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Шановні учасники, гості та відвідувачі виставки!
Щиро вітаємо вас з відкриттям ІІІ спеціалізованої виставки «Агро-Сфера».
Агропромисловий комплекс області займає значне місце в економічному розвитку держави. Сіль-

ськогосподарське виробництво відіграє вирішальну роль у забезпеченні політичної, економічної та 
соціальної стабільності, як в регіоні, так і в країні в цілому. Розвиток агропромислового виробництва, 
аграрної науки є життєво важливим чинником сталого розвитку усіх галузей економіки України.

У регіоні виробляється майже весь асортимент харчових продуктів. У сфері сільськогосподарського 
виробництва працюють 22,0 тис. осіб, на підприємствах харчової промисловості 17.0 тис. працівників. 
Більше 30 відсотків від загальнообласного обсягу промислового виробництво, це виробництво 
продуктів харчування. Область є лідером з виробництва фруктів, овочів, винограду, олії рослинної, 
консервів овочевих, соку, вина виноградного, коньяку. 

Традиційним стало проведення виставки «Агро-Сфера». В ході роботи виставки ми підбиваємо 
підсумки минулих жнив, вітаємо кращих працівників галузі, визначаємо подальші шляхи розвитку 
агропромислового комплексу.

Вважаємо, що проведення виставки сприятиме впровадженню новітніх технологій, покращенню 
екологічної ситуації регіону, встановлення нових ділових контактів між виробниками сільського-
сподарської техніки і обладнання, науковцями з одного боку та фахівцями сільськогосподарських 
підприємств з іншого.

Підтримка виставки Міністерством аграрної політики та продовольства України, громадськими 
об’єднаннями свідчить, що «Агро-Сфера» - це майданчик, на якому формуються напрямки подаль-
шого розвитку аграрного сектору економіки країни.

Шановні учасники, гості та відвідувачі! Бажаю плідної роботи на виставці, успіху у Вашій не легкій, 
але дуже важливій праці.

т.в.о. Голови Одеської обласної 
державної адміністрації 
С.А.Бобровська
     

ОФІЦІЙНІ ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ  
ТА ВІДВІДУВАЧАМ  

ВИСТАВКИ «Агро-СФЕРА»
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Шановні учасники та організатори виставки!
Від імені Одеської обласної державної адміністрації вітаю вас на   ІІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ 

«Агро-СФЕРА».
Українське сільське господарство є флагманом економіки останні кілька років. Саме тому аграрний 

сектор є одним із найважливіших секторів одеського регіону. Сьогодні в ньому зайнято 35% насе-
лення, зосереджено понад половину виробничих фондів, виробляється 42% валового суспільного 
продукту, 80% товарів народного споживання. Основний напрямок виробничої сільськогосподарської 
спеціалізації області – зернопереробна, плодоовочева, виноробна, молочна та м’ясопереробна галузі. 
У поточному році обсяг сільськогосподарського виробництва у порівнянні з 2015 роком збільшився на 
11,2 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємства – на 22,3%, у господарствах населення – 
на 0,2%. Отже, сільське господарство, як галузь матеріального виробництва, постійно розвивається 
і це є важливим фактором, що впливає на функціонування економіки в цілому.

Організація виставок такого формату є важливим інструментом налагодження зв’язків між особами 
державних інституцій та представниками бізнесу. Саме тут учасники мають можливість обмінятися 
зарубіжним та вітчизняним досвідом у сфері розвитку агропромислового комплексу. Користуючись 
нагодою, висловлюю особливу подяку організаторам та учасникам аграрної виставки за надану мож-
ливість поспілкуватися з колегами з інших країн. А всім учасникам «круглих столів» та конференцій 
бажаю плідної роботи, цікавих дискусій та нових здобутків.

З повагою,
Заступник начальника управління –
Начальник відділу інвестицій
у транспортний комплекс
Департаменту «Агентство з питань
інвестицій та розвитку»
Шамаєв В.В
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Шановні учасники та гості виставки!
Прийміть наші щирі вітання з нагоди початку роботи III Спеціалізованої виставки «Агро - Сфера».
Агропромисловий комплекс України, а особливо виробництво та переробка продукції рослинни-

цтва на сьогодні, є високоінтегрованим та динамічно зростаючим сектором економіки за обсягами 
виробництва та за показниками експорту готової продукції.

Одним з найважливіших питань, яке потребує кардинального вирішення в найближчій перспективі, 
на нашу думку, залишається створення додаткової добавленої вартості для більшості суб’єктів 
господарювання в АПК, що дасть можливість збільшити зайнятість населення та значно покращити 
його соціально- побутові умови.

Саме тому пріоритетним напрямком інженерно-технічного, наукового та кадрового забезпечення 
сталого розвитку сільського господарства є виробництво та впровадження сучасної високопро-
дуктивної та надійної техніки і обладнання для сільськогосподарських підприємствах різних форм 
господарювання.

Цього року тематика виставки охоплює основні пріоритетні напрямки розвитку, які складають 
основний економічний та ресурсний потенціал АПК південного регіону України. Ми впевнені, що 
представлені на виставці експозиції дадуть поштовх для започаткування та подальшого розвитку 
інвестиційних проектів, що направлені на використання нових техніко-технологічними рішень у 
виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, а також сприятимуть зміцненню ділових 
відносин серед учасників ринку зерна та техніки.

Бажаємо організаторам, учасникам та відвідувачам виставки плідної співпраці та взаємовигідних 
контрактів.

З повагою,
Співголова
Координаційного центру 
з інноваційного розвитку вітчизняного 
сільськогосподарського та 
автотранспортного машинобудування
В.В. Адамчук
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Шановні колеги, учасники та гості виставки!
Мені дуже приємно від імені Одеської національної академії харчових технологій привітати вас 

із початком роботи ІІІ спеціалізованої виставки «АГРОСФЕРА». 
Заходи, що заплановано протягом періоду проведення виставки, безсумнівно, є важливими подія-

ми, які поєднують державний та приватний сектори в обговоренні та вирішенні питань повноцінної 
інтеграції України у глобальний світовий зерновий ринок. 

Зважаючи на головну мету Одеської національної академії харчових технологій – підготовку 
спеціалістів для підприємств харчової та переробної галузі України, вважаю, що такі заходи сприяють 
розширенню співробітництва та розвитку конструктивного діалогу між учасниками зернового ринку. 

Одеська національна академія харчових технологій надає різнобічну допомогу та підтримку в 
процесі формування та проведення спеціалізованих виставок «Агросфера». Впевнений, що нова 
виставка стане поштовхом для подальшого розвитку інтеграційних процесів у регіоні. 

Із задоволенням хочу проінформувати присутніх, що творчий колектив відомих фахівців наукових 
шкіл Одеської національної академії харчових технологій та практиків регіону був удостоєний Дер-
жавної премії в галузі науки і техніки за 2015 рік за роботу «Система енергоефективних технологій 
зберігання зерна та його переробки в харчові та кормові продукти». Це найвища нагорода в галузі 
наукової діяльності, яка є результатом кропіткої та довготривалої праці, об’єднанням зусиль і нау-
кових надбань вчених і виробників.

Бажаю всім учасникам і гостям спеціалізованої виставки «Агросфера» плідного співробітництва, 
взаєморозуміння, нових ділових контактів та подальших успіхів у реалізації планів і проектів.

Ректор
Одеської національної академії 
харчових технологій 
д. т. н., професор
Б. В. Єгоров
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 ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ!
Від імені усіх членів Одеської обласної організації Аграрної партії України та від себе особисто 

вітаю Вас з початком роботи IІІ спеціалізованої виставки «АГРО СФЕРА 2016».
За роки свого існування виставка вже стала важливим заходом в житті аграріїв та збирає в Одесі 

агровиробників та переробників, фермерів, виробників сільськогосподарської техніки та обладнання, 
представників агробізнесу з багатьох куточків України та світу.

Пропагування національних досягнень нашої держави у галузі АПК – важлива та почесна справа. 
З року в рік активно технічно й технологічно модернізується аграрне виробництво. В Україні, і на 
Одещині зокрема, є чимало компаній, агрохолдингів, виробничих підприємств різних форм власності, 
які працюють за європейськими стандартами. Вони є не лише лідерами окремих галузей АПК, а й 
справжнім прикладом для багатьох сільськогосподарських підприємств. Тому одеські аграрії завжди 
готові розширювати економічну співпрацю і популяризувати власну продукцію високої якості! 

Бажаю учасникам виставки «АГРО СФЕРА 2016» подальшої успішної діяльності, знайти нові ринки 
збуту своєї продукції, нових партнерів, вивчити та втілити нові технології вирощування та зберігання 
врожаю, ознайомитися з передовими досягненнями в використанні біоенергетичних технологій у 
галузі сільського господарства.

Сподіваюсь, що IІІ спеціалізована виставка «АГРО СФЕРА 2016» буде успішною як для учасників 
так і для її відвідувачів.

Бажаю усім плідної роботи!

З повагою,
голова Одеської обласної організації 
Аграрної партії України
ВАСИЛЬ КАЛАШНИК
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АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗА ПІДТРИМКИ:
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Одеська обласна державна адміністрація
Аграрний союз України
Одеська регіональна торгово-промислова палата
Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Одеська національна академія харчових технологій
Одеська державна академія архітектури та будівництва
Українська асоціація молодих фермерів
Всеукраїнська асоціація пекарів

ОФІЦІЙНИЙ ТУР-ОПЕРАТОР
Туристичне агентство «МУНІЦІПАЛ-ОДЕСА»
http://municipal.odessa.ua 

МЕДІА-ПАРТНЕР ВИСТАВКИ

УКРАЇНА АГРАРНА

KOLOSOKINFO

ОРГАНІЗАТОР 
ТОВ „Центр виставочних технологій”
Україна, 65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 1/3
Тел./факс: +38 (048) 715 02 62, 777 57 90
Факс: +38 (048) 786 05 91
E-mail: nm@expo-odessa.com
http://www.expo-odessa.com
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ГОЛОВНІ РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ «АГРО-СФЕРА»

• Виробництво і переробка зернових та олійних культур
• Насіння та агрохімія
• Сільськогосподарська техніка
• Тваринництво
• Кормовиробництво
• Іригаційні системи 
• Альтернативна енергетика
• Агротранспорт і логістика
• Агроіндустріальне будівництво
• Фінансування та страхування в сільському господарстві
• Аграрна наука і освіта
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

23 листопада, середа, 12.00, Виставковий зал ТРЦ «Рів'єра»
Урочисте відкриття виставки «Агро-Сфера», церемонія нагородження працівників 

аграрної галузі області з нагоди святкування Дня працівника агропромислового ком-
плексу, офіційний тур по експозиції виставки

23 листопада, середа, 10.00-12.00, ТРЦ «Рів'єра», Конференц-зал 
Науково-практичний семінар “Підвищення ефективності екологічного моніторингу та 
вдосконалення співпраці для зниження впливу антропогенних джерел забруднення”
Організатор: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

23 листопада, середа, 12.00-16.00, ТРЦ «Рів'єра» конференц-зал 
Круглий стіл «Актуальні питання автоматизації управління та обліку для підприємств 
морського і залізничного транспорту, елеваторів і зернових терміналів».
Організатор: компанія «Арт СОФТ» http://artport.pro

24 листопада, четвер, 11.00-13.00, ТРЦ «Рів'єра» конференц-зал 
Семінарів - дискусія: "Відновлення органічного виробництва або генна інженерія і глибока 
переробка сировини»
Організатор: державний заклад освіти "Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ"

24 листопада, четвер, 13.00-15.00, ТРЦ «Рів'єра» конференц-зал 
Семінар по темі:
1. Сучасні методи оптимізації агрономічних технологій: від абстрактного до виміряного, від хаотичного 
до системного. Досвід і напрацювання.
2. Програма „Від посіву до реалізації"
Організатор: Аграрний союз України

24 листопада, четвер, готель «Черное море», вул. Маразлієвська, 1/20
Друга міжнародна конференція «Зернові термінали: нові проекти, обладнання та технології»
Організатор: Видавництво «Порти України», ІАЦ "BlackSeaTrans".
Детальніше grain.portsukraine.com  

25 листопада, п’ятниця, 11.00-13.00, ТРЦ «Рів'єра» конференц-зал 
Круглий стіл «Інновації в переробній галузі»
Організатор: Одеська національна академія харчових технологій
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ ВИСТАВКИ
ЗАПРОШЕННЯ
Загальний тираж: 30 000 екз. запрошень
Розповсюдження:
- Пряма адресна розсилка по підприємствах України;
- Доставка кур’єрами запрошень в офіси фірм та підприємств;
 - Поширення на спеціалізованих виставках України;
- Поширення на спеціалізованих конференціях і семінарах;
Розміщення запрошень в спеціалізованих газетах і журналах;
- Надання запрошень учасникам виставки для самостійного запрошення постійних клієнтів і потен-
ційних замовників.
РЕКЛАМА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 
ТА СНД
AgroONE, Інтернет портал і журнал
АГРАРНИК, газета
АГРО: хімія, техніка, технології, журнал
Агро-БІЗНЕС України, журнал
АГРОПАРТНЕР УКРАЇНА, журнал
Агро СВІТ, журнал
АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, газета
АГРО-ЕЛІТА, журнал
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
БІЗНЕС -ПРОПОЗИЦІЯ, всеукраїнський рекламний 
журнал
ДИСТРИБУЦІЯ І ЛОГІСТИКА, журнал
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС, журнал
ПАРТНЕР АГРО, журнал
ПЕРЕВІЗНИК, Бюллетень
Порти України, журнал
ПРЕС-БІРЖА,всеукраїнська ділова газета
РЕКЛАМА НА СЕЛО, щотижневик
РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА, газета
Сельская жизнь в Украине, газета
Тваринництво, журнал
Техника та Технології АПК
ТРАНСПОРТ, еженедельный журнал
Україна Аграрна, телепроект
УКРАИНА БИЗНЕС РЕВЮ, газета
УКРАИНА БИЗНЕС, Издательский дом
УКРАЇНА АГРАРНА, ЩОТИЖНЕВА ПРОГРАМА
ЧИМ ХАТА БАГАТА, газета
ФЕРМЕР УКРАЇНИ, газета

РАДІО
Одеса МАМА
Просто Радіо
Ретро FM
ХІТ FM
Наше Радіо
Шлягер FM
Авто Радіо

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
38 канал - Одеська обласна ТРК, програма 
„УКРАЇНА АГРАРНА”
Сарафан
УТВ

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ
Бізнес-Гід
КОМПАС УКРАЇНА
Agrodovidka.info
Allbiz
1agro.com.ua
uagro.com.ua
ukrapk.com
kolosokinfo
topbiz.com.ua
sosed.link

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖИ
FACEBOOK



24

CПИСОК УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
AGROTECHNOLOGY APS ................................................................................................................... 29
BEINLICH AGRARPUMPEN UND – MASCHINEN GMBH ................................................................... 30
ELJUNGA .............................................................................................................................................. 31
UKRAINIAN MANUFACTURERS ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС ....................................................... 32
АВЕРС-АГРО, ООО ............................................................................................................................. 33
АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ ............................................................................................................... 34
АГРО АРЕНА, ООО ............................................................................................................................. 35
АГРОДОКА ........................................................................................................................................... 36
АГРОДРОН ........................................................................................................................................... 37
АГРОЛИГА, ТОРГОВЫЙ ДОМ ............................................................................................................ 38
АГРОФИРМА ГЕРМЕС, ООО .............................................................................................................. 39
АГРОФИРМА САДЫ УКРАИНЫ ......................................................................................................... 40
АГРО ШЛЯХ, ООО ............................................................................................................................... 41
АРКАНОВАИНЖИНИРИНГ ................................................................................................................. 42
АРСЕН, ТПК ......................................................................................................................................... 43
АРТ СОФТ ............................................................................................................................................ 44
АЭРОМЕХ, ООО .................................................................................................................................. 45
БОДЕКС УКРАИНА .............................................................................................................................. 46
ВЕНК ЛАБТЕК УКРАИНА..................................................................................................................... 47
ВЕСТТ АС ............................................................................................................................................. 48
ВО ОВЕН* ............................................................................................................................................. 49
ВСЕУКРАИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ, ООО ........................................................ 50
ГРАН, НВФ............................................................................................................................................ 51
ДАКС КОМПАНИ .................................................................................................................................. 52
ДЕПАРТАМЕНТ АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ОДЕССКОЙ ОГА . 53
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ .................................................................................................................................... 54
ДЕР-ТРЕЙ............................................................................................................................................. 55
ДИЗЕЛЬ-ТРАНС, ЧП ............................................................................................................................ 56
ЗІВЕЛЕОС, ТОВ ................................................................................................................................... 57
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН .................................................... 58
КВАДРАТ, НПК ..................................................................................................................................... 60
КЕТ УКРАИНА ...................................................................................................................................... 61
КИЕВОБЛАГРООБОРУДОВАНИЕ* .................................................................................................... 62
КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД ...................................................................................... 63
КОМПЛЕКТ, ПКФ .................................................................................................................................. 64
ЛАНДТЕХ .............................................................................................................................................. 65
ЛИНОКОР*............................................................................................................................................ 66
МАИС, НПФХ ........................................................................................................................................ 67
МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ .......................................................................... 68
МАШЗАВОД ТЕХНИКА ........................................................................................................................ 69
НЛТ, ООО* ............................................................................................................................................ 70
ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ................ 71
ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ......................................... 72
ОДЕССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ......................................... 73



25

ОЩАДБАНК .......................................................................................................................................... 74
ПЕЛИОН ............................................................................................................................................... 75
ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ ....................................... 76
ПЛАСКЕ, АО ......................................................................................................................................... 77
ПРОЕКТКОНТАКТСЕРВИС ................................................................................................................. 78
ПРОКАР ТРЕЙДИНГ, ООО ................................................................................................................. 79
ПРОМЭНЕРГОВАТ, ЧП ....................................................................................................................... 81
ПРУЖИНЫ СЕРВИС ........................................................................................................................... 82
РАДАБАНК, ПАО .................................................................................................................................. 83
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ .............................................................................................................. 84
РАУТА ГРУПП ...................................................................................................................................... 85
РЕАКОМ, НПЦ ...................................................................................................................................... 86
РЕКОРД-АГРО, ООО ........................................................................................................................... 87
СЕЛЕКТА, НПФ ООО ........................................................................................................................... 89
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕМЕНОВЕДЕНИЯ 
И СОРТОИЗУЧЕНИЯ ........................................................................................................................... 90
СЕМАГРО, ООО ................................................................................................................................... 91
СОКОЛ, ЗАВОД ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ...................................................................... 92
СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ .................................................................................................................. 93
СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ, ООО .................................................................................................... 94
СТИМОРГАНИК, ТМ ............................................................................................................................ 95
ТД ГЕРМЕС .......................................................................................................................................... 96
ТЕХНОЛЕНД, ТД .................................................................................................................................. 97
ТРАНССЕРВИС, ООО ......................................................................................................................... 98
УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ .................................................................. 99
УКРСЕЛЬХОЗМАШ ............................................................................................................................ 100
УКРСИЛИКАТ, ПКФ............................................................................................................................ 101
УКРСОЯ-21, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ......................................................... 102
ФРУТЕКС, ООО ................................................................................................................................. 103
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, ООО ............................................................................................................. 104
ХОРШ УКРАИНА, ООО...................................................................................................................... 105
ЭДВАНС ТЕХНОЛОДЖИ ВПС .......................................................................................................... 106
ЭКСПРЕСС АГРО .............................................................................................................................. 107
ЭНЕРГОМАШ, ТД-НК ......................................................................................................................... 108
ЮВЕНТА АГРОХИМ, ООО ................................................................................................................ 109
ЮГ АГРОЛИДЕР ................................................................................................................................ 110
ЮГАНГАРСТРОЙ, ООО .....................................................................................................................111

* - заочна участь



26

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

АGROONE, ЖУРНАЛ .......................................................................................................................112
АГРАРНИК, ГАЗЕТА ........................................................................................................................113
АГРОЕЛІТА, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЖУРНАЛ ................................................................114
АГРОПАРТНЕР. УКРАИНА, ГАЗЕТА ..............................................................................................115
АГРОРИНОК, ВСЕУКРАИНСКАЯ ГАЗЕТА .....................................................................................116
БІЗНЕС-ДОСЬЄ  ..............................................................................................................................117
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕЛЕПРОЕКТ .............................................................................118
КОЛОСОК.ИНФО .............................................................................................................................119
КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО ............................................................................................................ 120
ЛИДЕР УКРАИНЫ, ПОРТАЛ .......................................................................................................... 121
ПРЕСС-БИРЖА, ВСЕУКРАИНСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА ............................................................ 122
РЕКЛАМА НА СЕЛО,  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  ..................................................................................... 123
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ ................................................................................................... 124
СОСЕД, ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ....................................................................................................... 125
ЧИМ ХАТА БАГАТА, ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ГАЗЕТА ........................ 126



27

СПИСОК РЕКЛАМОДАВЦІВ

АGROONE ...........................................................................................................................................8
АГРАРНИК, ГАЗЕТА ...........................................................................................................................6
АГРОПАРТНЕР. УКРАИНА, ГАЗЕТА .................................................................................................7
АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ ................................................................................................................9
КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО ..............................................................................................................13
МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ .........................................................................2
ПРЕСС-БИРЖА, ВСЕУКРАИНСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА ..............................................................10
РЕКЛАМА НА СЕЛО ...........................................................................................................................5
ПОРТЫ УКРАИНЫ .............................................................................................................................3
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ ..................................................................................................... 11
ТРАНСПОРТ, ЖУРНАЛ ......................................................................................................................4
ЧИМ ХАТА БАГАТА, ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ГАЗЕТА ..........................12



28

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ 
ВИСТАВКИ

* заочна участь

В каталозі опублікована інформація, передана в оргкомітет до 21.11.2016 р.



29

AGROTECHNOLOGY ApS 
DK-1402 Copenhagen, Denmark, 
Hammershøis Kaj 10, 2 TV,
Tel.: + 45 20 94 88 89 
Fax: +45 48 41 88 89
E-mail: agrotechnology@mail.dk
www.agrotechnology.net
Представительство в России: Tel./Fax: +7 903 551 51 84
Представительство в Украине: Tel./Fax: +38 056 370 12 37

 
Линии по производству полножирной сои
- Получение полножирной сои для ввода в комбикорма вместо соевого шрота

Линии для обеззараживания зернового сырья 
- Уничтожение грибков и возбудителей болезней животных 
- Стерилизация зерновых продуктов
- Термообработка яичной скорлупы
- Производство мюсли для животных

Строительство и реконструкция силосных хранилищ для зерновых продуктов, портовых эле-
ваторов

- Сушилки производительностью до 80 т/ч
- Транспортные системы производительностью до 1500 т/ч
- Очистка зерновых и аспирация технологических процессов

Строительство и реконструкция комбикормовых и премиксных заводов от 10 т/ч и выше
- Системы измельчения, смешивания, гранулирования, ввода жидких компонентов, в том числе 

жира
- Системы дозирования микрокомпонентов с точностью +/- 2 г 
- Напыление масла и энзимов на готовую гранулу с количественным и качественным контролем 

продукта
- Автоматизированные системы управления процессом гранулирования с возможностью его 

оптимизации
- Трубные системы
- Оборудование для очистки зерна и подготовки семенного фонда
- Оборудование для содержания животных и птицы 
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BEINLICH AGRARPUMPEN UND – MASCHINEN GMBH
БАЙНЛИХ АГРАРПУМПЕН УНД – МАШИНЕН ГМБХ

Deutschland, 56766 Ulmen / Германия, 56766 Ульмен
Eifel Maar Park 16 / Айфель Маар Парк 16
Tel.: +49 (2676) 95 16 23
Fax: +49 (2676) 95 16 16
E-mail: export@beinlich-beregnung.de
www.beinlich-beregnung.de

BEINLICH – производство в Германии, высшего качества:

- Дождевальные машины Ø 50мм – 150м до Ø 125мм – 820м 
- консоли 28-90м 
- Насосные агрегаты 20 – 700м³/ч,
- Оцинкованные быстросборные трубы
- Шланговые лебедки Ø 90мм до 125мм для установки к трактору
- Круговое, секторнoе и линейное орошение
- Трубы PVC
 Техническая консультация, монтаж, сервис.

Beinlich in Germany guarantees First Quality and Top Service for its irrigation programme, which offers:

- Hose-reel irrigators all types from Pe-hose Ø 50mm – 150m up to Ø 125mm - 820m 
- Linear Irrigation Booms 28 - 90m lane spacing
- Motor-pumps 20 – 700m³/h, 
- Galvanised coupling pipes 
- Reels with flat-hose Ø 90mm or 125mm for tractor mounting
- Linear and Pivot incl. assembling
- PVC underground pipe lines
Technical advice, installation, service.
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ELJUNGA, JSC
Lithuania, LT-06325 Vilnius
Ateities str. 31
Tel.: 8-650-56-220
Fax: +37 (052) 304-550
E-mail: A.giedraitis@eljunga.lt
www.eljunga.lt

JSC „Eljunga“ is a high-technology manufacturer in telematics industry. Since its foundation in 1997, 
„Eljunga“ has been manufacturing various devices, such as fuel level sensors, fuel flow measuring devices 
and temperature sensors. 

Up to 2012, JSC „Eljunga“ was distributing its products only in Lithuania. Since then it has gone 
international and now has partners in other European countries, Asia, Africa and South America. We 
cooperate with companies, such as JSC „Teltonika“, „NATO“ and „Teliasonera“.
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UKRAINIAN MANUFACTURERS ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС
UKRAINIAN MANUFACTURERS ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС

Украина, 72316, г. Мелитополь
ул. Зиндельса, д. 17, каб. 41
Tel.: +38 (098) 375-75-85
Fax: +38 (067) 236-95-63
E-mail: info@ukrman.com
www.ukrman.com 

Объединение производителей комплектующих и запасных частей к автотракторной технике - 
только компании с безупречной репутацией на рынках более двадцати стран

«Гидравлика-Трейд» - гидрораспределители с лучшими в СНГ техническими характеристиками.
«ГИДРОСТАНДАРТ» - единственное предприятие в странах СНГ с замкнутым циклом производ-

ства РВД, а также комплектующих к ним.
«Бастион-комплект» - ремкомплекты с улучшенными характеристиками.
«Завод Двигатель» - гильзо-поршневая группа и водяные насосы.
«МЗПС» - единственный в Украине производитель вкладышей коленчатых валов.
«Таврия Турбо» - единственный в Украине производитель турбокомпрессоров с трехэтапным 

контролем качества и замкнутым циклом производства.
«Совместные поставки» (Свободные продажи) - комплексные поставки запчастей из Украины 

на експорт.

Об`єднання виробників комплектуючих і запасних частин до автотракторної техніки   тільки компанії 
з бездоганною репутацією на ринках більше двадцяти країн:

  «Гідравліка Трейд»   гідророзподільники з кращими в СНД технічними характеристиками.
  «ГИДРОСТАНДАРТ»   єдине підприємство в країнах СНД із замкнутим циклом виробництва РВТ, 

а також комплектуючих до них.
  «Бастіон комплект»   ремкомплекти з поліпшеними характеристиками.
  «Завод Двигун»   гільзо поршнева група і водяні насоси.
  «МЗПК»   єдиний в Україні виробник вкладишів колінчастих валів.
  «Таврія Турбо»   єдиний в Україні виробник турбокомпресорів з трьохетапним контролем якості 

і замкнутим циклом виробництва.
  «Спільні поставки»   комплексні поставки запасних частин України.
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АВЕРС-АГРО, ООО

Украина, 49083, г.Днепр
ул. Новомосковская, 1
Tel.: +38 (097) 42-32-814
E-mail: t09051983@gmail.com 
www.avers-agro.com 

Основним завданням нашого підприємства є розробка, створення і впровадження нового про-
мислового обладнання та сільськогосподарської техніки.

 Фахівці компанії це команда професіоналів здатна вирішувати багато завдань і втілювати в життя 
проекти будь-якої складності на власній виробничій базі. 

 Основной задачей нашего предприятия является разработка, создание и внедрение нового 
промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники.

 Специалисты компании это команда профессионалов способна решать многие задачи и вопло-
щать в жизнь проекты любой сложности на собственной производственной базе.

 
The main objective of our company is the development, creation and implementation of new industrial 

equipment and agricultural machinery.
 Specialists of a team of professionals able to solve many problems and implement projects of any 

complexity on own industrial base.
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АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ

Україна, м. Київ
вул. Б.Грінченка 1, оф. 516-518
Tel.: +38 (044) 226-30-42; +38 (044) 278-29-84
Fax: +38 (044) 226-30-42
Email: agrouu@gmail.com
http://auu.org.ua/uk/web

Аграрний союз України - громадська організація, створена селянами і для селян і вже 44 роки 
захищає їхні інтереси. АСУ об'єднав без малого 4 тис. підприємств, які обробляють 12 млн га землі. 
Ця організація має свої представництва в кожному районі і області України. 
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АГРО АРЕНА, ООО
Украина, 18008, г. Черкассы
ул. Смелянская,144/1
Tel/Fax: +38 (0472)63-59-46
E-mail: olena.nedillia@agro-arena.com.ua
www.agro-arena.com.ua

ТОВ Агро Арена – компанія, яка пропонує абсолютно новий підхід до ведення агробізнесу. 
Ми обрали для Вас найкращі пропозиції національних виробників №1, до яких входять:
- Насіння гібридної кукурудзи виробництва ТОВ АПК Маїс м.Черкаси
- Засоби захисту рослин та мікродобрива національного виробника ТМ Укравіт
- Насіння соняшника та сої
Та підготували програми підтримки, які містять готові рішення, враховуючи ваші потреби:
- Технологічні карти вирощування культур
- Консультації фахівців та агрономічна підтримка
- Фінансові програми на пільгових умовах
- Допомога в оформлення документів
Потреби формуєте Ви – ми готуємо для Вас комплексні рішення!

000 Агро Арена – кампания, которая предлагает абсолютно новый подход ведения агро-бизнеса.
Мы выбрали для Вас самые лучшие предложения национальных производителей №1 в Украине:
- Семена гибридной кукурузы производства ООО АПК Маис г.Черкассы
- Средства защиты растений и микроудобрений национального производителя ТМ Укравит
- Семена подсолнуха и сои
И подготовили программы поддержки с готовыми решениями, учитывая Ваши потребности:
- Технологические карты выращивания культур
- Консультации специалистов и агрономическая поддержка
- Финансовые программы на льготных условиях
- Помощь в оформлении документов
Потребности озвучиваете Вы – мы готовим для Вас комплексные решения!
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АГРОДОКА

Украина, 72316, г. Мелитополь
ул. Зиндельса 6
Tel.: +38 (068) 550-61-44
Fax: +38 (061) 944-83-13
E-mail: Ak08@i.ua
http://Agrodoka.prom.ua

- Ремкомплекты РТИ и комплектующие; 
- Прокладки двигателей (изготовление прокладок по чертежам и образцам); ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НАБОРОВ ПРОКЛАДОК ИЗ ПАРОНИТА . 
- Сопутствующие товары: фитинги, шайбы медные и алюминиевые, РВД, герметики, комплекту-

ющие и ремонт узлов и агрегатов: гидравлики, сцепления, КПП, мостов, рулевого управления и т.д; 

- Постоянное наличие ассортимента товара; 
- Выполнение комплексных заказов в сжатые сроки; 

- Быстрая доставка по территории Украины транспортными компаниями Новая Почта, Интайм, 
Автолюкс, Ночной Экспресс, САТ, Деливери, также возможен самовывоз со склада нашей компании; 

- Гибкая система скидок для постоянных и оптовых покупателей . 

- Работаем с НДС
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АГРОДРОН
AGRODRONE

Украина, 65000, г. Одесса
ул.Дальницкая, 25/2, офис 203
Tel.: +38 (095) 773-32-86, +38 (048) 701-82-26
E-mail: sales@agrodrone.com.ua
www.agrodrone.com.ua

Компанія «AgroDrone» використовує високотехнологічні дрони і БПЛС, які зібрані і кастомізірованни 
нашими фахівцями спеціально для потреб промисловості та сільського господарства.

У компанії працюють дипломовані і досвідчені інженери, IT-фахівці, пілоти, агрономи-консультанти, 
менеджери. Також ми маємо дослідний центр, який постійно стежить за світовими розробками та 
інноваціями в цій сфері.

Компания «AgroDrone» использует высокотехнологические дроны и БПЛС, которые собраны 
и кастомизированны нашими специалистами специально для нужд промышленности и сельского 
хозяйства. 

В компании работают дипломированные и опытные инженеры, IT-специалисты, пилоты, агро-
номы-консультанты, менеджеры. Также мы имеем исследовательский центр, который постоянно 
следит за мировыми разработками и инновациями в этой сфере.
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АГРОЛИГА, ТОРГОВЫЙ ДОМ 
АГРОЛІГА, ТОРГОВИЙ ДІМ

Украина, 25006, г. Кропивницкий
ул. Преображенская, 79
Tel.: +38 (050) 334-43-63, +38 (067) 627-77-67
Fax: +38 (0522) 22-05-65
E-mail: agroligakr@gmail.com
http://Agro-liga.com

Компанія АгроЛіга являється постійним партнером більш ніж 400 фермерських господарств в 
Україні та країн ближнього зарубіжжя, забезпечуючи їх технікою власного виробництва, посівним 
матеріалом та засобами захисту рослин. Маючи в розпорядженні власне земельне господарство в 
4500 га, компанія здійснює також дослідницьку діяльність разом з мультинаціональними компанія-
ми-виробниками та застосовує власну техніку, впроавджуючи технології та перевіряючи товар, який 
пропонується нашим клієнтам.

Пропонуємо:
- Виготовлення, ремонт та модернізацію сільськогосподарської техніки. 
- Посівний матеріал соняшнику, кукурудзи, сої, ріпаку від світових виробників 
- Засоби захисту рослин 

Компания Агролига является постоянным партнером более чем 400 фермерских хозяйств в 
Украине и стран ближнего зарубежья, обеспечивая их техникой собственного производства, посев-
ным материалом и средствами защиты растений. Имея в распоряжении собственное земельное 
хозяйство в 4500 га, компания осуществляет также исследовательскую деятельность вместе с 
мультинациональными компаниями-производителями и применяет собственную технику, внедряя 
технологии и проверяя товар, который предлагается нашим клиентам.

Предлагаем:
- Изготовление, ремонт и модернизацию сельскохозяйственной техники. 
- Посевной материал подсолнечника, кукурузы, сои, рапса от мировых производителей 
- Средства защиты растений

The Agroliga company is a regular partner of more than 400 farms in Ukraine and countries of the 
near abroad. It provids them with farming machinery of its own production, seed and plant protection 
products. Having a private land farm of 4500 hectares, the company also carries out research activities 
with multinational companies and applies its own technique, implementing technology and controlling the 
product, that is offered to our clients.

We offer:
- Manufacture, repair and modernization of the agricultural machinery. 
- Seeds of the sunflower, corn, soybean, rape of the international manufacturers 
- Plant protection products
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АГРОФИРМА ГЕРМЕС, ООО
АГРОФІРМА ГЕРМЕС, ТОВ

Украина, 84313, г. Краматорск, Донецкая обл.
ул. Орджоникидзе, 10
Tel/Fax:+38 (062) 64-71-254
E-mail: h109@humi-plus.com
www.humi-plus.com

Фірма виробляє органічні добрива та стимулятори росту на основі вермікомпосту. Вони містять 
гумінові речовини, макро- і мікроелементи, фітогормони, амінокислоти, вітаміни, корисну мікрофлору.

Серія «Гумісол-супер» та «Гумісол-прима» для 12 видів с.-г. культур: зернових, олійних, кукурудзи, 
овочевих тощо, стимульована мікроелементами.

Серія «Гуміам» (гумат амонія) на основі бурого вугілля, для 11 видів с.-г. культур.
Застосування добрив та стимуляторів ТОВ АФ «Гермес» підвищує врожайність та покращує якість 

продукції, допомагає рослинам переносити кліматичні та хімічні стреси. 
Значна частина добрив ТОВ «Агрофірма «Гермес» сертифікована Органік Стандарт згідно Стан-

дарту з виробництва допоміжних речовин, що можуть використовуватись в органічному сільському 
господарстві та переробці (з врахуванням вимог Стандарту, що еквівалентний Постановам ЄС 
834/2007 та 889/2008).

Hermes Agri-Company Ltd
10, Ordzhonikidze St. 
Kramatorsk, Donetsk region
 Ukraine, 84313
Fax: +38 (06264) 7-12-54, 5-93-30.
Tel.: (06264) 5-33-98,1-93-20.
www.humi-plus.com E-mail: h109@humi-plus.com

Hermes Agri-Company Ltd produces organic fertilizers made from vermicompost. They are applied 
to the various crops and under the wide range of natural conditions. They promote yield increase and 
quality improvement. 

Among the trade names are the best-sellers: Humisol-super and Humisol-prima with biogenic elements 
for better plants’ growth, development and quality. The latter is stimulated with the microelements in for 
grain crops, legumes, maize, sunflower, vegetables etc. 

Humiam is made from brown coal for 11 kinds of crops. 
Many products have been approved by Organic Standard (Ukraine) for the use in organic agriculture 

according to Regulation (EC) No. 834/2007 and (EC) No. 889/2008.
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АГРОФІРМА САДИ УКРАЇНИ, ТОВ
АГРОФИРМА САДЫ УКРАИНЫ, ООО

Україна, 61070 м. Харків
вул. Академіка Проскури, 1, Бізнес-центр "Телесенс"
Tel.: +38(057) 714-01-64
Fax: +38(057) 714-01-65
E-mail: office@sadyukrainy.com.ua, zhuravleva@ sadyukrainy.com.ua
www.sadyukrainy.com.ua

ТОВ Агрофірма "Сади України" – визнаний лідер у виробництві та продажу високоврожайного 
насіння гібридів соняшника, кукурудзи, сої, гороха та сортов насіння пшениці.

 Гордістю компанії є завод по доробки насіння . 
Реалізацією продукції займаються 13 торгових представництв в Україні.
 Фахівці агрофірми надають консультації за любими питаннями вирощування гібридів насіння 

соняшника та кукурудзи у різних регіонах України

The agricultural company “Sady Ukrainy” is the recognized leader in the production and sale of high-
yielding hybrid seeds of sunflower, maize, soybeans, peas and seeds of wheat.

The company pride is the plant on the seed finish processing.
 13 trade offices are engaged in sales of products 
 Experts of the agricultural company provide advice on any questions of growing hybrids of
sunflower and maize in different regions of Ukraine
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АГРО ШЛЯХ, ООО

Украина, 54028, г.Николаев
ул. Херсонское Шоссе, 100/6
Tel/Fax: +38 (0512) 44-50-79
E-mail: agroshlyah@mail.ru
http://tria-agro.com 

ГК "ТРІА" – провідний постачальник с/г техніки AMAZONE, DEUTZ-FAHR, HATZENBICHLER, КИ-
РОВЕЦ, PETKUS, JYMPA, APV, працює в Україні з 2005 року. Здійснює також продаж б/в с/г техніки 
та обладнання; гарантійний сервіс та післягарантійне обслуговування техніки; продаж запчастин та 
витратних матеріалів. Компанія забезпечує клієнтам якісний сервіс та індивідуальний підхід, пропонує 
зручну форму оплати: лізинг, кредит, розстрочка. Кваліфіковані менеджери компанії готові надати 
технічну консультацію, допомогти з вибором оптимального варіанту техніки залежно від потреб та 
вимог господарства. Представництва компанії розташовані у містах: Миколаїв, Київ, Дніпро, Харків.
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АРКАНОВАИНЖИНИРИНГ, ООО
АРКАНОВАІНЖИНІРІНГ, ТОВ

Украина, 52005, г.Днепр
ул. Василия Сухомлинского, д.48 б
Tel: +38 (056) 789-49-88
E-mail: Angar0675532122@mail.ru
www.angari.in.ua

Строительство ангаров/ Будівництво ангарів/ Сonstruction of hangars



43

АРСЕН, ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ,
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АРСЕН, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, 
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Україна, 33009, м. Рівне
ул. Млинівська, 5
Tel.: +38 (0362) 62-20-10
Fax: +38 (0362) 62-20-27
E-mail: sales@arsen.rovno.ua
http://Kolesa.org.ua

Продукція провідних європейських виробників оптом: BIANCHI, MOLBRO, UNIROL, PREMIUM 
PARTS, MITAS, MICHELIN, БЕЛШИНА. Реалізація(гурт і роздріб): постійно на складі запчастини до 
комбайнів CLAAS, JOHN DEERE, FORTSCHRITT, СК-5 “Нива”, “Дон”.

Products from leading European manufacturers wholesale: BIANCHI, MOLBRO, UNIROL, PREMIUM 
PARTS, MITAS, MICHELIN, Belshina. Sale (retail and group), constantly in stock spare parts for combines 
CLAAS, JOHN DEERE, FORTSCHRITT, SK-5 "Niva", "Don"
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АРТ СОФТ, ООО
ART SOFT LTD 

Украина, 54017, г. Николаев, ул. Дунаева, 33
Tel.: +38 0512 670097
Fax: +38 0512 472017
E-mail: office@artsoft.mk.ua 
www.artsoft.mk.ua 

1С: Франчайзи ООО «Арт Софт» — одна из лидирующих компаний на рынке программного 
обеспечения Украины. Флагманский программный комплекс «Арт:Порт»   арсенал отраслевых 
программных решений в морской транспортной отрасли, с учетом особенностей перевалки раз-
личных видов грузов, зерновых терминалов. Охвачены смежные направления: железнодорожный 
и автомобильный участки, портовый флот, учет агентских и экспедиторских услуг, заработная плата 
докеров, капитания и диспетчерская.

The company «Art Soft Ltd» is  one of the leading companies in the software market of Ukraine. The 
flagship software package «Art Port» is  an arsenal of specialized software solutions in the maritime transport 
sector, taking into account the peculiarities of handling different types of cargo, grain terminals. It covers 
related areas: rail and road sections, the port maritime Agency and forwarding services, Dockers wages, 
Harbors Master and management.
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АЭРОМЕХ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
АЕРОМЕХ, НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ

Україна, 92900, м.Кремінна, Луганська обл.
вул.Харківська, 37
Tel.: +38(050) 614-52-57
E-mail: aeromeh_cad@ukr.net
www.aeromeh.com

ООО НПП "Аэромех" является разработчиком и производителем зерноочистительного оборудова-
ния. С 2001 года завод производит зерновые аэродинамические сепараторы марки САД. Сепараторы 
САД работают более чем в 45 странах мира. Разработанный нами новый способ сепарации семян 
по удельному весу позволяет очищать и калибровать любые семена сельхоз культур, начиная от 
мелких семян (мак, амарант, фацелия) и заканчивая крупными семенами (кукуруза, тыква, бобы). 
Благодаря высокоточной калибровке аграрии получают высококлассный посевной материал, который 
дает хорошую прибавку к урожаю. Универсальность, долговечность, простота в настройке, быстрый 
переход с культуры на культуру, широкий модельный ряд (от 4 до 150 тонн в час) позволяют удовлет-
ворять потребности, как мелких фермерских хозяйств, так и крупных семенных заводов, элеваторов. 
В мире сепаратор САД зарекомендовал себя как технология получения высокоурожайных семян.

ТОВ НВП "Аеромех" є розробником і виробником зерноочисного обладнання. З 2001 року завод 
виробляє зернові аеродинамічні сепаратори марки САД. Сепаратори САД працюють більш ніж в 
45 країнах світу. Розроблений нами новий спосіб сепарації насіння за питомою вагою дозволяє 
очищати і калібрувати будь-яке насіння сільгосп культур, починаючи від дрібного насіння (мак, 
амарант, фацелія) і закінчуючи великими насінням (кукурудза, гарбуз, боби). Завдяки високоточному 
калібруванні аграрії отримують висококласний посівний матеріал, який дає хорошу прибавку до 
врожаю. Універсальність, довговічність, простота в налаштуванні, швидкий перехід з культури на 
культуру, широкий модельний ряд (від 4 до 150 тонн на годину) дозволяють задовольняти потреби, 
як дрібних фермерських господарств, так і великих насіннєвих заводів, елеваторів. У світі сепаратор 
САД зарекомендував себе як технологія отримання високоврожайних насіння.
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БОДЕКС-УКРАИНА, ООО
БОДЕКС-УКРАЇНА, ТОВ

Україна, 39600, м. Кременчук
вул. Київська,76
Tel.: +38 (0536) 79-32-32
Fax: +38 (0536) 79-32-32
E-mail: Bodex_Ukraine@i.ua
http://bodex.com.ua

ТОВ «Бодекс-Україна» засноване в 2004 році, як транспортне підприємство. З 2009 року є асо-
ційованим членом АсМАП України (UKR / 066/72114).

На сьогоднішній день основними напрямки діяльності підприємства є:
реалізація напівпричепів '' Bodex '' (Польща)
сервісне обслуговування і ремонт вантажної техніки
міжнародні та внутрішні перевезення вантажів.

ООО «Бодекс-Украина» основано в 2004 году, как транспортное предприятие. С 2009 года 
является ассоциированным членом АсМАП Украины (UKR/066/72114). 

На сегодняшний день основными направления деятельности предприятия являются:
реализация полуприцепов ''Bodex'' (Польша)
сервисное обслуживание и ремонт грузовой техники
международные и внутренние перевозки грузов.
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ВЕНК ЛАБТЕК УКРАИНА
Wenk LabTec Ukraine LTD

Украина, 02160, г. Киев, пр-т Воссоединения 15, офис 801
Tel.: +38 (044) 295-47-17
E-mail: info@wenk-labtec.com.ua
www.bruins.com.ua
www.ndc.com.ua
www.labsklad.com.ua 

ООО «Венк ЛабТек Украина» представительство немецкой компании Wenk LabTec GmbH - крупней-
шего дистрибьютора общелабораторного оборудования и расходных материалов ведущих мировых 
производителей. Мы эксклюзивно представляем на рынке Украины следующих производителей 
экспресс-анализаторов зерна и семян масличных культур, а также продуктов их переработки:

Zeltex (США) – портативные анализаторы для цельных зерновых и масличных культур;
Bruins (Германия) – лабораторные анализаторы для анализа цельных культур и продуктов их 

переработки;
NDC (Англия) - промышленные датчики для контроля ключевых параметров непосредственно 

на конвейере в режиме реального времени. 
Широкий выбор оборудования позволяют нашим специалистам комплексно подходить к решению 

задач заказчика, подбирая оптимальные варианты по стоимости и техническим возможностям 
приборов.

Wenk LabTec Ukraine LTD is Ukrainian representation of WENK LabTec GmbH - global premium supplier 
for laboratory equipment, accessories and consumables of world leading manufacturers. We exclusively 
represent following producers of NIR analyzers in Ukrainian market:

Zeltex (USA) – portable NIR analyzers for whole grains and beans.
Bruins (Germany) – laboratory NIR analyzers for wide range of products.
NDC (UK) – industrial NIR gauges for real time control.
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ВЕСТТ АС

Украина, 65031, г. Одесса
ул. Ленинградськое шоссе.5-А
Tel/Fax: +38 (048) 728-22-04
E-mail: vestt.as@gmail.com
http://vestt-as.com

Изготовление прицепной техники (Прицепов, полуприцепов)
Металлоконструкций
Сосудов работающих под давлением
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ВО ОВЕН, ТОВ*
ВО ОВЕН, ООО

Україна 61153, м. Харків
вул. Гв. Широнінців, 3А
Tel.: +38 (057) 720-91-19
Fax: +38 (057) 362-00-40
E-mail: naw7@mail.ru
http://owen.ua

Компания ОВЕН - отечественный производитель средств промышленной автоматики и контроль-
но-измерительных приборов (датчики, контроллеры, преобразователи частоты, регуляторы и т. д.). 
Продукция Овен является общепромышленной и успешно используется в системах промышленного 
холода и контроля климата, машиностроительной, химической, пищевой отраслях промышленности, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, а также в энергетике, науке, 
образовании и других важнейших отраслях народного хозяйства

Компанія ОВЕН - вітчизняний виробник засобів промислової автоматики і контрольно-вимірю-
вальних приладів (датчики, контролери, перетворювачі частоти, регулятори і т. Д.). Продукція 
Овен є загально і успішно використовується в системах промислового холоду і контролю клімату, 
машинобудівної, хімічної, харчової галузях промисловості, в житлово-комунальному господарстві, 
агропромисловому комплексі, а також в енергетиці, науці, освіті та інших найважливіших галузях 
народного господарства
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ВСЕУКРАИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ, ООО
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ, ТОВ

Украина, 03022, г. Киев
ул. Васильковская 30 оф 7
Tel.: +38(044) 259-72-15
Fax: +38(044) 259-72-15
E-mail: vnis.ua@gmail.com
www.vnis.com.ua

Діяльність інституту спрямована на створення та широкомасштабне впровадження нових сортів 
та гібридів сільськогосподарських культур. Висока результативність базується на глибокому аналізі 
потреб рослинницької галузі і тенденцій ринку та високій наукоємності як селекційного процесу, так 
і процесу насінництва.

Оперативне розмноження нових гібридів з високим адаптивним потенціалом здійснюється при 
безпосередньому контролі селекціонерів без залучення посередників, що забезпечує повне збере-
ження властивостей гібридів та високу якість насіння.

Пропонуємо насіння високоврожайних гібридів соняшнику.
Безперервно ведеться наукова робота по створенню сортів та гібридів соняшнику, кукурудзи, 

цукрового та кормового буряку, ріпаку, пшениці, ячменю та інших культур.

Деятельность института направлена на создание и широкомасштабное внедрение новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур. Высокая результативность базируется на глубоком анализе 
потребностей растениеводческой отрасли и тенденций рынка, а также высокой наукоемкости как 
селекционного процесса, так и процесса семеноводства. 

Оперативное размножение новых гибридов с высоким адаптивным потенциалом осуществляется 
при непосредственном контроле селекционеров без привлечения посредников, обеспечивает полное 
сохранение свойств гибридов и высокое качество семян. 

Предлагаем семена высокоурожайных гибридов подсолнечника. 
Непрерывно ведется научная работа по созданию сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы, 

сахарной и кормовой свеклы, рапса, пшеницы, ячменя и других культур.
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ГРАН, НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА

Україна, 03127, Київ
пр-т 40-річчя Жовтня,93 
Tel.: +38 (096) 156 49 43
Fax: +38 (044) 360-15-62
E-mail: grannvf3@gmail.com
http://nvfgran.com.ua

Компанія «НВФ Гран» - надійний виробник і постачальник високоякісного насіння не лише для 
сільгоспвиробників, але й для регіональних представників збуту насіння. Наша продукція вироблена, 
виключно, з точним дотриманням технології та всіх необхідних важливих і спеціальних рекомендацій, 
перероблена на спеціалізованих насіннєвих заводах із застосуванням новітніх захисно-стимулюючих 
композицій, упакована згідно ДСТУ.

Ми пропонуємо Вашій увазі насіння гібридів і сортів соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції 
стійких до гранстар (SU) і євро-лайтнингу (IMI) , насіння кукурудзи, а також таких культур, як кор-
мовий і цукровий буряк стійких до обробки глифосатом (раундап), озимий ріпак стійкий до обробки 
раундапом і євро-лайтнингу (IMI), пшениця, спельта та інші культури.
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ДАКС КОМПАНИ, ООО
DAKS COMPANY, LLC

Украина, 61017, Харьков
ул. Котлова, 106
Tel.: +38 (050) 32 55 333
E mail: daksco@ukr.net
www.daks.company

ООО «ДАКС КОМПАНИ» занимается комплексом услуг, от проектных до строительно монтажных, 
подбора технологического и транспортного оборудования в сфере хранения и переработки зерновых 
культур. Объектами нашей деятельности являются различные элеваторы, от заготовительных 
до специального назначения: мельничные, для комбикормовых заводов, масло–экстракционных 
заводов и перевалочные «терминалы».

"DAX COMPANY" LLC are pleased to offer a range of services, from design to construction, selection 
of technological and transport equipment in storage and processing of grain crops.

The objects of our business are different types elevators, from harvesting to special purposes: mill, for 
feed mills, oil extraction plants and transshipments "terminals". 
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ДЕПАРТАМЕНТ АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ 
ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ОДЕССКОЙ ОГА
ДЕПАРТАМЕНТ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОДА

Украина, 65032, г. Одесса
пр-т Шевченко, 4
Tel.: +38 (048) 71-89-431
Fax: +38 (048) 71-89-527
E-mail: invest@odessa.gov.ua
http://invest.odessa.gov.ua

Департамент «Агентство з питань інвестицій та розвитку» (далі - Агентство) Одеської обласної 
державної адміністрації створено розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 
15.06.2015 року №352/А-2015 та діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Голови 
обласної державної адміністрації від 24.09.2015 року №589/А-2015.

Агентство виконує роль модератора між іноземними та вітчизняними інвесторами і Одеською 
обласною державною адміністрацією, гарантуючи інвестору отримання різного типу інформації та 
оновлених засобів ефективного спілкування з державними органами.

ФУНКЦІЇ АГЕНТСТВА:
1. Забезпечення підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна».
2. Просування Одеського регіону та України на міжнародній арені.
3. Підвищення обізнаності про Одеській регіон, як такий, що є інвестиційно привабливим.
4. Підтримка прямих іноземних інвестицій та реєстрації нових.
5. Створення інвестиційної карти регіону.
6. Сприяння державно-приватному діалогу з метою створення комфортного середовища для 

розвитку приватного сектора та економічного зростання.
7. Підтримка іноземних інвестицій та інвесторів до, під час і після інвестиційного процесу.
8. Допомога місцевим підприємствам в пошуку іноземних партнерів і нові ринки збуту.

Департамент «Агентство по вопросам инвестиций и развития» (далее - Агентство) Одесской 
областной государственной администрации создано распоряжением Председателя областной 
государственной администрации от 15.06.2015 года №352 / А-2015 и действует на основании По-
ложения, утвержденного распоряжением Председателя областной государственной администрации 
от 24.09. 2015 №589 / А-2015.

Агентство выполняет роль модератора между иностранными и отечественными инвесторами и 
Одесской областной государственной администрацией, гарантируя инвестору получение разного 
типа информации и обновленных средств эффективного общения с государственными органами.

ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА:
1. Обеспечение подготовки и реализации инвестиционных проектов по принципу «единого окна».
2. Продвижение Одесского региона и Украины на международной арене.
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3. Повышение осведомленности о Одесском регионе, как таковым, что является инвестиционно 
привлекательным.

4. Поддержка прямых иностранных инвестиций и регистрация новых.
5. Создание инвестиционной карты региона.
6. Содействие государственно-частному диалогу с целью создания комфортной среды для 

развития частного сектора и экономического роста.
7. Поддержка иностранных инвестиций и инвесторов до, во время и после инвестиционного 

процесса.
8. Помощь местным предприятиям в поиске иностранных партнеров и новых рынков сбыта.

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Україна, 650107, м. Одеса
вул. Канатна, 83
Tel.: +38 (048) 728 35 42
Fax: +38 (0482) 37 67 90
E-mail: ecolog@odessa.gov.ua

Реалізація державної політики в сфері охорони навколишнього середовища та розвитку агро-
промислового комплексу області.



55

ДЕР ТРЕЙ, ТОВ
ДЕР ТРЕЙ, ООО

Україна, 61044, м. Харків
пр.Московський, 259
Tel.: +38 (057) 717-58-72
Fax: + 38 (057) 717 59 72
E-mail: der-trey@mail.ru

ТОВ «Дер Трей» успішно працює з травня 2012 року, має статус насіннєвого господарства, 
зареєстровано у державному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу, спеціалізується 
на вирощуванні та реалізації насіння зернових, круп’яних та олійних культур за умов дотримання 
всіх технологічних вимог. Комплексний підхід дозволяє розкрити потенціал шляхом поєднання 
кваліфікованої насінницької роботи, дотримання технології вирощування та одержання фізіологічного 
повноцінного насіння з високими посівними та врожайними якостями.

Наші переваги – це сформована команда фахівців, гнучкий підхід до побажань клієнтів, а також 
ідеальне співвідношення ціни та якості.

ООО «Дер Трей» успешно работает с мая 2012 года, имеет статус семенного хозяйства, за-
регистрированного в государственном реестре производителей семян и посадочного материала, 
специализируется на выращивании и реализации семян зерновых, крупяных и масличных культур с 
соблюдением всех технологических требований. Комплексный подход позволяет раскрыть потенциал 
путем сочетания квалифицированной семенной работы, соблюдения технологии выращивания и 
получения физиологически полноценных семян с высокими посевными и урожайными качествами.

Наши преимущества – это сформированная команда специалистов, гибкий подход к пожеланиям 
клиентов, а также идеальное соотношение цены и качества.

Company "Der Trey" works successfully from May 2012. It has the status of seed farm and is registered 
in State register of seed and seedlings producers. Company is specialized on growing and realization crops, 
cereal and oilseeds according to technological requirements. Integrated approach allows to realize full 
potential by the way of combination of qualified seed work, production technology observance and getting 
full-value seeds with high sowing and harvest quantities.

Our advantages are strong-formed team of specialists, flexible approach to clients wishes and excellent 
value for money.
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ДИЗЕЛЬ-ТРАНС, ЧП

Украина, 63501, г. Чугуев, Харьковская обл.
ул. Харьковская 27/4
Tel.: +38 (05746) 41-9-71, 41-9-72, +38 (050) 817-90-90
Fax: +38 (05746) 41-9-71
E-mail: dieseltr@ukr.net
www.Diesel-trans.com.ua

Компания занимается продажей форсунок и распылителей, топливные насосы ТНВД и секции 
высокого давления, медные (алюминиевые) шайбы и ремкомплекты РТИ на всю технику, более 
полутора тысяч наименований деталей и узлов автомобильной и сельскохозяйственной техники 
находятся на складах.

 Дизель-Транс является дилерами крупнейших производителей: АЗПИ, АЗТН, ЯЗТА, ЯЗДА, 
НЗТА, Motorpal. 

Производителем топливной аппаратуры Украины является торговая марка ОKMASH.
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ЗІВЕЛЕОС, ТОВ

Україна, 61007, м.Харків
пр-т Московський, 262, оф. 301
Tel.: +38 (050) 487-48-74
Fax: +38 (057) 393-11-79
E-mail: Ziveleos.apk@mail.ru
http://Ziveleos.com.ua

Компанія є дистриб’ютором посівного матеріалу: зернових, олійних, і бобових культур вітчизня-
ного та імпортного виробництва, оригінальних препаратів ЗЗР та халатних мікродобрив. Більше 
7 років ми успішно розвиваємося на с/г ринку України. Работа з нами – економія Ваших коштів та 
отримання хорошого врожаю!
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ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН
ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НААН
INSTITUTE OF AGROECOLOGY AND ENVIRONMENTAL NAAS

Україна, 03143, м. Київ 
вул. Метрологічна, 12
Tel.: +38 (044) 587-89-11
E-mail: eko_911@ukr.net
www.rhizobofit.com

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН – провідна в Україні науково-дослід-
на установа з питань визначення наукових засад державної політики в галузі агроекології, економіки 
природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Інститут займається 
системними спостереженнями за природними ресурсами агросфери, комплексним оцінюванням 
їх стану, розробленням еколого-економічних основ механізмів реалізації збалансованого розвитку 
аграрного виробництва, землекористування і сільських територій, у т.ч. з урахуванням змін клімату. 

В інституті агроекології і природокористування НААН виробляють біопрепарати для обробки 
насіння зернових, зернобобових, олійних культур перед сівбою. 

Ризоактив (Р, Т, В) - інноваційний препарат високоактивних конкурентоздатних бульбочкових 
бактерій, призначений для обробки насіння бобових культур до сівби. Ризобофіт - препарат буль-
бочкових бактерій для бобових культур. Препарт призначено для передпосівної обробки насіння 
бобових культур. 

Біополіцид - препарат спорових бактерій для запобігання грибковим захворюванням кореневої 
системи рослин. 

Фосфоентерин - препарат фосфатмобілізувальних бактерій, призначений для обробки насіння 
сільськогосподарських культур до сівби з метою покращення фосфорного живлення рослин, 
сприяє активізації ростових процесів, підвищує імунітет рослини. Деструктор целюлози - препарат 
призначений для покращення розкладу пожнивних решток та поліпшення структури і підвищення 
родючості грунту; компостування.

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НААН - ведущая в Украине науч-
но-исследовательское учреждение по вопросам определения научных основ государственной 
политики в области агроэкологии, экономики природопользования и охраны окружающей среды. 
Институт занимается системными наблюдениями за природными ресурсами агросферы, комплекс-
ным оценкой их состояния, разработкой эколого-экономических основ механизмов реализации 
устойчивого развития аграрного производства, землепользования и сельских территорий, в т.ч. с 
учетом изменений климата. 

В институте агроэкологии и природопользования НААН производят биопрепараты для обработки 
семян зерновых, зернобобовых, масличных культур перед посевом. Ризоактив (Р, Т, В) - инноваци-
онный препарат высокоактивных конкурентоспособных клубеньковых бактерий, предназначенный 
для обработки семян бобовых культур к посеву. 

Ризобофит - препарат клубеньковых бактерий для бобовых культур. Препарт предназначено для 
предпосевной обработки семян бобовых культур. 

Биополицид - препарат споровых бактерий для предотвращения грибковым заболеванием 
корневой системы растений. 
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Фосфоентерин - препарат фосфатмобилизувальних бактерий, предназначенный для обработки 
семян сельскохозяйственных культур к посеву с целью улучшения фосфорного питания растений, 
способствует активизации ростовых процессов, повышает иммунитет растения. Деструктор цел-
люлозы - препарат предназначен для улучшения расписания пожнивных остатков и улучшения 
структуры и повышения плодородия почвы; компостирования.
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КВАДРАТ, НВК
КВАДРАТ, НПК 

Україна, 61001, м. Харків
вул. Лебединська, 3
Tel.: +38 (057) 771-81-38
Fax: +38 (057) 736-03-43
E-mail: quantum@email.ua
www.quantum.ua

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ" розробляє та виробляє високоефективні добрива 
та здійснює дослідження в галузі живлення рослин. Діяльність компанії сфокусовано на забезпеченні 
високоякісного сервісу та на виробництві таких продуктів для сільськогосподарських підприємств, 
що націлені на підвищення рентабельності рослинництва на основі застосування високоефективних 
сучасних технологій. Підприємство надає повний спектр консультацій та ефективних рішень щодо 
оптимізації живлення культур для збільшення прибутковості рослинницької галузі. 

Сьогодні компанія «КВАДРАТ» – один з лідерів ринку як за обсягами виробництва продукції, так 
і за інноваційними розробками та випуском новітніх продуктів, багато з яких не мають аналогів.

RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "KVADRAT" develops and produces high-performance 
fertilizers and carries out research in plant nutrition. The company focuses on providing high-quality 
service and the manufacture of such products for agricultural companies, which are aimed at increasing 
the profitability of crop production through the application of highly advanced technologies. The company 
provides a full range of consultations and effective solutions to optimize the nutrition crops to increase 
income of crop industry. Today, RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "KVADRAT"- is one of the 
market leaders in volume of production and innovation. We release new products, many of which have 
no analogues in Ukraine.
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КЕТ УКРАЇНА,ТОВ

Україна, 08300, м. Бориспіль
вул. Привокзальна, 50
Tel.: +38 (04595) 7-12-92
E-mail: ket-ukraine@gmail.com
www.ket-ukraine.com.ua

Професійна сільськогосподарська техніка для молочного скотарства, рослинництва та біологічного 
рослинництва.
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КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ*

Україна, 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. Київська, 13А
Tel.: +38 (04598) 5-22-71
Fax: +38 (04598) 5-54-17
E-mail: info@oblagro.com.ua
www.oblagro.com.ua

Київоблагрообладанання – постачальник обладнання та комплектуючих для тваринництва. Ми 
працюємо, як з фермерським господарствам України, так і компаніями, що продають аналогічний 
товар у всіх регіонах країни. Київоблагрообладанання працює по складській програмі, але можемо 
знайти та поставити товар або обладнання під Ваше замовлення.

Щоб забезпечити широкий асортимент та наявність на нашому складі устаткування і запчастин 
для: молочно-доїльного обладнання, тваринницького обладнання та обладнання для ферм, ми тісно 
співпрацюємо з багатьма відомими підприємствами України, Білорусії, Німеччини та Латвії. Наша 
компанія є офіційним дилером таких найбільших виробників як: «Ковельсільмаш», «Завод Метиз», 
«Херсонський електромеханічний завод», «Брацлав», «Техноліт Полоцьк» та «Гомельагрокомплект».
Ми маємо успішний досвід ділового співробітництва з найбільшими виробниками молока та м'яса.
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КИРОВОГРАДСКИЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАСІННЕВИЙ ЗАВОД

Україна, 25006, м. Кропивницкий
вул. Аджамская, 10
Tel.: +38 (0522) 24-63-57, 27-16-67
Fax: +38 (0522) 24-63-57
E-mail: knzavod@ukr.net
http://knzavod.agrobiz.net

ТОВ «Кіровоградський насінневий завод» пропонує виробникам насіння:

Послуги по сушці, переробці, протруюванню та інкрустації насіння конопель, льону, гірчиці, соняш-
нику, ріпаку, маку олійного, кукурудзи, коріандру, пшениці, ячменю, сої, багаторічних та однорічних 
трав та овочевих культур, цукрового буряку та інше.

Технологічне обладнання виробництва фірми «Кімбрія» дає можливість одержувати якісне насіння 
усіх без винятку сільськогосподарських культур.

На заводі працюють лінії інкрустування насіння, обробки його біостимуляторами росту і фасування. 
Прийнята технологія обробки гарантує доведення насіння до посівних стандартів.

Запрошуємо до співпраці виробників насіння
25006, м. Кіровоград , вул. Аджамська, 10
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КОМПЛЕКТ, ПКФ

Украина, 65045, г. Одесса
ул. Еврейская 55, оф. 101
Tel.: +38 (0482) 345-345
Fax: +38 (0482) 341-500
E-mail: info@komplekt.ua
www.komplekt.ua

Производственно-коммерческая фирма «Комплект» основана и активно работает на рынке с 
июня 1991 года.

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
спецодежда;
спецобувь;
средства индивидуальной защиты;
лакокрасочная продукция;
садово-огородный инвентарь;
строительные и отделочные материалы;
электроды;
инструменты;
абразивы;
хозяйственные товары;
бытовая химия и многое другое.
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ЛАНДТЕХ, ООО

Украина, г. Кропивницкий, 
Украина, с. Великая Северинка. 
Украина, г. Херсон
ул. Бериславское шоссе, 10.
Украина, г. Николаев
ул. Турбинная, 10Б
Украина, г. Первомайск
ул. Лукашевка, 13 км Р06
Украина, пгт. Авангард, Одесская обл.
ул. Ангарская, 17
Украина, г. Подольск, Одесская обл.
ул. 50-летия Октября 214о
Украина, пгт. Сарата, Одесская обл.
 ул. Промзона, 6

Tel.: +38(050) 500-00-04
E-mail: landtech@landtech-ukraine.com
http://landtech-ukraine.com

Компанія «Ландтех» - офіційний дилер техніки John Deere та JCB в Кіровоградській, Миколаївській, 
Одеській та Херсонській (JCB) областях та офіційний дистриб'ютор продукції Pioneer. Наша команда 
фахівців завжди готова запропонувати широкий спектр продуктів і послуг, використовуючи найбільш 
передове і надійне на сьогоднішній день обладнання, а також добре організовану професійну команду 
підтримки для забезпечення максимальної ефективності інвестицій.

Компания «Ландтех» - официальный дилер техники John Deere и JCB в Кировоградской, Николаев-
ской, Одесской и Херсонской (JCB) областях и официальный дистрибютор продукции Pioneer. Наша 
команда специалистов всегда готова предложить широкий спектр продуктов и услуг, используя наи-
более передовое и надежное на сегодняшний день оборудование, а также хорошо организованную 
профессиональную команду поддержки для обеспечения максимальной эффективности инвестиций.
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ЛИНОКОР, ООО*

Украина, г. Днепр
ул. Николая Руденко, 77
Tel.: +38 (056) 790-08-51
E-mail: Krs.lonokor@gmail.com
http://Linokor.com.ua

Моющие и дезинфекционные материалы в животноводстве и производстве. Резинотехнические 
изделия (пищевые и производственные)
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МАЇС, НВФГ
МАИС, НПФХ

Україна, 52502, м. Синельникове, Дніпропетровська обл.
вул. Музейна, 11
Tel: +38 (05663) 2-22-15
Fax: +38 (05663) 2-22-14
E-mail: mais@maize.com.ua
http://mais-seeds.com

Компанія МАЇС – розробник базових селекційних форм та комерційних гібридів кукурудзи, виробник 
насіння широкого спектру генетичних форм кукурудзи для  насіннєвого ринку України та країн ЄС.

В основі діяльності Компанії закладена  концепція поєднання  трьох складових: наукових дослід-
жень, виробництва наукоємної власної продукції та просування конкурентних селекційних розробок 
на насіннєві ринки. 

Поєднання світових досягнень у виробництві насіння із власними розробками забезпечують якість 
на рівні світових стандартів для насіння Компанії МАЇС

Company MAIS is a developer of basic breeding forms and commercial corn hybrids, it produces a 
wide range of genetic form of corn seeds for the Ukrainian seed market as well as for countries within 
the European Union. 

 Three strategic directions of progressive movement such as: scientific researches, production of our 
own scientific products and promotion of competitive breeding researches on seed markets, are the basis 
of the company’s activity Company MAIS.

We combine world achievements in seed production with our own techniques and methodologies insuring 
improved quality on a world standard for Company MAIS seeds.
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МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 

Украина, 87510, г. Мариуполь
Пр-т Адм. Лунина, 99
Tel: + 38 (0629) 40-86-34
Fax: + 38 (0629) 40-86-60
E-mail: all@marport.net
www.marport.net

Мариупольский морской торговый порт – ведущий порт на Азовском море. За свою историю порт 
приобрел бесценный опыт в перегрузке всевозможных грузов: металлы, уголь, глина, зерновые, 
химикаты, контейнеры, оборудование и машины, грузы в паллетах и биг-бэгах, подсолнечное масло.

Ключевые мероприятия, запланированные к реализации:
- строительство зернового терминала в районе причала №4, общей пропускной способностью 

до 2,0 млн.т. зерновых грузов в год;
- строительство терминала по перегрузке растительного масла с грузоперевалкой масла на 

причалах №2-3 пропускной способностью 500 тыс.т. в год.
Все услуги и деятельность порта сертифицирована в соответствии с международными стандар-

тами системы управления качеством ISO 9001-2009.

Маріупольський морський торговельний порт - провідний порт на Азовському морі. За свою 
історію порт набув безцінного досвіду в перевантаженні всіляких вантажів: метали, вугілля, глина, 
зернові, хімікати, контейнери, обладнання і машини, вантажі в палетах і біг-бегах, соняшникова олія.

Ключові заходи, заплановані до реалізації:
- будівництво зернового терміналу в районі причалу №4, загальною пропускною спроможністю 

до 2,0 млн.т. зернових вантажів на рік;
- будівництво терміналу з перевантаження рослинної олії з вантажоперевалкою масла на причалах 

№2-3 пропускною спроможністю 500 тис.т. на рік.
Всі послуги та діяльність порту сертифікована відповідно до міжнародних стандартів системи 

управління якістю ISO 9001-2009.

Mariupol Sea Commercial Port is the leading port in the Sea of Azov. For the port history they have 
obtained invaluable experience in transshipment of all kinds of cargo: metal of all grades, coal, clay, grain, 
chemicals, containers, equipment and machinery, palletized cargo and cargo in big-bags, sunflower seed oil.

Planned Key Projects for Realization:
- grain handling complex construction at berth № 4 area, with total complex grain handling capacity 

up to 2,0 mln tn per year. 
- sunflower seeds oil handling complex construction, with sunflower seeds oil handling at berths № 2-3, 

complex handling capacity is 500’000.00 tn per year.
All port services and activities are certified in accordance with international standards of Quality 

Management System ISO 9001-2009.
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МАШЗАВОД ТЕХНИКА, ООО
МАШЗАВОД ТЕХНІКА, ТОВ

Украина, 03170, г. Киев
ул. Большая Окружная, 4-Ж
Tel.: +38 (044) 537-31-91
Fax: +38 (044) 537-31-91
E-mail: info@tehnika.co.ua
http://Tehnika.co.ua

ТОВ «МАШЗАВОД «ТЕХНІКА» серійно та згідно ТУ виготовляє сертифіковані дизельні насосні 
станції, котрі застосовуються для:

- для подачі питної води за відсутності електропостачання чи при аварійних ситуаціях;
- подачі води на полив (зрошення);
- для використання при надзвичайних ситуаціях: відкачки води, при повенях, пожежогасінні і т.д.
ООО «МАШЗАВОД «ТЕХНИКА» серийно по ТУ изготавливает сертифицированные дизельные 

насосные станции, которые предназначены:
- для подачи питьевой воды при отсутствии электроснабжения или при аварийных ситуациях; 
- подачи воды на полив (орошение); 
- для использования при чрезвычайных ситуациях: откачки воды при наводнениях, пожароту-

шении и т.п. 
Насосные станции нашего производства стационарные и мобильные передвижные широко также 

используются в промышленности: карьеры, ГОКи, шахты, строительные работы, дноуглубления, 
намывы песка, , аварийные насосные станции пожаротушения (логистические центры, торговые 
центры, заводы, атомные электростанции и т.д.).

“MASHZAVOD ‘TECHNIKA” LLC produces in large scale certified diesel pump stations according to 
TU that are designed:

- for supply of drinking water in case of absence of power supply or in case of emergency situations;
- for supply of moistening water (irrigation);
- for use in case of emergency: water pumping out in case of floods, fire-fighting etc.
Pump stations produced by our Company are stationary and mobile and are also widely used in industry: 

pits, mining and processing complexes, mines, construction work, bottom dredging, sand wash, emergency 
pump stations of fire-fighting (logistic centers, trade centers. plants, nuclear power plants etc.).
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НЛТ, ООО*

Украина, 03067, г. Киев
ул.Машиностроительная, 50-А
Tel.: +38 (050) 334-53-62, (044) 228-88-58
E-mail: dp@nlt.com.ua

Компания НЛТ занимается продажей качественной сельскохозяйственной техникой б/у из Европы. 
Основные страны поставщики техники – это Франция и Германия. Практически вся техника приоб-
ретается у официальных дилеров Европы. Она проходит необходимую диагностику и дефектовку.

Компания имеет свою площадку и свой таможенный склад: с. Бышев, Макаровского района, 
Киевской области.

При заказе техники из Европы работаем с минимальной предоплатой. Есть возможность обменять 
свою технику на более новую (trade-in)

Мы стараемся выстраивать долгосрочные отношения с нашими клиентами и удовлетворять 
любые запросы.
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ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4
Тел.: +38 (048) 723 33 42
Факс: +38 (048) 723 69 04
E- mail: list@ogasa.org.ua
www.ogasa.org.ua

На 42 кафедрах академії працює 585 викладачів, із них 87   професорів та докторів наук, 258   
доцентів і кандидатів наук.

До складу академії входять наступні навчальні структурні підрозділи: 
Архітектурно художній інститут;
Інженерно будівельний інститут;
Будівельно технологічний інститут;
Інститут інженерно екологічних систем;
Факультет Конструювання в промисловому та цивільному будівництві;
Факультет Будівництва;
Факультет Гідротехнічного та транспортного будівництва;
Факультет Економіки і управління у будівництві;
Центр доакадемічної освіти;
Центр післядипломної освіти;
Центр підготовки спеціалістів для іноземних країн.
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ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Украина, 65039, г. Одесса
ул. Канатная, 112; ул Дворянская 1/3
Tel.: +38(048) 712-40-88, 722-80-99, 718-97-09 (приемная комиссия)
Tel.: +38(048) 712-40-29, 712-40-67 (подготовительные курсы)
Fax: +38 (048) 725-32-84 
www. onaft. edu. ua

ОНАПТ - государственный авторитетный учебный и научный центр, член 7 международных органи-
заций, в том числе и Ассоциации Европейских Университетов, обладатель наград «Интеллект нации», 
«Европейское качество» и многих других, в стенах которого обучается около 10 тыс. студентов. 

Год основания - 1902, уровень аккредитации - IV, лицензия МОН Украины АЕ № 636448 от 
04.06.2015 г.

Факультеты: Технологии зерна, хлебопродуктов, кондитерских изделий, комбикормов и биото-
плива; Технологий питания, ресторанно-отельного и туристического бизнеса; Технологии пищевых 
продуктов, парфюмерно-косметических средств, экспертизы и товароведения; Технологии вина и 
нанобиотехнологий; Энергоменеджмента, технологического оборудования и технического дизайна; 
Автоматизации, мехатроники и робототехники; Экономики, бизнеса и контроля; Менеджмента, мар-
кетинга и логистики; Низкотемпературной техники и технологии; Прикладной экологии, энергетики 
и нефтегазовых технологий; Информационных технологий и кибербезопасности.

Специальности: Экономика; Учет и налогообложение; Менеджмент; Публичное управление и 
администрирование; Маркетинг; Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; Эколо-
гия; Компьютерные науки и информационные технологии; Компьютерная инженерия; Прикладная 
механика; Отраслевое машиностроение; Электроэнергетика, электротехника и электромеханика; 
Энергетическое машиностроение; Теплоэнергетика; Автоматизация и компьютерно-интегрированные 
технологии; Биотехнологии и биоинженерия; Пищевые технологии; Технологии защиты окружающей 
среды; Нефтегазовая инженерия и технологии; Гостинично-ресторанное дело; Туризм.

Прием заявлений и документов абитуриентов, поступающих на основе сертификатов внешнего 
независимого оценивания проводится с 12 июля по 26 июля. 

Зачисление: по сумме баллов сертификатов внешнего независимого тестирования по украинскому 
языку и литературе (первый предмет), математике или истории Украины в зависимости от выбранной 
специальности (второй предмет), химии, или физики, или иностранному языку, или географии, или 
биологии в зависимости от выбранной специальности (третий предмет).

Отдел довузовской подготовки на очных и заочных подготовительных курсах разной продолжи-
тельности (29-, 19-, 12-недельных) готовит абитуриентов к внешнему тестированию и к обучению 
в ОНАПТ.



73

ОДЕССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ТОРГОВО-  ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Украина, 65012, г. Одесса, 
ул. Базарная, 47
Тел./факс: +38 (0482) 36 45 86
E-mail: orcci@orcci.odessa.ua
www.orcci.odessa.ua

ОРТПП оказывает практическую помощь предпринимателям в проведении торгово -экономических 
операций на внутреннем и внешнем рынках, содействует развитию экспорта украинских товаров и 
услуг. Проводит независимую экспертизу товаров, оказывает услуги по штриховому кодированию 
и патентно лицензионные услуги. Предоставляет ценовую информацию, оформляет сертификаты 
происхождения товаров, выдает карнеты АТА, осуществляет услуги по переводам. 

Палата предоставляет украинским и иностранным предпринимателям деловую и юридическую 
информацию, организует семинары, конференции, выставки в Украине и за границей, осуществляет 
деловые миссии предпринимателей за рубеж.
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ОЩАДБАНК, АТ

Україна, 65014, м. Одеса
вул.Базарна, 17
Tel.: +38 (048) 729-75-08
Fax: +38 (048) 729-75-00
E-mail: Offc.15@oschadbank.ua
www.oschadbank.ua

АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів української держави, що має найроз-
галуженішу мережу установ - понад 4200.

Ощадний банк - універсальна банківська установа, яка зосереджує свої зусилля на створенні 
сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських продуктів 
та послуг, збільшенні присутності на ринку.
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ПЕЛИОН

Украина, 65000, г. Одесса
ул. Княжеская 32 оф 406
Tel/Fax: +38 (048) 705-50-96
E-mail: Pelion-agro@ukr.net
http://Pelion-agro.com.ua

ЧП «Пелион» - официальный дистрибьютор и поставщик известных зарубежных и отечественных 
производителей: «Noposion», «Chemishe Guter AG», «Seedera Chemical»,«Rangoli», ЧП ПКФ «Им-
пторгсервис», ООО «ТД «Атон-агро», ООО «Юг-Агролидер», ЧП «Агроспецпроект» и др. 

Наше предприятие - надежный партнер аграриев Украины, специализируется на продаже средств 
защиты растений, микроудобрений и посевного материала.

Перспективным направлением развития ЧП «Пелион» является комплексное агрономическое 
сопровождение фермерских хозяйств, с применением индивидуальных технологий, разработанных 
нашими специалистами.

ЧП «Пелион» - современная, быстроразвивающаяся, компания. Мы ценим время наших клиентов 
и всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, предлагая качество, надежность, индивиду-
альный подход.

Гарантируем поставку агрохимии высокого качества, с соблюдением приемлемой ценовой 
политики.



76

ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ

Украина, г.Тернополь
Tel.: +38 (099) 741-99-65
E-mail: popkoigor27011962@yandex.ru
http://farm-worms.com

Организация бизнеса на дождевых червях под производство биогумуса из органических отходов 
животноводства, птицеводства, производителей грибов, сахарных заводов
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ПЛАСКЕ, АО
PLASKE JSC

Украина, 65001, Одесса
ул. Академика Заболотного, 12
Tel.: +380 (48) 7 385 385, 7 288 288
Fax: +380 (48) 7 385 375, 7 287 221
E-mail: cargo@plaske.ua, odessa@plaske.ua
www.plaske.ua

АО «ПЛАСКЕ» оказывает полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по организации 
перевозок грузов различными видами транспорта, а также обеспечивает сопутствующими услугами 
по таможенному оформлению, охране и страхованию грузов, оформлению финансовых гарантий.

В основной перечень услуг входит: составление экономического и технологического обоснова-
ния маршрутов и схем доставки груза, организация железнодорожных, контейнерных, паромных, 
автомобильных и авиаперевозок, организация перевалки и перетарки грузов в портах, услуги по 
агентированию судов, информационное сопровождение на протяжении всего времени перевозки 
грузов и подвижного состава, а также круглосуточное слежение.

С 2015 года АО «ПЛАСКЕ» является генеральным грузовым агентом-экспедитором «Пароход-
ство Болгарский морской флот» АД в Украине и оказывает услуги по железнодорожно-паромным 
и RO-RO перевозкам на направлениях Ильичевск-Варна-Ильичевск, Ильичевск-Поти-Ильичевск.
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ПРОЕКТКОНТАКТСЕРВИС
Украина, 54030, г. Николаев, ул. Пушкинская, д.2 оф.3. 
Tel.: +38(0512) 67-01-57; 37-32-08;
Fax: +38(0512) 37-30-68
E-mail: pks01@ukr.net; pks01@mail.ru
www.pks.mk.ua 

Проектирование и монтаж современных зернохранилищ, вентилирование и охлаждение зерна, 
изготовление и поставка оборудования для зернохранилищ. 

Английские зерносушилки “Alvan Blanch”

Modern granaries design and mounting, ventilated metal silos, grain airing and cooling, manufacturing 
and delivery of accessories for granaries. 

Grain-dryer «Alvan Blanch»
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ПРОКАР ТРЕЙДИНГ, ООО
ПРОКАР ТРЕЙДИНГ, ТОВ

Украина, 65005, Одесса
ул. Дальницкая, 43/15
Tel.: +38 (0482) 32-32-79
Fax: + 38 (0482) 32-93-75
E-mail: golova@vitol.com.ua
www.vitol.com.ua
www.procarclub.com.ua
http://hans.com.ua
http://alloid.tools

Наша компания Procar Trading на протяжении 17 лет является производителем и дистрибью-
тором высококачественных автоаксессуаров и слесарного инструмента. В Украине нас знают под 
брендом «Vitol». 

Наша репутация сильного, стабильного и надежного партнера известна не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами. Наши бренды: Pulso, Voin, Alloid, Штурмовик и много других. 

В 2016 году наша компания с гордостью представляет масла и смазочные материалы от ведущего 
немецкого производителя SWD Rheinol. В линейке смазочных материалов кроме автомобильных и 
мотоциклетных масел особенно выделяются масла, разработанные специально для агротехники 
и коммерческого транспорта. Смазки разработаны специально для универсального применения в 
бензиновых и дизельных двигателях крупногабаритной техники с целью уменьшения номенклату-
ры применяемых смазочных материалов. Применение: двигатели, трансмиссии, гидравлические 
узлы и компоненты, главные редукторы и механизмы "мокрых" тормозов сельскохозяйственной и 
крупногабаритной техники дорожного хозяйства.

Смазка "Rheinol" обеспечивает повышенную защиту деталей от износа в соответствии с тре-
бованиями EU, обеспечивает высокий уровень чистоты узлов и элементов благодаря усиленным 
моюще-диспергирующим свойствам. Применение масла Rheinol" для сельхозтехники полностью 
исключает вибрации в механизмах "мокрых" тормозов, обеспечивает облегченный запуск и экс-
плуатацию гидросистем, особенно в условиях низких температур.

Наша компанія Procar Trading впродовж 17 років є виробником і дистриб'ютором високоякісних 
автоаксесуарів та слюсарного інструменту. В Україні нас знають під брендом «Vitol». 

Наша репутація сильного, стабільного та надійного партнера відома не тільки в нашій країні, але 
й далеко за її межами. Наші бренди: Pulso, Voin, Alloid, Штурмовик та багато інших. 

У 2016 році наша компанія з гордістю представляє оливи та мастила від провідного німецького 
виробника SWD Rheinol. У лінійці мастильних матеріалів окрім автомобільних та мотоциклетних 
мастил особливо виділяються мастила, розроблені спеціально для агротехніки та комерційного 
транспорту. Мастила розроблені спеціально для універсального застосування в бензинових і 
дизельних двигунах великогабаритної техніки для зменшення номенклатури вживаних мастильних 
матеріалів. Застосування: двигуни, трансмісії, гідравлічні вузли та компоненти, головні редуктори та 
механізми "мокрих" гальм сільгосподарської та великогабаритної техніки дорожнього господарства.

Мастило "Rheinol" забезпечує підвищений захист деталей від зносу відповідно до вимог EU, 
забезпечує високий рівень чистоти вузлів і елементів завдяки посиленим мийно-диспергійним 
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властивостям. Застосування олії "Rheinol" для сільгосптехніки повністю виключає вібрації в ме-
ханізмах "мокрих" гальм, забезпечує полегшений запуск і експлуатацію гідросистем, особливо за 
умов низьких температур.

Our company Procar Trading is a manufacturer and distributor of high quality auto accessories and 
fitter's tool for over 17 years. We are known under the brand name «Vitol» in Ukraine. Our reputation as 
a strong , stable and reliable partner is known not only in our country but also far beyond its borders .

Our brands : Vitol, Pulso, Voin, Alloid and many others.
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ПРОМЭНЕРГОВАТ, ЧП

Украина, 65038, г. Одесса
ул. Фонтанская дорога, 120
Tel.: +38 (048) 743 97 16, +38 (048) 743-97-17
Fax: +38 (048) 746-29-58
E-mail: service.pevat@gmail.com
http://stropuva-ua.org

Представляемые Торговые марки: Твердотопливные котлы STROPUVA
ЧП «ПромЭнергоВАТ» является официальным представителем котлов STROPUVA в Одесской 

области. В основе работы твердотопливных котлов длительного горения STROPUVA используется 
принцип горения сверху вниз. При этом топливо, которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 
см), просушивает нижний слой, что делает процесс горения более эффективным. Принцип верхнего 
горения в совокупности с блоком автоматического управления котла, позволил повысить КПД котлов 
до – 91 % и достичь рекордно длительного горения топлива – до 6 суток на угле, что является до сих 
пор недоступным для других твердотопливных котлов и это не считая того, что при подборе котла 
с большим запасом мощности, время горения существенно увеличивается. Характеристики котлов 
подтверждены многочисленными тестами и уже вторым десятилетием опыта эксплуатации в различ-
ных климатических условиях. В связи с ростом стоимости газа для потребителей, твердотопливные 
котлы STROPUVA уже сейчас эффективно конкурируют с самыми экономичными еще недавно 
газовыми котлами. Для вновь строящихся домов установка котла STROPUVA видится ныне самым 
экономичным и дальновидным решением. Также, предвидя рост цен на газ, наши клиенты, проживая 
в построенных домах, устанавливают котел STROPUVA как второй резервный к существующему 
газовому или электрическому. Такой подход позволяет в любой момент переключиться на твердое 
топливо в случае резкого подорожания газа или электроэнергии. Котлы STROPUVA можно топить 
на большинстве твердых видов топлива – каменный уголь, бурый уголь, дрова, антрацит, паллеты. 
Уникальная конструкция котла позволяет гореть топливу очень долго, и, следовательно, экономно. 
ЧП «ПромЭнергоВАТ» производит профессиональный монтаж «под ключ» твердотопливных котлов 
STROPUVA, а также обеспечивает качественную бесплатную консультацию для самостоятельной 
установки клиентом котла STROPUVA.
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ПРУЖИНЫ СЕРВИС, ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Украина, 36002, г. Полтава
ул. Олены Пчилкы 19-А
Tel/Fax: +38 (0532) 506-729
E-mail: Pvkp.ps.0532506729@gmail.com
http://Springs-service.com

Наше предприятие занимает одно из лидирующих мест на рынке Украины по производству пружин 
различного диаметра. На этом рынке мы с 2004 года. За это время наше предприятие достигло 
высокого технологического уровня. Наши производственные мощности позволяют изготавливать 
пружины из материала диаметром от 0,5 до 50 мм. включительно. На всех циклах производства 
контролируются основные технологические параметры, что позволяет достигнуть высокого качества 
продукции. На производстве имеются автоматизированные линии, что позволяет своевременно 
выполнить заказ любого количества.
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РАДАБАНК, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,  
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
РАДАБАНК, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,  
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК

Україна, 49054, м. Дніпро
пр-т О.Поля, будинок 46
Tel.: +38 (0562) 38-76-60
Fax: +38 (056) 376-90-52
E-mail: bank@radabank.com.ua, radabank@i.ua
www.radabank.com.ua

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» створений у 1993 році як міжгалузевий комерційний земельний банк. На 
сьогодні РАДАБАНК – це універсальний Банк для юридичних та фізичних осіб, який має багаторіч-
ний досвід співпраці із агропромисловим комплексом України. Розуміючи потреби та вимоги ринку, 
РАДАБАНК обслуговує виробників, переробників, торгівельні та промислові підприємства. Працює із 
малими, середніми та великими підприємствами. В підтвердження кредитоспроможності та ефектив-
ності банку, ПАТ «АБ «РАДАБАНК» присвоєно довгостроковий кредитний рейтинг uaA «стабільний».
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РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ПАО
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ПАТ

Украина, 01011, г.Киев
ул. Лескова, 9
Tel.: +38 0 (800) 500-500, +38 (044) 490-88-88
E-mail: info@aval.ua
http://aval.ua

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва — АТ «Райффайзен 
Банк Аваль») зареєстровано 27 березня 1992 року (до 25 вересня 2006 року — Акціонерний пошто-
во-пенсійний банк «Аваль»). Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської групи Райффайзен 
Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, Австрія (із жовтня 2010 р. — Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. 
Станом на 31 березня 2016 року Група РБІ володіла 68,28% акцій українського банку, Європейський 
банк реконструкції і розвитку – 30% акцій)

Широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг надаються більш ніж 2,6 млн. клієнтам 
Райффайзен Банку Аваль через загальнонаціональну мережу, до якої станом на 31 березня 2016 
року входили 577 відділень по всій Україні.

Raiffeisen Bank Aval Public Joint Stock Company was registered on March 27, 1992 (operated under 
the brand name of Joint Stock Postal Pension Bank Aval until September 25, 2006). Since October 2005, 
the Bank has been part of the Raiffeisen International Bank Holding AG Group, Austria (since October 
2010 — Raiffeisen Bank International AG, as of March 31, 2016 the Group held 68,28% of shares in the 
Bank, EBRD- 30% of shares).

The Bank provides a broad range of standard and innovative banking services through its nationwide 
network which comprised, as of March 31, 2016, 577 outlets located in big cities, provincial and community 
centers throughout Ukraine.
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РАУТА ГРУП, ТОВ
РАУТА ГРУП, ООО

Україна, 04116, м. Київ
вул. Старокиївська, 10 літера Г
Tel.: +38 (044) 364-85-73
Fax: +38 (044) 364-85-74
E-mail: info@rautagroup.com
www.rautagroup.com

Инженерно-строительная компания Rauta Group профессионально работает в области строитель-
ства зданий на основе металлоконструкций. Компания осуществляет полнокомплектную поставку 
конструкций одно- и многоэтажных зданий сельскохозяйственного, промышленного, коммерческого 
и жилищного назначений.

Rauta Group является официальным представителем финского концерна Ruukki в Украине по 
продукции коммерческого назначения. Отличительная особенность компании – это наличие типовых 
быстромонтируемых зданий, уникальных фасадов и специальных типов сэндвич-панелей.

Для аграрного строительства Rauta Group предлагает проверенные типовые проекты зданий с 
оцинкованным каркасом и лучшим решением по цене и долговечности. Универсальная серия зданий 
Rauta Group оптимально подходит для технологии возведения птицекомплексов, свинокомплексов, 
складов и ангаров для техники, а специальная серия Агро-3 – для молочных ферм.

Engineering and construction company Rauta Group company professionally carries out complete 
supply of structures of one- and multi-storied buildings for agricultural, industrial, commercial and residential 
purposes.

Rauta Group is the official representative of Ruukki Consruction in Ukraine, Finnish producer of steel 
and products for commercial purposes. Distinctive feature of the company is prefabricated buildings, unique 
facades and special types of sandwich panels.

For agricultural construction Rauta Group delivers proven standard buildings with galvanized frame 
and best solutions in price and durability. Rauta Group multipurpose typical buildings are ideal for poultry 
complexes, pig-breeding farms, warehouses and sheds for equipment, and special Agro-3 series - for 
dairy farms.
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РЕАКОМ, НВЦ
РЕАКОМ, НПЦ

Україна, 49019, м. Дніпро
вул. Ударників, 30
Tel./Fax: +38 (0562) 31-91-77 
E-mail: info@reacom.com.ua
www.reacom.com.ua

Науково-виробничий центр “Реаком” - провідний вітчизняний розробник та виробник хелатних 
мікродобрив (у біологічно активній формі). 

Використання мікродобрив Реаком гарантовано підвищує урожай зернових на 10-15% і дає 
надбавку близько 30% для овочевих культур.

Застосування мікродобрив Реаком не вимагає ніякого додаткового устаткування. 

Research-and-production Center “Reacom” is a leading Ukrainian designer and manufacturer chelated 
micronutrients (in their biologically active forms).

The application of micronutrients REACOM ensures guaranteed surplus of 10-15% in grain crops and 
about 30% surplus in vegetable crop yields.

The application of micronutrients REACOM does not require any additional equipment. 
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РЕКОРД-АГРО, ООО
РЕКОРД-АГРО, ТОВ

Украина, 04119, г. Киев
вул. Дегтярёвская, 25/1
Tel.: +38 (044) 331-12-40
Fax: +38 (044) 483-13-46
E-mail: record-agro@ukr.net, office@record-agro.com.ua
http://record-agro.com.ua

"Рекорд-Агро" - амбициозная компания, которая специализируется на обслуживании
владельцев дачных, приусадебных участков и фермерских хозяйств.
Компания понимает, что сельское хозяйство остается одной из приоритетных отраслей для 

многих областей Украины, а значит, повышенный спрос на посевной материал и средства защиты 
урожая был и будет всегда. 

Средства защиты растений используются для улучшения качества продукции и повышения 
уровня урожайности в современном растениеводстве.

Компания "Рекорд-Агро" специализируется на оптовой и розничной торговле посадочного мате-
риала овощных, саженцев и газонных трав.

В нашем каталоге представлен высококачественный посадочный материал овощных культур : 
посадочный картофель, лук-севок, семена кормовой свеклы, саженцев деревьев и роз, а так же 
семена газонных трав европейского качества.

Посадочный материал от компании "Рекорд-Агро" прибавит Вашему участку индивидуальный 
внешний вид. 

«Рекорд-Агро» — амбіційна компанія, що спеціалізується на обслуговуванні
власників дачних, присадибних ділянок і фермерських господарств.
Компанія розуміє, що сільське господарство залишається однією з пріоритетних галузей для 

багатьох областей України, а значить, підвищений попит на посівний матеріал і засоби захисту 
врожаю був і буде завжди. 

Засоби захисту рослин використовуються для поліпшення якості продукції та підвищення рівня 
врожайності в сучасному рослинництві.

Компанія «Рекорд-Агро» спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі посадкового матеріалу 
овочевих, саджанців і газонних трав.

У нашому каталозі представлено високоякісний посадковий матеріал овочевих культур: посадкова 
картопля, цибуля-сівок, насіння кормового буряку, саджанців дерев та троянд, а також газонних 
трав європейської якості.

Посадковий матеріал від компанії «Рекорд-Агро» додасть Вашій ділянці індивідуальний зовнішній 
вигляд.

"Record-Agro" is an ambitious company that is specialized on service
proprietors of suburban, homestead lands and farms.
A company understands that agriculture remains one of priority industries for many areas of Ukraine, 

and, an increase demand on sowing material and facilities of defence of harvest was and it will be always. 
Facilities of defence of plants are used for the improvement of quality of products and increase of level 
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of the productivity in a modern plant-grower.
A company "Record-Agro" is specialized on wholesale and retail trade of planting-stock of vegetable, 

nursery transplants and lawn herbares.
In our catalogue the high-quality planting-stock of vegetable cultures is presented: landing potato, onion 

sets, seed of feed beet, nursery transplants of trees and roses, and also lawn herbares of European quality.
A planting-stock from a company "Record-Agro" will add individual original appearance to Your area.
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СЕЛЕКТА, НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА, ТОВ
СЕЛЕКТА, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА, ООО

Україна, 49000, м.Дніпро
вул.Б.Хмельницького, 4/303
Tel.: +38 (056) 787-01-29
Fax: +38 (056) 787-01-29
E-mail: NPKF_SELEKTA@ MAIL.RU
www.selekta.com.ua

ТОВ НВКФ "Селекта" - це господарство з багаторічним досвідом роботи в галузі селекції та 
насінництва кукурудзи, яке вже понад 20 років працює на ринку України та Білорусії.

За цей час створено більше 20 гібридів нового покоління різних груп стиглості, які мають високий 
потенціал продуктивності і не поступаються гібридам іноземної селекції, а по зручності насінництва, 
стійкості до несприятливих умов вирощування нерідко і перевищують їх. Для них характерні: висока 
урожайність, швидка вологовіддача, стійкість до хвороб та стресових умов навколишнього середови-
ща та багато інших властивостей. Урожайність гібридів, створених в ТОВ НВКФ "Селекта", даними 
Державного сортовипробування становить від 80 до 250 центнерів з гектара.

ООО НПКФ "Селекта" - это хозяйство с многолетним опытом работы в области селекции и 
семеноводства кукурузы, которое уже более 20 лет работает на рынке Украины и Белоруссии.

За это время создано более 20 гибридов нового поколения различных групп спелости, которые 
имеют высокий потенциал продуктивности и не уступают гибридам иностранной селекции, а по 
удобству семеноводства, устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания нередко и 
превышают их. Для них характерны: высокая урожайность, быстрая влагоотдача, устойчивость к 
болезням и стрессовым условиям окружающей среды и много других свойств. Урожайность гибри-
дов, созданных в ООО НПКФ "Селекта", данным Государственного сортоиспытания составляет от 
80 до 250 центнеров с гектара.

Limited Liability Company Research-and-Production Business Firm “Selekta”
Limited Liability Company Research-and-Production Business Firm “Selekta” has begun the activity 

in 1996. Selection and seed-growing of drought-resistant high-yielding corn hybrids and their parental 
forms is the basic direction of work in our firm. The enterprise has all necessary conditions for cultivation 
and full cycle of processing of high quality seeds. In Republic of Belarus it is sowed more than 50 % of 
areas under crops of corn with hybrids of our firm. The main purpose of our work is creation of new corn 
hybrids for territories with problem climatic conditions. We are aimed at long-term mutually advantageous 
cooperation, therefore it is important for us that you have received high-quality seeds, have grown up high 
yields and had the enjoyment of large incomes.
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СЕЛЕКЦИОННО  ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕМЕНОВЕДЕНИЯ 
И СОРТОИЗУЧЕНИЯ

Украина, 65036, г. Одесса, 
Овидиопольская дорога, 3
Тел.: +38 (048) 789 54 01
Факс: +38 (048) 789 52 89
E-mail: sgi uaan@ukr.net
www.sgi.in.ua

Селекционно- генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения – ве-
дущее учреждение аграрной науки в Украине в области селекции и семеноводства полевых культур. 

Только за 2007 2014 гг. Учеными учреждения было выведено более 120 сортов и гибридов зер-
новых, зернобобовых, масличных, кормовых культур. Получено 141 патент. 

За эти годы внедрены в аграрное производство страны 45 сортов озимой мягкой пшеницы, 9 
сортов озимой твердой пшеницы, 6 сортов ярового ячменя, 4 сорта озимого ячменя, 21 гибридов 
кукурузы, 5 сортов соризу, 15 гибридов подсолнечника, 6 сортов сои, 2 сорта нута, 3 сорта люцерны, 
1 сорт эспарцета, реализовано более 100 тыс. т семян собственных сортов и гибридов. 
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СЕМАГРО, ООО
СЕМАГРО, ТОВ

Украина, 61080, г. Харьков
пр-т Гагарина, 201
Tel.: +38 (057) 752-51-74
Fax: +38 (057) 752-51-64
E-mail: agro@semagro.com.ua 
www.semagro.com.ua

Выращивание, очистка и реализация семенного материала подсолнечника, сои, кукурузы, гороха 
и других культур. Оказание услуг по очистке, сушке, калибровке, фотосепарации, инкрустации 
семян с/г культур.
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СОКОЛ, ЗАВОД ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Украина, 61013, г. Харьков
ул. Шевченко, 111
Tel/Fax: +38 (057) 714-00-97
E-mail: mail@zeosokol.com
www.zeosokol.com

Производство элеваторного оборудования, строительство элеваторов
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СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ, ТД

Украина, 52500, г. Синельниково, Днепропетровская обл.
ул. Б. Хмельницкого 1 к
Tel.: +38 (066) 369-07-31
E-mail: seredavladimir_@mail.ru
http://souzagro.com.ua

ООО «ТД СоюзАгроКонсалтинг» занимается продажей и поставкой посевного материала по 
всей Украине.

В ассортименте нашей компании имеются семена подсолнечника, кукурузы, микроудобрения, 
фунгициды, инсектициды, стимуляторы роста растений ведущих европейских и отечественных фирм.

Работает система скидок касаемо постоянных и оптовых клиентов.
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СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ, ООО
СПЕЦЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ, ТОВ

Украина, 61039, г.Харьков, ул. Исполкомовская, 32
Tel.: +38 (057) 780-91-13, (050) 157-57-40
E-mail: specmash14@mail.ru
http://agro.imperija.com

Нетравмирующая пофракционная технология подготовки семян позволяет из семенного матери-
ала выделить семена высоких посевных и урожайных качеств, существенно повысить урожайность 
при сохранении плодородия почвы.

Технология основана на принципах:
- не допущение макро и микро травмирования семян на всех этапах обработки;
- калибровка семян учитывает их выполненность, т. е. семена калибруются по объему;
- сепарация семян по плотности выполняется исключительно пофракционно;
- предпосевная обработка семян включает раздельное нанесение препаратов для защиты от 

болезней и вредителей, а также нанесения микробных препаратов.
Эта технология внедряется нами не только в Украине (Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева, 

ВНИС,фирмы «Рост Агро» , «Земля и Воля», «Степова» и другие селекционные и семеноводческие 
центры), но и в других странах (Россия, Казахстан, Парагвай, Аргентина).

Результаты показывают, что на сегодня это самая совершенная технология подготовки семян.
ООО «Спецэлеватормельмаш» разрабатывает, производит и поставляет как комплексы полного 

цикла обработки, так и автономные модули очистки семян после комбайна, калибровки семян, 
сепарации семян по плотности, предпосевной обработки, размещаемые отдельно, что позволяет 
во-первых, устанавливать их не зависимо от общего комплекса, а во-вторых легче производить их 
очистку при смене культуры или репродукции.

Все производимое нами оборудование не допускает ни макро, ни микро травмирования, макси-
мально самоочищаемое.

Non-traumatic technology of producing seeds by fractionally separation allows to select from all seeds 
the most high-yielding seeds and significantly increases productivity while maintaining soil fertility.

The technology is based on such principles like:
- eliminate the seeds injury at all stages of processing;
- seed calibration takes into account their performance, that means Seeds are calibrated by volume;
- seeds separation by density is made only by fractionally separation ;
- Seed pre-treatment process involves separate application of drugs to protect against pests and 

diseases, as well as application of microbial drugs. 
We introduced this technology not only in Ukraine ( Institute of Plant V.Y. Yuriev, VNIS, such firms like: 

«Rost Agro», «Zemlia i Volia», «Stepova» and breeding and seed producing centers) but also in other 
countries (Russia, Kazakhstan, Paraguay, Argentina).

The results show that today it is the most advanced technology to preparing seed.
SPETSELEVATORMELMASH Ltd. manufactures the complete processing cycle, autonomous modules 

of seed cleaning after combine-harvester, separation by density; modules of seeds calibration, separation 
of seed density; modules of pre-processing seeds. All modules placed separately from the whole complex, 
allowing to easily clean them after changing crops.

All our equipment does not allow any seed injury, and the whole equipment is self-cleaning.
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СТИМОРГАНИК, ТМ

Украина, 33028, г. Ровно
ул.Соборная, 14/19
Tel.: +38 (096) 171-52-73
E-mail: Stimorganic@gmail.com
www.stimorganic.com.ua

Производитель комплексных удобрений, гумата калия, микроудобрений и стимуляторов роста, 
деструкторов стерни, торфосмеси для любых видов растений, от цветов и газонных трав в сель-
скохозяйственных культур и кормовых добавок для животных и птиц.

Наша компания является производителем безвредных и безопасных для природы и человека 
стимуляторов роста растений. Наша продукция является прямой альтернативой использованию 
стимуляторов роста растений, относящихся к классу пестицидов.

The manufacturer of complex fertilizers, Gumat potassium, micronutrients and growth stimulants, 
destructors stubble, mixes for all kinds of plants, flowers and lawn grass to crops and feed additives for 
animals and birds.

Our company is a harmless and safe for the environment and human plant growth stimulants. Our 
production is a direct alternative to the use of plant growth promoters, belonging to the class of pesticides.
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ТД-ГЕРМЕС, ООО

Украина, 04128, г.Киев
ул. А. Туполева, 19
Tel.: +38 (044) 374-00-49, +38 (050) 464-67-78
E-mail: td-germes@i.ua
www.podsolnux.com.ua, nanit.ua

Компания ТОВ «ТД - Гермес» идет в ногу с мировым рынком сельскохозяйственной индустрии, 
производя качественные микроудобрения высочайшего уровня и уникальные семяна гибридов 
подсолнечника , компания является двигателем развития этого рынка в Украине.

На сегодняшний день мы предлагаем 7 гибридов подсолнечника (Ян, Антей, Алексей, Меркурий, 
Богдан, Борислав, Одисей), каждый из которых имеет свои уникальные особенности.

 А микроудобрения торговой марки НАНІТ отличаются от остальных не только более концен-
трированным составом, но и доступностью элементов питания для растений как по усвоению, так 
и их транспортировке.
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ТЕХНОЛЕНД, ТД

Украина, 65005, г. Одесса
ул. Дальницкая, 46, оф. 504
Tel.: +38 (048) 789-00-13
E-mail: office@tdtl.com.ua
http://tdtl.com.ua

ООО «ТД«ТЕХНОЛЕНД» является официальным дилером всемирно известной торговой марки 
ZETOR (Чешская Республика), которая является надежным производителем качественной техни-
ки. Техника ZETOR обладает высокой мощностью и способна справиться даже со значительным 
объемом работ при минимальном техническом обслуживании. Вся предлагаемая техника имеет 
исключительно высокое качество и способна надежно служить на протяжении многих лет.

'TD' Technoland Ltd 'is the official dealer of world famous brand ZETOR (Czech Republic), which is 
a reliable manufacturer of quality equipment. ZETOR technique has a high capacity and is able to cope 
even with a significant amount of work with a minimum of maintenance. All offered equipment is very high 
quality and is able to reliably serve for many years.
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ТРАНССЕРВИС, ООО
ТРАНССЕРВІС, ТОВ

Украина, 62490, с. Коммунар, Харьковская обл., Харьковский р-н 
ул. Озерная, 5
Tel.: +38 (067) 571-01-48
Fax: +38 (057) 719-31-49
E-mail: Sergey.yudchenko@transservice.net.ua
www.transservice.net.ua

ТОВ «Транссервіс» це багатопрофільна компанія що інтенсивно розвивається є офіційним ди-
лером вантажних автомобілів MAN, причіпної техніки BODEX, вантажних шин GOODYEAR, а також 
великим національним і міжнародним автоперевізником. Ми пропонуємо комплексні рішення задач 
в аграрному бізнесі: від поставки транспортних рішень на базі MAN + BODEX (для перевезення 
транспортуванні зернових культур, сипучих і наливних вантажів) до надання комплексних послуг з 
різноманітних перевезень.

ООО «Транссервис» это многопрофильная интенсивно развивающаяся компания которая явля-
ется официальным дилером грузовых автомобилей MAN, прицепной техники BODEX, грузовых шин 
GOODYEAR, а также крупным национальным и международным автоперевозчиком. Мы предлагаем 
комплексные решения задач в аграрном бизнесе: от поставки транспортных решений на базе 
MAN + BODEX (для перевозки транспортировке зерновых культур, сыпучих и наливных грузов) до 
предоставления комплексных услуг по различным видам перевозок.
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УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ
Украина, 10014, г. Житомир, 
ул. Бассейная 2
Tel.: +380 93 297-85-78, +380 97 297-27-27
Fax: +38 094 711 51 56
E-mail: uayf.info@gmail.com
www.uayf.org 

Українська асоціація молодих фермерів заснована з метою сприяння інтеграції України до світового 
економічного й освітнього простору, налагодження співробітництва між ЄС та Україною у напрямках 
аграрної освіти, науки та бізнесу.

Напрямки діяльності УАМФ:
реалізація міжнародних програм для підвищення рівня кваліфікації молодих спеціалістів аграрної 

сфери та розвитку кадрового потенціалу галузі АПК України;
інформаційне забезпечення молодих фермерів щодо провідних технологій у сільськогосподар-

ському виробництві та сучасного аграрного менеджменту;
встановлення міжнародних зв’язків між науковцями, фахівцями агробізнесу, освітніми закладами, 

підприємствами та установами з метою обміну науковими і технологічними розробками в аграрній 
сфері, а також реалізації грантів;

налагодження тісної взаємодії підприємств аграрної сфери з іноземними партнерами та інве-
сторами.

Ми завжди відкриті до співпраці.

Ukrainian Association of Young Farmers was created to promote integration of Ukraine into world 
economic and educational areas, to further cooperation of EU and Ukraine in the sphere of agrarian 
education, science and business.

Areas of UAYF activity:
implementation of international professional development programs for young Agriculture Specialists 

and development of human capacity of Ukrainian Agro-Industrial Complex;
young farmers information support as regards application of principal technologies in agricultural 

production and modern agrarian management;
establishment of international contacts with scientists, experts in agrarian business, educational 

establishments, companies and organizations to exchange scientific and technological products in agrarian 
sphere and implement grants;

building close cooperation of agricultural companies with foreign partners and investors.
We are always open to cooperation.
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УКРСЕЛЬХОЗМАШ
УКРСІЛЬГОСПМАШ

Украина, 09107, г. Белая Церковь, Киевская обл.
б-р 1-го Мая, 13
Tel.: +38 (067) 500-85-36
E-mail: e-mail:office@usm-ua.com
http://usm-ua.com

УКРСЕЛЬХОЗМАШ — эксклюзивный представитель и управляющая компания двух крупнейших 
в Украине предприятий в отрасли отечественного сельхозмашиностроения ООО НПП «Херсонский 
машиностроительный завод» и ООО НПП «БЕЛОЦЕРКОВМАЗ». 

УКРСЕЛЬХОЗМАШ предлагает широкий выбор современных машин для ведения аграрного 
бизнеса. Техника признана среди ведущих сельскохозяйственных предприятий и фермерских хо-
зяйств, как в Украине, так и на международном рынке. Предприятие имеет собственную развитую 
торговую сеть во всех регионах Украины и насчитывает более 20 торгово-выставочных площадок.
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УКРСИЛИКАТ, ПКФ
УКРСИЛІКАТ, ВКФ

Украина,69006, г.Запорожье
ул.Северное шоссе 4, оф. 109
Tel/Fax: +38 (061) 228-61-09
E-mail: Anna_horoshun@mail.ru
www.agroglass.com.ua

Линейка агрохимических веществ «AGROGLASS» - это инновационный продукт нового поколе-
ния, основанный на исследованиях роли органических форм кремния и калия на показатели роста 
сельскохозяйственных культур.
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УКРСОЯ-21, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
УКРСОЯ-21, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Україна, м. Одеса
вул. Овідіопольська дорога, 3
Tel.: +38 (048) 789-77-20; 789-54-60
Fax: +38 (048) 789-77-20;
E-mail: ukrsoja21@te.net.ua
http://ukrsoja.at.ua

Вирощування та реалізація якісного насіння зернобобових культур сої, гороху та нуту.

Выращивание и реализация качественных семян зернобобовых культур сои, гороха и нута.
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ФРУТЕКС, ООО

Приднестровье, 3300-MD, г.Тирасполь
ул.Манойлова 57
Tel.: +373-777-186-88 (viber)
E-mail: ooo.frutex@gmail.com
http://Ooofrutex.wix.com/frutex

Канатик для подвязки растений, применяется для эффективной подвязки виноградников, ку-
старников, малины, огурцов, томатов, цветов и других растений. 100% органика. Биоразлагаемый. 
Не содержит клеев, полимеров, вредных вещевств. Соостоит из стальной, отожженной проволоки 
диаметром 0,4 мм, плотно обмотанной целлюлозной крафт-бумагой.

ООО "Фрутекс" 3300-MD, Приднестровье, г.Тирасполь, ул. Манойлова 57. + 373 77718688 (VIBER) 
ooo.frutex@gmail.com

Cord for plants garter. Is applied for effective tying the vineyards, shrubberry, raspberry, cucumbers, 
tomatoes, flowers and other plants. 100% organic. Bio-decomposable. It contains no adhesive, polymers, 
harmful substances. Consists of a steel annealed wire with a diameter 0,4 mm, tightly coiled with cellulose 
craft-paper.
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ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, ООО
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

Украина, 03150, г. Киев
ул. Красноармейская, 57/3
Tel/Fax: +38 (044) 494-42-42 
E-mail: info@hlr.com.ua
www.hlr.ua

Спеціалізація - комплексне забезпечення лабораторій.
Пропонуємо: 
- Спеціалізовані рішення для лабораторій аграрної галузі;
- Більш ніж 300 000 найменувань продукції, в т.ч.
- Аналітичне та загально лабораторне обладнання,
- Лабораторні меблі власного виробництва (ТМ ЕКСПЕРТ);
- Витратні матеріали (реактиви та лабораторний посуд).
- Більш ніж 30 000 найменувань продукції на власному складі.
- Гнучку систему формування цін через прямі договори с провідними виробниками;
- Швидку доставку по всій Україні власним транспортом та кур‘єрськими службами.
Працюємо з 1995 року. З нами розвивають бізнес понад 10 000 підприємств та установ України.

Our specialization is complex providing of laboratories.
Why Chemlaborreactiv?
- Specialized solutions for labs of agro sector;
- The range of 300,000 products:
- Analytical and general laboratory equipment,
- Laboratory furniture of the own manufacture (TM EXPERT),
- Consumables (reagents and laboratory glassware).
- More than 30,000 types of products at the own stock;
- Flexible pricing system through direct contracts with leading manufacturers;
- Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier services.
Over 10 000 Ukrainian companies and institutions have been developing their business with us since 

1995.
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ХОРШ УКРАИНА, ООО
ХОРШ УКРАЇНА, ТОВ

Украина, 09431, с.Полковничье
ул.Поповича,35
Tel.: +38 (067) 406-37-44
Fax: +38 (04564) 5-28-95
E-mail: oksana_horsch@mail.ru
www.horsch.com

Група компаній HORSCH – один з провідних світових виробників сільгосптехніки для обробітку 
ґрунту, посіву та захисту рослин. Сьогодні широка лінійка компанії представлена інноваційними 
дисковими боронами, культиваторами, посівними комплексами та обприскувачами. Виробничі 
підприємства HORSCH знаходяться в Німеччині, США, Росії. При цьому, одним з найважливіших 
пріоритетів компанії являється розробка і втілення машин, де максимально враховуються ґрунтові 
і кліматичні умови регіонів, в яких вони будуть експлуатуватися в майбутньому. Вже більше 30 
років окрилені любов’ю до землі та до своєї справи власники і співробітники компанії об’єднують 
свої зусилля в пошуках рішень, які здатні підвищити ефективність праці аграріїв.В цьому значенні 
HORSCH не просто виробник сільгосптехніки, а лабораторія сучасного землеробства.

The group of HORSCH companies is one of the world’s leading manufacturers of modern cultivation and 
seeding technology, as well as plant protection technique. Nowadays our main products are disc harrows, 
cultivators, drills, planters and sprayers. The producing factories are situated in Germany, USA and Russia. 
That's because for us is very important to create and build specific machines for every region, with its certain 
soil and climate conditions, where they will be working. It became reality thanks creativity and hard work 
of company’s owners and employers in the last 30 years. Here everyone is pulling on one string. Farming 
with passion is the main concern, not only technique will be sold; also methods of farming are transferred.
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ЭДВАНС ТЕХНОЛОДЖИ ВПС, ООО
ЕДВАНС ТЕХНОЛОДЖИ ВПС, ТОВ

Украина, 65044, г. Одесса
пр-т. Шевченко, 2
Tel/Fax: +38 (048) 734-22-76
E-mail: info@recultivat.od.ua
http://recultivat.od.ua

Реализация рекультиватов GREENODIN, предназначенных для восстановления почвы и повы-
шения урожайности.

Реалізація рекультіватів GREENODIN, призначених для відновлення ґрунту та підвищення 
врожайності.
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ЭКСПРЕСС АГРО

Украина, 70500, г. Орехов
Ореховский район, с. Преображенка
Тел.: +38 (06141) 4-14-24
Факс: +38 (06141) 4-14-24
E-mail: ekspresagro@gmail.com
www.ekspress-agro.com.ua

Производственное предприятие Экспресс-Агро занимается изготовлением сельхозагрегатов, 
ремонтом и переоборудованием сельскохозяйственной техники и сельхозмашин. Аналог рабочего 
інструмента почвообрабатывающей техники ведучих производителей.
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ЭНЕРГОМАШ, ТД-НК
ЕНЕРГОМАШ, ТД-НК

Украина, 74900, г.Новая Каховка
ул.Р.Зорге, 1
Tel.: +38 (05549) 7-88-33
Fax: +38 (05549) 7-90-33
E-mail: tdenm@i.ua
www.tdenm.com.ua

ТОВ «Енергомаш» засновано у 2001р. і займається виробництвом і продажем насосних станцій 
з дизельним і електричним приводом, електродвигунів різних модифікацій. Насосні станції при-
значені для подачі води в сільському господарстві, меліорації, водопостачанні та водовідведенні, 
пожежогасінні, комунальному господарстві. Насосні станції виготовляються в різних варіантах за 
способом монтажу, приводу і пересування. Також підприємство виготовляє всі необхідні комплектації 
для насосних станцій: водозабірні пристрої, зворотні клапана, фільтри грубого очищення, ручні 
вакуум-насоси, труби подачі води. / 

ООО «Энергомаш» основано в 2001г. и занимается производством и продажей насосных станций 
с дизельным и электрическим приводом, электродвигателей разных модификаций. Насосные станции 
предназначены для подачи воды в сельском хозяйстве, мелиорации, водоснабжении и водоотве-
дении, пожаротушении, коммунальном хозяйстве. Насосные станции изготавливаются в различных 
вариантах по способу монтажа, привода и передвижения. Также предприятие изготавливает все 
необходимые комплектации для насосных станций: водозаборные устройства, обратные клапана, 
фильтры грубой очистки, ручные вакуум-насосы, трубы подачи воды.
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ЮВЕНТА АГРОХІМ, ТОВ
ЮВЕНТА АГРОХИМ, ООО

Украина, 51200, г.Днепр
ул.БатумскаЯ,11
Tel.: +38 (067) 617-11-55
Fax: +38 (056) 374-11-61
E-mail: uventaagro@bk.ru
http://Uventa.сom.ua

Ювента Агрохім реалізує посівний матеріал, засоби захисту рослин, стимулятори росту, мікродо-
брива як всесвітньо відомих компаній лідерів в сільському господарстві так і вітчизняних виробників, 
які завоювали довіру і високу оцінку українських аграріїв. 

Основним критерієм у нас є питання якості продукції , а також відповідність усім діючим стандартам 
екологічної безпеки виробленим препаратам. 

Наші фахівці завжди нададуть Вам професійну консультацію з питань підбору сортів і видів 
посівних культур, орієнтованих на Ваш конкретний регіон.

 
Ювента Агрохим реализует посевной материал, средства защиты растений, стимуляторы роста, 

микроудобрения как всемирно известных компаний лидеров в сельском хозяйстве так и отечествен-
ных производителей, которые завоевали доверие и высокую оценку украинских аграриев. 

Основным критерием выбора является вопрос качества продукции , а также соответствие всем 
действующим стандартам экологической безопасности производимых препаратов. 

Наши специалисты всегда окажут Вам профессиональную консультацию по вопросам подбора 
сортов и видов посевных культур, ориентированных на Ваш конкретный регион.
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ЮГ АГРОЛИДЕР

Украина, 04128, г. Киев
ул. Академика Туполева 19
Tel.: +38 (044) 374-01-05
Fax: +38 (044) 374-01-07
E-mail: mail@ug-agrolider.com.ua
www.ug-agrolider.com.ua

Семенная компания «Юг Агролидер» работает на рынке производства посевного материала с 2008 
года. Компания официально представляют Сербскую селекцию института «NS SEME» в Украине, это 
подтверждено лицензионными соглашениями. Институт Овощеводства и Полеводства «NS SEME» 
занимает лидирующие позиции в мире селекции. В нашем каталоге 8 гибридов подсолнечника: Рими, 
НС ИМИСАН, НС Х 2652, НС СУМО 2017, Меридиан, НС-Х-6042, Днестр, Дунай. Помимо этого, мы 
выращиваем три гибрида кукурузы: НС 2014, НС 300 и НС 101.
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ЮГАНГАРСТРОЙ, ООО
SOUTHHANGARBUILD LLC

Украина,67801, Одесская область, Овидиопольский р н, 
пгт.Овидиополь, ул, Т. Шевченко, 218
Tel.: +38 (096) 287 42 11, +38 (063) 149 85 95
E mail: Nikita705@mail.ru
http://ugangarstroy.com/

Лідер на ринку агробудування компанія ПівденьАнгарБуд займається проектуванням, розробкою, 
виготовленням і зведенням безкаркасних ангарних конструкцій, які все більше і більше набувають 
актуальності в даний час. Сама основна і важлива відмінність даних конструкцій від житлових і 
нежитлових споруд   це повна відсутність каркасів, опор, стін, даху та основ, що дозволяє зводити 
ангарні конструкції в найкоротші терміни з мінімальними додатковими витратами.

У будівництві безкаркасних ангарних конструкцій використовується виключно сталь оцинкована. 
Терміни зведення   вже через 10 15 днів конструкція буде встановлена;
Мінімальні видатки на транспортні витрати;
Відсутня повна потреба в догляді і ретельному обслуговуванню готової конструкції;
Конструкція може прослужити n ну кількість років.

The market leader of agro building SOUTHHANGARBUILD LLC engaged in the design, development, 
manufacture and erection of frameless hangar, which are becoming more and more relevant now. The 
main difference between these structures from residential and non residential buildings   it is a complete 
lack of scaffolds, poles, walls, roofs and bases that allows to build Hangar construction in the shortest 
time with minimal additional costs.

The frameless construction hangar structures used exclusively galvanized steel..
Construction time   10 15 days after the design is approved;
The minimum cost of transportation costs;
No need for full and careful support of the finished structure;
Design can also serve more years. 
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АGROONE, ЖУРНАЛ

Украина, 54017, г.Николаев
ул. Соборная, 12 б, оф. 401
Tel.: +38 (0512) 58-05-68, +38 (093) 848-26-21
Fax: +38 (0512) 58-05-68
E-mail: agro-one@yandex.ru
agroone.info 

ЖУРНАЛ «АgroONE»
Аналитика сельского хозяйства, обзор инноваций в сфере АПК, полезные, интересные, инфор-

мационные и научные статьи, публикации специалистов, репортажи с агромероприятий. Тираж 
журнала «АgroONE» - 7600 экз. Распространение по подписке через редакцию в персонально 
адресованных конвертах. Формат - А4. 

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.

ЖУРНАЛ «АgroONE»
Аналітика сільського господарства, огляд інновацій у сфері АПК, корисні, цікаві, інформаційні 

та наукові статті, публікації фахівців, репортажі з агрозаходів. Тираж журналу «АgroONE» - 7600 
екз. Поширення за підпискою через редакцію в персонально адресованих конвертах. Формат - А4. 

Додаток до журналу газета "АГРО 1", тираж 30000 примірників. Безкоштовна редакційна підписка 
через адресну розсилку Укрпошти діючим сільгосппідприємствам, фермерським господарствам, усім 
учасникам сфери АПК. Періодичність - 1 раз на місяць. 

"AgroONE" MAGAZINE
Analysis of agriculture, review of innovations in the agriculture field , useful, interesting, informative 

and scientific articles, publications, experts, reports from agro-measures. 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.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
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АГРАРНИК, ГАЗЕТА
AGRARNIK. NEWSPAPER

Украина, 54017, г. Николаев
ул. Советская, 12-Б, оф. 405
Tel/Fax: +38 (0512) 58-00-65

Ukraine, 54017, Mykolaiv city. 
Str. Sovetskaya, 12-b, of. 405
Phone number:+38 (0512) 47-84-01, 58-00-65
E-mail: agrarnik@mksat.net
www.agrarnik.com

«АграрНик» – всеукраинская информационно-рекламная газета для работников агропромыш-
ленного комплекса. Издается с января 2004 года.

Распространяется бесплатной адресной доставкой всего тиража Укрпочтой по подписке во все 
регионы Украины. Дополнительные тиражи распространяются на выставках агропромышленного 
направления, семинарах и конференциях.

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

"AgrarNik" - all-Ukrainian information and advertising newspaper for agricultural workers. It is published 
since January 2004.

The newspaper is distributed as free address delivery of all circulation by Ukrpochta on a subscription 
to all regions of Ukraine. Additional circulations are distributed at exhibitions of the agro-industrial branch, 
seminars and conferences.

Periodicity: twice a month.
Circulation: 31,000 copies
Index: 91210.
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АГРОЕЛІТА, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЖУРНАЛ

Tel.: +38 (067) 351¬52¬56, (067) 208¬34¬52
E-mail: gazeta.xata@gmail.com
www.agroprod.biz

Передплатний індекс 68639
Періодичність – щомісяця.
Колірність – повноколірний.
Формат – А4.
Обсяг – 48 сторінок.
Наклад – 10000 примірників.
Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з питань агропромислового розвитку України тощо.
Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.
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АГРОПАРТНЕР. УКРАИНА, ГАЗЕТА
AGROPARTNER. UKRAINE, NEWSPAPER

Украина, 73027, г. Херсон, а/я 34
Tel.: +38 (0552) 42-47-42, +38 (050) 197-16-51
Fax: +38 (0552) 42-47-42
E-mail: info@agropartner.ks.ua
www.agropartner.ks.ua
www.agrodovidka.info

Газета «АгроПартнер. Украина» – независимый информационно-аналитический еженедельник 
агросектора Украины.

Уникальная система распространения. Бесплатная редакционная подписка для руководителей 
сельскохозяйственных предприятий и фермеров.

Общий тираж: 24000 экз. Подписной индекс: 37670.

Newspaper «AgroPartner. Ukraine» is independent informational and analytical weekly newspaper of 
agrarians of Ukraine.

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

Total circulation: 24000 copies. Subscription index: 37670.
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АГРОРИНОК, ВСЕУКРАИНСКАЯ ГАЗЕТА

Украина, 18002, г.Черкассы
ул . Смелянская, 23, оф. 34
Tel.: +38 (0472) 38-51-33
Fax: +38 (0472) - 320233
E-mail: telegid@ukr.net
www.agrorinok.info

Газета «АГРОринок» - всеукраїнське рекламно-інформаційне видання, що надсилається керів-
никам сільгосппідприємств України через «Укрпошту». Газета виходить двічі на місяць. Формат 
газети А-3.

Цільова аудиторія видання: керівники фермерських господарств, сільгосппідприємств, управлінь 
сільського господарства в областях і районах елеваторів, фірм (що реалізують с/г техніку, добрива, 
насіння, засоби захисту рослин та інші товари для сільського господарства).
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БІЗНЕС-ДОСЬЄ
BUSINESS-DOSYE

Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, 
вул. Шевченка, 55/4
Tel.: +38 (0562) 340-900
Fax: +38 (0562) 340-901
E-mail: infotovar@ukr.net 
www. priceua.com

Збір та обробка інформації. Інформаційні бази даних підприємств по всім галузям агробізнесу 
з модулем CRM для ведення Директ Маркетингу. Видання щорічного каталога та компакт-диска 
«Агробізнес України-2016».

Editorial staff of “Business- Dosye” bring out professional advertising- informational editions, 200 000 
Ukrainian enterprises, and PC “Plus” for direct-marketing dealing.

Yearly catalogues+ CD.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕЛЕПРОЕКТ

WWW.UAGRO.COM.UA
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КОЛОСОК.ИНФО
KOLOSOK.INFO 

Украина, 03087, г. Киев
Чоколовский бульвар, 38
Tel.: +38 (044) 393-39-33, (067) 374 09 77
e-mail: admin@kolosok.info
www.kolosok.info

Интернет-ресурс kolosok.info это уникальный агро-портал, который постоянно дорабатывается 
и улучшается. Ежедневно мы корректируем и добавляем более 100 контактов. 

Предлагаем БЕСПЛАТНОЕ размещение:
 - информации о предприятиях в агросправочнике АПК предприятий kolosok.info;
- объявлений на доске с/х объявлений kolosok.info;
- предложений по закупке с/х продукции в каталоге закупщиков Украины;
- предложений по продаже зерна и с/х-продукции без посредников.
Разработаем для Вас мини-сайт и разместим его в рамках портала.

Internet resource kolosok.info is a unique agro-portal, which is constantly reviewed and improved. More 
than 100 contacts are adjusted and added every day.

We offer you to place for FREE:
 - Information about companies in the agribusiness catalogue on kolosok.info service;
- Announcements on the ads section of kolosok.info;
- Offers to purchase agricultural items in the buyer’s directory;
- Offers of grain and agriculture sale without intermediaries.
We are eager to work out a mini-site for you and place it in the kolosok.info service.
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КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО
KOMPASS UKRAINE PrivJSC

Украина 61072 г.Харьков, а/я 3122
Tel/Fax: +38 (057) 758-78-30
E-mail: office@kompass.ua
www.kompass.com 

www.kompass.com - крупнейший международный поисковый портал в Украине (база данных 5 
млн компаний 68 стран мира). 

Издание электронного справочника производителей товаров и услуг "КОМПАСС Украина" (50 500 
компаний) и СНГ (312 000 компаний). Бесплатная демо-версия — www.demo.kompass.ua.

Информационные услуги, подбор потенциальных партнеров, поиск поставщиков по 66 странам.
Размещение информации и рекламы украинских предприятий в базах данных КОМПАСС по 

Украине, СНГ, Восточной Европе и на международном поисковом сервере www.kompass.ua. 
Международная доска объявлений - www.board.kompass.ua. 
Украинская лента новостей бизнеса - www.news.kompass.ua
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ЛИДЕР УКРАИНЫ, ПОРТАЛ
ЛІДЕР УКРАЇНИ, ПОРТАЛ

Украина, 73008, г.Херсон
ул. Айвазовского, 5а
Tel.: +38 (067) 551-13-44, (067) 551-12-27
E-mail: bazaagro@ukr.net
Idcompass.com 

БАЗА АГРАРИЕВ
БАЗА АГРАРІЇВ

 * более 28,5 тис. респондентов;
 (ФИО руководителей, моб. и стац. тел., e-mail, направление деятельности, площадь, адрес);
 - разделение данных по областям и районам;
 - внутренняя система поиска; - постоянный мониторинг данных;
 * страница рекламодателей.

 * більш ніж 28,5 тис. респондентів;
 (П.І.П керівників, моб. та стац. тел., e-mail, напрямок діяльності, площа, адреса);
 - розбиття даних по областям та районам;
 - внутрішня система пошуку; - постійний мониторинг даних;
 * сторінка рекламодавців.
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ПРЕСС-БИРЖА, ВСЕУКРАИНСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Украина, 49000, г. Днепропетровск, а/я 156
Tel/Fax: +38 (056) 370-10-90, 370-10-92
E-mail: editor@pbgazeta.com
www.pbgazeta.com

 "Пресс-Биржа" — Всеукраинская деловая газета. Издаётся с апреля 1993 года.

 Распространение газеты: подписка по всей Украине, выставочные мероприятия в Украине и за 
рубежом. Курьерская доставка. Подписной индекс 33520.

"Пресс-Биржа" — рассчитана на руководителей предприятий и организаций, специалистов по 
маркетингу, менеджеров отделов продаж и закупок. Издание предлагает широкий спектр предло-
жений по размещению рекламы — от традиционных рекламных блоков и статей до прайс-листов 
и вложения листовок.

«Пресс-Биржа» — оперативность и комплексность предоставления информационных услуг.
 «Пресс-Биржа» — востребованность издания среди рекламодателей и читателей.
« Пресс-Биржа» — оптимальное сочетание цены и качества.
«Пресс-Биржа» — систематическое участие в республиканских и региональных и зарубежных 

выставках, семинарах и конференциях.
«Пресс-Биржа» — наличие у газеты собственного сайта в сети Интернет www.pbgazeta.com
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РЕКЛАМА НА СЕЛО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Украина, 61052, г. Харьков
ул. Краснооктябрьская, 30, кв. 20
Tel.: +38 (057) 712-01-35; +38 (067) 391-04-44; +38 (050) 844-60-20
Fax: +38 (057) 751-13-45
E-mail: reknas@ukr.net 
www.reknas.com.ua

Всеукраїнський тижневик "Реклама на село" розповсюджується серед спеціалістів АПК сходу 
України, по всіх великих Агро виставках, нарадах, конференціях. 

Тематика газети: аналітика: законодавчі акти, HOBI технології та продукти, реклама.
Передплатний індекс-23071.

Всеукраинский еженедельник «Реклама на село» распространяется среди специалистов АПК 
востока Украины, на всех крупных Агро выставках, совещаниях, конференциях. 

Тематика газеты: аналитика, законодательные акты, новые технологи и продукты, реклама.
Подписной индекс – 23071.

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

Subscriptive postcode – 23071
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ

Украина, 04205, г.Киев
пр-т. Оболонский, 16-е, к-472
Tel.: +38 (044) 464-58-85, 426-88-57; +38 (0562) 32-58-41
Fax: +38 (044) 464-58-85
E-mail: info@magnat-office.kiev.ua
www.magnatukraine.com.ua

Издательство «Магнат» занимает лидирующие позиции на рынке информации и рекламы, одно 
из крупнейших издателей печатных СМИ в Украине. Газеты издательства «Магнат» распростра-
няются по всей территории Украины. В газетах можно дать блочную рекламу, а так же строчные 
объявления. В издательстве «Магнат» вы можете заказать печать газет, листовок, допечатную 
подготовку издания, верстку, а так же печать газет 4+4. По желанию заказчика наши дизайнеры 
смогут помочь с изготовлением рекламного макета, версткой газет любого формата, и подготовить 
макет к печати, который будет соответствовать всем требованиям заказчика. Мы прислушиваемся 
к мнению каждого клиента и удовлетворим все его пожелания.
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СОСЕД, ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС

Украина, г. Харьков
E-mail: i1sosed@gmail.com
www.sosed.link

ДОНЕСТИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
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ЧИМ ХАТА БАГАТА, ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ГАЗЕТА

Україна, 46027, м. Тернопіль
Tel.: +38 (067) 351-52-56, (067) 208-34-52
Tel/Fax: +38 (0352) 43-58-33
e-mail: gazeta.xata@gmail.com, gazeta.xata@mail.ru

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 


