесно связаны между
собой единой структурой, тематикой, целевой аудиторией, гиперссылками:
КАТАЛОГ. ПРЕДЛАГАЕТ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ!
оборудование, материалы и изделиями…
НОВОСТИ / СТАТЬИ. ЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ!
о семинарах и выставках, новинках оборудования и технологий…
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ИНФО. ИЗУЧАЙТЕ !
Нормативно-правовая
информация.
Стандарты, типовые серии и ГОСТы…
БИРЖА ТРУДА. ИЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ /
РАБОТУ ПРОЕКТИРОВЩИКА!
на бирже труда специализированного ресурса …
Контакты: marketing@proektant.by,
marketing@proektant.ru, marketing@
proektant.kz, marketing@proektant.ua,
biz@proektant.org

PROPOZITSIYA, THE
MAGAZINE

ПРОПОЗИЦІЯ, ЖУРНАЛ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР
«Пропозиція» - головний журнал з питань
агробізнесу:
 ексклюзивні матеріали з організації,
технологічного забезпечення та функціонування сучасного аграрного підприємства;
 ринки, економіка, агроменеджмент;
 інформація стосовно експлуатації с.-г.
техніки, обладнання для переробки та
зберігання продукції;
 актуалізація проблем в інтерактивній
рубриці «Гаряча лінія»;
 новітні технології у захисті рослин та
агрономії;
 сучасні системи ведення садівництва
та виноградарства;
 досвід вітчизняних та зарубіжних господарств;
 актуальні тематичні додатки з рослинництва, с.-г. техніки, захисту рослин.
 Обсяг 160 стор.
 Наклад 14 383 прим.
 Передплатний індекс 74348
вул.Тургенєвська, 38, Київ, 01054,
Україна
+380 44 494 09 06 (07)
+380 44 494 09 08
E-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

GENERAL INFORMATION
PARTNER
PROPORZITSIYA – The main magazine of
agribusiness:
- exclusive materials of organization,
technological supply and functioning of
modern agrarian enterprise;
- markets, economics, agromanagement;
- information concerning the operation
of agricultural machinery and equipment
for processing and storage of agricultural
products;
- update issues in the interactive column «Hot
Line»;
- new technologies of plant protection and
agronomy;
- experience of domestic and foreign
enterprises;
- modern systems gardening and viticulture;
- actual thematic applications about plant
growing, agricultural machinery, plant
protection.
Volume 160 pages
Circulation 14 383 copies
Subscription index 74348
38 Turgenevskaya Str., Kyiv, 01054,
Ukraine
+380 44 494 09 06 (07)
+380 44 494 09 08
E-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com
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ROXTEC UA
Roxtec – it is a modular-based system of cables
and pipes seals with use of Multidiameter
technology.
Roxtec system combines in itself:
- Impermeability ( water,
rodents).

gases, dust,

- Protection against fire.

РОКСТЭК УА, ООО
Roxtec — это специализированные
кабельные проходки и вводы, проходки
для труб, высоковольтных шин и других
проводников любых форм и размеров, с
использованием технологии

- Protection
against
electromagnetic
interference and radio hindrances.
- Defense from the explosion and vibration,
pressure.
Certificated in Ukraine !
Pobedy Street 9, Kiev 03170, Ukraine

«Мультидиаметр».
Система проходки Roxtec включает в себя :
- герметичность ( вода, газ, пыль, грызуны)
- защита от огня
-защита от взрыва и давления
-виброустойчивость , звуко- и теплоизоляцию

ТОВ ФІРМА
«СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ»

- защита от электромагнитных и радиопомех.

25 років на агроринку України.

Вся продукция сертифицирована в Украине!
Ул. Победы 9, г. Киев, 03170, Украина
Телефон: 044-536-15-54 227-49-41
Факс: 044-536-15-54
E-mail:Roxtec_ua@ukr.net
Roxtec_ua@mail.ru
Сайт: www.roxtec.ua, www.roxtec.com

Напрями діяльності:
 торгівля фумігантами, інсектицидами,
засобами захисту рослин та іншими засобами пест-контролю;
 власне виробництво та продаж родентицидів;
 послуги з дератизації, дезінсекції, фумігації.
Член Фумігаційної асоціації.
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З 1998 року офіційний дистриб’ютор в Україні хімічного концерну – провідного виробника фумігантів “Detia Degesch GmbH“ (Німеччина). Дистриб’ютор в Україні компаній
“PlastDiversity” (Португалія), “Bleu Line“ (Італія), “Octavius Hunt Ltd” (Великобританія) та
інш.
04119 м. Київ,
вул. Дегтярівська 25/1, оф.1
Тел./факс: (044)4833171, 4833272
E-mail: sales.rodent@gmail.com
rodent.com.ua
spetstehnologiya-ukraina.prom.ua

SPETSTECHNOLOGIA ltd
25 years in Ukrainian agrarian market.
Main activity:
- sale of fumigants, insecticides, products
for plant protection and other pest control
products;
- rodenticides production and sale;
- deratization,
services.

desinsection,

fumigation

Fumigation association member.
Since 1998 - official distributor of chemical
concern – a leading fumigants manufacturer
“Detia Degesch GmbH“ (Germany) in Ukraine.

Спілка Автоматизаторів
Бізнесу
«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» – громадська організація, яка об’єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних
технологій, їх популяризації та ефективного
використання в різних галузях економіки.
Головна мета Спілки – сприяння створенню
нових інформаційних систем для автоматизації підприємств, забезпечення якісного
супроводу та впровадження таких систем.
Компанії, що входять до Спілки, можуть допомогти користувачам в підборі технологій
для вирішення будь-яких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та супроводу
інформаційних систем для управління та
обліку, в тому числі програмних продуктів
«1С:Підприємства».
03115, Україна, Київ,
вул. Депутатська, 16/8
Телефон/факс: (044) 422-41-79
E-mail: 1c@1c.ua
Сайт: www.1c.ua

Distributor in Ukraine of companies:
“PlastDiversity” (Portugal), “Bleu Line“ (Italy),
“Octavius Hunt Ltd” (United Kingdom), etc.
25/1 Degtiarivska str., office 1, Kyiv, 04119
Tel./fax: +38(044)4839134, 4833272
E-mail: sales.rodent@gmail.com
rodent.com.ua
spetstehnologiya-ukraina.prom.ua
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Union of Business
Automation
«Union of Business Automation» is a public
organization that unites professionals in the
field of business automation. Experts that are
interested in developing and popularizing
of modern information technology and
their effective use in various branches of the
economy.
The main purpose of the Union is to facilitate
a creation of new informational systems to
automate enterprises. Provide high quality
support for implementing these systems.
Companies in this Union can assist users
in choosing the best technology to
solve business tasks. Provide a number
of
professional
services
including
implementation and support of information
systems like «1C:Enterprise» software
products.
03115, Ukraine, Kyiv, Deputatska St., 16/8
Phone/Fax: +38 (044) 422-41-79
E-mail: 1c@1c.ua
Website: www.1c.ua

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

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 .
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PJSC PE Techmash
PJSC PE Techmash specializes in all activities
of industrial projects completion:
Fabrication of:
- non-standard equipment;
- conveyers (belt, chain, screw, cable & slat);

АО «ПП «Техмаш»
АО «ПП «Техмаш» специализируется в
выполнении всего комплекса работ по внедрению промышленных проектов:

- bins & steel
configuration;

structures

of

various

- gravity flow equipment & aspiration ducts.

Изготовление оборудования:

Process equipment, piping, E & I erection;

- нестандартное оборудование;

Commissioning works accompanying.

- конвейеры (скребковые, ленточные,
цепные, винтовые, троссовые);

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

- емкостное оборудование, металлоконструкции различного исполнения;
самотечное
оборудование
аспирационные воздуховоды.

и

Монтаж технологического оборудования, трубопроводов, электромонтажные
работы;
Сопровождение пуско-наладочных работ.
Среди крупных заказчиков масложировой отрасли за последние 10 лет: Bunge,
Allseeds, ООО «Дельта Вилмар СНГ», ООО
«АТК», ООО «Ата-Киев», ПАО «ЗМЖК».
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Національний
університет харчових
технологій
ПП «КИЙ-ПИВО»®
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПИВОВАРІННЯ, НАПОЇВ ТА СОЛОДОВИРОЩУВАННЯ
Національний університет харчових технологій /НУХТ/ сумісно з ПП «КИЙ-ПИВО»®
пропонують для пивоварної галузі послуги
з реконструкції, розробки, виготовлення та
впровадження “під ключ” сучасного технологічного обладнання та технології пивоваріння, напоїв та солодовирощування для
підприємств любої потужності. Стабільність
та надійність, визнання та багатий досвід
впроваджень, конкурентноспроможність
розробок, “ноу-хау” та гарантійне супроводження.
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
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National university of food
technologies
PE «KIY-PIVO»®
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

Ukrainian Laboratory
of Quality and Safety of
Agricultural Products
(ULQSAP)

Українська лабораторія
якості і безпеки
продукції АПК (УЛЯБП
АПК)
Українська лабораторія якості і безпеки
продукції АПК (УЛЯБП АПК) є науково-дослідною випробувальною установою Національного университету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України),
акредитована відповідно до вимог ДСТУ
ISO/ІЕС 17025:2006 (ISO/ІЕС 17025:2005) та
підтверджує свою компетентність участю у
міжлабораторних порівняннях результатів,
організованих «ПРОФ-ТЕСТ», ДП «Укрметртестстандарт», а також міжнародними
координаторами «Віреа», «Fapas», «ISTA»,
«Gafta» тощо.
УЛЯБП АПК приймає участь у розробці, гармонізації, адаптації і вдосконаленні методів
досліджень показників якості і безпеки
об’єктів навколишнього природного середовища, агросировини та харчової продукції, їх стандартизації та впровадженні у
виробництво.

Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of
Agricultural Products (ULQSAP) is scientificresearch and testing centre of the National
University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine (NUBiP of Ukraine),
accredited according to the requirements
of ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC
17025:2005) and confirms its competence
participation to interlaboratory comparisons
of results, organized by “PROF-TEST”, DP
“Ukrmetrteststandard”, and also international
coordinators such as “Віреа”, “Fapas”, “ISTA”,
“Gafta” etc.
ULQSAP participates in the development,
harmonization, adaptation and improvement
of research methods of quality and safety
indicators of the environmental objects,
agricultural raw materials and food products,
their standardization and introduction into
production.
The modern technical base and the
experience of highly qualified personnel
enable ULQSAP to provide training and
retraining of specialists for laboratories,
quality managers in the development and
implementation of management systems at
food and agricultural enterprises.

Сучасна технічна база та досвід висококваліфікованого персоналу дають можливість
УЛЯБП АПК проводити підготовку і перепідготовку спеціалістів для лабораторій, менеджерів з якості щодо розробки та впровадження систем управління на харчових та
сільськогосподарських підприємствах.
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УКРАЇНА БІЗНЕС,
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ, ТОВ

UKRAINE BUSINESS,
PUBLISHING HOUSE

Видавничий Дім «Україна Бізнес» - лідер
українського ринку професійної періодики.

Ukraine Business Publishing House is a leader
of the Ukrainian professional periodicals’
market.

Видання:
- фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес Ревю»;
- журнал «Финансовые Услуги»;
- журнал «Альманах финансовых услуг»;
Основна місія видань – інформування професійного співтовариства та об’єднання
учасників фінансового ринку, щодо вирішення проблемних питань, надання аналітичної та практичної інформації, висвітлення заходів із державного регулювання
фінансових ринків.
Традиційними стали професійні форуми,
семінари, круглі столи.
Колектив Видавничого Дому завжди відкритий для спілкування, нових ідей, співпраці.
Адреса: вул. Новокостянтинівська, 2-А,
Київ, 04080, Україна
Тел: +38044 238-68-38, 39, 40
Факс: +38044 238-68-38, 40
e-mail: ukrbizn@ukrbizn.com
Інтернет: www.ukrbizn.com
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Edition:
- finance and economics weekly newspaper
“Ukrainian Business Review”;
-“Financial Service” journal;
- Annual edition “Financial Service Almanac”
The main editions’ mission is to inform the
professional society and unity of financial
market’s members for solving problems
questions, to give the analytics and practical
information, elucidate the events of financial
market’s state regulation.
Address: 2-4 Novokostyantynivska str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
Tel: +38044 238-68-38, 39, 40
Fax:+38044 238-68-38, 40
e-mail: ukrbizn@ukrbizn.com
Internet: www.ukrbizn.com

Компания УкрБіо

Асоціація «Укроліяпром»

Інтернет-проект «УКРБІО» — екологічність,
затишок та комфорт приватного будинку.

Асоціація «Укроліяпром» - діючий асоціативний орган, створений для координації
спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації,
активного захисту й лобіювання їхніх інтересів на міжнародному, всеукраїнському й
регіональному рівнях.

Дізнайтесь переваги будівництва з дерева,
опалення котлами на твердому біопаливі,
посадки дійсно затишного саду та укладання ландшафтного дизайну під ваші задуми.
І що головне, ми ведемо відкриті каталоги
компаній, які виконують роботи з будівництва, монтажу опалення, продажу біопалива, створення ландшафтного дизайну в
Україні з прикладами робіт та контактними
даними.
33010, Україна, Рівне, а/с 10
(098) 941-41-88
E-mail: admin@ukrbio.com
www: www.ukrbio.com

Website «UKRBIO» —
friendliness, warmth and
comfort of a private home.
Learn the benefits of building with wood,
heating boilers for solid biofuel, planting
really cozy garden and landscape design at
the conclusion of your plans. And what is most
importantly that we are the open catalog of
companies that perform the construction
works, installation of heating systems, sale
of biofuels, creating a landscape design in
Ukraine with examples of work and contact
information.

До асоціації «Укроліяпром» входять найбільші олійно-жирові підприємства України, Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН України, Одеська
національна академія харчових технологій,
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, Інформаційно-аналітичні агентства «АПК-Інформ»,
«Експерт Агро», Консалтингове агентство
«УкрАгроКонсалт» та ряд
малих підприємств, діяльність яких
пов’язана з виробництвом олійно-жирової
продукції.
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Б. Грінченка, 1
1, B. Grinchenka Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-82-45
+380 (44) 279-63-56
admin@ukroilprom.kiev.ua
www.ukroilprom.kiev.ua
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Інформаційноаналітичний центр
«УПАКОВКА»
Журнал «Упаковка» – спеціалізований журнал для виробників та споживачів тари і
упаковки. З 1996 р. співробітники редакції
та авторський колектив висвітлюють стан
пакувальної індустрії України та світу, друкують результати досліджень українських
та закордонних науковців, знайомлять читачів з найцікавішими досягненнями компаній і фірм, результатами маркетингових
досліджень, проведених спеціалістами Інформаційно-аналітичного центру «Упаковка». Передплатити друковану або електронну версію журналу можна в редакції, на
сайті www.upakjour.com.ua, у передплатних
агенціях або через Укрпошту (індекс 40265).
Більш детальну технічну інформацію
можна отримати з книжок, підручників
та довідників, які можна придбати в редакції журналу «Упаковка» або на сайті
www.upakjour.com.ua.
Редакція журналу «Упаковка» та Клуб пакувальників України проводять щорічні заходи:
 науково-практичну конференцію «Пакувальна індустрія»;
 всеукраїнські конкурси «Українська
зірка упаковки», «Українська етикетка», «Упаковка майбутнього»;
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конференцію молодих вчених «Новітні
технології пакування»;
конкурс наукових студентських робіт
«Золотий каштан».

З травня 2014 року працює інформаційно-пошуковий
ресурс
www.packinfo.com.ua. Швидкий та зручний
безкоштовний пошук надасть можливість
за декілька кліків «мишкою» отримати перелік підприємств та їх координати, щоб
замовити необхідну пакувальну продукцію:
сировину, пакувальні матеріали, упаковку,
обладнання, різноманітні послуги. Packinfo
створено для можливості швидкої зустрічі
виробників, продавців та їх потенційних замовників.
Наші фахівці завжди відкриті для тих, кого
хвилюють проблеми розвитку пакувальної
індустрії України. Звертайтеся, будемо вирішувати їх разом.
02660, МСП-660, Україна, м. Київ,
вул. М. Раскової, 11
Тел.: (044) 517-23-23, 517-22-55;
тел./факс (044) 517-23-83
E-mail: upakjour@nbi.com.ua;
upakjour@ukr.net
http://www.upakjour.com.ua

ППФ Ураган
ППФ Ураган – виконуємо якісно, продаємо найкраще! Наша компанія займається
продажем, монтажем і сервісом найкращого опалювального обладнання. Офіційно
представляємо в Україні такі бренди як:
 PELLASX – польська марка пелетних
пальників, Лідер на ринку пальників
Європи 5 років поспіль;
 MTM Dariusz Seferynski – польська марка опалювального обладнання, працюючому на відпрацьованому мастилі.
Спеціалісти компанії володіють передовими знаннями і навичками у своїй сфері
діяльності. Тому ми завжди підходимо до
виконання замовлення оперативно, якісно,
враховуючи всі індивідуальні особливості
Ваших потреб!

PEF URAGAN
PEF URAGAN – do quality, sell the best! Our
company do selling, montage and service
the best heating equipment. We are official
representative brands in Ukraine:
 PELLASX – Polish brand of pellet burners,
Leader of burners market in Europe last 5
years in a row;
 MTM Dariusz Seferynski – Polish brand of
heating equipment that operates on the
waste oil.
Specialists of our company have advanced
knowledge and skills their field of activity.
Therefore we come to execution orders
promptly, quality, considering all of yours
need!

«Фильтр Пром Компани»
Компания «Фильтр Пром компани» являеться прямым дистрибьютором компании
Фильтер Матириэл Ко., Лтд» («ТС ФИЛЬТЕР»
(TS FILTER)), основанная в 2001 году.
На сегодняшний день «ТС ФИЛЬТЕР»
является одним из крупнейших производителей всего спектра продукции
для фильтрации жидкости и газа, которая включает фильтрующие картриджи,
мембранные фильтры, фильтровальную
ткань, мешочные фильтры и корпуса фильтров. 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 деятельности нашей компании наметились
устойчивые тенденции к расширению ассортимента фильтровальных порошков
и оборудования, увеличению ежегодных
объемов продукции.
Мы
реализует
фильтры
для
промышленности
алкогольных
и
безалкогольных
напитков,
масляные,
маслофильтры промышленные, с кизельгуром, диатомитом, фильтрационные сетки и
сита.
• Химические добавки для пищевых продуктов и напитков. Энзимы, ферменты для
пищевой промышленности.
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• Виноградное Вакуум-сусло, вино-материал, желати.
• Фильтр-пресса для : фильтрование
минеральных вод, вин, водок, шампанских
вин, коньяков, пива, купажей, сиропов,
безалкогольных напитков, растительного
масла и других жидкостей (в том числе суспензий и осадков сточных вод).
•
Кизельгуры,
перлиты
пр-во
HOBRA,CELITE,CELATON Франция, США
(тонкая, средняя, грубая фракции)
• Бентонитовый глинопорошок «ВИНОБЕНТ»

ТОВ «ВКП «Флексін
Україна»
ТОВ «ВКП «Флексін Україна» постачальник
сучасних ущільнюючих, термоізоляційних
та гумовотехнічних європейських матеріалів без азбесту.

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

Різниця наших матеріалів від вітчизняних в
наступному:

• Высококачественный безасбестовый
фильтровальный картон для фильтрации
алкогольных и безалкогольных напитков
марок S.ST производства фирмы HOBRA
– Skolnik (Чешская республика). Поставки
на Украину фильтровального картона производятся по прямым контактам с заводом
производителем , количество листов в одной коробке по форматам

- Більш високі робочі параметри

• размер 200х200 – 400 листов, размер
400х400 – листов, размер 600х614 – 50 листов.
MAIL: Filter.pk@i.ua
www.filterprom.com.ua
Отдел продаж
Fax: +380567708864
Mob :+380677774769
+380675625799
+380965458944

- Термоізоляційне набивання та шнури,
картони та плити, тканини та стрічки

- Не містить АЗБЕСТ

- Збільшення строку міжремонтного періода
Основний асортимент продукції:
- Ущільнюючі листи (пароніт без азбесту)
- Сальникове набивання

- Фрикційні накладки і гальмівні стрічки
- Штамповані, мідні та спірально-навиті
прокладки
- Компенсатори (гнучкі вставки) тканинні,
гумові, тефлонові та металеві
- Гумовотехнічні вироби, листова гума
Тел: +38(067)-613-26-33,
+38(093)-088-67-01, +38(050)-441-82-12
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Flexin Ukraine LLC
Flexin Ukraine LLC supplier of modern sealing,
thermal insulating and rubber technical
materials without asbestos.
The difference between our materials from
domestic in the following:
- Asbestos free materials
- Higher working parameters
- Increase the period of repair period
Main product range:
- Sealing sheets (asbestos free sealing sheets)
- Gland packing
- Thermal insulating packing and cords,
cardboard and slabs, fabrics and tapes
- Friction pads and brake tapes
- Stamped, copper and spiral wound gaskets
- Compensators (flexible inserts) fabric,
rubber, teflon and metal
- Rubber products, sheet rubber
Tel: +38(067)-613-26-33,
+38(093)-088-67-01, +38(050)-441-82-12

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Фріго Україна»
Високоспеціалізований підрядник: 1) холодопостачання та будівництво обєктів з регульованою температурою; 2) будівництво
та оснащення заводів з переробки с/г продукції; 3) сервісне обслуговування та мониторинг роботи холодильного обладнання
01601, м. Київ,
Печерський узвіз, будинок 3
03150, м. Київ, вул. В. Васильківська
(Червоноармійська) 82, оф. 3
+38(044)4960627
+38(050)3530777
office@frigo.com.ua
www.frigo.com.ua

Limited liability company
”Frigo Ukraine”
Very specialized contractor for: 1) Cold stores
construction and refrigeration installations;
2) food processing industry; 3) maintenance
of refrigeration equipment and temperature
monitoring.
Kyiv, Ukraine, 01601,
Pecherskiy uzviz, building 3
Kyiv, Ukraine, 03150 V. Vasylkivska str.
(Chervonoarmiyska), 82, office 3
+38(044)4960627
+38(050)3530777
office@frigo.com.ua
www.frigo.com.ua
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ТОВ «НВО
ХіммашНафтоГаз»
ТОВ «НВО ХіммашНафтоГаз» успішно працює на ринку поставок технологічного обладнання більше 15 років і зарекомендувала себе як відповідальний постачальник та
надійний партнер.
Основний асортимент продукції:

«Харчовик», газета
«ХАРЧОВИК» – авторитетне всеукраїнське
видання харчової галузі. Газета подає достовірну, своєчасну та якісну загальногалузеву інформацію. Це видання для
керівників та фахівців про найважливіші,
найактуальніші події різних сегментів харчової 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 фахівців 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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- Теплообмінні апарати різних конструкцій
та модифікацій
- Ємнісне обладнання (від 0,1м3 до 150м3)
- Шлюзові та шнекові живильники
- Конденсатори, випарники, підігрівачі
та багато іншого.
Виготовлення проводиться згідно усіх стандартів та державних норм згідно креслень
та індивідуальних потреб замовника. До
обладнання прикладаються всі необхідні
дозволи та сертифікати.
Tel: +38(098)864-07-60;
Tel/fax +380(4142)5-04-14

LLC «NVO
HimmashNаftoGas»
LLC «NVO HimmashNаftoGas» has been
successfully operating in the supply of
technological equipment for more than
15 years and has established itself as a
responsible supplier and a reliable partner.
Main product range:
- Heat exchangers of various designs and
modifications
- Capacity equipment (from 0.1m3 to 150m3)
- Switches and screw feeders
- Condensers, evaporators, heaters
and more.
Manufacturing is carried out according to all
standards and state norms according to the
drawings and customer’s individual needs. All
required permits and certificates are applied
to the equipment.
Tel: +38(098)864-07-60;
Tel/fax +380(4142)5-04-14

Центр підтримки
експорту при УСПП
Центр підтримки експорту – це програма
Українського союзу промисловців і підприємців, створена з метою розвитку українського експорту.
Місія Центру – забезпечити ефективне
сприяння та підтримку українським виробникам з метою інтенсифікації їх торговельно-економічних стосунків із зарубіжними
партнерами.
•
ми надаємо українським компаніям послуги з пошуку нових ринків
•
допомагаємо в пошуку клієнтів та
налагодженню ділових контактів з ними,
•
забезпечуємо юридичне та логістичне супроводження експорту.
Ми співпрацюємо зі світовими торгівельних мережами: Walmart, Sobeys, Metro,
Kroger, Safeway, McLane, LAS, Topco, IGA,
Aldi, Aushan,Spar, Jumbo Kesko Mercadona,
El Corte та ін.
http://www.uspp-export.com/
(+38 044) 272-02-46;
info@uspp-export.com
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Export Promotion Center
Export Promotion Center is a program of
the Ukrainian League of Industrialists and
Entrepreneurs, created with the aim to
develop the Ukrainian export infrastructure.
The Center mission consists of providing
the effective assistance and comprehensive
support for Ukrainian producers to intensify
their trade and economic relations with
foreign partners and the successful
integration at the new foreign markets in
future:
• The search for new and reliable business
contacts
• Organization of the information exchange
concerning offers of Ukrainian companies
and demands of foreign buyer
http://www.uspp-export.com/
(+38 044) 272-02-46;
info@uspp-export.com
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Всеукраїнська аграрна
спеціалізована газета
«Чим Хата Багата» .
Рекламно-інформаційне видання. Про видання: 8 сторінок формату В3: 4 ч/б, 4 кольорові, крейдований папір.
Наклад - 30000, вихід 2 рази в місяць.
Сфера розповсюдження: адресна розсилка по Україні, спеціалізовані виставки, дні
поля, семінари (с/г техніка, запасні частини,
засоби захисту рослин, насіння, добрива,
тваринництво, продукти і тд.).
Розповсюджується безкоштовно і по підписці.
Передплатний індекс: 99963, можна передплатити в будь-якому віділенні України
Наша адреса: 46027 ,
вул.Ст.Будного, 36/9, Тернопіль
тел.: (067) 351-52-56, (067) 208-34-52,
тел/факс: (0352) 43-58-33
e-mail: gazeta.xata@gmail.com,
gazeta.xata@mail.ru

