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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, ГОСТІ ТА ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ!
Шановні учасники та гості виставки!
Щиро вітаю вас з відкриттям спеціалізованої 

виставки «Агро-Сфера».
Цей майданчик став місцем для ділових кон-

тактів і виведення на продовольчий ринок нових 
продуктів. Щороку виставка збирає все більше 
відвідувачів, а географія підприємств-учасників 
розширюється.

І це відбувається закономірно, адже Одеська 
область є одним із потужних аграрних регіонів 
України. Наші сильні сторони - виробництво, 
переробка та експорт зернових і олійних культур, 
насіннєзнавство та агрохімія, сільськогосподар-
ська техніка.

У держави є розуміння, що подальший розвиток АПК розширить можливості українського аграрного та 
харчового експорту на ринки Євросоюзу. Ви маєте великі перспективи! На сьогоднішній день до ТОП-5 
ключових товарних груп, експорт яких в ЄС помітно збільшився порівняно з 2017 роком, відносять насіння 
свиріпи або ріпаку, пшеницю, горіхи та кондитерські вироби, м’ясо птиці, жито.

Тож інвестиції в сільське господарство здійснюють і приватні інвестори, і держава через програми 
підтримки фермерства, тваринництва та інших напрямів, і Одеська ОДА, зокрема, за рахунок програми 
пільгового кредитування малого і середнього бізнесу.

Такий потенціал галузі формує насичену ділову програму виставки «Агро-Сфера». Досвід її роботи у 
попередні роки свідчить, що тут укладаються нові контракти і народжуються стартапи в аграрному секторі 
економіки.

Бажаю плідної роботи і результативних зустрічей!
Нехай кожен день на виставці пройде з користю для вашого бізнесу, а відтак і для Одеської області та 

для України загалом! 

З повагою
Голова Одеської обласної
державної адміністрації
М.В.Степанов
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АДМІНІСТРАЦІЯ

За ПІДТРИМКИ:
Одеська обласна державна адміністрація
Аграрний союз України
Асоціація фермерів та приватних землевласників України
Громадська організація «Всеукраїнська Рада Жінок-Фермерів»
Одеський державний аграрний університет
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 

ПАРТНЕР ВИСТАВКИ

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»

• Насіння
• Агрохімія
• Сільськогосподарська техніка
• Агро-Логістика
• Агроіндустріальне будівництво
• Фінансування та страхування
• Аграрна наука та освіта 
• Хлібопекарська справа
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
21 листопада, середа, 10.00, виставковий зал Одеського порту

Святкова церемонія відкриття  виставки „Агро-СФЕРА”/експозиції „ХЛІБ”, 
офіційний  тур по експозиції

21 листопада, середа,11.00- 12.45, конференц-зал № 1
Круглий стіл „Продукти Одещини”.
Організатори: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації, 
Всеукраїнська Рада жінок-фермерів

21 листопада, середа,15.00-17.00, конференц-зал № 2
Семінар „Доступ фермерів до державних та міжнародних програм фінансування”.
Організатор: Всеукраїнська Рада жінок-фермерів

21 листопада, середа, 12.00-14.00, конференц-зал № 2
Круглий стіл «Зернова логістика. Точки контроля та можливості для оптимізації оперативного 
обліку».
Організатор: Компания «Арт ПОРТ» http://artport.pro

21 листопада, середа, 13.00-14.30, конференц-зал № 1
Круглий стіл  «Хлібопекарська справа. Наука, освіта і виробництво – разом до процвітання”.
Організатор: ОНАХТ, Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості      
ім. Ломоносова М. В., Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчокон-
центратів

21 листопада, середа, 13.00-14.30, конференц-зал № 1
Круглий стіл  «Хлібопекарська справа. Наука, освіта і виробництво – разом до процвітання”.
Організатор: ОНАХТ, Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості 
ім. Ломоносова М. В., Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчокон-
центратів

21 листопада, середа, 15.00-17.00, конференц-зал № 1
Презентація „Вихід аграріїв на міжнародний ринок з метою пропаганди продукції та пошуку 
партнерів”.
Організатор: Аграрний союз України 

21 листопада, середа, 13:00-14:00, 15:00-16:00, експозиція виставки
Презентація компанії ТОВ „Одеський коровай” - лідера хлібопекарської галузі Одеського регіону.
Проведення майстер-класу від провідних технологів „Одеського короваю”  на тему: інгредієнти 
і рецептури хлібопечення.
Тематична вікторина, з розіграшем солодких призів.
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 
22 листопада, четвер,10.00-14.00, конференц-зал № 1

Обласна конференція фермерів та приватних землевласників України.
Організатор: Асоціація фермерів та приватних землевласників України

22 листопада, четвер,11.00-12.30, конференц-зал № 2
Семінар „Передові технології сільськогосподарського виробництва від ТОВ «Украгроком» - за-
порука гарного врожаю!”
Організатор: ТОВ «Украгроком»

22 листопада, четвер,13.00, стенд ОДАУ
Презентація ТМ „Жива ХЛОРЕЛА”.
Організатор: Фермерське господарство „У Самвела”

22 листопада, четвер,13.00-14.30, конференц-зал № 2
Семінар «Перспективи створення Агропромислового кластеру з розвитку бджільництва, ви-
робництва і реалізації меду та продукції його переробки в Одеській області»
Організатор: Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації

22 листопада, четвер,14.30-17.30, конференц-зал № 1
Міжнародна науково-практична конференція «Технології виробництва сільськогосподарської 
продукції,  як запорука продовольчого різноманіття та безпеки»
Організатори: Одеський державний аграрний університет, Агробіотехнологічний факультет, 
Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій

22 листопада, четвер
Четверта міжнародна конференція 
„Зернові термінали: нові проекти, обладнання та технології”.
Організатор: Видавництво „Порти України”,ІАЦ «BlackSeaTrans”. grain.portsukraine.com

22 листопада, четвер, 12.00, експозиція виставки
Проведення майстер-класів від провідних технологів компанії „Одеський коровай”   по випічці 
хлібобулочних виробів: форма, зовнішній вигляд, начинки.
Презентація продукції компанії

23 листопада, п’ятниця, 10.00-13.00, конференц-зал № 1
Круглий стіл «Теоретико-методичні основи забезпечення ефективності розвитку підприємств 
харчової промисловості». 
Організатор: Одеська національна академія харчових технологій

23 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
АГРОТЕХ, журнал
Агро СВІТ, журнал
АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, газета
АГРО-ЕЛІТА, журнал
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
ДИСТРИБУЦІЯ І ЛОГІСТИКА, журнал
ПАРТНЕР АГРО, журнал
ПЕРЕВІЗНИК, Бюллетень
Порти України, журнал
ПРЕС-БІРЖА,всеукраїнська ділова газета
РЕКЛАМА НА СЕЛО, щотижневик
Сельская жизнь в Украине, газета
ТРАНСПОРТ, еженедельный журнал
ФЕРМЕР УКРАЇНИ, газета
ЧИМ ХАТА БАГАТА, газета

РАДІО
Народне Радіо
Наше Радіо
Ретро FM
Шлягер FM

ТЕЛЕБАЧЕННЯ реклама транслюється 
безпосередньо перед виставкою, орієнтована 
на регіон
УТВ

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ
АГРОСМАРТ
Бізнес-Гід
ГрейнТ рейд Україна
КОМПАС УКРАЇНА
ЛідерУкраїни
AGRONEWS
AGROSTORY
Agrodovidka.info
Allbiz
uagro.com.ua
ukrapk.com
RIO.com
kolosokinfo
topbiz.com.ua
FarmerScan

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖИ
FACEBOOK
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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 
обслуживание в авторизированном сервисном центре, оснащенным самым современным оборудованием 
и специнструментом.

АВТОТРЕЙДІНГ–ОДЕСА
Україна, 65054, м.Одеса
вул. 6-ий км Овідіопольської дороги, 10/2
Tel./Fax: +38 (048) 734-36-60
E-mail: anastasiya.tkachenko@odessa.autotrading.ua
www.odessa.autotrading.ua

Автотрейдінг офіційний ділер SKODA, SUZUKI і HYUNDAI!
На сьогоднішній день компанія «Автотрейдінг» є одним з перших і одним з провідних мультибрендових 

автоцентрів в Одесі, будучи офіційним дилером Skoda, Hyundai і Suzuki.
Компанія включає:
• Три салону з продажу автомобілів
• Станцію технічного обслуговування
• Склад запчастин, аксесуарів і додаткового устаткування
Фірмовий сервісний центр оснащений сучасним обладнанням, яке дозволяє обслуговувати до 40 

автомобілів одночасно. У нас працюють кваліфіковані фахівці, яким Ви можете довірити свій автомобіль 
без усякого побоювання.

Autotrading official dealer of SKODA, SUZUKI and HYUNDAI!
Today, Autotrading is one of the first and one of the leading multi-brand autocenters in Odessa, being the official 

dealer of Skoda, Hyundai and Suzuki.
The company includes:
• Three car dealerships
• Service station
• Warehouse of spare parts, accessories and additional equipment
The company’s service center is equipped with modern equipment, which allows servicing up to 40 cars 

simultaneously. We have qualified specialists who can trust your car without any worries.
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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
Україна, 18008, м. Черкаси 
вул. Смілянська 144/1
Tel.: +38 (050) 100-30-01, +38 (0800) 307-001
Fax: +38 (0472) 63-59-46
E-mail: info@agro-arena.com.ua
www. agro-arena.com.ua

ТОВ Агро Арена - компанія, яка спеціалізується на дистрибуції насіння як вітчизняних так і світових вироб-
ників, засобів захисту рослин, макро-, мікродобрив, надання повного комплексу послуг аграріям від моменту 
планування до моменту отримання врожаю, працює за програмами класичного мультиризикового страху-
вання посівів. У портфелі насіння високопродуктивні гібриди кукурудзи, соняшнику, сої, пшениці, гороху.

ТОВ АгроАрени - генеральний дистриб’ютор компанії «Маїс» м.Черкаси, активно реалізує продукцію 
компанії на Українському і зарубіжному ринках, розширює зовнішні економічні зв’язки, лідер з продажу 
насіння вітчизняної селекції, має 40 представництв по всій території України
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АГРО СМАП, ЧП
AGRO SMAP, PP

Україна, 45701, Горохов
вул. Казацкая, 98
Tel./Fax: +38 (03379) 2-27-33
E-mail: daniluk1975@ukr.net
www.agro-smap.com.ua

Приватне підприємство «Агро СМАП» пропонує Вам вже добре зарекомендоване в Україні, якісне сіль-
ськогосподарське навісне обладнання відомих європейських виробників, яке виготовляється з врахуванням 
кліматичних та географічних особливостей нашої держави.

До Вашої уваги пропонуємо обладнання таких фірм, як Lemken, Huard, Gregoire Besson, John Deere, 
Claas, Welger, Massey Fergusson, TAD-LEN, Bomet, Agroplast, Warka та ін.. Інвентар, що ми пропонуємо 
призначений для експлуатації на всіх типах місцевості як рівнинної, так і ггірської. З 2009 року ПП «Агро 
СМАП» є представником польської компанії Krukowiak в Україні. У зв’язку з цим, пропонуємо гарантійне 
та післягарантійне обслуговування обладнання даного виробника. Використовуючи різноманітне навісне 
обладнання, можна виконувати будь які види як  сільськогосподарьських робіт (оранка, передпосівна 
обробка грунту, посадка/копання картоплі, заготівля сіна, перевезення вантажів і т.д.) так комунальних та 
будівельних (прибирання снігу/сміття, розкидання піску/сумішей, копання ям/траншей, навантажувальні/
перевантажувальні роботи, і т. д).

АГРОКОМПАНІЯ ЕТАЛОН, ТОВ
Україна, 84333, м. Краматорськ
вул. Уральська 12, офіс 123
Tel.: +38 (099) 163-09-69
E-mail: marketing@etalon-zerno.com.ua
www.etalon-zerno.com.ua

Агрокомпанія «Еталон» є виробником нового покоління органо-мінеральних добрив. Ми застосовуємо 
інноваційний підхід до виробництва, включаючи особливу водопідготовку і гомогенізацію сировини, що 
гарантує отримання препаратів, з високою біологічною активністю міді, кобальту, сірки, та бурштинової 
кислоти, які ефективно компенсують дефіцит елементів живлення. 

Ми відкриті до співпраці на вигідних для вас умовах.
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АГРОМАШ-КАЛИНА, ТОВ
Україна, 22400, Вінницька обл., м.Калинівка
вул. Незалежності, 46
Tel.: +38 (0432) 60-50-30
Fax: +38 (0433) 32-25-35
E-mail: agrokalina@gmail.com
https://agrokalina.com
https://www.facebook.com/ua.agrokalina

ТОВ «Агромаш-Калина» є виробником сільськогосподарської техніки, метою якого є виробництво, розроб-
ка, реалізація продукції високої якості, що задовільняє вимоги фермерів та агрономічних компаній. Агрегати 
своїм конструктивним рішенням призначені для сучасного агрономічного методу господарювання, який 
допомагає сільськогосподарським суб’єктам при мінімальних витратах коштів, добитися високих урожаїв.

- розробка та консультація - всі ідеї, які виражаються в конструкціях агрегатів «Калина», виходять з 
консультування з агрономами та механіками господарств, які мають можливість через нашу фірму ре-
алізувати свої ідеї.

- виробництво - агрегати «Калина» виготовлені з якісних матеріалів на сучасному обладнанні. Це дає 
можливість отримати якісну продукцію за доступною ціною.

АГРОФІРМА ГЕРМЕС, ТОВ 
Україна, 84313, м. Краматорськ
вул. О. Тихого, 10
Tel./Fax: +38 (062) 647-12-54
E-mail: h109@humi-plus.com
www.humi-plus.com
www.facebook.com/udobreniya.Humisol

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.

Застосування добрив та стимуляторів ТОВ АФ «Гермес» підвищує врожайність та покращує якість 
продукції, допомагає рослинам переносити кліматичні та хімічні стреси. 

Значну частину продукції затверджено Органік Стандарт для використання в органічному сільському 
господарстві згідно зі стандартом МАС з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентні до 
Регламентів ЄС 834/2007 та 889/2008
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АДИС-АВТО, ТОВ
Украина, 65017, г. Одесса
ул. Люстдорфская дор. 5
Tel.: +38 (048) 709-000-7
Fax: +38 (048) 738-554-6
E-mail: B2b@adis.od.ua
www.adis-auto.com.ua
https://www.facebook.com/AdisAutoCity/?ref=bookmarks

АЕРОМЕХ, НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ
Україна, 92905, м. Кремінна, Луганська обл.
вул. Харківська, 37
Tel.: +38 (050) 348-92-71, (050) 614-52-57, (097) 727-23-82, (050) 444-77-31
E-mail: aeromehua@gmail.com
www.aeromeh.com.ua

Зерновий сепаратор САД з 2001 року є основною зерноочисної машиною для аграріїв і переробників 
зерна. ТОВ «АЕРОМЕХ» - інноваційне підприємство України, яке є розробником і виробником зерноочисного 
обладнання - сепараторів САД.

Ми створили технологію отримання високоврожайного насіння, яка втілена в аеродинамічному  сепа-
раторі САД.

Ми винаходимо, проектуємо, виготовляємо, впроваджуємо, навчаємо і вчимося самі, створюючи нове 
і ефективне зерноочисне обладнання.

Наші зерноочисні сепаратори САД успішно працюють по всьому світу, приносячи прибуток їх власникам.
Безрешітний зерновий сепаратор САД створювався багато років, шляхом кропіткої науково-дослідницької 

роботи в сфері інженерії та агрономії, тому він такий надійний і ефективний.
Ми володіємо більше 65-ти патентами на винахід, в тому числі і міжнародними, тому наші сепаратори 

САД унікальні і отримали таке широке застосування в усьому світі.

АЛЬБА ВЕРІТАС, ТОВ
АЛЬБА ВЕРИТАС, ООО

Україна, 65000, м. Одеса
вул. Маразліївська, 1/20, оф. 512
Tel.: +38 (0988) 100-808
E-mail: kebaodessa@ukr.net
www.kebaukraine.com.ua

Альба Верітас» є єдиним в Україні представником KEBA (Турция), яка займається виробництвом водяних 
та паливних насосів, та вихлопних систем для сільськогосподарської та автомобільної техніки.

 Компанія KEBA заснована 14 років тому та є ОЕМ-постачальником компаній Caterpillar, Mercedes Benz, 
Iveco та ін.
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Зараз компанія KEBA постачає запчастини у 42 країни Світу.
Загальна кількість продукції постачається таким чином: 
• 65 % під брендом КЕВА за межі Турції; 
• 20 % ОЕМ (*)  під брендами John Deere, Perkins, та ін за межі Турції; 
• 15 % внутрішній ринок. 
Досвід багатьох років, та оптимізація виробництва дозволяють запропонувати високоякісний продукт по 

гарній ціні.  Тому девіз компанії КЕВА – “Якість переможе”.

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.

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.
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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.
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.

ВК ТЕХНОПОЛЬ, ПП
Україна, м. Кропивницький
Tel.: +38 (080) 040-57-89
E-mail: offise@technopol.com.ua
www:technopol.com.ua

Приватне підприємство „ВК Тенополь” надійний ґрунтообробна техніка від українського виробника. 
Ми пропонуємо сучасні моделі культиваторів серії АК, зручні  і практичні гідравлічні борони, роторні та 
подрібнювачі, що підходять для будь-якого виду грунту.
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ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕХНОПОЛЬ, ТОВ
Україна, 25014, м. Кропивницький
вул. Мурманська, 12
Tel.: +38 (066) 157-67-87
E-mail: illia29d@ukr.net
www.shop.technopol.com.ua

Запасні частини для оприскувачів, ґрунтообробної техніки та прес підбирачів від світових виробників та 
техніки власного виробництва. З доставкою по всій Україні і за кордон. 

Якість та сервіс, перевірені часом!

Spare parts for sprayers, soil processing technology and press pickers from world manufacturers with delivery 
all over Ukraine.

Quality and Service Tested by Time!
 

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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ДАНКЕР 
DANKER

Україна, 61000, м. Харків
вул. Танкова, 66
Tel.: +38 (063) 810-10-10
E-mail: 8101010@ukr.net
www. Ftf-system.com     
www.agronomix.pro

ДАТАГРУП, ПРАТ
Україна, 03055, м.Київ
вул. Смоленська, 31/33
Tel.: +38 (0800) 21-10-00
Fax: +38 (048) 731-55-44
E-mail: smb@datagroup.ua
www. datagroup.ua
https://uk-ua.facebook.com/datagroup1

«Датагруп» - національний оператор зв’язку для бізнесу та дому, лідер українського телекомунікаційного 
ринку в сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіку та супутникового зв’язку.

Для нас немає неможливого у питаннях організації доступу до інтернету, телефонії та телебачення, 
відеоконференцій та відеонагляду, супутникового зв’язку та хмарних рішень.

Понад 18 років ми створюємо якісний та доступний зв’язок для наших клієнтів на всій території України. 
«Датагруп» пропонує готові телекомунікаційні рішення для ефективності найбільш важливих бізнес-процесів 
своїх клієнтів. Це значно зменшує витрати та підвищує продуктивність бізнесу. Ми використовуємо лише 
передові технології.

Datagroup is a national communication service provider for business and home, the leader of the Ukrainian 
telecommunication market in the sphere of data transmission, international traffic transit and satellite 
communications. For us there is nothing impossible in terms of organizing access to the Internet, telephony network 
and television, video conferencing and surveillance, satellite communications or cloud solutions. 

For more than 18 years we have been creating a high-quality and affordable connection for our clients throughout 
Ukraine. Datagroup offers ready telecommunication solutions for the effectiveness of the most important business 
processes of its customers. This greatly reduces costs and increases business productivity. We use only advanced 
technologies.
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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.

ЗАВОД ДВИГУН, ПП
ЗАВОД ДВИГАТЕЛЬ, ЧП

Україна, 72312, м. Мелітополь,  Запорізька обл.
вул. Покровська, 4
Tel.: +38 (06192) 5-45-85
Fax: +38 (06192) 5-41-90
E-mail: office@zdvigatel.com
http://zdvigatel.com

Виробництво поршнів, гільз, циліндро-поршневих комплектів, поршневих пальців і водяних насосів до 
автотракторної техніки. 

Завод має акредитовану лабораторію хімічного аналізу для забезпечення контролю якості сплаву та 
готової продукції.

В механічних цехах проводится обробка відливок поршнів, гільз, циліндрів та водяних насосів на верстатах 
з числовим програмним забезпеченням, що дозволяє отримати високу якість 

продукції, що випускається.
У цехах працюють кваліфіковані конструктори, токарі, фрезерувальники, слюсарі-інструментальники.
В даний час ведуться пусконалагоджувальні роботи по виготовленню гільз і поршнів до двигунів сільсь-

когосподарської техніки іноземного виробництва.
Production of pistons, culinder liner, piston sets, piston pin and water pumps to motor and tractor engineering.
The factory has laboratory of chemical analysis for ensuring quality control under alloys and finished production. 

This laboratory makes it possible to reach the compliance with the required alloy.
The factory have two engeniring workshops these departments takes place the machining  of pistons, liners, 

cylinders, piston pins and  water pumps on engineering tools with programmed  numerical control, what allow us 
to get a stable quality of output. 

Only qualified professionals work here.
At the present time manufacturer works on the productions of shells and pistons to engines of agricultural 

machinery of foreign production.
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ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ, ТОВ*
ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ, ООО

Украина, 69006, г.Запорожье
ул. Северное шоссе 4
Tel./ Fax: 38 (061) 222-55-90
E-mail: Krankomplekt.zavod@gmail.com
www.krankomplekt.com

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.

ІННОВАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕП, ТОВ
Україна, 76026, м. Івано-Франківськ
вул. Гетьмана Мазепи, 179
Tel./Fax: +38 (034) 275-31-41
E-mail: It.invep@gmail.com
www.dobruvo-zhivitzya.com.ua

Виробництво органо-мінерального добрива «ЖИВИЦЯ» на основі гумату калію з мікроелементами в 
хелатній формі, виробництво мікродобрив на основі монохелатів.

Production of organo-mineral fertilizer «Pop Up Plants» on the basis of potassium humate with trace elements 
in chelate form, production of micro-nutrients on the basis of mono-chelates.
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КОНВЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ, ПРЕДСТАВНИЦТВО
КОНВЕКС ИНТЕРНЕШНЛ ГМБХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Україна, 01135, м. Київ
вул. Павлівська, 29
Tel.: +38 (044) 484-44-80, (050) 647-57-23
Fax: +38 (044) 484-44-80
E-mail: ukrinfo@convexintl.de
www.convexintl.de

Комплексне здійснення проектів по будівництву елеваторів, зерносушилок, комбікормових заводів, ліній 
для виробництва кінцевих продуктів (круп, пластівців, борошна):

- проектування та інжиніринг;
- підбір оптимальної технологічної бази;
- організація проектного фінансування;
- виготовлення та постачання обладнання провідних європейських виробників;
- розробка та інтеграція систем автоматизації (АСУ);
- монтаж, пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу;
- введення в експлуатацію;
- гарантійний супровід;
- сервісний супровід і постачання запчастин.
Complex implementation of projects for the construction of elevators, grain dryers, feed mills, lines for the 

production of end products (cereals, flakes, flour):
- projection and engineering;
- selection of optimal technological base;
- organization of project financing;
- manufacture and supply of equipment from leading European manufacturers;
- development and integration of automation systems (ACS);
- installation, start-up and adjustment works, staff training;
- commissioning;
- warranty support;
- service support and spare parts service.
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КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК)

Україна, 01004, м. Київ
вул. Пушкінська 42/4
Tel./Fax: +38 (044) 581-07-42
www.credit-agricole.com.ua
https://www.facebook.com/CreditAgricoleUkraine/?fref=nf

Credit Agricole Bank – це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власни-
ком банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки – група 
Credit Agricole (Франція).

Credit Agricole Bank працює на ринку України вже понад 25 років та пропонує повний спектр банківських 
послуг корпоративним, приватним та преміальним клієнтам. Банк належить до найнадійніших та найста-
більніших банків в Україні, про що свідчать найвищий можливий національний довгостроковий рейтинг 
Fitch в Україні – AAA, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів, а також 
відзнаки провідних українських періодичних видань.

Credit Agricole Bank is a modern universal bank and the oldest foreign bank in Ukraine. The bank belongs 
to one of the largest financial groups in the world and the main partner of the French economy – Credit Agricole 
Group (France).

Credit Agricole Bank has been operating in Ukrainian market for more than 25 years and offers the full range of 
banking services for corporate, private and premium customers. The Bank is among the most reliable and stable 
banks in Ukraine, which is evidenced by the highest possible national long-term Fitch rating in Ukraine – AAA, leading 
positions in ratings of sustainability, reliability of bank deposits, as well as by rewards from leading Ukrainian media.
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МАЕР. УКРАЇНСЬКА БОБОВА КОМПАНІЯ, ТОВ*  
Україна, 65000, м. Одеса
вул. Чорноморського козацтва 103 оф 205
Tel.: +38 (099) 149-77-77
E-mail: sales@maerpulse.com

ТОВ Маєр входить до групи компаній, що мають у складі банк землі 5000 га, сучасний насіннєвий завод та 
елеватор з можливістю завантаження на залізничний транспорт. Ми спеціалізуємось на відборі, вирощуванні, 
передпродажній підготовці та продажах насіння. Наші агрономи співпрацюють з українськими та зарубіжними 
науковими інститутами, селекціонерами і агрономами провідних господарств, що дозволяє завжди бути 
на вістрі інновацій, впроваджувати у своїх господарствах нові сорти, технології та методи захисту рослин. 

Наша основна функція - забезпечити наших клієнтів насіннєвим матеріалом високої якості, допомогти 
отримати найкращий урожай  та реалізувати цей урожай за найбільш вигідною ціною.

Mayer Ltd is a member of a group of companies with 5000 hectares of land, a modern seed plant and an elevator 
with loading capacity for rail transport. We specialize in selection, cultivation, pre-sale preparation and sale of 
seeds. Our agronomists collaborate with Ukrainian and foreign scientific institutes, breeders and agronomists of 
leading farms, which allows us to always be at the forefront of innovation, to introduce new types, technologies 
and methods of plant protection in our farms.

Our main function is to provide our customers with high quality seed material, help to get the best crop and 
realize this harvest at the best price.

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ, ДП
МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, ГП

Україна, 87510, м. Маріуполь
пр-т Адм. Луніна, 99
Tel.: +38 (0629) 40-86-34
Fax: +38 (0629) 40-86-60
E-mail: all@marport.net
www.marport.net
www.facebook.com/marport.offpage

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

Ключові заходи, заплановані до реалізації:
- будівництво зернового терміналу в районі причалу №4, загальною пропускною спроможністю до 2,0 

млн.т. зернових вантажів на рік;
- будівництво терміналу з перевантаження рослинної олії з вантажоперевалкою масла на причалах №2-3 

пропускною спроможністю 500 тис.т. на рік.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СПІЛКА KHAMIDGROUP,
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Україна, 65089, м. Одеса
вул. Люстдорфська дорога, 90-а, оф.86, 
Tel.: +38 (073) 009-00-10, +38 (067) 452-01-44
E-mail: KhamidKira@ukr.net

«KhamidGroup»– організатор Міжнародного фестивалю традицій, культур та інноваційних технологій 
«ODESSA-AGRO-FEST»,  організатор виставки-конференції «Сучане бджільництво», науково-практичних 
конференцій, виставок, ярмарок, фестивалей, семінарів, круглих столів, днів поля, презентацій май-
стер-класів, опитувань, дискусій, навчань, конкурсів для фермерів та власників особистих селянських 
господарств. 

«KhamidGroup» є видавцем науково-практичної літератури,  довідкової інформації, рекламних листівок 
для фермерів та всіх працівників сільського господарства. Видання розповсюджуються прямою поштовою 
розсилкою та на сільськогосподарських конференціях, семінарах, виставках. 

«KhamidGroup» співпрацює з Всеукраїнським об`єднанням громадських організацій «СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ 
УКРАЇНИ», ГО «Спілка пасічників Одещини», Центром  продуктів бджільництва та апітерапії «Медовий 
рай», Одеським державним аграрним університетом, Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАНУ, ННЦ «Інститутом виноградарства та виноробства ім.В.Є.Таїрова» НАНУ, ФГ «У Самвела», 
Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), Одеською обласною сільськогосподар-
ською дорадчою службою «Центр розвитку та правової підтримки села» (ORACS), БФ «Ласка», ГО «Земля 
Таврії», ЗОГО ЗІКЦ «Агро-Таврія», ГО «Рада фермерів жінок України», журналом «Агроиндустрія», мережею 
садівників та городників  www.ogorodniki.com.

«KhamidGroup» для проведення заходів має власні сучасні конференц-зали та ресторани. Проводить 
неофіційні зустрічі, ланчі, обіди, вечері, кава-брейки.

МТБ БАНК, ПАТ
Україна, 68003, м. Чорноморськ
пр. Миру, 28
Tel.: +38 (0482) 301-300
Fax: +38 (0482) 301-302
E-mail: IKabanets@mtb.ua
https://mtb.ua
www.facebook.com/mtb.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» пропонує широкий вибір фінансових послуг, 
створених на основі 25-річного успішного банківського досвіду. ПАТ «МТБ БАНК» є правонаступником ПАТ 
«МАРФІН БАНК», і існує на фінансовому ринку України з 5 листопада 1993 р. 

Банк має ліцензію Національного Банку України № 66 від 19.03.2018г. на виконання повного переліку 
операцій, Генеральну ліцензію Національного Банку України №66-3 від 19.03.2018г на здійснення валютних 
операцій та є уповноваженим банком Пенсійного фонду України.
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PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «MTB BANK» offers a wide range of financial services, created on the 
basis of 25 years of successful banking experience. PJSC «MTB BANK» is the successor of PJSC «MARFIN 
BANK», and exists on the financial market of Ukraine since November 5, 1993.

The Bank has a license of the National Bank of Ukraine No. 66 dated March 19, 2018. for completing the 
complete list of transactions, the General License of the National Bank of Ukraine No. 66-3 dated March 19, 
2018 for the execution of foreign exchange operations and is an authorized bank of the Pension Fund of Ukraine.

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, 
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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-
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.

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 65012, м. Одеса
вул. Пантелеймонівська, 13
Tel.: +38 (048) 723-33-42
Fax: +38 (048) 723-69-04
www. osau.edu.ua

 Одеський державний аграрний університет – найстаріший на Півдні України державний сільськогоспо-
дарський вищий навчальний заклад – провідний навчально-методичний та науковий центр з підготовки 
висококваліфікованих кадрів для різних галузей сільськогосподарського виробництва південно-західного 
Причорномор’я, заснований у 1918 році як сільськогосподарський інститут.

Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 9-ма спеціальностями бакалаврського 
рівня, 11-ма спеціальностями магістерського рівня та 3-ма спеціальностями освітньо-наукового рівня. 

1. Агрономія;
2. Захист і карантин рослин; 
3. Садівництво та виноградарство; 
4. Ветеринарна медицина; 
5. Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; 
6. Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 
7. Геодезія та землеустрій; 
8. Агроінженерія; 
9. Облік і оподаткування; 
10. Менеджмент; 
11. Економіка підприємства.
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Функціонує відділення довузівської підготовки (очніх і дистанційні підготовчі курси), яке готує абітурієнтів 
до зовнішнього тестування і до навчання в ОДАУ.

Приймальна комісія університету розташована за адресою м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 кабінет 
№ 101 телефони: (048) 785-10-43, (048) 722-27-28, поштовий індекс: 65012

ОДЕСЬКИЙ ХЛІБ, ТОВ
Україна, 65078, м. Одеса
вул. Генерала Петрова,14
Tel.: +38 (048) 728-59-20
Fax: +38 (048) 728-59-68
E-mail: monakhova.me@lauffer.ua
www.bulkin.ua
www.facebook.com/profile.php?id=100007384411831

Хлібозаводи Lauffer Group в Одеському регіоні  ( ТМ «Одеський коровай») є стратегічними підприємствами 
в області, яке забезпечує більше половини виробництва хліба в регіоні, надає широкий асортимент хлі-
бобулочних виробів, має власну розвинену мережу по його реалізації, надає робочі місця тисячам жителів, 
несе соціальне навантаження щодо забезпечення незахищених верств населення.

Продукція компанії неодноразово була визнана кращою як покупцями, так і професіоналами і удостоєна 
багатьох нагород на міжнародних конкурсах.

ОСИПЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ, ФОП
Україна, 73013, м. Херсон
вул. Київська, 31/22
Tel.: +38 (067) 430-45-01
Fax: +38 (0552) 31-29-49
E-mail: osipenko52@gmail.com
http://biogel.com.ua

Компанія більше двадцяти п’яти років працює на ринках України, країн Південної Америки, Європи, Канади.
Наш професіоналізм підтверджено міжнародними патентами та патентами України. 
Власна виробнича база, кваліфікований інженерний персонал, сучасне обладнання, корпоративна 

відповідальність дозволяють гарантувати високу якість та безпечність органічних добрив. 
Працюємо з метою – повернути українським ґрунтам статус найкращих у світі! 

The company has been working for more than 25 years on the markets of Ukraine, Canada, the countries of 
South America and Europe.

Our expertise has been confirmed by international patents and patents of Ukraine.
Our production facilities, skilled engineers, modern equipment, corporate responsibility guarantee high quality 

and safety of organic fertilizers.
Our goal is to return the status of the best in the world to Ukrainian soils!
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ПІВДЕНЬАНГАРБУД, ТОВ / ЮГАНГАРСТРОЙ, ООО
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.

ПЛАСКЕ, АО
PLASKE

Украина, г. Одесса 
ул. Ак. Заболотного, 12
Tel.: +38 (048) 7-385-385, 7-288-288
Fax: +38 (048) 7-385-375, 7-287-221
www.plaske.com

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

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

АО «ПЛАСКЕ» является генеральным грузовым агентом-экспедитором АД «Пароходство Болгарский 
морской флот» в Украине и оператором поезда комбинированного транспорта «ВИКИНГ». Организация 
АО «ПЛАСКЕ» оказывает услуги по железнодорожно-паромным и RO-RO перевозкам на направлениях 
Ильичевск-Варна-Ильичевск, Ильичевск-Поти/Батуми-Ильичевск. 

АО «ПЛАСКЕ» является официальным провайдером программ профессиональной подготовки между-
народных экспедиторов FIATA, а также центром подготовки декларантов и субъектов ВЭД.

Р.П.С. ЛТД, ТОВ
Україна, 03061, м. Київ
пр-т Відрадний, 95
Tel./Fax: +38 (044) 455-46-93
E-mail: info@rps.com.ua
www.rps.com.ua
www.facebook.com/rps.oborudovanie

Ми постачаємо обладнання для мініпекарень, хлібозаводів та кондитерських фабрик. Це і окремі одиниці 
– міксери, тістоміси, формувальні машини, печі, глазурувальні машини та повністю автоматичні лінії «під 
ключ» для виробництва усіх видів печива та хлібо-булочних виробів. Крім кондитерського та хлібопекар-
ного обладнання ми пропонуємо і пакувальне обладнання. Є машини для пакування їстівних та неїстівних 
продуктів – вертикальні та горизонтальні флоу-пак машини, термоусадні та вакуумні машини різних рівнів 
автоматизації та продуктивності. Все обладнання виробництва ведучих італійських та польських фірм.

ЗАБЕСПЕЧУЄМО проведення пуско-налагоджувальних робіт, навчання персоналу, технологічну 
підтримку.

НАДАЄМО гарантійне обслуговування.
МАЄМО склад оригінальних запчастин.
There are machines for packing food and nonfood products – vertical and horizontal flow-pack machines, 

shrink machines of a different level of automation and productivity. All equipment is manufactured by leading 
Italian, Polish firms.

We PROVIDE commissioning, staff training, technical support.
We GIVE warranty and post warranty service.
We HAVE stock of original spare parts.

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 



42

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. 

РОДОНІТ, ПП
Україна, м. Київ
вул. Є. Чавда, 1 оф. 8
Tel.: +38 (044) 502-31-56
E-mail: info@rodonit.com.ua
www.rodonit.ua

Постачальник натуральних продуктів та інноваційних технологій для рослинництва України.
Компанія зосереджена на постачанні в Україну гумітів, стимуляторів і регуляторів росту, органо-міне-

ральних добрив, засобів захисту рослин і є розробником антистресових технологій обробітку культур, 
ресурсозберігаючої технології „Три-Е”: „Екологічно. Економічно. Ефективно”, інноваційної розробки „Проект 
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„ЕКО-ПОЛЕ” і багатьох інших рішень для сучасного рослинництва. Також  компанія є переможцем в номінації 
„Кращий екологічний бізнес України-2014”. За 20 років роботи на аграрному ринку країни унікальні продукти 
компанії „Родоніт” заслужили авторитетну репутацію і широко використовуються сільгоспвиробниками 
України.

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

Україна, 65091, м. Одеса
вул. Комітетська, 14
Tel.: +38 (097) 368-24-41
Fax: +38 (0482) 34-61-32
E-mail: office@rost-ok.com
www.rost-ok.com

Виробник добрив органо-мінеральних ГУМАТ КАЛІЯ «РОСТ ОК»ТМ. 
Унікальні збалансовані комплекси, органічні стимулятори 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.

Ми не стоїмо на місті. Постійне вдосконалення технології виробництва. Ми прислуховуємося до нашим 
Клієнтів.

Производитель удобрений органо-минеральных ГУМАТ КАЛИЯ «РОСТ ОК»ТМ. Уникальные сбалан-
сированные комплексы, органические стимуляторы роста и антистрессанты 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 востребован 
каждой культурой.

Мы не стоим на месте. Постоянное совершенствование технологии производства. Мы прислушиваемся 
к нашим Клиентам.
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СЕЛЕКТА, НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА, ТОВ
СЕЛЕКТА, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА, ООО

Україна, 49000, м. Дніпро
вул. Богдана Хмельницького, 4
Tel./Fax: +38 (056) 787-01-29
E-mail: npkfselekta1@gmail.com
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.

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.

СІТКА ЗАХІД, ТОВ
Україна, 65031, м. Одеса
вул. Хімічна, 1
Tel.: +38 (048) 775-15-08
E-mail: odessa@sitkazahid.com
www. sitkazahid.com
www.facebook.com/sitkazakhid

ТОВ «Сітка Захід» - національний виробник метизної продукції. В асортименті компанії – секційні огород-
ження, габіони, колючий дріт, ланцюги та широкий вибір сітки різних видів: Рабиця, Зварна, канілірована, 
Армопояс.

Компанія успішно функціонує вже понад 13 років і очолює лідерство серед виробників продукції даного 
типу. Наразі « Сітка Захід» становить 12 філій по всій Україні а також близько 300 працівників та тисячі 
задоволених клієнтів. Виробничі потужності розташовані у 4 містах України: Чернівцях, Києві, Львові та Дніпрі. 
Продукція проходить багатоступеневий контроль якості на кожному етапі виготовлення, що підтверджено 
різноманітними дослідженнями та сертифікатами Європейських стандартів і популярна не лише в Україні, 
але також в Румунії, Німеччині, Латвії, Франції, Польщі. 

Ціль компанії – забезпечити надійність конструкцій та захист територій по всьому світу.
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СТРІМ АГРО, ТОВ
СТРИМ АГРО, ООО

Україна, 65005, Одеса
вул. Балківська, 120/1
Tel.: +38 (096) 234-75-74
E-mail: office@streamagro.com.ua
www.streamagro.com.ua
www.facebook.com/StreamAgro

СТРІМ АГРО є офіційним імпортером і дистриб’ютором американської компанії PACER PUMPS - най-
більшого світового виробника насосного обладнання для перекачування агресивних рідин, таких як КАС, 
аміачна вода і багатьох інших хімічних речовин.

У нашому асортименті завжди в наявності вся лінійка насосів - починаючи від невеликих, для використання 
в фермерських господарствах, до найпотужніших для швидкого викачування рідин із залізничних цистерн 
і заповнення об’ємних резервуарів зі зберігання КАС. Власний імпорт і оптимізація при транспортуванні 
гарантує кращу ціну на мотопомпи для КАС в Україні.

ТЕХКОМПЛЕКТ, ПП 
Україна, 65012, м. Одеса
вул. Мала Арнаутська 52,  (напроти ЦУМа)
Tel.: +38 (048) 793-61-30; (050) 829-94-99; (096) 157-82-82
E-mail: sam_stroy_com@ukr.net
https://sam-stroy.com
http://instrument-market.com.ua

Приватне Підприємство «Техкомплект» являється офіційним дилером компанії Андреас Штіль, і реалізує 
продукцію торгових марок STIHL® та VIKING®. Які спеціалізуються на продажу садового обладнання, 
силового та електроінструменту. 

• Ми представляємо тільки оригінальні та сертифіковані товари
• На весь асортимент техніки додається офіційна гарантія
• Повний пакет супровідних документів.
• Існує своя мережа роздрібних магазинів
• Сертифікований сервісний центр.
Наші співробітники відмінно орієнтуються в асортименті та знають конструктивні особливості всіх видів 

обладнання. Проаналізувавши особливості кожної конкретної задачі, наші фахівці допоможуть підібрати 
техніку для її ефективного застосування.

Володіти технікою STIHL та VIKING - це значить стати власником надійного та якісного обладнання яке 
прослужить Вам довгий час.
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ТК ФЕНИКС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТМ ГЕРКУЛЕС
TС PHOENIX CO. LTD 

Украина, 65000, г. Одесса, ул. Аэропортовская, 9
Тел.: +38 (048) 743-89-26
Факс: +38 (048) 789-78-57 
E-mail: office@hercules.net.ua
www.hercules.net.ua

Основное направление деятельности TM «ГЕРКУЛЕС» продажа и организация дилерской сети в Украине 
трехколесных грузовой техники, запчастей и аксессуаров к ней. Под ТМ «ГЕРКУЛЕС» в Украине представ-
лена продукция ведущих китайских производителей, которая экспортируется более чем в 70 стран мира. 
Качество продукции подтверждено международными сертификатами качества.

Трициклы Геркулес — это надежный помощник для мелкого и среднего бизнеса и крупных предприя-
тий, например, таких как различные службы доставки, передвижной торговли, в коммунальных службах, 
в фермерских хозяйствах, заводы, порты. Трициклы подходят для передвижения как по асфальту дорог 
общего пользования, так и по грунтовым дорогам сельской местности.



47

ТРИГЛАВ ЛОГИСТИКС, ООО
Украина, 65009, г. Одесса 
ул. Армейская 18-А , ул. Леонтовича 16-А
Tel.: +38 (048) 797-22-18, +38 (093) 279-10-25
Fax: +38 (048) 797-22-18
E-mail: triglavodessa@gmail.com
www.triglav.od.ua
www.facebook.com/triglavlogistics

Пріоритетним напрямком діяльності компанії, зі світовим рівнем значущості, є впровадження та вироб-
ництво біоорганічних добрив нового покоління «ІНТЕЛФЕРТ» та проланговано діючих екологічно безпечних 
мінеральних добрив у гранулах під фірмовою назвою “АГРОПРОТЕКТОР”. Як результат багаторічної 
науково-дослідної роботи запатентован ряд технологій, які випереджають світові розробки в аналогічних 
галузях АПК. Нам вдалося отримати принципово новий продукт з унікальним набором біологічно активних 
компонентів, який не має аналогів у світі.

УКРАГРОКОМ, ТОВ
Україна, 03038, м. Київ

вул. Голосіївська, 7/2, РентХаус-5,1
Tel.: +38 (044) 291-45-83, +38 (044) 251-45-04
E-mail: office@uak.com.ua
www.uak.com.ua

Український виробник засобів захисту рослин, мікродобрив. Всеукраїнський дистриб’ютор (Сімгента, 
Баєр, Дюпон, та інших).Сфера послуг в агровиробництві, Агро супровід  агровиробника.

УКРПОШТА, ПАТ
Україна, 65001, м. Одеса
вул. Садова,10
Tel.: +38 (067) 248-43-65
E-mail: manasarian-hb@ukrposhta.ua
www.ukrposhta.ua
https://facebook.com/ukrposhta

УКРПОШТА – головна пошта країни. Ми забезпечуємо високоякісні послуги з перевезень, фінансових 
та інших загальнодоступних послуг.
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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.

ФГ У САМВЕЛА, ТМ ЖИВА ХЛОРЕЛА
Україна, 67652, с. Мирне, Біляївський район, 
Одеська область, вул. Хуторська, 3
Tel.: +38 (067) 486-11-53, +38 (067) 830-18-83, +38 (098) 339-03-17
E-mail: KhamidKira@ukr.net
www.chlorellalive.com.ua

ТМ «ЖИВА ХЛОРЕЛА» виробляє суспензію  Живої Хлорелла, яка містить всі необхідні речовини для 
розвитку здорової живої клітини. В складі Cуспензії Хлореллі міститься понад 650 елементів у збалансо-
ваному стані: всі існуючі вітаміни (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР та ін.); багата різноманітність 
мінералів та мікроелементів (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I та ін.); білок височайшого якості, 
в якому більше 40 амінокислот, у тому числі 20 основних альфа-амінокислот.  Містить широку кількість 
фізиологічно активних речовин, серед яких: регулятори росту та розвитку; активатори клітинного ділення 
(цитокинини);природний антибіотик «хлореллин», що знищує патогенну мікрофлору. Є ідеальним балансом 
кількості та співвідношенням всіх вищезазначених елементів. Тому хлорелла визнана однією з найкращіх 
продуктів у світі! Суспензія хлорели - супер біостимулятор! Хлорела в сільському господарстві - це 100% 
органічний високоефективний природний біостимулятор росту рослин, що прискорює коренеутворення, ріст, 
розвиток і цвітіння. Покращує їх зовнішній вигляд, скорочує час і витрати на догляд за кімнатними / офісними 
рослинами. Хлорела підвищує власний імунітет рослин, антистресову стійкість рослин при несприятливих 
зовнішніх впливах, включаючи посуху, акліматизацію, пересадку. Хлорела не робить шкідливого впливу на 
людину, тварин і навколишнє середовище, сприяє поліпшенню екологічної обстановки. Хлорела допомагає 
знизити витрати на традиційні агропрепаратів, в тому числі на добрива, завдяки помітному скороченню 
вимивання їх з грунту. Суспензія хлорели збагачує грунт органічними речовинами, поліпшують її структуру, 
стимулює зростання корисних грунтових мікроорганізмів, сприяє накопиченню гумусових речовин, підви-
щує рухливість мікроелементів і вміст вільних амінокислот, покращує ферментативну активність грунту і 
коефіцієнт використання азотних добрив, утилізує оксиди важких металів, радіонукліди, пестициди, скорочує 
витрата води для поливу, знижує захворюваність рослин.

ТМ «Жива хлорелла» спеціалізується на розробці, вивченні та впровадженні у виробництво добрив та 
інших активних речовин, що призводять до підвищення рентабельності Вашого агробізнесу. Постійні дослід-
ження, вдосконалення та модернізація технологічних процесів при тісній співпраці з науковими установами 
дозволили створити комплекс високоефективних добрив «ЖИВА ХЛОРЕЛА» ТМ. Застосування суспензії ТМ 
«ЖИВА ХЛОРЕЛА» 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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ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗЕРНООЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ, ТОВ  
Україна, 61105, м. Харків
вул. Фонвізіна, 18
Tel./Fax: +38 (057) 750-60-72
E-mail: anna@grain.cleaning
https://grain.cleaning
www.facebook.com/Grainecleaning

Харківський завод зерноочисного обладнання – це лідер серед виробників зерноочисного обладнання, яке 
не має аналогів у свiтi . Наші аеродинамiчнi машини ІСМ є машинами нового покоління з продуктивністю вiд 
3 до 200 т/год. Вони мають аеродинамічний принцип очистки зерна та калібрування насіння. Аеродинамічні 
зернові сепаратори ІСМ відрізняються  простотою, надійністю, довговічністю та економічністю. Наші машини 
успішно експлуатуються на п’яти континентах завдяки індивідуальному підходу до кожного регіону, кожної 
країни, враховуючи культури, що переробляються та технічні вимоги. Ми завжди раді співробітництву з 
Вами та відкриті до Ваших побажань та пропозицій.

Kharkiv Grain Cleaning Equipment Plant is the leading manufacturer of grain cleaning and seed sorting ISM 
machines which have no analogues in the world. Our aerodynamic ISM machines are of new generation with 
capacity from 3 to 200 tons/hour, they are based on aerodynamic principle of grain cleaning and seed sorting. 
Our ISM machines are distinguished by simplicity, reliability, endurance, and cost efficiency. Our equipment is 
successfully used across five continents with the customer-based approach for each region, country with due 
consideration of the processed grains and seeds, and technical requirements. We would be very glad to cooperate 
with you and are always open to your suggestions and proposals!

ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ, ТОВ, ТМ КРЕДИТМАРКЕТ
Україна, 03150, м. Київ
вул. Велика Васількивська, 72, 9 етаж, офіс 4
Tel.: +38 (0 800) 308-707
E-mail: info@kreditmarket.ua
https://kreditmarket.ua
www.facebook.com/kreditmarket.ua

Фінансова Компанія «Центр Фінансових Рішень» - кредитна установа, яка має ліцензію Держкомісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України АВ № 580561 від 11.01.2012 р. Відповідно до розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 29.12.2011 № 803 та Нацкомфінпослуг 
від 26.01.2017 № 163 ТОВ «ФК «ЦФР» має безстрокову діючу ліцензію для провадження господарської діяль-
ності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Кредитування здійснюється 
ТОВ «ФК «ЦФР» через мережу відділень та пунктів продаж під торговою маркою «КредитМаркет», а також 
- відділення та точки продажів кредитних посередників. Загальна інформація про кредитних посередників.

Історія компанії на ринку почалася з 2008 року, і на сьогоднішній день мережа «КредитМаркет» скла-
дається з понад 470 власних відділень і точок продажів.
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ЕСКА КАПІТАЛ, ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ, ПІВДЕННЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
ЭСКА КАПИТАЛ, ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ЮЖНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Україна, 65085, м. Одеса
вул. Просьолочна, 10/2
Tel.: +38 (048) 709-60-55
E-mail: info@eskacapital.com.ua
www. eskacapital.com
ru-ru.facebook.com/eskacapital

Компанія ЕСКА КАПІТАЛ  - українська лізингова компанія, заснована в 2008 році. Наша мета — зростання 
бізнесу наших клієнтів. Наші клієнти – фізичні особи, приватні підприємства малого та середнього бізнесу

Наші основні переваги:
- Рішення про фінансування - 3 години з моменту звернення
- Фінансуємо фізичних осіб, юридичні особи і приватних підприємців
- Працюємо з новоствореними підприємствами
- Не вимагаємо обов’язкових офіційних документів про підтвердження фінансового стану
- Фінансіруем придбання б / у техніки віком до 20 років і поповнення оборотних коштів
- Фінансіруем виключно в гривні, без прив’язки до курсу іноземної валюти
- Готові до індивідуальних рішень - враховуємо потреби Клієнта.

ESKA Capital – a Ukrainian leasing company, founded in 2008.
Our mission – to increase the value of our clients’ business. Our clients are sole traders and small to medium-

sized enterprises
Advantages of Working with Us:
- Financial Decision-making – within 3 hours of applying
- Financing sole traders, companies and private traders
- Working with start-ups and new businesses
- No need to provide official documents about the financial state of the organization
- Financing and purchasing of second-hand hand equipment, up to 20 years old, replenishing working capital
- Financing in UAH (Hryvnia), without any linkage to foreign currencies
- Ready to provide customized solutions to suit the individual circumstances of every client
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ВИСТАВКИ
AgroLux, Журнал 

Україна, м. Харків,
Tel.: +38(063) 213 02 08, (097) 936 22 32
E mail: provse.kh.ua17@gmail.com
www. : provse.kh.ua

Інформаційно-рекламний всеукраїнський аграрний щомісячний проект - журнал «AgroLux» А4 формат.
Видання пропонує огляди сільськогосподарської та аграрної галузі України, репортажі з заходів. По-

ширюється на спеціалізованих виставках, Днях поля, семінарах та конференція, форумах. Також доставка 
видання здійснюється за передплатою, через пошту.

Електронна версія журналу розсилається на 10 тис. Електронних адрес України.
Цільова аудиторія: КХП, елеватори, фермери, сільгосп-управління, підприємства і фірми, що працюють 

в сфері АПК по всіх регіонах України.

AgroNews.ua
Україна, м. Київ
Tel.: +38 0997371792
E-mail: info@agronews.in.ua
www.  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.

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

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

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

Приложение к журналу газета «АГРО 1», тираж 30000 экземпляров. Бесплатная редакционная подписка 
через адресную рассылку Укрпочты действующим сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам, всем 
участникам сферы АПК. Периодичность - 1 раз в месяц.

AAGROSTORY.COM
Україна, 36020, м. Полтава
вул. Небесной Сотнї, 13, офіс 418
Tel.: +380675333055
E-mail: info.agrostory@gmail.com
www. agrostory.com

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.

Портал «Agrostory»
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.
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ALLBIZ, МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 
Україна, 03115, м. Київ, 
вул. Серповая, 11
Тел.: +38 044 527 70 00
Факс: +38 044 527 70 87
E mail: ask@all.biz
www.all.biz

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.

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. 
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RIA.com
Україна, 21007, Вінниця
вул.Академіка Янгеля 4
Tel.: +38 (0432) 555-200
Fax: +38 (0432) 555-200
E-mail: 112@ria.com 
www. auto.ria.com

5 000 000+ українців визнали AUTO.RIA Лідером автомобільної інтернет-торгівлі.
405 автосалонів пропонують на AUTO.RIA нові автомобілі від 100% світових виробників, представлених в 

Україні. Авто з пробігом можна обрати з 200 000+ пропозицій від приватних продавців та компаній. На AUTO.
RIA обрані авто можна дистанційно перевірити технічно на СТО та юридично експертною службою МВС. 

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

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.

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.
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FarmerScan.com
Україна, м. Кропивницький
вул. Генерала Родимцева, 89
Тел: 0800213153
E-mail: info@farmerscan.com
www.farmerscan.com

Наш проект – це інноваційний аграрний маркетплейс для вигідного придбання та продажу товарів на 
міжнародному ринку аграрної продукції. Ми допомагаємо покупцям і продавцям знаходити один одного і 
укладати вигідні угоди. Кількість оголошень на сайті FarmerScan постійно збільшується, так що Ви завжди 
зможете  вибрати кращу пропозицію для Вашого бізнесу.

UKRAPK.COM
Україна, 43025, м. Луцк
вул. 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.

АГРАРНІК, ГАЗЕТА
Україна, 54017, м. Миколаїв
вул. Соборна, 12-Б, оф. 405
Tel/Fax: +38 (0512) 58-00-65

Всеукраїнська газета Аграрник вже 14 років успішно надає можливість агро бізнесу ефективно просувати 
товари та послуги серед найбільш зацікавленої аудиторії фермерів та фахівців сільського господарства. У 
2017 році газета перемогла в номінації Незалежної Національної бізнес премії «Вибір України» і отримала 
статус і почесну нагороду «Вибір України 2017». За підсумками соціологічних досліджень, проведених 
компанією KLEFFMAN GROUP в 2016 роцы, газета «Аграрник» увійшла в ТОП-10 найбільш популярних 
професійних аграрних видань україни. Понад 40% рекламодавців співпрацюють з газетою більш п’яти років 
. В 2017 році з газетою співпрацювали понад 700 підприємств і фермерських господарств.
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АГРОПАРТНЕР. УКРАЇНА ГАЗЕТА
Україна, м. Херсон, 73027, 73027, а/с 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. Україна» – незалежний  інформаційно-аналітичний щотижневик  агросектора 
України.

Безкоштовна редакційна передплата для керівників сільськогосподарських підприємств та фермерів. 
Загальний наклад : 24000 прим. Переплатний індекс: 37670.

АГРОРИНОК, ВСЕУКРАЇНСКА ГАЗЕТА    
Україна, 18002, м.Черкаси,
вул . Смелянска, 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
Україна, м. Полтава,
вул. Небесной Сотні 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,  Днепропетровской,  Кировоградской, Черкасской  
и Запорожской областей.
По Подписке на всей территории Украины.
Подписной  индекс 68546
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Агро-Смарт
Україна, 03056, м. Київ,
вул, Борщагівська, 145
Tel.: +38(044)333 48 95
E mail: contacts@agro-smart.com.ua 
www. :agro-smart.com.ua

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
Україна, 40009, м. Суми,
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 
(0542) 788-411,  770-322, 615-222
red_agrosnab@ukr.net 

АГРОТЕХ, журнал
Україна, 61003, Харків
пл. Конституції, буд. 26, оф. 403
Тел: 38(057)75-110-75
E-mail: redacauto@gmail.com
www.agrotech.in.ua

AgroTech - журнал для фахівців агропромислового комплексу, темою якого є розвиток і просування 
сільськогосподарської техніки та обладнання в Україні.

Читачами журналу є керівники і фахівці підприємств агропромислового комплексу, фермерських госпо-
дарств, агропідприємств.

Періодичність виходу - 1 раз на місяць, папір - глянсовий,формат - А4, обсяг - 48 сторінок,тираж - 30 000 
екз. Інформація на сайті: www.agrotech.in.ua
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АГРОЕЛІТА, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЖУРНАЛ
Tel.: +38 (067) 351¬52¬56, (067) 208¬34¬52
E-mail: gazeta.xata@gmail.com
www.agroprod.biz

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

БІЗНЕС-ДОСЬЄ
Україна, 49044, м. Дніпро, 
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».

Грейн Трейд Украина
Украина, м. Київ,
Голосіївський, 93
Tel.: +38 (098) 4551188
e-mail: graintradeua@gmail.com
www. graintrade.com.ua

Грейн Трейд Украина, Электронная  зерновая биржа  
Электронная  зерновая биржа  Grain Trade UA - предоставление доступа к сайту
Електронна зернова біржа Grain Trade UA -надання доступу до сайту 
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ГОСПОДАР ЕЦ, ТОВ  
Україна, 01042, м. Київ, 
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

КОЛОСОК. ІНФО
Україна, 03087, м. Київ
Чоколівський бульвар, 38
Tel.: +38 (044) 393-39-33, (067) 374 09 77
e-mail: admin@kolosok.info
www.kolosok.info

Интернет-ресурс kolosok.info это уникальный агро-портал, который постоянно дорабатывается и 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.

КОМПАС УКРАЇНА, ЧАО
Україна, 61072, м. Харків, 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). 
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Издание электронного справочника производителей товаров и услуг «КОМПАСС Украина» (50 500 
компаний) и СНГ (312 000 компаний). Бесплатная демо-версия — www.demo.kompass.ua.

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

СНГ, Восточной Европе и на международном поисковом сервере www.kompass.ua. 
Международная доска объявлений - www.board.kompass.ua. 
Украинская лента новостей бизнеса - www.news.kompass.ua

ЛІДЕР УКРАЇНИ, ПОРТАЛ
Україна, 73008, м. Херсон
вул. Айвазовського, 5а
Tel.: +38 (067) 551-13-44, (067) 551-12-27
E-mail: bazaagro@ukr.net
Idcompass.com 

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
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
 

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:
- розвиток товаровиробників і передових технологій на аграрному ринку.
Інформація завжди до речі! Передплатний  індекс 86045
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ПЕРЕВІЗНИК® Бюлетень 
Україна, 04123, м. Київ,
вул. Світлицького, 35, а/с 48, 
Tel.: +38 0 44  503  72  38
Fax: +38 0 44  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 транс-
портних 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

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 международных выставках и конференциях.
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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.

ПРЕС-БІРЖА, ТОВ, ВСЕУКРАЇНСКА ДІЛОВА ГАЗЕТА
Україна, 49000, м. Дніпро, а/я 156
Tel/Fax: +38 (056) 370-10-90, 370-10-92
E-mail: editor@pbgazeta.com
www.pbgazeta.com

 «Прес-Біржа» — друкує прайс-листи з різних товарних груп: транспорт, хімічна продукція, нафтопродукти, 
метали продукти харчування, сільське господарство, будматеріали, ТНС, галантерея, одяг і взуття, тара, 
упаковка та обладнання , промислове обладнання, кабельно-проводникова продукція, послуги (більше 8000 
позицій), у тому числі попит. «Прес-Біржа» - анонси, календари, огляди виставкових заходів, які проходять 
в Україні ( у т.ч. адреси і телефони фірм-участниць). «Прес-Біржа» - організовує та проводить комплексні 
рекламні кампанії по Україні.

РЕКЛАМА НА СЕЛО, ТИЖНЕВИК
Україна, 61052, м. Харків
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.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ
Україна, 04205, м. Київ
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 так же строчные объявления. В издатель-
стве «Магнат» вы можете заказать печать газет, листовок, допечатную подготовку издания, верстку, а так 
же печать газет 4+4. По желанию заказчика наши дизайнеры смогут помочь с изготовлением рекламного 
макета, версткой газет любого формата, и подготовить макет к печати, который будет соответствовать всем 
требованиям заказчика. Мы прислушиваемся к мнению каждого клиента и удовлетворим все его пожелания.

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.

Для удобства восприятия информации читателям предлагается 3 версии журнала:
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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.

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 


