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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, ГОСТІ ТА ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ!
Щиро вітаємо вас із відкриттям 4 спеціалізова-

ної виставки «Агро-Сфера».
Одеська область – один із найпотужніших 

аграрних регіонів України. Агропромисловий 
комплекс області відіграє вирішальну роль у за-
безпеченні економічної та соціальної стабільності, 
як в регіоні, так і в країні в цілому. 

Головна увага приділяється напрямкам, які 
складають основний економічний потенціал 
агропромислового комплексу півдня України, в 
тому числі: виробництво, переробка та експорт 
зернових і олійних культур, насіннєзнавство та 
агрохімія, сільськогосподарська техніка. Більше 
45 відсотків від загальнообласного обсягу про-
мислового виробництва – це виробництво продуктів харчування.

Дуже приємно, що проведення виставки «Агро-Сфера» стало традиційним. Виставка прогресує як за 
кількістю, так і за географією учасників і відвідувачів, збирає провідні підприємства галузі, що послідовно 
працюють задля розвитку аграрного сектора України. Все це сприяє впровадженню новітніх технологій, 
покращенню екологічної ситуації регіону, встановленню нових ділових контактів.

Підтримка виставки Міністерством аграрної політики та продовольства України, обласною державною 
адміністрацією, громадськими об’єднаннями свідчить, що «Агро-Сфера» – це майданчик, де формуються 
напрямки подальшого розвитку аграрного сектору економіки України і формуються успішно.

Бажаю вам плідної роботи на виставці, успіху у Вашій не легкій, але дуже важливій діяльності.

З повагою
Голова Одеської обласної
державної адміністрації
М.В.Степанов
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ, УЧАСНИКИ ТА ГОСТІ ВИСТАВКИ!
Від імені колективу викладачів, науковців і студентів Одеської національної академії харчових технологій 

дозвольте привітати вас із початком роботи IV спеціалізованої виставки «АГРОСФЕРА».
Заходи, що заплановано протягом періоду проведення виставки, безсумнівно, є важливими подіями, 

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.

Із задоволенням хочу проінформувати присутніх, що 20 жовтня 2017 році Одеська національна академія 
харчових технологій відмітила свій 115-річний ювілей. Сьогодні Одеська національна академія харчових 
технологій один із найстаріших освітніх і наукових центрів України, до складу якого входять чотири інститути, 
одинадцять факультетів, чотири коледжі. Тісна співпраця з промисловими і бізнес-партнерами дозволяє 
щороку створювати нові сучасні навчальні науково-дослідні лабораторії і забезпечувати високу якість 
підготовки фахівців. За 115 років підготовлено біля 100 000 інженерних кадрів.

Високі індекси цитування наших вчених, участь у десятках міжнародних програм і грантів, практичне 
стажування студентів на кращих закордонних підприємствах, активне членство у 14 міжнародних організа-
ціях і щорічна сертифікація за системою міжнародних стандартів ISOO 9001: 2015 підтверджують високий 
статус і міжнародне визнання наших здобутків. 

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

Ректор Одеської національної академії  
харчових технологій, 
д.т.н., професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України 
Б. В. Єгоров
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ І ГОСТІ  
ІV СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «АГРО – CФЕРА 2017»!
ГС „Аграрний союз України”, як об’єднання сільгосппідприємств країни - сердечно вітає всіх учасників і 

гостей „Агро-СФЕРА 2017” з відкриттям виставки і бажає успішної роботи.
Для сільгосптоваровиробників південних регіонів України – основних виробників продовольчого зерна, 

„Зерно-сфера” – хороша можливість для демонстрації своїх досягнень у вирощуванні зернових, запозичен-
ня досвіду колег, що володіють інноваційними технологіями зерновиробництва та встановлення ділових 
контактів з новими партнерами.

З повагою, 
голова 
ГС «Аграрного союзу України»
Геннадій Новіков



13

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, ГОСТІ ТА ОРГАНІЗАТОРИ 
ІV СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «АГРО – CФЕРА 2017»!
Від імені Асоціації фермерів та приватних землевласників України щиро вітаю Вас з початком роботи 

виставкового заходу.
Цьогорічна виставка проходить в надзвичайно важливий період – нещодавно Уряд прийняв «Концепцію 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 – 2020 роки», в проекті 
Бюджету - 2018 передбачено 1 млрд. гривень на реалізацію Концепції, та врешті прийнято постанову про 
офіційне святкування «Дня фермера».

Ці знаменні події вселяють в нас надію, що ми зможемо реалізувати наші прагнення та досягти у найближчі 
три роки збільшення кількості фермерських господарств та сімейних ферм до 250 тисяч!

Певний вклад в цю роботу буде мати і виставка «АГРО-СФЕРА», оскільки вона проходить за тісної 
співпраці з Асоціацією фермерів та приватних землевласників Одеської області.

Експозиції виставки, що постійно набувають нового змісту і стають масштабнішими, переконливо свідчать 
про наполегливу працю та небайдужість організаторів до працівників агропромислового комплексу, до їх 
потреб, запитів та побажань. 

Сподіваюся, що виставка „АГРО-СФЕРА” дасть можливість запропонувати свою продукцію для нових 
покупців, знайти нові ринки, нових партнерів, вивчити та втілити нові технології вирощування та збері-
гання врожаю, ознайомитися з продукцією вітчизняних та зарубіжних підприємств аграрного сектору, їх 
технологіями, технікою, продукцією та обладнанням, що свідчить про постійний розвиток вітчизняного 
агропромислового комплексу та галузі переробки. 

Тож бажаю всім результативної роботи на виставці, нових професійних здобутків у власних господарствах, 
міцного здоров’я, добробуту, злагоди та мирного неба!

Президент АФЗУ
Іван Томич
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АДМІНІСТРАЦІЯ

За ПІДТРИМКИ:
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Одеська обласна державна адміністрація
Аграрний союз України
Асоціація фермерів та приватних землевласників України
Торговельно-промислова палата України
Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Одеська національна академія харчових технологій
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеська регіональна торгово-промислова палата
Насіннєва асоціація України
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 та переробка зернових та олійних культур
• Сільськогосподарська техніка
• Агрохімія, ЗЗР
• Насіння
• Кормовиробництво
• Іригаційні системи
• Агротранспорт та логістика
• Агроіндустріальне будівництво
• Харчова та переробна промисловість
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
22 листопада, середа, 12.00, виставковий зал Одеського порту

Урочиста церемонія відкриття виставки «Агро-СФЕРА/Зерно-СФЕРА», офіційний тур по екс-
позиції виставки

22 листопада, середа, 10.00-12.00, конференц-зал № 1
Круглий стіл «Актуальні питання автоматизації управління та обліку для підприємств морського 
і залізничного транспорту, елеваторів і зернових терміналів».
Організатор: компанія «Арт ПОРТ» http://artport.pro

22 листопада, середа, 13.00, конференц-зал № 1
Науково-практична конференція «Розвиток кооперації»
Організатор: Аграрний союз України

22 листопада, середа, 13:00-14:00, 15:00-16:00, експозиція виставки
Презентація компанії ТОВ «Одеський коровай» - лідера хлібопекарної галузі Одеського регіону. 
Тематична вікторина із розіграшем солодких призів

23 листопада, четвер,10.00-14.00, конференц-зал № 1
Обласна конференція фермерів та приватних землевласників України.
Організатор: Асоціація фермерів та приватних землевласників України

23 листопада, четвер,11.00-12.30, конференц-зал № 2
Круглий стіл «Кластерна модель розвитку сільських територій: сучасний стан та перспективи».
Організатори: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Управління аграрної політики 
Одеської обласної державної адміністрації

23 листопада, четвер,14.30-17.00, конференц-зал № 1
Робоча конференція «Аграрії України виходять на ринок Німеччини».
Організатор: Баварський дім Одеса

23 листопада, четвер,13.00-14.30, конференц-зал № 2
Науково-практичний семінар «Еколого-меліоративний моніторинг зрошувальних земель (на 
прикладі Нижньо-Дністровської зрошувальної системи Біляївського району).
Організатор: кафедра гідротехнічного будівництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури

23 листопада, четвер
Третя міжнародна конференція «Зернові термінали: нові проекти, обладнання та технології»
Організатор: Видавництво «Порти України», ІАЦ "BlackSeaTrans”. Детальніше: grain.portsukraine.com 

23 листопада, четвер, 12.00, експозиція виставки
Проведення майстер-класів з випічки хлібобулочних виробів від провідних технологів компанії 
«Одеський коровай»

24 листопада, п’ятниця, 10.00-13.00, конференц-зал № 1
Круглий стіл «Реконструктивний тип адаптування економіки України до умов постіндустріаль-
ного суспільства»
Організатор: Одеська національна академія харчових технологій

24 листопада, п’ятниця, експозиція виставки
Презентація-дегустація хлібобулочних виробів компанії ТОВ «Одеський коровай»
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ ВИСТАВКИ
ЗАПРОШЕННЯ
Загальний тираж: 50 000 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 потенційних 
замовників.
РЕКЛАМА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  
ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 
AgroONE, Інтернет портал і журнал
АГРАРНИК, газета
АгроАкцент, газета
АгроРинок, газета
Агро-БІЗНЕС України, журнал
АгроЛюкс, журнал
АГРОПАРТНЕР УКРАЇНА, журнал
Агро СВІТ, журнал
АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, газета
АГРО-ЕЛІТА, журнал
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ, всеукраїнський реклам-
ний журнал
ДИСТРИБУЦІЯ І ЛОГІСТИКА, журнал
Молоко і ферма, журнал
ПАРТНЕР АГРО, журнал
ПЕРЕВІЗНИК, Бюллетень
Порти України, журнал
ПРЕС-БІРЖА, всеукраїнська ділова газета
Прес-Тайм
РЕКЛАМА НА СЕЛО, щотижневик
Сельская жизнь в Украине, газета
ТРАНСПОРТ, еженедельный журнал
Україна Аграрна, телепроект
УКРАИНА БИЗНЕС РЕВЮ, газета
УКРАИНА БИЗНЕС, Издательский дом
УКРАЇНА АГРАРНА, ЩОТИЖНЕВА ПРОГРАМА
ФЕРМЕР УКРАЇНИ, газета
ЧИМ ХАТА БАГАТА, газета

РАДІО
Народне Радіо
Наше Радіо
Ретро FM
Шлягер FM

ТЕЛЕБАЧЕННЯ реклама транслюється безпо-
середньо перед виставкою, орієнтована на регіон
УТВ

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ
АГРОСМАРТ
Бізнес-Гід
ГрейнТ рейд Україна
КОМПАС УКРАЇНА
Лідер України
Урожай
AGRONEWS
AGROSTORY
Agrodovidka.info
Allbiz
1agro.com.ua
uagro.com.ua
ukrapk.com
MilkUA.info
ProVse
RIO.com
kolosokinfo
topbiz.com.ua

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖИ
FACEBOOK
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* заочна участь

В каталозі опублікована інформація, передана в оргкомітет до 8.11.2017 р.
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AGROTECHNOLOGY APS 
Denmark, DK-1402 Copenhagen, 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

Agrotechnology ApS 
Линии по производству полножирной сои
Линии для обеззараживания зернового сырья 
Строительство и реконструкция силосных хранилищ для зерновых продуктов, портовых элеваторов
Строительство и реконструкция комбикормовых и премиксных заводов от 10 т/ч и выше
 

Дания, тел.: +45 (20) 94-88-89, Fax: +45 (48) 41-88-89 
E-Mail.: agrotechnology@mail.dk www.agrotechnology.net
Представительство в Украине: тел/факс +38 (056) 370-12-37

Feed mill and premix factory from 10 t/h up to 100 t/h. Grinding and mixing system. Pellets line. Micro dosing 
system. Toaster line (rotary furnace). Construction of the seaport elevators. Pipe and transport system (chain 
conveyer, bucket elevator, belt conveyor). Aspiration system and local aspiration. Grain dryers and grain storage. 
Grain cleaning equipment and seed-growing plants. Equipment for animal housing (pigs and broiler). Bioenergetics 
installations for heat and electric energy production. Feed trucks.

Denmark, tel.: +45 (20) 94-88-89 Fax: +45 (48) 41-88-89 
E-Mail.: agrotechnology@mail.dk www.agrotechnology.net
Representative office in Ukraine: tel/fax +38 (056) 370-12-37

ATMOSFERA
Украина, 65000, г. Одесса, ул. Радостная, 2/4, оф.609
Tel.: +38 (048) 700-32-30
E-mail: atmosfera.od@ukr.net 
hwww.atmosfera.od.ua, www.atmosfera.ua

Международная группа компаний ATMOSFERA работает на рынках России, Украины, Беларуси, Молдовы 
и Китая. Оборудование ТМ ATMOSFERA с успехом используется для энергообеспечения больниц, детских 
садов, общежитий, отелей, частных и коммерческих объектов. Компания является активным участником 
международных выставок, профессиональных конференций и круглых столов по энергогенерирующим и 
альтернативным технологиям. Наши специалисты тщательно изучают передовые технологии энергосбе-
режения. В производство запускаются только проверенные временем, сертифицированные и надежные 
технические разработки. Мы продаем не просто оборудование для энергоснабжения. Сотрудничая с 
ATMOSFERA, вы получаете готовое инженерное решение по производству энергии для ваших объектов, 
обеспечивающее оптимальное сочетание расходов на установку и значительное снижение расходов на 
эксплуатацию. Инженерное решение - это сочетание профессионально разработанного под нужды Клиента 
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проекта, качественного оборудования, правильной его установки и работ по отладке системы на объекте 
Клиента, а также гарантийного и послегарантийного обслуживания.

BRP-ЦЕНТР ОДЕССА  /  BRP-ЦЕНТР ОДЕСА
Україна, 65053, м.Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172 А
Tel.: +38 (048) 758-43-44
Fax: +38 (048) 758-44-44
E-mail: brp.odessa@ukr.net
www.brp.odessa.ua

«BRP-ЦЕНТР ОДЕСА» - офиційний дилер корпорації BRP (Bombardier Recreational Products) в Україні. 
Представляє гідроцикли Sea-Doo; квадроцикли та мотовсюдиходи Can-Am; трицикли Spyder; снігоходи 
Ski-Doo; оригінальну екіпіровку, аксесуари та запчастини BRP.

АВЕРС-АГРО, ООО  /  АВЕРС-АГРО, ТОВ
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 промислового 
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 промыш-
ленного оборудования и сельскохозяйственной техники.

 Специалисты компании - это команда профессионалов способна решать многие задачи и воплощать 
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.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМ ОДЕССА
Украина, 65031, г. Одесса, ул. Киевское шоссе, 27а
Tel./Fax: +38 (048) 703-15-00
E-mail: avtodom@mercedes-benz.od.ua
www.mercedes-benz.od.ua

Компания «Автомобильный Дом Одесса» осуществляет продажу полного модельного ряда новых 
легковых и коммерческих автомобилей Мерседес-Бенц, предоставляет гарантийное и послегарантийное 
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обслуживание в авторизированном сервисном центре, оснащенным самым современным оборудованием 
и специнструментом.

АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ
Украина, 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 24, комн. 504-505
Tel.: (044) 226-30-42
Fax: (044) 278-29-84
E-mail: agrouu@gmail.com
www.auu.org.ua

«АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ» є добровільним громадським об’єднанням, створеним для здійснення 
та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних та інших інтересів 
підприємців та підприємств, сферою діяльності яких є галузь сільського господарства.

Об’єднання сільгосптоваровиробників, яке працює на теренах України понад 45 років - структуроване. 
Має свої відокремлені підрозділи в усіх областях та більшості районів України.

Метою «АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ» є створення сприятливих умов для сільськогосподарських 
підприємств у нарощуванні обсягів виробництва, поліпшенні якості, реалізації продукції та підвищенні 
ефективності господарювання.

АГРО АРЕНА, ООО
Украина, 18008, г. Черкассы, ул. Смелянская, 144/1
Tel.: +38 (0472) 63-59-46, (0800) 307-001, (050) 100-30-01
Fax: +38 (0472) 63-59-46
E-mail: info@agro-arena.com.ua
www.agro-arena.com.ua

Агро решение нового поколения - это комплекс финансовых инструментов и инструментов защиты урожая 
наших клиентов, для получения ими наиболее высоких прибылей и развития их бизнеса. Мы предлагаем:

1.Финансирование аграриев
2.Предоставление товарных кредитов
3.Страхование урожая
4.Закупка урожая по выгодным ценам.
5.Консультационная поддержка.
Продуктовый портфель компании на 2017-2018МГ составляет:
1.Семена кукурузы
2.Семена подсолнечника
3.Семена сои
4.Семена озимого гороха
5.Семена озимой пшеницы
6.Средства защиты растений (СЗР)
7.Микроудобрения
Стратегия компании — это взаимовыгодное партнерство, поддержка аграриев и развитие агробиз-

неса в Украине. Мы предлагаем своим клиентам самые качественные продукты от отечественных 
и мировых лидеров, консультационную поддержку и качественный сервис. Наша цель – обеспечить 
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агрария необходимыми ресурсами и поддержкой.
Контактная информация: телефон горячей линии 0 800 307 001;
Консультационная поддержка: 050 100 30 01
www.agro-arena.com.ua

АГРО ПАРТЕКС, ТОВ 
Украина, 04050, г.Киев, ул. Мельникова 12
Tel.: +38 (044) 391-21-10
E-mail: info@agropartex.com.ua
agropartex.com.ua

- Запчасти для почвообрабатывающей техники Horsch, Gregoire Besson, KUHN, KRONE, REGENT, 
Vaderstad, Lemken, Farmet, Unia, Hatzenbichler, Gaspardo, Quivogne, Knoche, Agrisem.

- Запчасти для Case, Claas, Fendt, Manitou
- Ремонт и сервисное обслуживание грузовых авто и сельхозтехники на собственном СТО
 - Изготовление прицепов для перевозки зерна 
- Переоборудование КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ двигателями DAF, MAN, Mercedes и КПП ZF
- Монтаж и поставка LED освещения для жилых и промышленных объектов, животноводческих ком-

плексов, элеваторов.

- Spare parts for tillage made by Horsch, Gregoire Besson, KUHN, KRONE, REGENT, Vaderstad, Lemken, 
Farmet, Unia, Hatzenbichler, Gaspardo, Quivogne, Knoche, Agrisem.

- Spare parts for Case, Claas, Fendt, Manitou
- Repair and service for trucks, trailors and agriculture machines
- Producing trailors for grain carrying
- Reequiping KAMAZ, MAZ, KrAZ with engines DAF, MAN, Mercedes
 - Full complex of the LED equipment

АГРОФІРМА ГЕРМЕС, ТОВ  
Україна, 84313, м. Краматорськ, Донецька обл., вул. О. Тихого, 10
Tel/Fax: +38 (062) 64-71-254
E-mail: h109@humi-plus.com
www.humi-plus.com

Компанія виробляє добрива та стимулятори росту на основі вермікомпосту. Вони містять гумінові речо-
вини, макро- і мікроелементи, фітогормони, амінокислоти, вітаміни, корисну мікрофлору.

Серії «Гумісол-прима» та «Гумісол-плюс» для 12 видів с.-г. культур: зернових, олійних, кукурудзи, овочевих 
тощо, стимульовані мікроелементами у добре засвоюваній рослинами формі.

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 продукції Сертифіковані Органік Стандарт згідно Стандарту з виробництва допоміжних 

речовин, що можуть використовуватись в органічному сільському господарстві та переробці (з урахуванням 
вимог Стандарту, що еквівалентний Постановам ЄС 834/2007 та 889/2008)
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Hermes Agri-Company Ltd
10, O. Tykhoho St. , Kramatorsk, Donetsk region,  Ukraine, 84313
Fax: +38 (06264) 7-12-54, 5-93-30
Tel.: (06264) 5-33-98,1-93-20

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.

АЛЬТЕМ ІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Украина, 69037, г. Запорожье, 
ул. Независимой Украины, д. 41, оф. 414
Tel.: +38 (061) 214-23-39, +38 (061) 221-06-11
E-mail: manager@altem-eng.com.ua
altem-eng.prom.ua

ТОВ «АЛЬТЕМ ІНЖИНІРИНГ» - український виробник систем автоматизації, систем обігріву промислового 
обладнання та технологічних трубопроводів будь-якої складності, кліматичних шаф, а також антивандальних 
шаф для установки обладнання. 

Ми пропонуємо системи автоматизації теплиць, поливних установок, насосних станцій, зерносховищ та 
інших об’єктів агросектору під ключ. Усі проекти виконуються на базі інтеграційного контролера WebHMI 
вітчизняного виробництва. На стенді буде представлений діючий макет Smart-теплиці з системою керування 
та моніторингу.

Наша компанія має власний механічний цех, де випускаються деталі та вироби до сільгосптехніки. Наші 
конструктори можуть розробити проект для виробництва нестандартного обладнання і виробів за Вашими 
вимогами. Ми готові зробити продукцію як за кресленнями замовника, так і за технічним завданням.

АРТ ПОРТ, ООО
Украина, 54017, г. Николаев, ул. Дунаева, 33
Tel.: +38 (048) 709-11-79,  Fax: +38 (051) 267-00-97
E-mail: Sv.artyom@gmail.com
www.artport.pro

Программный комплекс «Арт:Порт» для транспортного бизнеса. «Арт:Зерновой терминал», «Арт:ЖД 
Логистика». Комплексная автоматизация управления и учёта для железнодорожного, автомобильного 
и морского транспорта, портов и стивидорных компаний, элеваторов и зерновых терминалов, морских 
агентов и экспедиторов. Программы собственной разработки, внедрения более чем у 1500 клиентов по 
всей Украине в различных отраслях.
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Програмний комплекс «Арт:Порт» для зернового і транспортного бізнесу. «Арт:Зерновий термінал», 
«Арт:Залізнична логістика». Комплексна автоматизація управління і обліку для залізничного, автомобіль-
ного і морського транспорту, портів і стивідорних компаній, елеваторів і зернових терміналів, морських 
агентів і експедиторів. Програми власної розробки, впровадження більш ніж в 1500 клієнтів по всій Україні 
в різних галузях.

АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
Україна, 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II (Патріса Лумумби), 21, оф.417 
Tel.: +38 (044) 501-78-73, +38 (044) 228-48-19
E-mail: farmasuk1@ukr.net
www.farmer.co.ua

Громадська організація, яка об’єднує фермерів України та власників особистих селянських господарств, 
захищає їх інтереси, відстоює права та свободи перед державними органами влади, надає юридичну та 
правову допомогу. Має в своїй структурі 24 обласних, понад 400 районних та біля 8 тисяч сільських осередків.

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
aeromeh.com.ua

ООО НПП «Аэромех» является разработчиком и производителем зерноочистительного оборудования. 
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 пе-
реход с культуры на культуру, широкий модельный ряд (от 4 до 150 тонн в час) позволяют удовлетворять 
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 на-
лаштуванні, 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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ВІДІ ПАЛЬМІРА, ТОВ  /  ВИДИ ПАЛЬМИРА, ООО 
Україна, 65005, м. Одеса
Tel.: +38 (048) 734-45-45
Fax: +38 (048) 734-45-06
www.toyota-odessa.com

Тойота Центр Одеса «ВіДі Пальміра» має чимало конкурентних переваг. У зручному автосалоні пред-
ставлений практично весь модельний ряд TOYOTA, що офіційно імпортується в Україну. Кваліфіковані 
консультанти із задоволенням розкажуть про всі характеристики і особливі риси авто і запропонують 
перевірити поведінку авто на дорозі, провівши тест-драйв моделі.

На станції технічного обслуговування, щоб уникнути створення черг, було встановлено 7 підйомників і 
створено 8 сервісних постів.

Відмінний післяпродажний сервіс, фірмова СТО, що відповідає всім стандартам якості TOYOTA, фахівці, 
які поставляться до авто з особливою турботою, - все це чекає клієнтів Тойота Центр Одеса «ВіДі Пальміра».

Тойота Центр Одесса «ВиДи Пальмира» имеет немало конкурентных преимуществ. В удобном авто-
салоне представлен практически весь модельный ряд TOYOTA, официально импортируемый в Украину. 
Квалифицированные консультанты с удовольствием расскажут о всех характеристиках и особых чертах 
авто и предложат проверить поведение авто на дороге, проведя тест-драйв модели.

На станции технического обслуживания во избежание создания очередей, было установлено 7 подъ-
емников и создано 8 сервисных постов. 

Отличный послепродажный сервис, фирменная СТО, соответствующее всем стандартам качества 
TOYOTA, специалисты, которые отнесутся к авто с особой заботой, - все это ждет клиентов Тойота Центр 
Одесса «ВиДи Пальмира».

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Україна, 65021, м. Одеса, 
вул.. Ніжинська, буд. 3, офіс 501
Tel.: +38 (067) 557-15-28
Tel./Fax: +38 (048) 7777-383
Email: agro@te.net.ua
Uwfc.org.ua

Громадська організація «Всеукраїнська Рада :Жінок-Фермерів» (далі – ГО ВРЖФ) - недержавна, не-
політична, некомерційна організація, що створена на основі спільних інтересів її членів і покликана сприяти 
успішному вирішенню проблем життєдіяльності жінок-фермерів та їх родин в умовах ринкової економіки. 
ГО ВРЖФ об’єднує жінок-фермерів, жінок-членів фермерських сімей, жінок – науковців, інших жінок, що 
займаються підприємницькою сільськогосподарською діяльністю та пов’язані з нею професіонально – 
консультативно–науковими та іншими інтересами.

Рік створення - 25 травня 1998 р. 
Місія: Бережемо родину, годуємо Україну. 
Девіз: МИ ВАРТІ ТОГО, ЩОБ БУТИ ПОЧУТИМИ!
Бачення: стати впливовою організацією, завдяки якій жінки-фермери мають глобальну роль у розбудові 

громадянського суспільства, добробуту громад та продовольчої безпеки.
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Мета: Активізація інтелектуально - творчих можливостей сільських жінок в сприянні розвитку фермерства 
в Україні та створення умов для задоволення і захисту економічних, творчих, соціальних та інших спільних 
інтересів своїх членів. 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ, ТОВ  
ВСЕУКРАИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ, ООО  

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 рослинни-
цької галузі і тенденцій ринку та високій наукоємності як селекційного процесу, так і процесу насінництва.

Оперативне розмноження нових гібридів з високим адаптивним потенціалом здійснюється при без-
посередньому контролі селекціонерів без залучення посередників, що забезпечує повне збереження 
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 селек-
ционного процесса, так и процесса семеноводства. 

Оперативное размножение новых гибридов с высоким адаптивным потенциалом осуществляется при 
непосредственном контроле селекционеров без привлечения посредников, обеспечивает полное сохра-
нение 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.

ГИПРОПРОМ СТРОЙ  /  ГИПРОПРОМ БУД
Украина, 69000, г. Запорожье, 
ул. Козачья 35
Tel.: +38 (096) 509-5010
Fax: +38 (066) 462-4546
Email: gipropromstroy@gmail.com
gipgps.com.ua

ООО «Группа институтов по проектированию «ГИПРОПРОМ Строй» выполняет проектирование любой 
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сложности и инжиниринговые услуги объектов металлургии, энергетики, строительства, инженерных сетей, 
во всех сферах производства с гарантией высококачественных работ.

Предоставляем комплексное решение для достижения максимально продуктивного результата в 
кратчайшие сроки.

ТОВ «Група інститутів з проектування «ГІПРОПРОМ Буд» виконує проектування будь-якої складності 
і інжинірингові послуги об’єктів металургії, енергетики, будівництва, інженерних мереж, у всіх сферах 
виробництва з гарантією високоякісних робіт.

Надаємо комплексне рішення для досягнення максимально продуктивного результату в найкоротші 
терміни.

The limited liability company «GIP» Girpoprom Stroy «offers design of any complexity in the fields of metallurgy, 
energetics, construction, and engineering grids in all spheres of production with the guarantee of high-quality work.

ГРАН, НАСІННЄВА КОМПАНІЯ 
Україна, 03127, Київ, 
пр-т 40-річчя Жовтня,93 
Tel.: +38 (098) 624-33-16
Fax: +38 (044) 360-15-62
E-mail: grannvf3@gmail.com
http://nvfgran.com.ua

Насіннєва Компанія «Гран» була створена у 1998 році, як об’єднання селекціонерів – генетиків, провідних 
науково-дослідних установ України. Поставивши за мету задовольнити найвибагливішого споживача – ми 
створили унікальні, високоврожайні гібриди, які користуються великою популярністю на ринку.

 Наш девіз – дотримання високих стандартів якості на кожному етапі роботи, від загортання насіння в 
землю, до доставки його у Ваші дбайливі руки .

 За час роботи, нами створено та успішно введено у Державний реєстр України: -3 гібриди кукурудзи та 
ріпаку; - 2 гібриди соняшнику та цукрового буряку.

 Гордістю компанії є високоврожайні, адаптивні гібриди соняшнику - стійкі до гербіцидів, що містять три-
бенурон-метил: ТОЛЕДО та БАРСА ( 50 грам ), НЕО (25 грам), та гібрид ОСМАН, який стійкий до гербіцидів 
групи імідазолінів, і знаходиться на державному сортовипробуванні з 2016 року. 

 Дані гібриди за роки внутрішнього випробування показали високий потенціал врожайності, олійності, 
посухостійкості та стійкості до хвороб.

 Вирощуючи насіння на власних – екологічних полях, в різних областях України, ми досягаємо надзви-
чайної пристосованості гібридів до різних агрокліматичних зон. Запорукою високої якості нашого насіння є 
застосування оригінальних препаратів та сучасного обладнання, на заводі Fullseeds, для обробки насіння.

 Наша команда селекціонерів , менеджерів та логістів забезпечить вас повним сервісом: - запропонує 
вам кваліфіковану консультацію, щодо вибору та вирощування культур, дасть рекомендації по захисту 
рослин, подбає, що б ви за оптимальних витрат отримали високий врожай, а наші логісти швидко та зручно 
доставлять насіння.
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ГРУПА КОМПАНІЙ ЯРИЛО, ТОВ
GROUP OF COMPANIES YARYLO, LLC, LTD

Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари
вул.Черняховського 23 Б, кв. 266, а/с 129
Tel.: +38 (044) 360-25-04
E-mail: apk1anna@gmail.com
www.ярило.укр

«Група компаній «Ярило» – це українська науково-виробнича компанія спрямована на розвиток рослин-
ництва – однієї з провідних галузей аграрного сектору України. Тут працюють досвідчені висококваліфіковані 
фахівці аграрної сфери – доктори та кандидати наук. Спеціалізується на розробці, вивченні та впровадженні 
у виробництво добрив та інших активних речовин, що призводять до підвищення рентабельності Вашого 
агробізнесу.

Постійні дослідження, вдосконалення та модернізація технологічних процесів при тісній співпраці з 
науковими установами дозволили створити комплекс високоефективних добрив «ЯРИЛО» ТМ.

«Группа компаний «Ярило» - это украинская научно-производственная компания направлена на разви-
тие растениеводства - одной из ведущих отраслей аграрного сектора Украины. Здесь работают опытные 
высококвалифицированные специалисты аграрной сферы - доктора и кандидаты наук. Специализируется 
на разработке, изучении и внедрении в производство удобрений и других активных веществ, приводят к 
повышению рентабельности Вашего агробизнеса.

Постоянные исследования, совершенствование и модернизация технологических процессов при тесном 
сотрудничестве с научными учреждениями позволили создать комплекс высокоэффективных удобрений 
«Ярило» ТМ.

ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ПАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАИНЫ

Україна, 65014, м. Одеса, 
вул.Базарна, 17, 
Tel./Fax: +38 (048) 729-75-00
www.oschadbank.ua

АТ «Ощадбанк» – це універсальна державна банківська установа, одна з найбільших та найавтори-
тетніших в Україні. 

Ощадбанк активно працює практично в усіх секторах українського фінансового ринку, обслуговує клієнтів 
– фізичних осіб, клієнтів преміум-сегменту, представників мікро-, малого та середнього бізнесу, а також 
корпоративних клієнтів. Для мільйонів українців Ощадбанк сьогодні – символ стабільності та надійності, 
адже це єдиний в Україні банк, що має законодавчо закріплену державну гарантію повного збереження 
клієнтських заощаджень.
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ЖИВОРОСТ, ТМ
Україна, с. Євецько-Миколаївка, 
Вул. Лебедя, 18
Tel.: +38 (068) 85-44-665
Email: givorost@gmail.com
Zhivorost.com.ua

Виробництво біогумусу та регуляторів росту рослин «ЖИВОРОСТ» за допомогою вермикультури чер-
воного каліфорнійського черв’яка і власної технології.

ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ, ООО*
ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ, ТОВ*

Украина, 69006, г.Запорожье, ул. Северное шоссе 4, кв.
Tel./Fax: +38 (061) 222-55-90

Email: Krankomplekt.zavod@gmail.com
krankomplekt.com

Проектирование, изготовление, модернизация и монтаж грузоподъемного и электрооборудования. 
Козловые, мостовые краны, кран-балки, траверсы, захваты, кабины, шкивы, колеса. Радиоуправление 
кранами, частотный, тиристорный, релейно-контакторный электропривод.

Услуги по разработке проектной документации, монтажу, реконструкции, капитальному ремонту и наладке 
грузоподъемных кранов и промышленных машин.

Проектування, виготовлення, модернізація і монтаж вантажопідйомного та електрообладнання. Козлові, 
мостові крани, кран-балки, траверси, захвати, кабіни, шківи, колеса. Радіоуправління кранами, частотний, 
тиристорний, релейно-контактакторний електропривод. 

Послуги з розробки проектної документації, монтажу, реконструкції, капітального ремонту та налагодження 
вантажопідіймальних кранів і промислових машин.

Today among all achievements of our company we can mark manufacturing of the following equipment:
double- and single-girder overhead cranes, gantry cranes, jib cranes, mechanical equipment;
control panels with variable-frequency drives;
remote control systems;
power factor adjustment systems;
analogues of legacy crane control panels KS, TSD, DT, DTA and others, which are equipped with modern 

contactors and microprocessor control;
cable reels;
crane overload limiter with automatic work data logging.
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ЗАВОД ФАДЕЕВ АГРО, ООО / ЗАВОД ФАДЄЄВ АГРО, ТОВ
Украина, 61039, г.Харьков, ул. Исполкомовская, 32
Tel. +38 (057) 780-91-13
Email: fadeevagro@ukr.net

Нетравмирующая пофракционная технология подготовки семян позволяет из семенного материала 
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.
ООО «Завод «Фадеев Агро» 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.

Нетравмуюча пофракційна технологія підготовки насіння дозволяє з насінневого матеріалу виділити на-
сіння високих посівних і врожайних якостей, істотно підвищити врожайність при збереженні родючості грунту.

Технологія заснована на принципах:
- не допущеня макро і мікро травмування насіння на всіх етапах обробки;
- калібрування насіння враховує його виповненість, насіння калібрується за об’ємом;
- сепарація насіння за щільністю виконується виключно пофракційно;
- передпосівна обробка насіння включає роздільне нанесення препаратів для захисту від хвороб і 

шкідників, а також нанесення мікробних препаратів.
ТОВ «Завод «Фадєєв Агро» розробляє, виготовляє і постачає як комплекси повного циклу обробки, так і 

автономні модулі очищення насіння після комбайна, калібрування насіння, сепарації насіння за щільністю, 
передпосівної обробки, які розміщуються окремо, що дозволяє по-перше, встановлювати їх не залежно 
від загального комплексу, а по друге легше проводити їх очищення при зміні культури або репродукції.

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. 
Factory Fadeev Agro 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.
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ЗНАМАГРО, ТОВ  /  ЗНАМАГРО, ООО
Україна, 02001, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 23, оф.630
Tel./Fax: +38 (044) 494-39-12
Email: znamagro@ukr.net
Znamagro.com.ua

Основним видом діяльності компанії ТОВ «Знамагро» є реалізація професійних добрив Європейського 
виробництва та впровадження їх у сучасні системи живлення сільськогосподарських культур.

Основным видом деятельности компании ООО «Знамагро» есть реализация профессиональных 
удобрений Европейского производства и внедрение их в современные системы питания сельскохозяй-
ственных культур.

ИНВЕСТАГРОКАПИТАЛ
Украина, 50048, г. Кривой Рог, ул.Транспортная, 1
Tel.: +38 (067) 543-59-14, +38 (067) 553-98-28
Email: maria@investagrokapital.com
www.investagrokapital.com

Производство, реализация и експорт продукции: подсолнечное масло; жмых подсолнечный; топливные 
брикеты из биомассы.

Iнновацiйне товариство IНВЕП, ТОВ
Україна, 76028, м. Івано-Франківськ 
Вул. Гетьмана Мазепи, 179
Tel.: +38 (0342) 75-31-41
E-mail: It.invep@gmail.com
www. www.zhivitzya.com

Виробництво хімічних реагентів:
- Для сільського господарства – ОМД «Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію», «Хелат-Бор, Мідь», «Хелат-Цинк»;
- Для нафтогазової промисловості -КССБ, ФХЛС, ГІПАН, Піногасник МАС-200С;
- Для екології та енергозбереження – адсорбент СКАВПОЛ та утеплювач ПІНОІЗОЛ.
 Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію – ефективний стимулятор росту рослин з мікроелементами в халатній 

формі, забезпечує приріст врожаю – до 30 %, поліпшує якість збіжжя.
Production of chemical reagents:
- For agriculture - OMF «Fertilizer Zhivitzya Potassium Humate», «Chelat-Bor, Copper», «Helat-Zinc»;
- For the oil and gas industry - KSSB, FHLS, HIPAN, Antifoaming agent MAS-200S;
- For ecology and energy saving - adsorbent SKAVPOL and heater PINOIZOL.
 Fertilizer Fertilizer Zhivitzya Potassium Humate - an effective stimulant for plant growth with trace elements in 

a chelated forms, provides an increase in yield of up to 30%, improves the quality of the corn.
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ІННОВАЦІЙНО ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ
Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 94
Tel.: +38 (044) 451-87-42
Email: office@xcs.com.ua
impulse112.com

Компанія «Інноваційно Технічні Рішення» є українським виробником обладнання і програмного забезпе-
чення для автоматизації. «Інноваційно Технічні Рішення» пропонують рішення для автоматизації роботи 
пташників, свинарників, корівників, елеваторів, сушарок та інших об’єктів і процесів в агропромисловому 
секторі. Компанія має можливість впровадження рішень власними силами, підтримку у впровадженні 
системними інтеграторами або силами власного персоналу замовника, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.

ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  /  IRRIGATION SYSTEM LTD
Украина, 03035, г. Киев, ул. Соломенская, 1
Тел.: +38 (044) 490-95-49
Факс: +38 (044) 490-95-44
E-mail: info@igim.com.ua
www.igim.com.ua

Обладнання для зрошення та водопостачання: 
- Шлангобарабанні дощувальні установки IRTEC (Італія). 
- Поворотні та кругові дощувальні установки LINDSAY. 
- Дизельні мотопомпи IRTEC (Італія).
- Насосне обладнання.
Підбір та продаж обладнання для краплинного зрошення:
- Поливний трубопровід 5 – 45mil.
- Гнучкий трубопровід LFT 3 – 6”.
- Дискові, піщано-гравійні, фільтри.
- Запірна арматура, та фітинги.

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, соняшнику, 
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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

КНЯЖА АВИЛА, ООО  /  КНЯЖА АВІЛА, ТОВ
Украина, 07451, Киевская область, Броварской р-н, ул.Механизаторов, 3
Tel./Fax: +38 (04594) 7-44-48
Email: kormoceh@gmail.com
www.kormoceh.kiev.ua

ТОВ «Княжа Авіла» працює на ринку України з 2003 року. За цей час ми освоїли виробництво обладнання 
для сільського господарства та комбікормової промисловості. Це, насамперед, млини-змішувачі з пневма-
тичною подачею для переробки зернових культур в якісний комбікорм для відгодівлі великої рогатої худоби, 
свиней,кролів, птиці, риби та інших тварин. Крім цього ми виробляємо дробарки, змішувачі, транспортери 
шнекові та стрічкові, норії, вагові дозатори, годівниці та інше.

OOO «Княжа Авила» работает на рынке Украины с 2003года. За это время мы освоили производство 
оборудования для сельского хозяйства и комбикормовой промышленности. Это, прежде всего, смешива-
ющие мельницы с пневматической подачей для переработки зерновых культур в качественный комбикорм 
для откорма большого рогатого скота, свиней, кролей, птицы, рыбы и других животных. Кроме этого мы 
изготавливаем дробилки, смесители, транспортеры шнековые и ленточные, нории, весовые дозаторы, 
кормушки и др.

Knyazha Avila Ltd. has worked in Ukraine since 2003. During this time we mastered the production of equipment 
for agriculture and feed industry. First of all, mills, mixers with pneumatic for feed Grain processing to high-quality 
feed for fattening cattle, pigs, rabbits, poultry, fish and other animals. In addition, we manufacture crushers, mixers, 
conveyors, elevators and more.

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;
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лакокрасочная продукция;
садово-огородный инвентарь;
строительные и отделочные материалы;
электроды;
инструменты;
абразивы;
хозяйственные товары;
бытовая химия и многое другое.

КРИВОРОЖСКИЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ НАДСТРОЕК 
КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ НАДБУДОВ

Украина, 50055, г. Кривой Рог, ул. Акционерная, 9
Tel.: +38 (068) 909-00-77, +38 (067) 620-33-77, +380 (50) 077-77-23
Email: kzan@i.ua
kzan.com.ua

Если Вы хотите приобрести новый стальной кузов - «зерновоз», кузов для перевозки сельскохозяйствен-
ной продукции, а главное - надежный и долговечный стальной кузов, обращайтесь в Криворожский завод 
автомобильных надстроек! Кзан - это предприятие с квалифицированными кадрами с большим опытом 
работы! Мы станем надежным партнером в Вашем бизнесе!

Якщо Ви бажаєте придбати новий сталевий кузов - «зерновоз», кузов для перевезення сільськогоспо-
дарської продукції, а головне - надійний і довговічний сталевий кузов, звертайтеся в Криворізький завод 
автомобільних надбудов! КЗАН - це підприємство з кваліфікованими кадрами з великим досвідом роботи! 
Ми станемо надійним партнером у Вашому бізнесі!

If You want to purchase a new steel body «the grain», a body for transportation of agricultural products, and most 
importantly - reliable and durable steel body, please contact the Kryvyi Rih plant of automobile add-ons! KZAN, is 
a company with qualified personnel with great experience! We will become your reliable partner in Your business!

ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА  /  ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНСТ УКРАИНА
Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68
Tel.: +38 (044) 393-74-26
Fax: +38 (044) 393-74-29
Email: Evgeniy.Eliseev@lukoil.com
http://llu.lukoil.com/ru

Підприємство реалізує наступні групи мастил:
Базові та індустріальні без присадок, фактично вживані не в промисловості, а в якості сировини для 

виробництва олив, мастил, присадок, та ін. Ці оливи мають високий попит за кордоном. Промислові - для 
використання в будь-яких галузях промисловості (гідравлічні, редукторні, турбінні, компресорні, трансфор-
маторні мастила, а також СОЖ). Транспортні - для вантажних автомобілів, автобусів, сільськогосподарської 
і спеціальної техніки. Мастила для легкового автотранспорту – моторні і трансмісійні.
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МАЇС, НВФГ  /  МАИС, НПФХ
Україна, 52502, м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 
вул. Музейна, 11
Tel./ Fax: +38 (05663) 2-22-15
E-mail: mais@maize.com.ua, mais@mais-seeds.com
http://mais-seeds.com

Компанія МАЇС – розробник 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 досліджень, виробництва наукоємної власної продукції та просування 
конкурентних селекційних розробок на насіннєві ринки. Поєднання світових досягнень у виробництві на-
сіння 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.

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 при-
обрел 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 стандартами 

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;



39

- 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.

МЕГАФОРС, НПФ ООО  /  МЕГАФОРС, НВФ ТОВ
Украина, 49000, г. Днепр. ул. Сечевых Стрельцов, 43
Tel.: +38 (056) 374-28-41, +38 (067) 634-61-89
Fax: +38 (056) 233-74-70
Email: mascart@megaforce.net.ua
megaforce.net.ua

Фирма специализируется на производстве противоизносных добавок (присадок) в масла и пластичные 
смазки, под ТМ МЕГАФОРС, которые предназначены для промышленного оборудования, всех видов 
транспорта и с/хозяйственных машин. При использовании МЕГАФОРСа на трущихся поверхностях об-
разуется противоизносная плёнка (слой) углеродо-металлкерамики, благодаря которой ресурс узлов и 
агрегатов увеличивается в 2-3 раза.

 К наиболее уязвимым узлам тракторов относятся коробки передач и другие узлы трансмиссий, где 
под воздействием больших нагрузок разрушаются подшипники и, как следствие, выходят со строя валы 
и шестерни. Использование МЕГАФОРСа исключает выход со строя подшипников, следовательно, и 
трансмиссий в целом.

 МЕГАФОРС эффективен не только в трансмиссиях, но и в двигателях, и в гидросистемах тракторов и 
комбайнов. Эффективен он также в навесном и прицепном оборудовании.

МОНИТОРИНГ-ПЛЮС, ООО*  /  МОНИТОРИНГ-ПЛЮС, ТОВ*
Украина, 65029, г. Одесса, ул. Княжеская, 24
Tel.: +38 (048) 728-38-16, +38 (067) 635-14-13
Email: sale@gps-plus.com.ua
https://gps-plus.com.ua/

GPS мониторинг подвижных объектов.
GPS мониторинг в сельском хозяйстве, контроль топлива, контроль полевых работ. Возможность 

создания уведомлений о сливах и заправках.
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GPS моніторинг р
ухливих об’єктів.
GPS моніторинг в сільському господарстві, контроль палива, контроль польових робіт. Можливість 

створення повідомлення про сливи і заправки.

GPS monitoring of moving objects.
GPS monitoring in agriculture, fuel control, fieldwork control. 
Ability to create notices of plums and refueling.

НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ 
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ

Украина, 54001, г. Николаев, 
Автомобильная 1 а (район Казарского)
Tel.: +38 (097) 315-63-94
Fax: +38 (0512) 56-15-33
Email: nasinnevabaza@gmail.com
nasinnevabaza.com

Мы 30 лет занимаемся семеноводством и научно – исследовательской работой.
Мы являемся владельцами свидетельств об авторстве и патентов на сорта и гибриды подсолнечника: 

Дозор, Кардинал, Мир, Люкс, льна Версаль, ячменя Патриций, разработчики и владельцы ТУ на органо – 
минеральное удобрение с фунгицидным действием.

Селекция и ведение работ по первичному семеноводству. Подсолнечник – создание классических, 
гранстароустойчивых и евролайтингустойчивых гибридов.

Сахарная свекла – создание раундапоустойчивых гибридов.

Ми 30 років займаємося насінництвом і науково - дослідницькою роботою.
Ми є власниками свідоцтв про авторство і патентів на сорти і гібриди соняшнику: Дозор, Кардинал, 

Мир, Люкс, льону Версаль, ячменю Патриций, розробники і власники ТУ на органо - мінеральне добриво 
з фунгіцидною дією.

Селекція і ведення робіт з первинного насінництва. Соняшник - створення класичних, гранстаростійких 
і евролайтінстійких гібридів.

Цукрові буряки - створення раундапоустойчівих гібридів.

We have been engaged in seed production and scientific research for 30 years.
We are the owners of certificates of authorship and patents for varieties and hybrids of sunflower: Dozor, 

Cardinal, Mir, Lux, flax Versailles, barley Patricia, developers and owners of specifications for organo-mineral 
fertilizer with fungicidal action.

Selection and work on primary seed production. Sunflower - the creation of classical, grasstauroustoychivyh 
and Euro-tailing hybrids.

Sugar beet - the creation of a round of resistant varieties.
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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.

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 организаций, 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 биотоплива; 
Технологий питания, ресторанно-отельного и туристического бизнеса; Технологии пищевых продуктов, 
парфюмерно-косметических средств, экспертизы и товароведения; Технологии вина и нанобиотехно-
логий; Энергоменеджмента, технологического оборудования и технического дизайна; Автоматизации, 
мехатроники и робототехники; Экономики, бизнеса и контроля; Менеджмента, маркетинга 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 администри-
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рование; Маркетинг; Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; Экология; Компьютерные 
науки и информационные технологии; Компьютерная инженерия; Прикладная механика; Отраслевое 
машиностроение; Электроэнергетика, электротехника и электромеханика; Энергетическое машиностро-
ение; 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 неза-
висимого 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 продолжительности 
(29-, 19-, 12-недельных) готовит абитуриентов к внешнему тестированию и к обучению в ОНАПТ.

ОДЕССКИЙ КАРАВАЙ, ООО
ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ, ТОВ

Украина, 65078, г. Одесса, 
ул. Генерала Петрова, 14
Tel.: +38 (048) 728-59-20
Fax: +38 (048) 728-59-68
Email: monakhova.me@lauffer.ua
www.bulkin.ua

ООО«ОДЕССКИЙ КАРАВАЙ» ― один из самых крупных промышленных производителей хлебобулочной 
продукции в Украине, производственная мощность которого позволяет выпускать до 220 тонн продукции 
в сутки. В состав предприятия входят 4 производственные площадки, расположенные в г. Одессе, г. 
Белгород-Днестровском и г. Подольске. «Одесский каравай» является стратегическим предприятием в 
области, обеспечивает более половины производства хлеба в регионе, предоставляет широкий ассортимент 
хлебобулочных изделий, имеет собственную развитую сеть по его реализации, предоставляет рабочие 
места тысячам жителей, несет социальную нагрузку по обеспечению незащищенных слоев населения.

Продукция компании неоднократно была признана лучшей как покупателями, так и профессионалами 
и удостоена многих наград на международных конкурсах.

ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» - один з найбільших промислових виробників хлібобулочної продукції в 
Україні, виробнича потужність якого дозволяє випускати до 220 тон продукції на добу. До складу підприєм-
ства входять 4 виробничі потужності, розташовані в Одесі, м. Білгород-Дністровському та м. Подільському. 
«Одеський коровай» є стратегічним підприємством в області, забезпечує більше половини виробництва 
хліба в регіоні, надає широкий асортимент хлібобулочних виробів, має власну розвинену мережу по його 
реалізації, надає робочі місця тисячам жителів, несе соціальне навантаження щодо забезпечення неза-
хищених верств населення.

Продукція компанії неодноразово була визнана кращою як покупцями, так і професіоналами і удостоєна 
багатьох нагород на міжнародних конкурсах.
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ОТП БАНК, АО   /  ОТП БАНК, АТ
Украина, 01601, г. Киев, ул. Жилянская, 43
Tel.: +38 (044) 490-05-00
www.otpbank.com.ua

Публичное акционерное общество «ОТП Банк» – один из крупнейших отечественных банков, признанный 
лидер финансового сектора Украины. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую 
репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям 
сервисы европейского качества. 

Стопроцентный собственник банка – венгерский OTP Bank Plc. – крупнейший банк среди финансовых 
учреждений Венгрии, лидер венгерского банковского рынка с рыночной долей почти 25%. 

На сегодня международная группа ОТР Group, как ключевой игрок рынка Венгрии и Центральной и 
Восточной Европы, предлагает высококачественные финансовые решения для обеспечения потребностей 
более 12,5 млн клиентов в 9-ти странах, которые обслуживаются через банковские отделения и филиалы 
дочерних компаний, АТМ и точки продаж, развитую партнерскую сеть и средствами электронного банкинга.

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» – один з найбільших вітчизняних банків, визнаний лідер 
фінансового сектора України. На українському ринку він представлений з 1998 року, має стійку репутацію 
соціально відповідальної, надійної і стабільної структури, що пропонує споживачам сервіси європейської 
якості. Стовідсотковий власник банку – угорський OTP Bank Plc. – найбільший банк серед фінансових установ 
Угорщини, лідер угорського банківського ринку з ринковою часткою майже 25%. На сьогодні міжнародна група 
ОТР Group, як ключовий гравець ринку Угорщини та Центральної і Східної Європи, пропонує високоякісні 
фінансові рішення для забезпечення потреб понад 12,5 млн клієнтів у 9-ти країнах, які обслуговуються 
через банківські відділення і філії дочірніх компаній, АТМ і точки продажів, розвинену партнерську мережу 
та засобами електронного банкінгу.

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

ПАО «АБ «РАДАБАНК» - это универсальный коммерческий банк, предоставляющий полный комплекс 
финансовых решений, продуктов и услуг корпоративным клиентам, предпринимателям среднего и малого 
бизнеса и частным лицам. Банк обладает солидным практическим опытом, устойчивым финансовым 
положением, современной технологической базой и высококвалифицированной командой.

Банк предлагает широкий выбор депозитных и кредитных программ, как для юридических, так и для 
физических лиц. А также разнообразные карточные продукты и другие банковские услуги, и сервисы.

 За время работы ПАО «АБ «РАДАБАНК» зарекомендовал себя как один из самых надежных банков 
Украины. Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 
заёмщика на уровне uaА+ инвестиционной категории с прогнозом «стабильный». Банк является участником 
Фонда гарантирования вкладов физических лиц и действует на основании лицензии НБУ №166 от 14.11.11 г.
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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 поштово-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 бе-
резня 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 Райф-
файзен Банку Аваль через загальнонаціональну мережу, до якої входять бiльш 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 577 outlets located in big cities, provincial and community centers throughout Ukraine.

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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РОДОНИТ, ЧП
Украина, г.Киев, ул. Елизаветы Чавдар,1, офис 8
Tel./Fax: +38 (044) 502-31-56
Email: reklama@rodonit.co.ua
www.rodonit.ua

Компания «Родонит» — поставщик натуральных продуктов и инновационных технологий для сельского 
хозяйства.

Компания сосредоточена на поставка в Украину гуматов, стимуляторов и регуляторов роста, органо-ми-
неральных удобрений, средств защиты растений и является разработчиков антистрессовых технологий 
возделывания культур, ресурсосберегающей технологии «Три-Э. Экологично. Экономично. Эффективно», 
инновационной разработки «Проект «ЭКО-ПОЛЕ» и многих других решений для современного растени-
еводства. Также компания является победителем в номинации «Лучший экологический бизнес Украины 
– 2014». За 20 лет работы на аграрном рынке страны уникальные продукты компании «Родонит» заслужили 
авторитетную репутацию и широко используются сельхозпроизводителями Украины.

РОСТ ОК, ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАКОПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
РОСТ ОК, ВИРОБНИЧО-НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ

Украина, 65091, г. Одесса, ул. Комитетская, д. 14
Tel.: +38 (097) 368-24-41
Fax: +38 (0482) 34-61-32
Email: office@rost-ok.com
www.rost-ok.com

Производитель удобрений органо-минеральных ГУМАТ КАЛИЯ «РОСТ ОК»ТМ. Уникальные сбаланси-
рованные комплексы, органический стимулятор роста и антистрессант для правильного развития растений 
и высокого урожая. Основная ценность препаратов – входящее в его состав органические соединения 
гуминовых кислот природного происхождения с сильными питательными, антистрессовыми, адаптогенными 
и стимулирующими свойствами.

Уникальность препаратов состоит в том, чтобы не допустить снижения урожая с/х и других культур. 
Созданный самой природой и обогащенный, с учетом последних тенденций, он естественно восстребован 
каждой культурой.

Мы не стоим на месте. Постоянное совершенствование технологии производства. Мы прислушиваемся 
к нашим Клиентам.

Виробник добрив органо-мінеральних ГУМАТ КАЛІЯ «РОСТ ОК»ТМ. 
Унікальні збалансовані комплекси, органічний стимулятор росту та антистресант для правильного 

розвитку рослин та високого врожаю. Основна цінність препаратів – складова органічних сполук гумінових 
кислот природнього походження з сильними поживними, антистресовими, адаптогенними та стимулюючими 
властивостями.

Унікальність препаратів полягає в тому, щоб не допускати зниження урожаю с/г та інших культур. 
Створений самою природою і збагачений, з урахуванням останніх тенденцій, він звичайно необхідний для 
кожної культури.
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Ми не стоїмо на місті. Постійне вдосконалення технології виробництва. Ми прислуховуємося до нашим 
Клієнтів.

Producer of organic and mineral fertilizers GUMAT KALIYA «ROST OK» TM. Unique balanced complexes, 
organic growth stimulator and antistressant for the proper development of plants and high yields. The main value 
of fertilizers - the organic compounds of humic acids of natural origin with strong nutritional, antistress, adaptogenic 
and stimulating properties.

The uniqueness of the fertilizers is to prevent a decrease in the crop of agricultural crops and other crops. 
Created by nature and enriched with the latest trends, it is naturally sought after by every culture.

We do not stand still. Continuous improvement of production technology. We listen to our Clients.

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 по-
тенціал 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 середовища та багато інших 
властивостей. Урожайність гібридів, створених в ТОВ НВКФ «Селекта», даними Державного сортовипро-
бування 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 семе-
новодства, 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 гибридов, 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 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

Украина, 65036, г. Одесса, 
ул. Овидиопольская дорога, 3
Tel.: +38 (048) 789-54-27
Fax: +38 (048) 789-52-89
Email: sgi-uaan@ukr.net
http://sgi.in.ua

Селекционно-генетический институт является ведущим учреждением Украины в области селекции 
и семеноводства сельскохозяйственных культур. Основным видом деятельности института является 
обеспечение реализации государственной политики для решения важнейших задач в области селекции, 
семеноводства сельскохозяйственных культур, создание и внедрение в аграрное производство сортов и 
гибридов зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, осуществление образовательной дея-
тельности третьего уровня высшего образования. Сорта и гибриды Селекционно-генетического института 
получили широкое распространение во всех областях Украины, где занимают львиную долю всех посевных 
площадей страны, и соседних стран. Ежегодно институтом и партнерами выращивается более 20 тыс. т. 
добазовых и базовых семян, которые обрабатываются на современных семенных заводах.

Селекційно-генетичний інститут є провідною установою України в галузі селекції та насінництва сіль-
ськогосподарських культур. Основним видом діяльності інституту є забезпечення реалізації державної 
політики для розв’язання найважливіших завдань у галузі селекції, насінництва сільськогосподарських 
культур, створення і впровадження в аграрне виробництво сортів і гібридів зернових, зернобобових, олій-
них та кормових культур, провадження освітньої діяльності третього рівня вищої освіти. Сорти і гібриди 
Селекційно-генетичного інституту набули широкого розповсюдження у всіх областях України, де займають 
левову долю всіх посівних площ країни, та сусідніх країн. Щороку інститутом та партнерами вирощується 
понад 20 тис. т. добазового і базового насіння, яке дороблюється на сучасних насіннєвих заводах. 

Plant Breeding and Genetics Institute is the leading institution of Ukraine in the field of breeding and seed 
science of agricultural crops. The main activity of the Institute is the implementation of state policy for solving the 
most important tasks in the field of breeding, seed production of agricultural crops, the creation and introduction 
of cultivars and hybrids of grain, legumes, oilseeds and fodder crops into agrarian production, at the third level of 
higher education activities. Cultivars and hybrids of Plant Breeding and Genetics Institute have become widespread 
in all Ukraine’s regions, where it have the lion’s portion of all sown areas of the country and neighboring countries. 
Every year, the institute and partners grow more than 20 thousand tons of prebasic and basic seeds, which are 
processed in modern seed plants.
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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, деструк-
торов стерни, торфосмеси для любых видов растений, от цветов и газонных трав в сельскохозяйственных 
культур и кормовых добавок для животных и птиц.

Наша компания является производителем безвредных и безопасных для природы и человека стиму-
ляторов 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.

СТИРФАРМ, ООО  /  СТІРФАРМ, ТОВ
Украина, 02099, г. Киев, ул. Бориспольская, 7
Tel.: + 38 (044) 221-27-74
Email: info@steerfarm.com
www.steerfarm.com

ООО «СТИРФАРМ» является официальным дистрибьютором в Украине компании Raven Industries 
Inc. С 1978 года компания Raven вносит вклад в создание и развитие точного земледелия. Сегодня мы 
предлагаем инновационное оборудование земледельцам во всем мире. Ради чего? Чтобы вы всегда 
сохраняли контроль. Чтобы помочь Вам работать рационально и эффективно, при этом снижая издержки 
производства. И, наконец, чтобы помочь Вам увеличить урожай и прибыль. Сельскохозяйственное обо-
рудование должно быть таким, чтобы на нем можно было работать, не заканчивая для этого университет. 
Поэтому оборудование Raven всегда просто в эксплуатации. Оно разработано для совместной эксплуатации 
с другими продуктами Raven, а также с оборудованием других производителей.

УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

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

Реалізація державної політики в аграрній сфері та розвитку агропромислового комплексу області.
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ФЕДЕРН ТРЕЙД, ООО*
Украина, 36002, г. Полтава, ул. Елены Пчелки, 19 А
Tel.: +38 (067) 407-77-71, +38 (067) 881-75-60
Fax: +38 (0532) 508-931
Email: info@stek.pl.ua
Stek.pl.ua

Наше совместное предприятие Украина – Германия ООО «Федерн Трейд» занимается изготовлением 
пружинной продукции различных сложностей и модификаций. В состав изготовляемой продукции входят 
пружины сжатия, растяжения, кручения, тарельчатые пружины, граблины, пружины по чертежам или 
образцам заказчика.

Вся продукция изготавливается из пружинной стали марок Ст-70 по ГОСТ 9389-75 и DIN 17223, EN 
10270-1 диаметром проволоки от 0,8 мм. до 16 мм производства России, Германии

Наши цены конкурентоспособны и формируются индивидуально под каждого заказчика.

ФОРВАРД-АВТО, ООО 
ФОРВАРД-АВТО, ТОВ

Украина, 65031, г. Одесса, 
ул. Михаила Грушевского, 39-Б
Tel.: +38 (048) 734-33-33
Fax: +38 (048) 734-18-00
Email: adminmmc@forward-auto.od.ua
www.mitsubishi.od.ua

Мы предлагаем: 
 Новые автомобили Mitsubishi как в наличии, так и под индивидуальный заказ
 Гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей
 Широкий выбор аксессуаров и дополнительного оборудования
 Оригинальные запасные части в наличии и под заказ.

Ми пропонуємо: 
 Нові автомобілі Mitsubishi як в наявності, так і під індивідуальне замовлення 
 Гарантійне і післягарантійне обслуговування автомобілів 
 Широкий вибір аксесуарів і додаткового устаткування 
 Оригінальні запасні частини в наявності і на замовлення.

Our offer: 
 New Mitsubishi cars both in stock and under individual order
 Warranty and after-sales service of the cars
 Wide range of accessories and additional equipment
 Original spare parts in stock and on order.
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ЭКСТРУДЕР, НПП, ООО
Украина,61066, г. Харьков, ул. Высокогорная, 2А
Tel.: +38 (0572) 95-46-36
Fax: +38 (057) 713-04-60
Email: extruder-ltd@i.ua
www.extruder.bz

ООО НПП «Экструдер» является лидером рынка сельскохозяйственного оборудования для производства 
растительных масел из семян подсолнечника, рапса, сои, горчицы, арахиса и многих других масличных 
культур.

За 26 лет нами успешно произведено и реализовано более 4000 единиц оборудования, которое успешно 
работает в СНГ и странах дальнего зарубежья. Уникальность установки состоит в том, что применение 
ее исключает группу дополнительного оборудования: вальцовки, жаровни. Пресс-экструдер ЭК-105/1500 
производительностью до 450 кг/час, ЭК-130/2000 производительностью до 1 т/час; пресс-экструдер 
пресс-экструдер ЭК-ПД-120/820 (дожим) производительностью до 250 кг/час, зерноочистка производи-
тельностью от 1 до 3,5 т/час, рушка семян – 1,2 т/час, фильтр вакуумный производительностью 150-200 
л/час, пружинные транспортеры производительностью от 2,5 т/час и более. Имея наше оборудование, Вы 
можете получать масло высшего сорта – нерафинированное, ГОСТ 1129-93.

Контактное лицо Малышенко Александр Николаевич + 38-050-237-79-38

ЮВЕНТА АГРОХИМ, ООО  /  ЮВЕНТА АГРОХІМ, ТОВ
Украина, 49000, г. Днепр, ул. Батумская 11, оф.201
Tel.: +38 (067) 617-11-55
E-mail: rdsdnepr@gmail.com
www.uventa.com.ua 

Основная цель Ювента Агрохим - внедрение в сельское хозяйство новейших технологий, знаний и пе-
редовых разработок в области растениеводства для поддержания высокого уровня обслуживания наших 
клиентов, чтобы уделять максимальное внимание пожеланиям и оказывать всестороннюю поддержку 
фермерам.

Ювента Агрохим предлагает: широкий ассортимент семенной кукурузы и подсолнечника для импорта 
и отечественного производства, эффективную защиту растений от лучших мировых производителей, а 
также широко представленных контрагентов.

 
Основна мета Ювента Агрохім - впровадження в сільському господарстві новітніх технологій, знань і 

передових розробок в області рослинництва для підтримки високого рівня обслуговування наших клієнтів, 
щоб приділяти максимальну увагу побажанням і надавати всебічну підтримку фермерам.

Ювента Агрохім пропонує: широкий асортимент насіннєвої кукурудзи і соняшнику для імпорту і 
вітчизняного виробництва, ефективний захист рослин від кращих світових виробників, а також широко 
представлених контрагентів.

The main objective of Yuventa Agrokhim - introduction in agriculture the latest technology, knowledge and 
cutting-edge developments in the crop to maintain a high level of service to our customers in order to pay maximum 
attention to the wishes and to provide comprehensive support to farmers.
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Yuventa Agrokhim offers: wide range of seed maize and sunflower for import and domestic production, effective 
crop protection from the best world producers, and also widely represented counterparts.

ЮГАНГАРСТРОЙ, ООО  /  ПІВДЕНЬАНГАРБУД, ТОВ
Украина, 67801, Одесская обл., 
Овидиопольский р-н, г.Овидиополь
ул. Т.Шевченко, 218
Email: angarpivdenbud@gmail.com
http://ugangarstroy.com/

Лідер на ринку агробудування компанія ПівденьАнгарБуд займається проектуванням, розробкою, виго-
товленням 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.

ЮЖМОРМОНТАЖ, ЧАО
Украина, 73021, г. Херсон, Островское шоссе, 5
Украина, 65003, г.Одесса, пер. Газовый 8, офис 208
Tel./Fax: +38 (0552) 390-400
Email: umm@umm.ua
www.umm.ua

Монтаж и сервис подъемно-транспортных машин
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  ВЫСТАВКИ

AgroLux, Журнал 
Украина,г. Харьков,
Tel.: +38(063) 213 02 08, (097) 936 22 32
E mail: provse.kh.ua17@gmail.com
www.provse.kh.ua

Информационно-рекламный всеукраинский аграрный проект — журнал «AgroLux».
Издание предлагает обзоры сельскохозяйственной и аграрной отрасли Украины.
Полезные, интересные, информационные и научные статьи, публикации специалистов, репортажи с 

мероприятий.
- Распространяется на специализированных выставках, Днях поля, семинарах и конференция.
- Доставка издания осуществляется по подписке, через редакцию по почтовой рассылке.
- Электронная версия журнала рассылается на 250 тыс. электронных адресов Украины.
Целевая аудитория: КХП, элеваторы, фермеры, сельхоз-управления, предприятия и фирмы, работающие 

в сфере АПК по всем регионам Украины.
Периодичность — 1 раз в месяц. Формат — А4. Печатная и электронная версии.

Information and advertising all-Ukrainian agrarian project - the magazine «AgroLux».
The publication offers reviews of the agricultural and agrarian industry of Ukraine.
Useful, interesting, informational and scientific articles, publications of specialists, reports from events.
It is distributed at specialized exhibitions, Field Days, seminars and a conference.
Delivery of the publication is carried out by subscription, through the editorial office on the mailing list.
The electronic version of the magazine is sent to 250 thousand electronic addresses of Ukraine.
Target audience: CGP, elevators, farmers, agricultural-management, enterprises and firms working in the field 

of agro-industrial complex in all regions of Ukraine.
Periodicity - once a month. The format is A4. Printed and electronic versions.

AgroNews.ua
Украина, г. Киев
Tel.: +38 0997371792
E-mail: info@agronews.in.ua
agronews.ua

портал «AgroNews.ua»
Інформаційне агентство «АgroNews.ua» - джерело актуальної, якісної інформації та аналітики про головні 

події аграрного бізнесу.
На порталі «AgroNews.ua» піднімаються важливі питання аграрного сектору, висвітлюються головні 

проблеми, які хвилюють аграріїв, а також надаються аналітичні матеріали та експертні коментарі аналітиків 
аграрної галузі.

Об’єктивна і широка інформація про гравців аграрного ринку, їх лідерів, шляхи і методи досягнення 
вражаючих результатів покликана сприяти налагодженню партнерських контактів з діловими колами в 
Україні та за її межами.
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Информационное агентство «АgroNews.ua» - источник актуальной, качественной информации и анали-
тики о главных событиях аграрного бизнеса.

На портале «AgroNews.ua» поднимаются важные вопросы аграрного сектора, освещаются главные 
проблемы, которые волнуют аграриев, а также предоставляются аналитические материалы и экспертные 
комментарии аналитиков аграрной отрасли.

Объективная и широкая информация об игроках аграрного рынка, их лидерах, путях и методах достиже-
ния впечатляющих результатов призвана способствовать налаживанию партнерских контактов с деловыми 
кругами в Украине и за ее пределами.

АGROONE, ЖУРНАЛ
УкраЇна, 54017, м. Миколаїв
вул. Соборна, 12 б, оф. 401
Tel./Fax: +38 (0512) 58-05-68, +38 (093) 848-26-21
E-mail: agro-one@yandex.ru
agroone.info 

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.

AGROSTORY.COM
Украина, 36020, г. Полтава
Ул. Небесной Сотни, 13, офис 418
Tel.: +380675333055
E-mail: info.agrostory@gmail.com
agrostory.com

Agrostory - это площадка для продвижения Вашего агропромышленного бизнеса на рынке Украины и стран 
СНГ. Agrostory, это портал для участников агропромышленного бизнеса, сельскохозяйственные новости, 
платформа для диалога участников рынка, блоги для экспертов и любителей, форум, доска объявлений.

Agrostory - це майданчик для просування Вашого агропромислового бізнесу на ринку України і країн СНД. 
Agrostory, це портал для учасників агропромислового бізнесу, сільськогосподарські новини, платформа для 
діалогу учасників ринку, блоги для експертів і любителів, форум, дошка оголошень.
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ALLBIZ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРНЕТ -ТОРГОВЛИ 
Украина, 03115, г. Киев, ул. Серповая, 11
Тел.: +38 044 527 70 00
Факс: +38 044 527 70 87
E mail: ask@all.biz
www.all.biz

Allbiz – международный центр интернет торговли. 
Миссия проекта: помочь покупателям и продавцам заключать самые выгодные сделки 7 дней в неделю, 

24 часа в сутки, в любой точке мира. 
Уже 16 лет Аllbiz помогает компаниям со всего мира заключать выгодные ритейл сделки, продавать 

товары и услуги в глобальной сети, как на национальном, так и на зарубежных рынках. Регистрируясь на 
ресурсе, продавцы получают: 

  доступ к своей целевой аудитории;
  сайт с технической поддержкой и индивидуальным дизайном; 
  набор инструментов для онлайн продвижения на ресурсе и в поисковых системах.
Покупатели на Аllbiz с легкостью находят нужные товары и услуги в любой точке мира по самым 

выгодным ценам. Аудитория ресурса составляет 22 млн. посетителей в месяц, география охватывает 
весь мир. 26 языковая поддержка ресурса позволила снять территориальные и языковые барьеры между 
продавцом и покупателем. 

Сегодня на Аllbiz успешно размещаются более 1,4 млн компаний из 90 стран. 
Представительства Аllbiz находятся в 13 странах. 

Allbiz – міжнародний центр інтернет торгівлі. 
Місія проекту: допомогти покупцям і продавцям укладати найвигідніші угоди 7 днів в тиждень, 24 години 

на добу, у будь якій точці світу. 
Вже 16 років Аllbiz допомагає компаніям зі всього світу укладати вигідні рітейл угоди, продавати товари 

і послуги в глобальній мережі, як на національному, так і на зарубіжних ринках. Реєструючись на ресурсі, 
продавці отримують: 

  доступ до своєї цільової аудиторії;
  сайт з технічною підтримкою та індивідуальним дизайном; 
  набір інструментів онлайн просування на ресурсі і в пошукових системах.
Покупці з легкістю знаходять на Аllbiz потрібні товари і послуги в будь якій точці світу за найвигіднішими 

цінами. Аудиторія ресурсу складає 22 млн. відвідувачів на місяць, географія охоплює весь світ. 26 мовна 
підтримка ресурсу дозволяє зняти територіальні та мовні бар’єри між продавцем і покупцем. 

Сьогодні на Аllbiz успішно розміщуються більше 1,4 млн компаній з 90 країн. 
Представництва Аllbiz знаходяться в 13 країнах.

Logist.FM
Украина, 03040, г. Киев, ул. Васильковская, 2 а, к. 52 
Tel./Fax: +38 044 257 85 65, 259 98 60
E mail dl@ukrlogistica.com.ua
 www.ukrlogistica.com.ua
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www.Logist.FM – новый сайт, посвященный вопросам оптимизации логистических процессов на всех 
этапах производства, распределения и сбыта. 

Опираясь на практические решения ведущих украинских компаний, анализируя зарубежный опыт по-
строения логистических и дистрибьюторских систем, сайт рассматривает актуальные вопросы развития 
украинской логистики в контексте ее взаимодействия с основными производственными процессами – 
планированием, маркетингом, распределением.

www.Logist.FM   is the new information and analytical site covering optimization of logistical processes at all 
steps of production, distribution and marketing.

Based on hands on solutions of leading Ukrainian companies and analyzing foreign experience of constructing 
logistical and distribution systems applicable to Ukrainian market, www.Logist.FM studies topical issues of 
Ukrainian logistics development in the context of its interaction with major production processes – planning, 
marketing, and distribution.

MilkUA.info, Информационно-аналитический портал
Украина, 20300, Умань,  ул. Ивана Гонты, 3
Tel/Fax+380672360167
E-mail: ap@dykum.com.ua
www. milkua.info

Інформаційно-аналітичний портал про молочний бізнес в Україні та світі:
• Новини галузі – щоденно актуальні новини молочного ринку України та світу
• Ціни та аналітика – оперативно про тенденції на ринку молока та молочних продуктів
• Технології – публікації вітчизняних та зарубіжних фахівців про технології та економіку виробництва
• Інтерв’ю – досвід провідних спеціалістів у молочному скотарстві.

Информационно-аналитический портал о молочном бизнесе в Украине и мире:
• Новости отрасли - ежедневно актуальные новости молочного рынка Украины и мира
• Цены и аналитика - оперативно о тенденциях на рынке молока и молочных продуктов
• Технологии - публикации отечественных и зарубежных специалистов о технологиях и экономике 

производства
• Интервью - опыт ведущих специалистов в молочном скотоводстве.

RIA.com
тел./факс: (0432) 555-200 (многоканальный)
моб. (063) 437-40-25
e-mail: olha.belokhvostikova@ria.com

Компания RIA.com
3 300 000+ украинцев ежемесячно продают и покупают товары и услуги на RIA.com проверенно и 

безопасно.
Проверенные и безопасные покупки в интернете — цель RIA.com. Поэтому покупая товары на RIA.com, 

покупатели могут оплачивать их с постоплатой с «Нова Пошта» и рассчитываться только после получения 
в отделении. Также для безопасных покупок RIA.com проверяет продавцов. Система BankID позволяет 
подтвердить личность продавца в интернете через предоставленные банком данные. А подтвержденные 
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номер продавца в объявлении свидетельствует о его реальности и готовности общаться.
RIA.com — перевірено та безпечно
Компанія RIA.com включає в себе бренди AUTO.RIA, DOM.RIA, RIA.com та MARKET.RIA. 

TOPBIZ.COM.UA 
Украина, 87515, г. Мариуполь, 
ул. Артема, 48, кв. 72
Тел.: +38 067 95 92 044; +38 050 191 62 28
E mail: Alkost01@mail.ru
www.Topbiz.com.ua

Информационно промышленный портал www.topbiz.com.ua приветствует Вас.
Пользователями промышленного портала   являются менеджеры предприятий, экономисты, предприни-

матели, банкиры, представители деловых кругов и государственных учреждений, участники и посетители 
выставок, а также все, кто интересуется вопросами бизнеса и экономики.

Цель портала найти возможность быстро реализовать продукцию, найти целевую аудиторию, расширить 
рынок сбыта, привлечь потенциального инвестора, отыскать квалифицированные кадры, проанализировать 
готовые решения.

Інформаційно промисловий портал www.topbiz.com.ua вітає Вас.
Користувачами промислового порталу   є менеджери підприємств, економісти, підприємці, банкіри, пред-

ставники ділових кіл і державних установ, учасники та відвідувачі виставок, а так само всі, хто цікавиться 
питаннями бізнесу та економіки.

Мета порталу, знайти можливість швидко реалізувати продукцію, знайти цільову аудиторію, розширити 
ринок збуту, залучити потенційного інвестора, відшукати кваліфіковані кадри, проаналізувати готові рішення.

UKRAPK.COM
Украина, 43025, г. Луцк
ул. Горького, д. 5, кв. 4
Почтовый адрес: а/с 5, г. Луцк, 43020
Тел.: +38 (095) 4892145
E-mail: klients@ukrapk.com
www.ukrapk.com

Портал UKRAPK.COM - специализированный ресурс, созданный с целью организации сотрудничества 
предприятий агропромышленного комплекса России, Украины, Беларуси и других стран СНГ. 

На сайте представлена информация о производителях, поставщиках, потребителях, а также полезная 
информация из различных отраслей АПК. UKRAPK.COM предоставляет всегда актуальную и проверенную 
информацию, обладая которой, можно улучшить свой бизнес. 

Вместе с информационной составляющей, портал UKRAPK.COM предлагает комплекс рекламных 
услуг для агропредприятий. 

Интернет - портал UKRAPK.COM для тех, кто заинтересован в развитии и успешной деятельности 
своего бизнеса, кто хочет быстро и компетентно ориентироваться на аграрном рынке с целью изучения 
спроса и предложения товаров и услуг.
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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
Tel.::+38 (0512) 47-84-01, 58-00-65
E-mail: agrarnik@mksat.net
www.agrarnik.com

«АграрНик» – всеукраинская информационно-рекламная газета для работников агропромышленного 
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.

АГРОПАРТНЕР. УКРАИНА, ГАЗЕТА  /  AGROPARTNER. UKRAINE, NEWSPAPER
Украина, 73027, г. Херсон, 73027, а/я 34
Tel./Fax: +38 0552 42 47 42, +38 050 197 16 51
E mail info@agropartner.ks.ua
www.agropartner.ks.ua,
www.agrodovidka.info

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

Уникальная система распространения. Бесплатная редакционная подписка для руководителей сель-
скохозяйственных 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 керівникам 
сільгосппідприємств України через «Укрпошту». Газета виходить двічі на місяць. Формат газети А 3.

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

АГРОСВИТ, ЖУРНАЛ/ AGROSVIT
Украина, г. Полтава,
Ул. Небесной Сотни 13, оф 305
Tel.: +38 0666030288
Fax: +38 (053)2508618
E mail: lyshenko26@ukr.net
www. Agrosvit.in.ua

Журнал « АгроСвит»
Издание выходит тиражом 15 тыс. экземпляров и распространяется 
адресно по сельхоз предприятиям и фермерським хозяйствам Полтавской, Харьковской, Днепропетров-

ской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областей.
 По Подписке на всей территории Украины.
 Подписной индекс 68546

Magazine of «AGROSVIT» Edition goes out drawing of 20 thousand. copies and spreads address on
targeted at agricultural enterprises and fermerski hozyaistvom Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, 

Cherkasy, Zaporizhia regions.
To subscribe to the entire territory of Ukraine 
Subscription index 68546

Агро-Смарт
Украина, 03056, г.Киев,
ул, Борщаговская, 145
Tel.: +38(044)333 48 95
E mail: contacts@agro-smart.com.ua 
www.agro-smart.com.ua
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АгроСмарт - панель управління бізнесом, що забезпечує повний робочий цикл від аналізу ринку і оцінки 
ефективності до організації угоди. Широкий вибір інструментів дозволяє запропонувати кожному користу-
вачеві оптимальне для нього рішення з придбання або продажу с/г продукції.

АгроСмарт – панель управления бизнесом, обеспечивающая полный рабочий цикл от анализа рынка 
и оценки эффективности до организации сделки. Широкий выбор инструментов позволяет предложить 
каждому пользователю оптимальное для него решение по приобретению или продажи с/х продукции.

Агроснаб Черноземья
Украина, 40009, г. Сумы,
Tel.: +38(0542) 770 322, 615-222
E mail: red_agrosnab@ukr.net
www.agrosnab.info

«Агроснаб Черноземья» - всеукраїнська газета-довідник для керівників та фахівців підприємств АПК.
Весь тираж газети розсилається АДРЕСНО по господарствам та підприємствам АПК, агроснабам, еле-

ваторам, заводам, птахофабрикам і тд. безкоштовно для їх керівників. Розповсюджується на агровиставках. 
Публікуються статті про найновіші технології. 
Індекс передплати: 23435. 
www.facebook.com/agrosnabchernozemya
Читати газету в електронному вигляді: agrosnab.info 

“Агроснаб Черноземья» is Ukrainian agricultural magazine. We distribute ALL the print-run among the farmers; 
commercial agro-firms by DIRECT MAIL FREE of CHARGE.

“Агроснаб Черноземья» - is the reference paper for the farmers where to buy machinery, spare parts, seeds, 
fertilizers etc. 

The distribution by direct mail is the guarantee that Your advertisement will be got by your potential buyers 
and partners.

 www.facebook.com/agrosnabchernozemya

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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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 мо-
дулем 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.

Грейн Трейд Украина, Электронная зерновая биржа 
Украина, г. Киев,
Просп. Голосеевский, 93
Tel.: +38 (098) 4551188
e-mail: graintradeua@gmail.com
www. graintrade.com.ua

Электронная зерновая биржа Grain Trade UA - предоставление доступа к сайту.
Електронна зернова біржа Grain Trade UA - надання доступу до сайту.

ГОСПОДАР ЕЦ, ТОВ / Gospodar EC LTD
м. Київ, 01042, Україна

вул. Патріса Лумумби, 21, оф.415, 
Тел./факс: 044 501 78 23, 501 78 24
E mail: farmexpo@ukr.net
www.farmer ukr.com

ТОВ “Господар ЕЦ” – організатор сільськогосподарської виставки «Фермер України», організатор кон-
курсів, семінарів, навчань для фермерів та власників особистих селянських господарств. 

ТОВ “Господар ЕЦ” є видавцем офіційного видання АФЗУ – газети “Вісник Фермер України” (передплатний 
індекс 21591), газети «Нове село». Видання містять науково практичну, довідкову та рекламну інформацію 
для фермерів та всіх працівників сільського господарства.

Видання розповсюджуються за передплатою, прямою поштовою розсилкою та на сільськогосподарських 
виставках.

ТОВ «Господар ЕЦ» підтримує Інтернет сторінки Асоціації фермерів та приватних землевласників України   
WWW.FARMER.CO.UA та Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України – WWW.
COOP UNION.ORG.UA
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«Gospodar EC» LTD   organizer of agricultural exhibition «Farmer Ukraine», the organizer of competitions, 
seminars, training for farmers and private farms.

«Gospodar EC» LTD   is the publisher official publication Ukrainian association of farmers and land   newspaper 
«The Herald Farmer Ukraine» (subscription index 21591), the newspaper «New Village». Publication containing 
scientific and practical, reference and advertising information for farmers and agricultural workers.

Editions are distributed by subscription, direct mail and agricultural exhibitions.
«Gospodar EC» LTD maintains an Internet pages of the Association of Farmers and Private Landowners of 

Ukraine   WWW.FARMER.CO.UA and Union of agricultural service cooperatives Ukraine   WWW.COOP UNION.
ORG.UA

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 агропортал, который постоянно дорабатывается и улуч-
шается. 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.

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 
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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

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
* 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.
Тел.: 0 (67) 551-12-27; 0 (67) 551-13-44

БАЗА АГРАРІЇВ
 * 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.
 Тел.: 0 (67) 551-12-27; 0 (67) 551-13-44
 

ПАРТНЕР АГРО, ЖУРНАЛ
Україна, 36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна,119
Tel/Fax: (0532)50-94-41
E-mail: Partneragro1@gmail.com
www.partneragro.com.ua

Щомісячний рекламно-інформаційний журнал аграрної тематики для керівників фермерських та колек-
тивних селянських господарств, с/г управлінь, комерційних структур та інших організацій, які працюють на 
аграрному ринку. Тираж — 20 тисяч примірників розповсюджується адресною розсилкою безкоштовно:

- Керівникам фермерських і с/г підприємств України 
- На сільськогосподарських виставках, які проводяться в Україні. 
Основні цілі видання:
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- розвиток товаровиробників і передових технологій на аграрному ринку.
Інформація завжди до речі!
Передплатний індекс 86045

ПЕРЕВІЗНИК® Бюлетень / Pereviznyk® bulletin
Україна, 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, а/с 48, 
Tel.: +38 044 503 72 38
Fax: +38 044 463 53 47
E mail pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

Агентство “ТРАНСКОМ” видає рекламно інформаційний бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®. 
Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про можливості транспортних фірм і організацій 

та розширити коло їх партнерів на ринку вантажоперевезень; донести информацію власникам транспортних 
засобів про можливості автосервісних фірм, та розширити коло партнерів на ринку сервіса. 

Бюлетень безкоштовно розповсюджується:
Шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct Mail, Україна) по фірмах вантажовласниках, бізнес-

центрах, оптових базах, автотранспортних підприємствах, експедиторських фірмах.
На замовлення керівників підприємств експортерів та імпортерів, зацікавлених в перевезенні власних 

вантажів;
На замовлення керівників автотранспортних підприємств.
На міжнародних, національних та універсальних виставках. 
Загальні дані: формат B5 (160 x 220 mm), об’єм – 76 80 стор., наклад–15000 пр.
Періодичність видання: 
Бюлетень   щоквартально. 
Додаток до бюлетеня   щомісячно. 
Електронна версія   тричі на місяць. 
Видається з 2001 року.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

Press agency “Transcom” publishing of advertising and information bulletin Pereviznyk. 
The aim of edition (publication): to bring the information to cargoowners about possibilities of carriers of cargo 

and to broaden the circle of their partners on the cargo transport market; to bring the information to owners of 
motor transporting companies about possibilities of service companies and to broaden the circle of their partners 
on the service market. 

Bulletin has free distribution:
By the Direct Mail across all Ukraine to cargoowners firms, business centres, wholesale basises, motor 

transporting companies, forwarder firms.
It’s making to order of leaders of exporter and importer firms, who is interested in own cargo transporting. 
It’s making to order of leaders of enterprises of motor transports.
On international, national and universal exhibitions. 
General informations: format B5 (160 x 220 millimetres), volume – 76 80 pages, circulation   15000 copies. 
Periodicity: 
Bulletin – quarterly edition. 
Special edition – every month.
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Electronic edition   three times on a month. 
Published since 2001.
SUBSCRIPTION INDEX 99858

ПОРТЫ УКРАИНЫ, ЖУРНАЛ / PORTS OF UKRAINE, MAGAZINE
Украина, 65125, Одесса,
ул. Большая Арнаутская, 24, офис 4 
Tel./fax: +38 0482 373 835, 373 882, 371 980 
E mail info@uports.odessa.ua
www.PortsUkraine.com

Издательство «Порты Украины» издает:
Журнал «Порты Украины» на русском языке   10 номеров в год.
 Справочник «Все о портах Украины» на русском и английском языках   раз в два года.
Издания распространяются по подписке и в розницу в странах СНГ, Балтии, Европы, а также на меж-

дународных выставках и конференциях.

Publishing House Ports of Ukraine:
Journal PORTS of UKRAINE in Russian comes out since 1996. Ten issues per year.
Handbook UKRAINIAN PORTS in English and Russian comes out since 1999. One issue per two years.
They are spread under subscription and in retail in CIS, Baltic, European countries and also at international 

specialized exhibitions & conferences.

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 мар-

кетингу, менеджеров отделов продаж и закупок. Издание предлагает широкий спектр предложений 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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Прес-Тайм, Рекламне агентство/ Press Time
79035, Україна, м. Львів, а\с 9670
Тел.: (032) 241-84-50, 241-84-60, +38 (093) 194 56 64
Факс: (032) 241 84 60
E-mail: director@biznes-pro.com 
http://www.rapt.com.ua/, http://www.biznes-pro.ua http://agropro.biz 

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

Журнали «Бізнес-Пропозиція» та «Агро» видаються з 2001 року, щомісяця; розповсюдження за адресами 
бізнес-організацій по всій території України та за кордоном. 

Advertising agency «Press Time»
Advertising agency «Press Time» offers a wide range of printing and Internet services.
«Business Proposition» is the All-Ukrainian publicity project focused on the business audience that includes 

periodical publication, website and active participation in the specialized exhibitions organized in Ukraine. 
The «Business Proposition» Magazine:
Since 2001 year, monthly; 
Is distributed all over Ukraine according to the business companies addresses. 

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» распространяются по 
всей территории Украины. В газетах можно дать блочную рекламу, а также строчные объявления. В изда-
тельстве «Магнат» вы можете заказать печать газет, листовок, допечатную подготовку издания, верстку, а 
также 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.

ТРАНСПОРТ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
Издательская Организация: АО «ПЛАСКЕ»
Украина, 65001, г. Одесса, а/я 299, 
Tel: +38 048 7-385-385, +38 048 7-288-288; +38 050 390-54-09;
Fax: +38 048 7-385-375; +38 048 7-287-221;
E-mail subscribe@transport-journal.com; 
Украина, г. Киев, ул. Гмыри, 1Б, офис 167; 
Tel.\Fax: +38 044 503¬63¬73; 
E-mail info@transport-journal.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ТРАНСПОРТ» — издается с 
августа 1998г. Выходит каждую среду на русском языке. Распространяется по подписке и на крупных 
международных выставках, конференциях в Украине и соседних странах. Издание ориентировано на всех 
фигурантов рынка транспортных услуг, специалистов-¬практиков транспортной отрасли.

Тематика журнала «Транспорт» — освещение в полном объеме событий недели в транспортном 
комплексе Украины и за рубежом. Комментарии и обзоры основных событий в транспортном комплексе, 
информация о тарифах, налогах, сборах, мониторинг законодательных и нормативных актов, освещение 
вопросов состояния и использования транспортного парка и коммуникаций, производства и технического 
обеспечения транспортных средств, а также статистическая информация по основным аспектам рынка 
транспортных услуг, транспортного комплекса Украины и сопредельных государств. Большое внимание в 
журнале уделяется организации перевозок, транспортной логистике внутренних и транзитных грузопотоков.

Читатели журнала «Транспорт» — руководители и специалисты предприятий транспортного комплекса 
Украины и соседних государств, в т.ч. представители министерств, департаментов, посольств, консульств, 
ассоциаций, начальники морских и речных портов, железных дорог, руководители транспортных, экспеди-
торских, логистических и стивидорных компаний, предприятий транспортного машиностроения, проектных 
и научно¬-исследовательских институтов и ВУЗов, специалисты в области транспортной логистики пред-
приятий различного рода деятельности — потребителей услуг транспортного бизнеса.
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Для удобства восприятия информации читателям предлагается 3 версии журнала:
ПЕЧАТНЫЙ ПАКЕТ — выходит 1 раз в месяц в последнюю неделю месяца — аналитические материалы 

о ситуации в различных сегментах транспортной отрасли, комментарии и обзоры основных событий в 
транспортном комплексе и логистике.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАКЕТ (PDF¬версия) — выходит еженедельно: 1, 2, 3¬я недели месяца — оперативная 
информация о ситуации в различных сферах транспортного комплекса, мониторинг законодательных и 
нормативно-¬правовых документов, регулирующих предпринимательство и деловую активность в Украине. 
А также информация об основных аспектах динамики рынка услуг транспортного комплекса Украины и 
сопредельных государств.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПАКЕТ — выходит еженедельно: 
1, 2, 3¬я недели месяца — электронная версия (PDF) — оперативная информация о ситуации в различ-

ных сферах транспортного комплекса, мониторинг законодательных и нормативно¬-правовых документов, 
регулирующих предпринимательство и деловую активность в Украине. А также информация об основных 
аспектах динамики рынка услуг транспортного комплекса Украины и сопредельных государств; 

4¬я неделя месяца — печатная версия — аналитические материалы о ситуации в различных сегментах 
транспортной отрасли, комментарии и обзоры основных событий в транспортном комплексе и логистике.

УКРАЇНА АГРАРНА, ЩОТИЖНЕВА ТЕЛЕПРОГРАМА
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ З ПИТАНЬ АГРОБІЗНЕСУ

http://uagro.com.ua/

Інтерв’ю з аграріями, політиками, експертами та громадськими діячами;
Успіхи та досягнення сільськогосподарських підприємств України;
Інтерв’ю з провідними науковцями в галузі сільського господарства;
Презентація нових порід с/г тварин, сортів та гібридів с/г культур;
Новинки ЗЗР, насіння, мінеральних добрив, кормів, агротехніки;

Формат програми: документальний інформаційно-аналітичний фільм
Оновлення:  щотижня
Сайт телепроекту: http://uagro.com.ua/

Редактор телепроекту -  
член Міжнародної федерації аграрних журналістів Новічкова Альона 

Україна Бізнес, Видавничий Дім 
Україна, 04080, м. Київ
вул. Новокостянтинівська, 2-А
Tel.: +38044 238-68-38
Fax: +38044 238-68-38 
E-mail: ukrbizn@ukrbizn.com
 www.ukrbizn.com

Видавничий Дім «Україна Бізнес»- 26 років на українському ринку професійної періодики 
Видання:
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- фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес Ревю»;
- журнал «Финансовые Услуги»;
- довідник «Альманах финансовых услуг»; 
Основна місія видань – інформування професійного співтовариства, об’єднання учасників фінансового 

ринку для вирішення завдань із удосконалення його роботи, надання аналітичної та практичної інформації, 
висвітлення заходів із державного регулювання фінансових

Ukraine Business Publishing House is a leader of the Ukrainian professional periodicals’ market.
Edition:
- finance and economics weekly newspaper “Ukrainian Business Review”;
- “Financial Service” journal;
- Annual edition “Financial Service Almanac”
The main editions’ mission is to inform the professional society, the unity of financial market’s members for 

solving problems of it’s functioning’s improve, to give the analytics and practical information, elucidate the events 
of financial market’s state regulation. 

Урожай, портал
Украина,03179, г. Киев, ул. Бударина, 7
Tel.: +38 (068) 120 27 37
E-mail: info@urozhaj.org
www. urozhaj.org

Что посеешь, то и пожнешь.
Портал свежих и актуальных новостей о важнейших событиях агропромышленного комплекса Украины 

и мира. У нас вы найдете всю информацию для агробизнеса: от аналитики до инноваций на рынке. Urozhaj.
org - это общее информационное поле для представителей агрохолдингов, малых хозяйств и специалистов 
всех уровней и отраслей.

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.


