


ШАНОВНІ КОЛЕГИ, УЧАСНИКИ ТА 
ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ АГРО-2019!

Команда Міністерства аграрної політики та продовольства України 
вітає вас на головній аграрній події 2019 року – 31-й міжнародній 
агропромисловій виставці АГРО-2019. 

Вже третє десятиліття поспіль ця масштабна подія збирає разом ти-
сячі аграріїв з усіх куточків України та виступає унікальною платфор-
мою для ефективного діалогу, встановлення ділового партнерства, 
обміну досвідом, вдосконалення виробництва, впровадження інно-
вацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК. 

Сьогодні аграрний сектор ми визначаємо у форматі АГРО 4.0, поєд-
нуючи чотири ключові аспекти – економічний, соціальний, еколо-
гічний та інноваційний. Саме завдяки інтеграції та взаємодії цих чо-
тирьох вимірів можливий рух вперед та досягнення нових високих 
результатів.

Минулоріч українські аграрії зібрали рекордний урожай за всі роки незалежності України – це понад 
70 млн тонн. Було вироблено продукції більш ніж на 843 мільярди гривень, а експорт аграрної про-
дукції на зовнішні ринки сягнув також рекордних 18,8 мільярдів доларів США. Частка присутності 
української продукції на ринках Європи збільшилась до 33,5 відсотка.

Наразі Україна посідає перше місце у світі за обсягами постачань на зовнішні ринки соняшникової 
олії, четверте місце – за експортом ячменю, кукурудзи, п’яте місце – пшениці та продукції з неї, 
шосте місце – сої та масла вершкового, сьоме місце – м’яса птиці та визнана міжнародними парт-
нерами як надійний постачальник продовольства.



Розуміючи цю особливу роль АПК, Уряд визначив у 2019 році для аграрної галузі фінансовий ресурс 
прямої підтримки обсягом 5,9 млрд гривень, сконцентрувавши її на найбільш важливих галузях. 

Наше завдання – спільними зусиллями дбати про розбудову українських сіл та містечок, про розви-
ток фермерства та кооперації, українського сільгоспмашинобудування та тваринництва, забезпечу-
ючи тим самим благополуччя кожного селянина і громадянина України. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, виконуючи програму Уряду, буде і нада-
лі працювати, щоб створювати для аграрного бізнесу найсприятливіші умови роботи, щоб новітні 
аграрні технології знайшли своє місце в кожному фермерському господарстві, незалежно від його 
розміру, щоб розвивались сільські території, щоб на полицях українських магазинів було вдосталь 
якісних товарів, а наші виробники отримували нові ринки збуту для своєї продукції.

Досягнути поставлених амбітних цілей ми зможемо тільки у тісному партнерстві влади, бізнесу, 
громадськості та за підтримки наших зарубіжних колег. Тож бажаємо нам усім успішної виставки 
АГРО-2019, продуктивної роботи, вдалих рішень, багатого на досягнення року та подальших висо-
ких результатів!

До зустрічі на АГРО-2019! Фермеруй в Україні – підкорюй світ!

Ольга Трофімцева 
В. о. Міністра аграрної політики 

та продовольства України



DEAR COLLEAGUES, PARTICIPANTS AND 
VISITORS OF AGRO 2019 EXHIBITION

The team of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine welcomes 
you to the main agrarian event of 2019 - the 31st International Agro-
Industrial Exhibition AGRO-2019.

For the third decade running, this large-scale event brings together 
thousands of farmers from all over Ukraine and serves as a unique 
platform for effective dialogue, business partnership, experience sharing, 
production improvement, innovation implementation, presentation of 
new technologies in all agribusiness areas.

Today, the agricultural sector is defined in AGRO 4.0 format, combining 
four key aspects - economic, social, environmental and innovative. Thanks 
to integration and interaction of these four dimensions it is possible to 
move forward and achieve new bright results.

Last year the Ukrainian agrarians harvested over 70 million tons, the 
record figure during all the years of Ukraine’s independence. Production exceeded 843 billion UAH, exports 
of agricultural products to foreign markets reached a record of $18.8 billion. The share of Ukrainian products 
in the European markets has increased up to 33.5 percent.

Currently, Ukraine ranks first in the world in deliveries to foreign markets of sunflower oil, the fourth place 
in export of barley and corn, the fifth place – of wheat and its products, the sixth place – of soy and sweet 
butter, the seventh place – of poultry meat.  International partners have recognized Ukraine as a reliable 
food supplier.

Understanding this specific role of agroindustrial complex, the Government has allocated 5.9 billion UAH as 
direct support to the agrarian sector in 2019 and focused it in the most important sectors.



Our task is to make joint efforts to develop Ukrainian villages and towns, expand farming and co-operation, 
Ukrainian agricultural machine-building and livestock breeding, thus ensuring prosperity of every peasant 
and citizen of Ukraine.

Implementing the Governmental program, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine will continue 
creating the most favorable conditions for agrarian business, so that the newest agrarian technologies find 
their place in each private farm, regardless of its size, in order to develop rural territories to bring plenty of 
quality goods to the shelves Ukrainian stores and to give new sales markets to our producers.

We’ll be able to achieve the ambitious goals only through close partnership between the government, 
business, and the public with the support of our foreign colleagues. So, we wish you all successful AGRO 
2019 exhibition, productive work, effective solutions, and the year rich in developments and further high 
results.

See you at AGRO 2019. 
Do farming in Ukraine - conquer the world!

Olga Trofimtseva,
 Deputy Minister of Agrarian Policy  

and Food of Ukraine 



DEAR FRIENDS, 
Welcome to the USA Pavilion! 

The U.S. Commercial Service in Ukraine is pleased to present 
the second official USA Pavilion at AGRO 2019, with ten U.S. 
companies across the United States. These are agricultural 
equipment manufacturers and service providers offering 
some of America’s best agricultural technologies. 
Ukraine is a leader in world agriculture rankings and continues 
to increase production. Technology and innovation are critical 
in this effort and U.S. companies play a key role in Ukraine’s 
success helping Ukraine’s farm families and their futures. 
I am delighted to see U.S. companies succeed in Ukraine. 
The country has a strong track record as a market for U.S. 
agricultural machinery and crop production equipment. In 
2018, the U.S. share of the import market for tractors, soil 
preparation and cultivation equipment, sprayers and fertiliser 
distributors, and harvesters was 24.4 percent, amounting to 
over $356 million. 
The U.S. Commercial Service is the U.S. Government’s primary 
trade promotion agency. We have a network of trade 
specialists covering every U.S. state and offices in Embassies 
and Consulates in over 80 countries around the world, all 
working on behalf of U.S. companies to help them promote 
and sell their products and services overseas. Our assistance 
speeds market entry for U.S. companies and helps Ukrainian 
companies identify U.S. suppliers that best fit their needs. 
We do everything possible to make American high quality, 
innovative technologies available to Ukrainian companies. 
I would like to thank our partners, the Iowa Economic 
Development Authority, the Kansas Department of 
Agriculture, the Minnesota Trade Office, the North Dakota 
Trade Office, for their support for this event.
I wish you every success at this trade show.

With best regards,
Martin Claessens

Senior Commercial Officer
U.S. Commercial Service, U.S. Embassy 

Kyiv, Ukraine

ШАНОВНІ ДРУЗІ,
Ласкаво просимо до Американського Павільйону!

Американська комерційна служба в Україні з радістю 
представляє офіційний Національний Павільйон на АГРО 
2019 з десятьма компаніями-учасниками зі Сполучених 
Штатів. Це постачальники сільськогосподарської техніки 
та послуг, які пропонують низку найкращих сільсько-
господарських технологій зі Сполучених Штатів Америки.
Україна є лідером світових сільськогосподарських рей-
тингів та продовжує нарощувати обсяги виробництва. 
Технології та інновації є критично важливими в цьому 
напрямку, і компанії США відіграють ключову роль у 
досягненні Україною успіху, допомагаючи сім'ям укра-
їнських фермерів будувати майбутнє.
Мені приємно бачити, що компанії з США успішно пра-
цюють в Україні. Американська сільськогосподарська 
техніка та обладнання для виробництва продукції рос-
линництва має значний успіх на ринку України. У 2018 
році частка імпорту з США становила 24,4%, що стано-
вить більше 356 мільйонів доларів. 
Комерційна служба США – це агентство уряду США, що за-
ймається просуванням експорту американських товарів. 
Ми маємо мережу спеціалістів з торгівлі в кожному штаті 
в США та американських Посольствах та Консульствах у 
більш ніж 80 країнах світу. Ці спеціалісти працюють для 
американських компаній, щоб допомогти їм просувати 
та продавати свої товари та послуги за кордоном. Наша 
Служба супроводжує та прискорює вихід американських 
компаній на ринок та допомагає українським компаніям 
знайти постачальників з США, які найбільше відповіда-
ють їх потребам. Ми робимо все можливе для того, щоби 
українські компанії мали доступ до високоякісних, інно-
ваційних американських технологій.
Я хотів би подякувати нашим партнерам, Управлінню 
економічного розвитку штату Айова, Департаменту сіль-
ського господарства штату Канзас, Торговому офісу штату 
Міннесота, та Торговому офісу штату Північна Дакота за 
підтримку цієї події.
Бажаю вам успіхів на цій виставці.

З найкращими побажаннями,
Мартін Классенс

Радник з питань торгівлі
Американська комерційна служба

Посольство США в Україні



ВІТАЄМО НА XXXI МІЖНАРОДНІЙ 
АГРОПРОМИСЛОВІЙ ВИСТАВЦІ  

«АГРО-2019»! 
Цього року Компанія Tотал Україна вдруге стала Генеральним Спонсором  визначної події 
року аграрного сегменту – найбільшої агропромислової виставки «АГРО» на території Укра-
їни та Східної Європи. 

ТОТАЛ Україна є частиною TOTAL MARKETING & SERVICES, комерційного підрозділу Групи Total, 
4-ї за величиною нафтової компанії в світі.

Сьогодення вимагає від нас максимальної концентрації та професіоналізму для досягнення 
найвищих результатів у галузі. Компанія TOTAL  – флагман з виробництва мастильних мате-
ріалів та продукції для Агро сегменту. Наш асортимент повністю охоплює потреби найвибаг-
ливіших користувачів:

•  моторні та гідротрансмісійні оливи, 
•  універсальні тракторні та гідравлічні рідини, 
•  оливи для КПП та присадибної техніки, 
•  широка лінійка різноманітних уніфікованих мастил. 

Наша продукція може зацікавити як приватні фермерські господарства, так і великі агро-
холдинги.

Наші партнери - це провідні аграрні підприємства України.

Мастильні матеріали TOTAL та TOTAL AGRI засновані на останніх технологічних розробках, з 
метою допомогти Вам збільшити ефективність і прибутковість бізнесу, а також йти в ногу з 
вимогами сільськогосподарського сектору.

Однією із вагомих переваг співпраці з компанією TOTAL є можливість провести порівняль-
ний аналіз олив Total АNAC. Експрес метод аналізу технічного стану агротехніки за наявності 
певних металів та домішок в оливі дозволяє приймати вірні рішення на основі даних, щоб 
заощаджувати кошти і час між сервісним обслуговуванням техніки. 

Запрошуємо відвідати наш стенд. Будемо раді надати кваліфіковані консультації 
та фахові поради щодо застосування мастильних матеріалів TOTAL та TOTAL AGRI . 

До зустрічі!

Пелліззарі Любов.
Директор ТОВ «Тотал Україна»



TOTAL UKRAINE WELCOMES YOU AT THE 
XXXI INTERNATIONAL AGROINDUSTRIAL 

FAIR «AGRO-2019»!
This year Total Ukraine has become the General Sponsor of the main Agricultural event in Ukraine, 
the biggest agro-industrial fair «AGRO» for the second time.

As an important player and supplier for this segment we consider the event to be an effective 
communication and business platform for all Agricultural market players.

TOTAL Ukraine is a part of TOTAL MARKETING & SERVICES, the Total Group’s commercial division. 
Total Group is the 4th largest Gas and Oil Company in the world.

TOTAL’s family of engine oils and lubricants includes a complete range of products specifically 
formulated for farming equipment, to meet the needs of agricultural professionals. TOTAL’s 
innovative products are carefully tailored to provide cost-effective and practical solutions to meet 
the demands of a professional that relies continuously on sophisticated equipment. Our products 
are designed to suit the specifications of the most recent developments in agricultural machinery.

Because TOTAL lubricants are specially formulated to work well across a range of engines, the same 
lubricant can be used with multiple different brands without compromising on effectiveness..

TOTAL lubricants help to cut costs in three main ways:
•  cut fuel consumption by making your engine more efficient
•  reduce the need for repair or replacement of machinery
•  reduce lube changes intervals.

TOTAL Ukraine also offers unique OIL DIAGNOSIS SYSTEM called TOTAL ANAC. Through its 
expertise, Total provides a full range of lube oil analysis adapted for any automotive and 
industrial application. From a simple oil sampling, TOTAL ANAC establishes a thorough 
diagnosis of all mechanical parts (engine, transmissions, hydraulics) of your equipment 
without disassembly constraint.

In agriculture, breakdowns in the seasonal activity are not acceptable. That’s why regular diagnoses 
are vital for your exploitation. Thanks to the ANAC and its oil analysis, you can access to precious 
information and maintain perfectly your exploitation. 

We invite everyone to visit our TOTAL AGRI stand where our professional consultants  
will provide  all the necessary information and  advices  on the application  

of  TOTAL lubricants.

Best regards,
Lubov Pellizzari

Managing Director
Total Ukraine LLC



ШАНОВНІ ГОСТІ,

На початку червня відбулася визначна світова подія на 
аграрному просторі – з’явилася нова компанія Corteva 
Agriscience™, акції якої почали продаватися  на  Нью-Йорк-
ській фондовій біржі.

Ми раді бути партнерами виставки “АГРО-2019” саме на цьому 
етапі, який відкриває нову сторінку у розвитку нашої органі-
зації. 

Corteva Agriscience™ заснована на багатих спадщинах компа-
ній, відомих кожному з вас – Dow, DuPont і Pioneer, які впро-

довж сотен років мали глибокі зв’язки та були віддані кільком поколінням фермерів. Об’єд-
навши колосальні ресурси, ми змогли зібрати команду з найбільших світил сільгоспнауки, які 
використовують досвід понад двох століть досліджень для кращого життя виробників і спожи-
вачів сільськогосподарської продукції.

Наше ім’я має дуже символічне значення: cor з латинської перекладається як «серце», а teva 
походить від стародавнього слова, що означає «природа».  Ми працюємо з природою у серці, 
працюємо для того, щоб збільшувати продуктивність фермерів, а також покращувати здоров’я 
та благополуччя тих, кого вони годують. Маючи найбільш збалансований портфель продуктів у 
галузі, ми орієнтовані на співпрацю з гравцями усієї продовольчої системи для постачання та 
виробництва максимально безпечних продуктів харчування. 

Corteva Agriscience™ пропонує високоякісне насіння, інноваційні засоби захисту рослин, сервіси 
та цифрові рішення для аграрного ринку. Ми маємо величезний досвід, багаті ресурси та пра-
цюємо по всьому світу, допомагаючи фермерам отримувати максимум від своєї праці та робити 
світ кращим. Наше призначення – збагачувати життя тих, хто виробляє, і тих, хто спо-
живає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь.

Команда агрономів та консультантів Corteva Agriscience™ в Україні постійно зростає, як і кількість 
випробувальних та демонстраційних полів у кожному регіоні, щоб бути ближчими до вас та нада-
вати вам лише найкращі та перевірені рішення. Ми переконані, що аграрний сектор України має 
значний потенціал для подальшого розвитку та раді сприяти зростанню цієї галузі економіки.  

Запрошуємо відвідати наш стенд та будемо раді надати професійні рекомендації для макси-
мально ефективного та результативного використання наших продуктів. 

Відкрийте сьогодні для себе нове ім’я у сільскогосподарьскій галузі –  
Corteva Agriscience™!

Сергій Харін,
Керівник бізнесу  
у Східній Європі

Corteva Agriscience™



DEAR GUESTS,

In the beginning of June, Corteva Agriscience™ appeared on the 
map of the global agriculture industry – and the stocks became 
available for public trading on New York Stock Exchange.

We are happy to be partners of “AGRO-2019” at this exciting 
time, which opens a new page in the history of our company’s 
development.  

Corteva Agriscience™  is founded on the rich heritages of the 
companies that are well known to each of you – Dow, DuPont 
and Pioneer. These companies have had deep connections over 

centuries and remained committed to several generations of farmers. By combining our immense 
resources, we’ve harnessed agriculture’s brightest minds and expertise gained over two centuries of 
scientific achievement for the sake of better lives for producers and consumers of agriculture products. 

Our name has a very symbolic meaning: it combines the Latin word for heart – «cor», and the ancient 
word «teva» meaning nature. We work with nature in our hearts, to boost productivity for farmers and 
improve the health and well-being of those they feed. With the most balanced portfolio of products in 
the industry, we work with all players in the food chain to ensure the safety of food products.  

Corteva Agriscience™ offers high quality seeds, innovative crop protection services and digital solutions 
for agriculture market. We have vast experience, ample resources and work around the globe to help 
farmers achieve maximum results from their work and make world a better place. Our purpose is 
to enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for 
generations to come.

The team of agronomists and consultants at Corteva Agriscience™ in Ukraine has been growing all the 
time and so does the number of experimental and demonstrational fields in each region. This allows 
us to be closer to you and provide you with the best and the most reliable solutions. We believe that 
agriculture in Ukraine has huge potential for further development and are happy to support its growth. 

We invite you to visit our stand and will be happy to offer you professional recommendations for the 
most efficient and impactful use of our products. 

Unveil the new name in agriculture industry today – Corteva Agriscience™!

Sergii Kharin
Business Leader  

in Eastern Europe
Corteva Agriscience™



ШАНОВНІ ДРУЗІ,
ГОСТИННО ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ 

ВИСТАВКУ АГРО-2019!

Аграрний комплекс завжди був, є і буде запорукою благополуччя 
нашої держави та нашого регіону. Впродовж останніх десятиріч він 
стабільно посідає провідні позиції на світових ринках і перебуває у 
безупинному розвитку. Саме у сільському господарстві найшвидше 
впроваджуються інноваційні рішення та нові технології. Зростають 
показники врожайності різних культур, рентабельності тваринництва 
та ступінь оплати праці в галузі.

Тому сьогодні кожна людина, котра працює в науці та бізнесі, шукає 
нові напрямки розвитку, обов’язково повинна тримати руку на пульсі 
активного аграрного життя країни. І ми вам у цьому допоможемо!  

Ви зможете не лише побачити, чим живе провідна галузь економіки 
України - сільське господарство, але й вирішити усі питання щодо роз-

витку чи започаткування власного бізнесу, а також чудово відпочити разом із родиною та 
друзями!

Ми зробили все, аби кожен із наших гостей отримав під час Агро-2019 найкращі і винятково 
позитивні яскраві враження!

Ласкаво просимо! 

З повагою,
Організатор виставки АГРО-2019

Олександр Погребний



DEAR FRIENDS,
WELCOME TO AGRO 2019 EXHIBITION!

The agrarian complex has always been, is and will be essential for 
prosperity of our state and our region. Over the past decades, it has been 
steadily leading the world market and is continuously developing. It is 
the agriculture where innovative solutions and new technologies are 
introduced most quickly. Yield indices of various crops, cost efficiency of 
animal breeding and farm wages in the industry are increasing.

Therefore, today every person working in science and business, looking for 
new directions, must necessarily keep abreast of the active agrarian life in 
the country. And we will be glad to help you.

You will not only be able to see how the agriculture, the leading industry in 
Ukraine, exists, but also to solve all the issues of growing or launching your 

own business and also have wonderful time with your family and friends.

We do our best to ensure that each our guest get the best and exceptionally positive bright 
impressions at AGRO 2019.

Welcome!

Best regards,
CEO of the exhibition Agro-2019                                        

Oleksandr Pohrebnyi
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+380442772700
press@agrofond.gov.ua
www.agrofond.gov.ua

ПАТ «Аграрний фонд» – провідний оператор аграр-
ного сектору України. Компанія заснована у 2013 році 
Кабінетом Міністрів України. Місія Товариства – мак-
симальне сприяння розвитку аграрного виробництва, 
забезпечення продуктової і цінової стабільності та га-
рантування продовольчої безпеки України. Сьогодні 
100% акцій компанії належать державі в особі Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України. 

ПАТ «Аграрний фонд» – ефективний інструмент дер-
жави у здійсненні підтримки сільгоспвиробників та 
забезпеченні продовольчих резервів. Компанія є 
ключовим гравцем на ринку зернових та продуктів їх 
переробки в Україні.

AGRARIAN FUND, PJSC
5/6 Ochakivska Str., Kyiv, Ukraine, 03151
+380442772700
press@agrofond.gov.ua
www.agrofond.gov.ua

PJSC «AGRARIAN FUND» is the leading operator of the 
agrarian sector of Ukraine. The Company was founded in 
2013 by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The mission 
of the Company is the most possible support of agrarian 
production, to ensure food and price stability and to 
guarantee food security in Ukraine. At present 100% of 
Company shares belong to the government represented 
by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. 

PJSC «AGRARIAN FUND» is an effective tool of the 
governmental support of agricultural producers and 
provision the food reserves. The Company is a key player 
on the grain market and its processing products in Ukraine.

АРТЕМСІЛЬ, ДП
Адреса: 84545, Україна, Донецька 
область, Бахмутський район, 
м. Соледар, вул. Чкалова, 1 а
+380627486400
salt@artyomsalt.com
www.artyomsalt.com

ДП «Артемсіль» оснащене сучасним устаткуванням, 
працює за прогресивними технологіями видобутку, 
переробки і пакування солі. Споживачами продукціїї 
ДП «Артемсіль» є підприємства різних галузь промис-
ловості. Підприємство має багато регіональних, наці-
ональних та міжнародних нагород за якість продук-
ції, що виробляеться. ДП «Артемсіль» експортує сіль 
в країни СНД і ЄС та є флагманом української соляної 
промисловості!

ARTYOMSOL, STATE 
ENTERPRISE
1A Chkalov Street, Soledar, Bakhmut 
district, Donetsk region, Ukraine, 84545
+380627486400
salt@artyomsalt.com
www.artyomsalt.com

State enterprise Artyomsol is equipped with modern ma-
chinery, works on progressive technologies of extraction, 
processing and packaging of salt. Consumers of Arty-
omsol’s products are enterprises of different branches of 
industry. The enterprise has many regional, national and 
international awards for the quality of its products. State 
enterprise Artyomsol exports salt to CIS and EU countries, 
Artyomsol is the leader of the Ukrainian salt industry!

mailto:salt@artyomsalt.com
mailto:salt@artyomsalt.com
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Established in 2010 «SFGCU» is the most powerful state 
vertically integrated company in the agricultural sector. 
It owns about 10% of certified storage capacities and 
its port terminals can provide up to 6% of the average 
annual volumes of Ukrainian grain export shipping. 
The processing enterprises of the Corporation are capable 
to provide up to 10% of domestic market demand of 
Ukraine in flour, cereals and fodders. 
As of today, «SFGCU» is an active and highly-competitive 
member of the grain market, a stable partner of 
agrarians, a reliable supplier of grains and food to foreign 
contractors.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ 
СПОЖИВАЧІВ
01001, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 1
+380442791270
head@consumer.gov.ua
www.consumer.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів – централь-
ний орган виконавчої влади, який реалізує державну 
політику у галузі ветеринарної медицини, сферах 
безпечності та окремих показників якості харчових 
продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифіка-
ції та реєстрації тварин, санітарного законодавства, 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, 
з контролю за цінами, попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впли-
ву на здоров’я населення, метрологічного нагляду, 
ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідаль-
ності, насінництва та розсадництва, реєстрації та об-
ліку машин в агропромисловому комплексі, держав-
ного контролю за додержанням законодавства про 
захист прав споживачів і реклами в цій сфері.

ДЕРЖАВНА 
ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ, 
ПАТ
Україна, 01033, Київ, 
вул. Саксаганського, 1
+380442061509
docflow@pzcu.gov.ua
www.pzcu.gov.ua

Державна продовольчо-зернова корпорація Украї-
ни  – національний оператор зернового ринку Украї-
ни, лідер у сфері зберігання, переробки, логістики та 
експорту зернових. 

Види діяльності:
• закупівля та експорт зернових культур і продуктів 

їх переробки; 
• приймання, зберігання; 
• доведення до базисних кондицій та відвантаження 

зерна; 
• виробництво широкого асортименту борошна, 

круп, пластівців, кормів і кормових добавок; 
• портова перевалка зернових та олійних культур; 
• реалізація міждержавних та міжурядових угод з 

постачання сільгосппродукції.

STATE FOOD AND GRAIN 
CORPORATION OF 
UKRAINE, PJSC
Ukraine, 01033, Kyiv, 
Saksaganskogo str., 1
+380442061509
docflow@pzcu.gov.ua
www.pzcu.gov.ua

State Food and Grain Corporation of Ukraine is the 
national operator of Ukrainian grain market, the leader in 
storing, processing, shipping and export of grains. 
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і картографічної діяльності, земельних відносин, зем-
леустрою, у сфері Державного земельного кадастру, 
державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання земельного законо-
давства, використання та охорони земель усіх катего-
рій і форм власності, родючості ґрунтів.

THE STATE SERVICE OF 
UKRAINE FOR GEODESY, 
CARTOGRAPHY & 
CADASTRE
3, Narodnoho opolchennia str., Kyiv, 
03680
+380442448247
land@land.gov.ua
land.gov.ua

The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and 
Cadastre (StateGeoCadastre) is the central executive body 
that is coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine 
via Vice-prime-minister of Ukraine – Minister of Regional 
Development, Construction and Housing of Ukraine. 

StateGeoCadastre is responsible for implementation of 
the state policy in the matter of topography, geodesy, 
cartography, land relations and state land cadastre.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
УКРАЇНИ
Адреса: 01601 Україна м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 9-А
Тел: +38 (044) 235-5506
e-mail: sprava@dklg.gov.ua
dklg.kmu.gov.ua

Державне агентство лісових ресурсів України є цен-
тральним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері лісового та мисливського 

STATE SERVICE OF UKRAINE 
ON FOOD SAFETY AND 
CONSUMER PROTECTION, 
STATE AGENCY
www.consumer.gov.ua
+380442791270
head@consumer.gov.ua

SSUFSCP is a single competent authority, fully responsible 
for state control and supervision of food safety at 
all stages of its path, organizes and implements the 
state control on: safety and specific indicators of food 
quality; compliance with the requirements of sanitary 
legislation; animal health and welfare; implementation 
of phytosanitary measures, circulation of pesticides 
and agrochemicals, use of biological control organisms; 
substances, fodder additives, premixes and feed; 
compliance with the requirements for identification 
and registration of animals; inedible products of animal 
origin; veterinary drugs; reproductive and pathological 
material; facilities in which cultivation, retention, 
production, processing, storage and circulation of state 
control objects are carried out.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА 
КАДАСТРУ 
м. Київ, вул. Народного ополчення, 3
+380442448247
land@land.gov.ua
land.gov.ua

Державна служба України з питань геодезії, картографії 
та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Мі-
ністра аграрної політики та продовольства і який реа-
лізує державну політику у сфері топографо-геодезичної 
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ
Україна, 04053, Київ,  
вул. Січових Стрільців, 45-А
+380444866243
darg@darg.gov.ua
www.darg.gov.ua

Державне агентство рибного господарства України 
реалізує державну політику у сфері рибного господар-
ства та рибної промисловості, охорони, використання 
і відтворення водних біоресурсів, регулювання ри-
бальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного 
господарства. 

Напрями діяльності у рибній галузі – вилов риби та 
її переробка; відтворення і охорона рибних запасів; 
аквакультура; науково-дослідне забезпечення; галу-
зева система навчання та підвищення кваліфікації; 
система безпеки мореплавства у сфері рибного госпо-
дарства; регулювання рибальства. 

Реалізацію державної політики у сфері рибного госпо-
дарства Державне агентство рибного господарства 
України здійснює на підставі Закону України «Про риб-
не господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів».

STATE AGENCY OF 
FISHERIES OF UKRAINE
45 a, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, 
Ukraine
+380444866243
darg@darg.gov.ua
www.darg.gov.ua

The State Agency of Fisheries of Ukraine implements the 
state policy in the field of fisheries and fishing industry, 
conservation, use and reproduction of water bioresources, 
fishing regulation, maritime safety of fishing fleet vessels. 

господарства. Основні завдання: забезпечення реа-
лізації державної політики у сфері лісового й мислив-
ського господарства, а також охорони, захисту, відтво-
рення ресурсів лісу, мисливської фауни, підвищення 
ефективності лісового та мисливського господарства. 
До сфери управління Держлісагентства входять дер-
жавні лісогосподарські та мисливські господарства та 
інші підприємства та установи лісівничого профілю. 
Державні підприємства лісового господарства від-
повідальні за весь комплекс лісогосподарських ро-
біт – від посадки лісу до проведення рубок головного 
користування. Крім того, окремі підприємства мають 
потужності з первинної обробки деревини.

STATE FOREST RESOURCES 
AGENCY OF UKRAINE
Address: Shota Rustaveli St., 9-А 01601 
Kyiv, Ukraine
Tel: +38 (044) 235-5506
e-mail: sprava@dklg.gov.ua
dklg.kmu.gov.ua

State Forest Resources Agency of Ukraine is the central 
state authority responsible for implementation of state 
policy in forest and hunting management. The main 
objectives are: implementation of national policy on forest 
and hunting management; protection and restoration of 
forest resources and hunting fauna; increasing efficiency 
of forestry and hunting. There are state forest enterprises, 
state hunting enterprises and other forest related 
enterprises. State forestry enterprises are responsible 
for the full range of forest related work from planting 
of forests to their felling. Also some companies have the 
capacity for the primary wood processing.
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ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ҐРУНТІВ УКРАЇНИ, ДУ
Україна, 03190, м. Київ, 
пров. Бабушкіна, 3, корпус 3
+380443376981
info@iogu.gov.ua
land.gov.ua

ДУ «Держґрунтохорона» і 23 філії вже 55 років прово-
дять агрохімічне обстеження ґрунтів України на зем-
лях сільськогосподарських угідь з видачею агрохіміч-
ного паспорту поля, земельної ділянки. Дослідження 
проводяться за фізико-хімічними, агрохімічними, 
радіологічними та токсикологічними показниками 
(25 найменувань). Також установа надає послуги з 
ґрунтової та листкової діагностики, із землевпоряд-
них робіт, державні випробування агрохімікатів, ана-
лізу якості сільськогосподарської продукції, кормів, 
добрив, меліорантів тощо. 

Наукові дослідження проводяться в атестованих ла-
бораторіях, з яких 6 акредитовані відповідно до ви-
мог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025.

SOILS PROTECTION 
INSTITUTE OF UKRAINE, SI
Babushkina Lane, 3, housing 3, Kyiv, 
03190, Ukraine
+380443376981
info@iogu.gov.ua
www.iogu.gov.ua

SI «Derzhgruntokhorona» and 23 branches already 55 
years conduct agrochemical examination of soil Ukraine 
on agricultural lands with the issuance of passports 
agrochemical field or land. Specialists investigate 
physical and chemical, agrochemical, radiological 
and toxicological indicators of soil (25 names). Also, 
establishment provides services of soil diagnostics and 
leaf diagnostics, land management works, the state 

Activities in the fisheries industry are catching and 
processing of the fish; reproduction and conservation of 
fish stocks; aquaculture; scientific and research support; 
sectoral education and training system; maritime safety 
system in the field of fisheries; fishing regulation. 

The State Agency of Fisheries of Ukraine implements 
the state policy in the field of fisheries based on the Law 
of Ukraine «On Fisheries, Industrial Fisheries and the 
Protection of Water Bioresources».

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СПИРТОВОЇ ТА 
ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРСПИРТ»
Україна,Київська область, м.Бровари, 
вул.Гагаріна, 16
+380442840490
office@ukrspirt.com
www.ukrspirt.com

Виробництво спирту різних сортів та лікеро-горілча-
ної продукції.

STATE-OWNED ENTERPRISE 
OF ALCOHOL AND LIQUOR 
INDUSTRY «UKRSPYRT»
Ukraine, Kyiv region, Brovary, 
Gagarina street 16, 07400
+380442840490
office@ukrspirt.com
www.ukrspirt.com

Production of alcohol and spirits.
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RESEARCH STATION OF 
MEDICINAL PLANTS 
OF THE INSTITUTE OF 
AGROECOLOGY AND 
ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES  
OF UKRAINE
Ukraine, 37535, Poltava region, 
Lubensky district, village Berezotocha, 
st. Pokrovskaya, 16 A
+380536190621
ukrvilar@ukr.net
www.dslr-naan.com.ua/

Scientific support for the development of the industry 
– medicinal plant growing; introduction of aboriginal 
and foreign flora objects; introduction into the culture 
of new medicinal plants; the creation of a raw material 
base for medicinal plants for medicinal products through 
the development of environmentally safe cultivation 
technologies; creation of high-yield varieties of medicinal 
plants; seeding and seedlinging of medicinal plants; 
development of the bases of rational use of natural 
resources; development of normative and analytical 
documentation for raw materials and medicines.

ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА 
ІМЕНІ П.І. ПРОКОПОВИЧА, 
ННЦ
Україна, 03143, м. Київ,  
вул. Академіка Заболотного, 19
+380445266798
nnc_ibkiev@ukr.net
www.prokopovich.com.ua/

Наукове забезпечення галузі бджільництва України.

testing of agrochemicals, the analysis of quality of 
agricultural products, feeds, fertilizers, ameliorants, etc. 

Scientific researchers are conducted in the licensed 
laboratories, 6 of which accredited in accordance with EN 
ISO / IEC 17025

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 
ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ 
І ПРИРОДОКОРИС-
ТУВАННЯ НААН УКРАЇНИ
Україна, 37535, Полтавська обл., 
Лубенський район, с. Березоточа,  
вул. Покровська, 16 А
+380536190621
ukrvilar@ukr.net
www.dslr-naan.com.ua/

Наукове забезпечення розвитку галузі – лікарське 
рослинництво; інтродукція об’єктів аборигенної i 
зарубіжної флори; введення в культуру нових лікар-
ських рослин; створення сировинної бази лікарських 
рослин для лікувальних препаратів шляхом розробки 
екологічно безпечних технологій вирощування; ство-
рення високопродуктивних сортів лікарських рослин; 
ведення первинного насінництва та розсадництва 
лікарських рослин; розробка основ раціонального ви-
користання природних ресурсів; розробки норматив-
но аналітичної документації на сировину та лікарські 
засоби.

mailto:ukrvilar@ukr.net
http://dslr-naan.com.ua/
mailto:nnc_ibkiev@ukr.net
http://prokopovich.com.ua/
mailto:ukrvilar@ukr.net
http://dslr-naan.com.ua/
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INSTITUTE OF BIOENERGY 
CROPS AND SUGAR BEET 
NAAS
25 Klinichna Str., Kyiv, 03110, Ukraine
+380442755000
sugarbeet@ukr.net
www.bio.gov.ua/

Scientific and technological support of bioenergy and sugar 
beet industries Ukraine and training of scientific personnel. 
Creating a competitive, highly resistant to complex 
biotic and abiotic factors hybrids of sugar beet varieties 
and hybrids of miscanthus (Miscanthus), svitchhras 
(Panicum), energy willow (Sálix), sugar sorghum 
(Sorghum), grains, legumes, cereals and stevia. 
Development of bases zonal distribution and adaptive 
technologies of bioenergy plants with integrated pest 
management and as new ways to protect crops from 
weeds, diseases and pests. 
Scientific support and implementation of innovation in 
agricultural production.

ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151, 
Україна
+380442457805
ivm_naan@ukr.net
www.ivm.kiev.ua

Основними напрямами діяльності інституту є: 
• вивчення, розробка методів попередження і про-

гнозування захворювань сільськогосподарських, 
диких тварин та птиці; 

• розробка та вивчення новітніх біотехнологій ви-
готовлення та застосування засобів діагностики та 
специфічної профілактики тварин; 

P.I. PROKOPOVICH 
BEEKEEPING INSTITUTE, 
NSC 
Ukraine 03143 Kyiv Acad. Zabolotnogo 
St., 19
+380445266798
nnc_ibkiev@ukr.net
www.prokopovich.com.ua/

Scientific support of the beekeeping industry of Ukraine

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
 АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧ-
НИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ НААН УКРАЇНИ
Україна, 03110, м. Київ,  
вул. Клінічна 25
+380442755000
sugarbeet@ukr.net
www.bio.gov.ua

Науково-технологічне забезпечення галузей біоенергети-
ки та буряківництва України та підготовка наукових кадрів. 
Створення конкурентоспроможних, високопродук-
тивних, стійких до комплексу біотичних і абіотичних 
факторів гібридів цукрових буряків, сортів та гібридів 
міскантусу (Miscanthus), світчграсу (Panicum), енерге-
тичної верби (Sálix), цукрового сорго (Sorghum), зерно-
вих, зернобобових, круп’яних культур та стевії медової. 
Розробляння теоретичних основ зонального розмі-
щення та адаптивних технологій вирощування біо-
енергетичних рослин з інтегрованим управлінням 
фітосанітарним станом та новими способами захисту 
посівів від бур’янів, хвороб та шкідників. 
Наукове забезпечення та впровадження інновацій-
них розробок в агропромислове виробництво.

mailto:sugarbeet@ukr.net
http://bio.gov.ua/
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ІНСТИТУТ 
ВИНОГРАДАРСТВА І 
ВИНОРОБСТВА ІМЕНІ В.Є. 
ТАЇРОВА, ННЦ
Україна, 65496, м. Одеса, смт Таїрове, 
вул. 40-річчя Перемоги, 27
+380487403676
iviv_nnc@ukr.net
www.tairov.com.ua/ru/

Головні напрямки діяльності: наукове обґрунтування 
перспективного розвитку виноградарства і винороб-
ства України на основі ампелоекологічних ресурсів; 
переведення виноградного розсадництва України на 
сертифіковану основу; покращення сортименту і під-
вищення генетичного потенціалу сортів і клонів вино-
граду; розробка нових марок вин і сортів винограду 
селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».

V.YE. TAIROV INSTITUTE 
OF VITICULTURE AND 
WINEMAKING, NSC
Ukraine, 27, 40 let Pobedy str. Tairovo, 
Odessa
+380487403676
iviv_nnc@ukr.net
www.tairov.com.ua/ru/

Main directions of activity: scientific substantiation of 
perspective development of viticulture and winemaking 
of Ukraine on the basis of ampeloecological resources; 
transfer of grape seedlings of Ukraine to a certified basis; 
improvement of assortment and increase of genetic 
potential of varieties and grapes clones; development 
of new brands of wines from grapes of selection of NSC 
«Tairov IVaW».

• виробництво для потреб ветеринарної медицини 
дослідних серій лікувально-профілактичних і діа-
гностичних препаратів; 

• збереження та підтримання колекції штамів мікро-
організмів для створення діагностичних тест-сис-
тем та вакцинних препаратів, що забезпечують 
біобезпеку держави щодо інфекційних хвороб; 

• видавнича діяльність (випуск наукового фахового 
бюлетеню «Ветеринарна біотехнологія» згідно ви-
мог ВАК України з ветеринарних наук).

INSTITUTE OF VETERINARY 
MEDICINE OF THE 
NATIONAL ACADEMY  
OF AGRARIAN SCIENCES  
OF UKRAINE
Ukraine; 03151, Kieiv, st. Donetsk, 30
+380442457805
ivm_naan@ukr.net
www.ivm.kiev.ua

Основними напрямами діяльності інституту є: 
• вивчення, розробка методів попередження і про-

гнозування захворювань сільськогосподарських, 
диких тварин та птиці; 

• розробка та вивчення новітніх біотехнологій ви-
готовлення та застосування засобів діагностики та 
специфічної профілактики тварин; 

• виробництво для потреб ветеринарної медицини 
дослідних серій лікувально-профілактичних і діа-
гностичних препаратів; 

• збереження та підтримання колекції штамів мікро-
організмів для створення діагностичних тест-сис-
тем та вакцинних препаратів, що забезпечують 
біобезпеку держави щодо інфекційних хвороб; 

• видавнича діяльність (випуск наукового фахового 
бюлетеню «Ветеринарна біотехнологія» згідно ви-
мог ВАК України з ветеринарних наук).

mailto:iviv_nnc@ukr.net
https://www.tairov.com.ua/ru/
mailto:iviv_nnc@ukr.net
https://www.tairov.com.ua/ru/
mailto:ivm_naan@ukr.net
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management; – research of the state, provision and 
rational water use within the sectors of the national 
economy and population; – research of the manifestation 
processes of harmful effect of water and the development 
of protection systems for territories, agricultural lands 
and settlements; – Ukraine’s agro-resource potential 
assessment, determination of types and volumes of 
reclamation land use for reduce the dependence on 
weather conditions agricultural production under global 
climate change

ІНСТИТУТ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА 
АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. 
СОКОЛОВСЬКОГО, ННЦ
Україна, 61024, м. Харків,  
вул. Чайковська, 4
+380577041669
pochva@meta.ua
www.issar.com.ua

Інститут є науково-методичним центром з проблем 
ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів. 
Виконує аналізи ґрунтів, вод і рослин. 
Розробляє: рекомендації щодо придатності ґрунтів 
для вирощування сільськогосподарських культур і 
одержання високих врожаїв; методи раціонального 
використання ґрунтів та відновлення їх родючості, 
сучасні агротехнології, нові види добрив, меліорантів 
та біостимуляторів. 
Проводить: ґрунтові, агрохімічні та еколого-меліора-
тивні обстеження, спостереження за станом ґрунтів 
та сільськогосподарською рослинністю за допомогою 
дистанційних методів. 
Надає: платні послуги згідно з переліком, що наведе-
но на веб-сайті Інституту www.issar.com.ua

ІНСТИТУТ ВОДНИХ 
ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ 
НААН УКРАЇНИ
Адреса: 03022, Україна, м. Київ,  
вул. Васильківська, 37
Тел: +38 (044) 257-4030
e-mail: iwpim.naan@gmail.com
iwpim.org.ua

Інститут веде дослідження та пропонує інноваційну 
продукцію по основним напрямам: – розробка тех-
нологій та технічних засобів зрошення, водопоста-
чання та каналізації, захисту від шкідливої дії вод, 
регулювання та управління водними ресурсами; – 
дослідження стану, забезпечення та раціонального 
використання водних ресурсів галузями народного 
господарства та населення; – дослідження прояву 
процесів шкідливої дії вод та розроблення систем 
захисту територій, сільськогосподарських угідь та на-
селених пунктів; – оцінка агроресурсного потенціалу 
України, визначення видів та обсягів застосування 
сільськогосподарських меліорацій для зменшення 
залежності сільськогосподарського виробництва від 
погодних умов при глобальних змінах клімату

INSTITUTE OF WATER 
PROBLEMS AND LAND 
RECLAMATION NAAS
Address: 37, Vasylkivska str., Kyiv, 
Ukraine, 03022
Tel: +38 (044) 257-4030
e-mail: iwpim.naan@gmail.com
iwpim.org.ua

The Institute conducts research and offers innovative 
products in the field of: – development of technologies 
and equipment for irrigation, water supply and sanitation, 
protection from harmful effects of water, water resources 

mailto:pochva@meta.ua
http://www.issar.com.ua/
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ду ветеринарної галузі науково-дослідними устано-
вами та ветеринарними факультетами ВНЗ. 

Фундаментальні дослідження: вивчення імуногенезу 
та патогенезу хвороб, клітинних і гуморальних факто-
рів імунітету, критеріїв визначення імунодефіцитних 
станів, дослідження метаболічних зрушень, моле-
кулярно-генетичних основ будови мікроорганізмів, 
питань екології та захисту довкілля; прикладні дослі-
дження: розробка нових високоефективних засобів 
профілактики, діагностики, лікування хвороб тварин 
на основі сучасних біотехнологій.

INSTITUTE OF 
EXPERIMENTAL AND 
CLINICAL VETERINARY 
MEDICINE, NSC
Ukraine, 61023, Kharkiv,  
Pushkinska Str., 83
+380577041090
admin@vet.kharkov.ua

NSC «IECVM» is the principal research institution in 
veterinary medicine of the NAAS of Ukraine, generates 
and coordinates of state programs of scientific support of 
veterinary branch by research institutions and veterinary 
departments of universities. 

Fundamental investigations: immunogenesis and 
pathogenesis of diseases, cell and humoral immunity 
factors, criteria of determination of immunodeficient 
states, metabolic disorders, molecular genetics of 
microorganism structure, ecology and environmental 
protection; applied: development and introduction 
of new means of prophylaxis, diagnostics, 
treatment of animal diseases on the base of modern 
biotechnologies.

INSTITUTE FOR 
SOIL SCIENCE AND 
AGROCHEMISTRY 
RESEARCH NAMED AFTER 
O.N. SOKOLOVSKY, NSC
Ukraine, 61024, Kharkiv,  
Chaikovska str., 4
+380577041669
pochva@meta.ua
www.issar.com.ua/

NSC «Institute for Soil Science and Agrochemistry Re-
search named after O.N. Sokolovsky» is a scientific and 
methodical center on the problems of soil science, agro-
chemistry and soil protection. 
Performs: soil, plants and water analyzing. 
Develops: recommendations on the suitability of soils for 
growing agricultural cultures and gaining high yields; 
methods of soil rational use and reclamation of soils, 
modern agricultural technologies, new types of fertiliz-
ers, ameliorants and bio-stimulants. 
Carries out: soil, agrochemical and ecological-reclama-
tion surveys, monitoring of soil state and agricultural 
vegetation using remote sensing methods. 
Provides: paid services according to the list, which is present-
ed on the website of the Institute www.issar.com.ua

ІНСТИТУТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І 
КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ, ННЦ
Україна, 61023, м. Харків,  
вул. Пушкінська, 83
+380577041090
admin@vet.kharkov.ua

ННЦ «ІЕКВМ» — головна наукова установа ветери-
нарного профілю НААН України, формує та координує 
виконання державних програм з наукового супрово-

mailto:pochva@meta.ua
http://www.issar.com.ua/
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and berry crops of open and closed ground; analysis 
of pesticide preparations for the content of active 
substances; identification of quarantine and regulated 
non-quarantine pests. 

The institute is a publisher of periodicals: the 
interdepartmental thematic scientific collection «Plant 
Protection and Quarantine», the magazines «Quarantine 
and Plant Protection» and «Ukrainian Entomological 
Journal».

ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 
ННЦ
Україна, 08162, Київська обл, Києво-
Святошинський р-н, смт Чабани, 
Машинобудівників, 2б
+380445262327
iznaan@ukr.net
www.zemlerobstvo.com

Національний науковий центр «Інститут землероб-
ства Національної академії аграрних наук України» 
працює над розробленням концептуальних напрямів 
та науково-практичних рекомендацій з оптимізації 
використання земельних угідь, проведення хіміко- 
аналітичних досліджень у землеробстві і рослинни-
цтві, здійснення науково-методичного забезпечен-
ня моніторингу використання землі в обробітку; 
теоретичних основ технологій вирощування ос-
новних сільськогосподарських культур, їх селекції 
та насінництва, що спрямоване на підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського 
виробництва, гарантування продовольчої безпеки 
держави.

ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ 
РОСЛИН НААН 
Україна, 03022, м. Київ,  
вул. Васильківська, 33
+380442571124
plant_prot@ukr.net
www.ipp.gov.ua/uk

Оцінка фітосанітарного стану агроценозів; енто-
мологічний та фітопатологічний аналіз посівного 
та посадкового матеріалу сільськогосподарських 
культур; оцінка ступеня стійкості сільськогоспо-
дарських культур проти шкідливих організмів; 
науковий супровід із використання засобів захи-
сту; надання рекомендацій щодо застосування 
біологічних засобів для захисту овочевих та ягід-
них культур відкритого та закритого ґрунту; аналіз 
пестицидних препаратів на вміст діючих речовин; 
ідентифікація карантинних та регульованих нека-
рантинних шкідливих організмів. 

Інститут є видавцем періодичних видань: міжвідом-
чий тематичний науковий збірник «Захист і каран-
тин рослин», журнали «Карантин і захист рослин» та 
«Український ентомологічний журнал».

INSTITUTE OF PLANT 
PROTECTION OF NAAS
Ukraine, Kyiv, 03022, 33, Vasylkivska str.
+380442571124
plant_prot@ukr.net
www.ipp.gov.ua/uk   

Assessment of the phytosanitary condition of 
agrocenoses; entomological and phytopathological 
analysis of sowing and planting material of agricultural 
crops; assessment of the degree of stability of crops 
from pests; scientific support for the use of protective 
equipment; providing recommendations on the use 
of biological agents for the protection of vegetable 

mailto:iznaan@ukr.net
http://zemlerobstvo.com/
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зернових культур; 5-8 систем і способів основного об-
робітку ґрунту для сівозмін різної спеціалізації; 10-15 
технологічних регламентів і способів застосування 
засобів захисту рослин для різних агробіоценозів.

GRAIN CROPS INSTITUTE AT 
NAAS OF UKRAINE
Dnipro, 49027,  
st. Volodymyr Vernadsky, 14
+380685181190
inst1930@gmail.com
www.dslr-naan.com.ua/

The Institute is a leading center for the selection of corn 
and sorghum in Ukraine. Over 130 maize hybrids and 
about 50 varieties and hybrids of sorghum crops have 
been created here. Today, the Register of Plant Varieties 
of Ukraine is 54 and 15, respectively. They occupy about 
25% of the total crop area of these crops. The most widely 
used in the production of maize hybrids DN Pivicha, DB 
Khotyn, DN Khortytsia, DN Dnipro, DN Svityaz and others 
whose yield potential reaches 10.0-13.0 t/ha.

ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН
Україна, 73483, м. Херсон,  
сел. Наддніпрянське
+380958768599
izz.marketing@ukr.net
www.izpr.org.ua

Інститут зрошуваного землеробства НААН – провідна 
науково-дослідна установа, яка працює над форму-
ванням державної політики та стратегій розвитку 
зрошення в Україні. Основними напрямами діяльно-
сті є: розроблення та впровадження у виробництво 
адаптованих до посушливих умов степової зони сис-
тем зрошуваного і неполивного землеробства, які 
базуються на інноваційних технологіях вирощування 

INSTITUTE OF 
AGRICULTURE OF NAAS, 
NSC 
Ukraine, 08162, Kyiv region, Kievo-
Svyatoshunskyi district, Chabany, 
Mashynobudivnykiv str, 2-b,
+380445262327
iznaan@ukr.net
www.zemlerobstvo.com/

NSC „Institute of Agriculture of NAAS» is work on the 
development of conceptual directions and scientific 
and practical recommendations for improvement the 
use of land, carrying out chemical analytical research 
in agriculture and crop production, implementation of 
scientific and methodological support for monitoring 
the use of land for tillage; theoretical foundations of the 
technologies of growing of main crops, breeding and 
seeds, which is directed at increasing the competitiveness 
of agricultural production.

ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ
м. Дніпро, 49027,  
вул. Володимира Вернадського, 14
+380685181190
inst1930@gmail.com
www.dslr-naan.com.ua

Інститут є провідним центром із селекції кукурудзи 
і сорго в Україні. Тут створено понад 130 гібридів ку-
курудзи і біля 50 сортів і гібридів соргових культур, з 
яких на сьогодні в Реєстрі сортів рослин України зна-
ходяться відповідно 54 і 15. Вони займають біля 25% 
від загальної площі посівів цих культур. Найбільш по-
ширені у виробництві гібриди кукурудзи ДН Пивиха, 
ДБ Хотин, ДН Хортиця, ДН Дніпро, ДН Світязь та інші, 
потенціал врожайності яких сягає 10,0-13,0 т/га. Ін-
ститут і його дослідні станції кожен рік рекомендують 
виробництву 20-30 сортових технологій вирощування 

mailto:inst1930@gmail.com
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ІНСТИТУТ 
КАРТОПЛЯРСТВА HAAH 
УКРАЇНИ
Україна, 07853, Київська обл., 
Бородянський р-н, смт Немішаєве, 
вул. Чкалова, 22
+380457741533
upri@visti.com
www.ikar.in.ua/

ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК – головна галузева установа з карто-
плярства. Він проводить широкий спектр досліджень 
з картоплярства та здійснює координацію їх прове-
дення на всій території України. Основні напрямки 
діяльності інституту: – створення нових високопро-
дуктивних конкурентоспроможних сортів картоплі; 
– виробництво та постачання високоякісного елітного 
матеріалу картоплі сортів селекції інституту; – від-
творення насіннєвого матеріалу перспективних та 
рекомендованих до виробництва сортів; – розробка 
та удосконалення технологій зберігання та переробки 
картоплі; – консультативні та маркетингові послуги.

INSTITUTE OF РОТАТО 
RESEARCH OF NAAS
Ukraine, 07853, Nemishaive,  
Chkalov str., 22
+380457741533
upri@visti.com
www.ikar.in.ua

INSTITUTE OF POTATO RESEARCH OF NATIONAL AKADEMY 
OF AGRICULTURE SCIENCE OF UKRAINE is the leading 
establishment in potato production industry. It carries 
out broad range of research works on potato growing 
and realizes the coordination of potato researches all 
over Ukraine. The most important lines of the Institute 
activity are: 

та нормуванні ресурсів; наукове обґрунтування еко-
лого-меліоративних заходів зі збереження родючості 
ґрунтів та охорони навколишнього середовища; ство-
рення високопродуктивних конкурентоспроможних 
сортів та гібридів зернових, кормових, технічних, 
овочевих культур і картоплі з виробництвом високо-
якісного насіннєвого матеріалу; розробка систем ор-
ганічного землеробства та технологій вирощування 
нішевих культур.

INSTITUTE OF IRRIGATED 
AGRICULTURE NAAS
Ukraine, 73483, Kherson, 
Naddniprianske
+380958768599
izz.marketing@ukr.net
www.izpr.org.ua/ 

Institute of Irrigated Agriculture NAAS – the leading 
scientific-research institution, which is working on 
formation of state policy and development strategy of 
irrigation in Ukraine. The main directions of activity are: 
development and introduction of adapted to drought 
conditions of the steppe zone systems of irrigated 
and non-irrigated agriculture based on innovative 
cultivation technologies and resource norming; scientific 
substantiation of ecological and meliorative measures 
for soils’ fertility and environment saving; creation of 
high-productive competitive varieties and hybrids of 
cereal, forage, industrial, vegetable crops and potato 
with production of high-qualitative seed material; 
development of systems of organic agriculture and 
cultivation technologies of nishe crops.

mailto:upri@visti.com
https://ikar.in.ua/
mailto:upri@visti.com
https://ikar.in.ua/
mailto:izz.marketing@ukr.net
https://www.google.com/url?q=http://izpr.org.ua/&sa=D&source=hangouts&ust=1558695479512000&usg=AFQjCNE10k5ZbzhYoCad2JPQpsET8HMJtQ
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INSTITUTE OF FEED 
RESEARCH AND 
AGRICULTURE OF PODILLIA 
OF NAAS OF THE UKRAINE
16, Yunosti Avenue, Vinnytsia,  
Ukraine, 21100
+380674301254
vintransfer@ukr.net
www.fri.vin.ua
Development of new genetic and biotechnological methods 
of plant breeding and development on their basis of com-
petitive varieties of hybrids of fodder, leguminous, grain and 
oilseed crops, production, sale of original and elite seeds. 
Development and introduction of modern technologies of 
crop cultivation. 
Increase of the productivity of natural forage lands, grass-
ing and intensive use of meadows and pastures. 
Development of resource-saving and energy-saving tech-
nologies for harvesting, storage and use of feeds, mixed 
feeds and premixes. 
Development of new and improvement of existing meth-
ods for assessing the nutritional value of feeds, zootech-
nical evaluation of the quality of the feedstock and feeds 
(mixed feeds) in a certified laboratory. 
Training of the research personnel.

ІНСТИТУТ ЛУБ’ЯНИХ 
КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Україна, 41400, м. Глухів,  
вул. Терещенків, 45
+380663504964
marketing_ibc@i.ua
www.ibc-uaas.at.ua

Основні напрями діяльності Інституту: 
• розробка методології створення сортів льону-довгунця 

й промислових конопель різнопланового застосування; 

• Creation of new highly productive and competitive 
potato varieties; 

• Production and supplying of high guality elite seed 
material of potato varieties bred at the Institute; 

• Reproducing of seed material of promising and 
recommended for production varieties; 

• Elaboration and improvement of technologies of 
potato storing and processing. 

• Consultative and marketing services.

ІНСТИТУТ КОРМІВ 
ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
ПОДІЛЛЯ НААН УКРАЇНИ, 
ДЕРЖАВНА
Україна, 21100, місто Вінниця, 
проспект Юності, 16
+380674301254
vintransfer@ukr.net
www.fri.vin.ua

Розробка нових генетичних і біотехнологічних мето-
дів селекції рослин та створення на їх основі конку-
рентоспроможних сортів кормових, зернобобових, 
зернових та олійних культур, виробництво, реалізація 
оригінального та елітного насіння. 
Розробка і впровадження сучасних технологій виро-
щування сільськогосподарських культур. 
Підвищення продуктивності природних кормових 
угідь, створення та інтенсивне використання луків і 
пасовищ. 
Розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій 
заготівлі, зберігання і використання кормів, рецептів 
комбікормів і преміксів. 
Розробка нових та удосконалення існуючих методів 
оцінки поживності кормів, зоотехнічна оцінка якості 
сировини і кормів (комбікормів) у сертифікованій 
лабораторії. 
Підготовка наукових кадрів.

mailto:vintransfer@ukr.net
http://fri.vin.ua/
mailto:marketing_ibc@i.ua
https://www.google.com/url?q=http://ibc-uaas.at.ua/&sa=D&source=hangouts&ust=1558695603208000&usg=AFQjCNEbFk96Fs8k0wIeSn2nRBpxKayjRg
mailto:vintransfer@ukr.net
http://fri.vin.ua/
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ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА 
І БАШТАННИЦТВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Україна, 62478, Харківська область, 
сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1
+380577489191
ovoch.iob@gmail.com
www.ovoch.com

Основні напрями роботи зосереджено на вирішенні 
пріоритетних фундаментальних і прикладних за-
вдань: 
• розробка генетичних та біотехнологічних методів 

створення високоадаптованих вихідних матеріалів 
для потреб селекції овочевих і баштанних рослин; 

• створення конкурентоздатних, стійких до комп-
лексу біотичних і абіотичних факторів гібридів та 
сортів овочевих і баштанних рослин; 

• формування генетичного банку джерел овочевих і 
баштанних рослин; 

• розроблення і удосконалення технологій їх виро-
щування та насінництва різного спрямування (ін-
тенсивні, органічні, біоадаптивні, ресурсоощадні); 

• створення сучасних технологій і рецептур перероб-
ки овочевої продукції на базі лише натуральних, 
екологічно чистих компонентів.

THE INSTITUTE OF 
VEGETABLE AND MELON 
GROWING OF THE 
NATIONAL ACADEMY 
OF AGRARIAN SCIENCES 
OF UKRAINE
Instytutska str., 1, vill. Selektsiine, 
Kharkiv rg., Ukraine, 62478
+380577489191
ovoch.iob@gmail.com
www.ovoch.com

• створення сортів конопель медичного, олійного та 
енергетичного напрямів застосування; 

• виробництво оригінального насіння сортів льо-
ну-довгунця й конопель власної селекції; 

• розробка й удосконалення технологій вирощуван-
ня луб’яних культур; 

• розробка технологій і створення машин для зби-
рання льону й конопель; 

• розробка й удосконалення технологій первинної 
переробки лляної й конопляної сировини; 

• стандартизація продукції луб’яних культур; 
• маркетингові дослідження галузей луб’яних куль-

тур та надання консалтингових послуг.

INSTITUTE OF BAST 
CROPS OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN 
SCIENCES OF UKRAINE
Ukraine, 41400, Hlukhiv, 45 
Tereshchenkiv street
+380663504964
marketing_ibc@i.ua
www.ibc-uaas.at.ua

Main directions of activity of the Institute: 
• development of methodology for the creation of varie-

ties of flax and industrial hemp of diverse application; 
• the creation of hemp varieties of medical, oil and en-

ergy applications; 
• production of the original seed of varieties of flax and 

hemp of its own breeding; 
• development and improvement of technologies of cul-

tivation of bast crops; 
• development of technologies and creation of machines 

for harvesting flax and hemp; 
• development and improvement of technologies of pri-

mary processing of flax and hemp raw materials; 
• standardization of bast crops production; 
• marketing researches of branches of bast cropc and 

provision of consulting services.

mailto:ovoch.iob@gmail.com
http://www.ovoch.com/
mailto:ovoch.iob@gmail.com
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mailto:marketing_ibc@i.ua
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олійних культур і 35 батьківських компонентів селекції 
Інституту. Розроблені адаптивні технології вирощуван-
ня створених сортів і гібридів в умовах Степу України. 
Сформована колекція олійних культур з понад 10000 
зразків походженням з багатьох країн світу.

INSTITUTE OF OILSEED 
CROPS OF THE NATIONAL 
ACADEMY AGRARIAN 
SCIENCES OF UKRAINE
Instytutska st., 1, Sonyachne town, 
Zaporizhzhya region, Ukraine, 70417
+380966759225
2239959m@gmail.com
www.imk.zp.ua/

Institute of Oilseed Crops of the NAAS is a leading scientific 
institution that directs its work to the development of 
theoretical foundations of breeding of oilseed crops, creation 
of modern breeding material, development of optimal 
agricultural techniques, organization of the seed production 
system, and improvement of technical means for separation, 
purification and non-waste processing of oilseed material. 

As a result of many years of work of IOC NAAS, 86 varieties 
and hybrids of oilseed crops and 35 parent components 
have been included in the State Register of Plant Varieties 
of Ukraine. Adaptive technologies for cultivation of 
oilseed crops under the conditions of the Ukrainian 
Steppe were developed. A collection of more than 10,000 
specimens of oilseed crops was established.

ІНСТИТУТ РИСУ НААН 
УКРАЇНИ
75705, Херсонська обл., Скадовский 
р-н, с. Антоновка, Студентська, буд.11
+380553734801
dpdgrice@gmail.com
rice.org.ua

The main directions of the work are focused on solution of 
priority fundamental and applied problems: 
• working out genetic and biotechnological methods 

for creation of highly adapted initial materials for the 
needs of vegetable and melon plants breeding; 

• creation of competitive, resistant to a complex of biotic 
and abiotic factors hybrids and varieties of vegetable 
and melon plants; 

• formation of a gene bank of sources of vegetable and 
melon plants; 

• development and improvement of technologies for their 
cultivation and seed production of different directions 
(intensive, organic, bioadaptive, resource-saving); 

• creation of modern technologies and recipes for pro-
cessing of vegetable products on the basis of only nat-
ural, environmentally friendly components.

ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ 
КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Україна, 70417, Запорізька область, 
Запорізький р-н, сел. Сонячне,  
вул. Інститутська,1
+380966759225
2239959m@gmail.com
www.imk.zp.ua/

Інститут олійних культур НААН – провідна наукова 
установа, що спрямовує свою роботу на розробку 
теоретичних основ селекції, створення сучасного се-
лекційного матеріалу, розробку оптимальних агро-
прийомів з його вирощування, організацію системи 
насінництва, на розробку технічних засобів та машин 
для розділення, очищення та безвідходну переробку 
насіннєвого матеріалу олійних культур. 

Результатом багаторічної роботи науковців ІОК НААН 
є занесені до Державного реєстру сортів рослин при-
датних для поширення в Україні 86 сортів та гібридів 

mailto:2239959m@gmail.com
http://imk.zp.ua/
mailto:dpdgrice@gmail.com
mailto:2239959m@gmail.com
http://imk.zp.ua/
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ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ 
І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН 
ІМЕНІ М.В.ЗУБЦЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
08321, Україна, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Чубинське,  
вул. Погребняка, 1
+380459530041
irgt@online.ua
www.iabg.org.ua/
• Розробка методології зростання генетичного потенціалу 

продуктивності та формування бажаного типу тварин. 
• Правове і нормативне забезпечення функціону-

вання, розроблення і впровадження систем селек-
ції на популяційному рівні. 

• Запровадження методології та організації практич-
ного збереження генофонду тварин in situ та ex situ у 
контексті функціонування банку генетичних ресурсів 
тварин та членства України у Європейському регіо-
нальному центрі генетичних ресурсів тварин при FАО. 

• Розвиток економічно обґрунтованої концепції 
тиражування бажаних генотипів тварин шляхом 
трансплантації ембріонів на основі комплексних 
підходів, пов’язаних з цитогенетичним аналізом 
стану ембріонів і їх візуальною оцінкою; впрова-
дження системи ДНК-діагностики.

INSTITUTE OF ANIMAL 
BREEDING AND GENETICS 
ND. A. M.V.ZUBETS OF 
NAAS
Pohrebnjaka str., 1, Chubynske vil., 
Boryspil district, Kyiv region, Ukraine, 
08321
+380459530041
irgt@online.ua
www.iabg.org.ua

Основні напрями діяльності Інституту рису НААН: ство-
рення нових сортів рису, пристосованих до умов виро-
щування в Україні – ведення первинного насінництва 
рису – виробництво елітного посівного матеріалу і за-
безпечення ним рисосійних господарств країни – роз-
робка і вдосконалення високопродуктивних технологій 
і окремих технологічних процесів вирощування рису – 
розробка та впровадження систем захисту посівів від 
шкідливих організмів – озробка та впровадження сис-
тем живлення, заходів з підвищення родючості ґрунтів 
рисових систем, підвищення екологічної безпеки – під-
бір супутніх культур для рисових сівозмін та розробка 
технологій їх вирощування. – удосконалення організа-
ційних і економічних питань вирощування рису.

RICE RESEARCH INSTITUTE 
AT UKRAINIAN ACADEMY 
OF AGRARIAN SCIENCES
Ukraine, 75705 Kherson region, 
Skadovsky district, village Antonovka, 
street Studentskaya, 11
+380553734801
dpdgrice@gmail.com
rice.org.ua

Rice Research Institute at Ukrainian Academy of Agrarian 
Sciences – breeding of new brands of rice accustomed 
for conditions of cultivation in Ukraine – primary seed 
breeding – yield of elite seeding grains and provision 
of country’s rice farms with seeds – development and 
perfection of heavy-yield technologies and particular 
techniques of rice production – development and 
implementation of crop pest protection systems and 
feed systems – development and implementation of 
measures for increasing soil fertility at rice ecosystems 
as well as environmental safety improvement – 
selection of companion crops for rice farming rotation 
and development of technologies for companion crops 
cultivation – perfection of administrative and economic 
aspects of rice cultivation

mailto:irgt@online.ua
http://iabg.org.ua/
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mailto:dpdgrice@gmail.com
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вирощування польових культур; забезпечення та на-
уковий супровід інноваційних розробок.

PLANT PRODUCTION 
INSTITUTE ND. A. V. YA. 
YURYEV OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN 
SCIENCES OF UKRAINE, 
BUDGETARY INSTITUTION
Ukraine, 61060, Kharkiv, Moskovskyi 
prospekt, 142
+380573921353
yuriev1809@gmail.com
www.yuriev.com.ua 

Тhе РІапt Ргоdисtіоп Іпstitute пd. а. V. Yа. Yurуеv of Nаtі-
опаl Асасіеmу of Аgгагіап Sсіепсеs of Uкгаіпе іs аmong 
соге геsеагh іnstitutions of agrarian profile іп Uкгаіпе. Its 
history extends back over 100 years. The main research 
lines of the iпstitute involve: development of theoretical 
principles of the field crop breeding, formation and 
maintenance of the Bank of Plant Genetic Resources of 
Ukraine, creation of new varieties and hybrids of cereals, 
pulses, groats and oil plants; development of highly 
efficient seed production systems for agricultural plants, 
primary and elite seed production of released varieties 
and hybrids; development of cultivation technologies for 
field crops, provision and scientific support of innovations.

ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА 
НААН УКРАЇНИ
Україна, 03027, м. Київ-27,  
с. Новосілки, вул. Садова, 23
+380445266548
sad-institut@ukr.net
www.sad-institut.com.ua/

Ми пропонуємо виробництву: кращі вітчизняні сорти 
плодових і ягідних культур; сучасні технології вироб-

• develop methodology for increasing genetic potential 
of productivity and formation of the desired type of 
animals. 

• formulate methodological principles of functioning 
and formation of national informational database in 
cattle-breeding. 

• introduce a methodology and organization of practical 
preservation of animal gene pool by in situ and ex situ 
methods in the context of functioning of the bank of 
animal genetic resources and Ukraine’s membership in 
the European Regional Focal Point for Animal Genetic 
Resources at FAO. 

• develop economically reasonable concept of duplicating 
desired genotypes of animals by embryo transplantation 
based on comprehensive approaches related to 
cytogenetic analysis of state of embryos and their visual 
assessment; implement a system of DNA diagnostics.

ІНСТИТУТ 
РОСЛИННИЦТВА  
ІМ. В.Я. ЮР’ЄВА НААН, 
БЮДЖЕТНА УСТАНОВА
Україна, 61060, м. Харків,  
пр. Московський,142
+380573921353
yuriev1809@gmail.com
www.yuriev.com.ua 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної 
академії аграрних наук є однією із провідних науко-
во-дослідних установ України аграрного профілю, іс-
торія якої налічує більше 100 років. Основні напрями 
науково-дослідної роботи інституту передбачають: 
розробку теоретичних основ селекції польових куль-
тур; формування та ведення банку генетичних ресур-
сів рослин України; створення нових сортів і гібридів 
зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур; 
розробку високоефективних систем насінництва с.-г. 
культур, ведення первинного та елітного насінництва 
районованих сортів і гібридів: розробку технологій 

mailto:yuriev1809@gmail.com
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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААН 
УКРАЇНИ
Адреса: 42343, Україна, Сумська 
область, Сумський район, с. Сад,  
вул. Зелена, 1
Тел: +38 (054) 269-5002
e-mail: agronauka@gmail.com
isgps.pp.ua

Наукове супроводження розвитку агропромислового 
виробництва регіону через створення нових сортів, 
системи їх насінництва та вдосконалення технологій 
вирощування, адаптованих до ґрунтово-кліматичних 
умов регіону. Селекція високопродуктивних сортів 
гречки різних морфотипів та соняшника різних на-
прямків використання. Наукове забезпечення та реа-
лізація регіональних програм інноваційного розвитку 
АПК. Науково-консультаційний супровід трансферу 
інновацій. Організація демонстраційних полігонів. 
Організація насінництва нових і перспективних сортів 
сільськогосподарських культур різного екотипу.

INSTITUTE OF 
AGRICULTURE OF 
NORTHERN EAST OF 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE, STATE BUDGET 
NONPROFIT SCIENTIFIC 
INSTITUTION
Address: 42343, Ukraine, Sumy region, 
Sumy district, village Sad, Zelena str., 1
Tel: +38 (054) 269-5002
e-mail: agronauka@gmail.com
isgps.pp.ua

ництва, зберігання та переробки плодів і ягід; проек-
тування багаторічних насаджень; забезпечення про-
ектів садивним матеріалом та їх науково-методичний 
супровід; виготовлення на замовлення засобів меха-
нізації по догляду за садами, ягідниками та розсадни-
ками; економічне обґрунтування нормативів інвес-
тицій на створення (відтворення) плодово-ягідних 
насаджень; агрохімічний аналіз ґрунту та біохімічний 
аналіз плодів, ягід і продуктів їх переробки.

INSTITUTE OF 
HORTICULTURE OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE
23, Sadova Str., Novosilky, Kyiv-27, 
03027, Ukraine
+380445266548
sad-institut@ukr.net
www.sad-institut.com.ua/

We recommend to production: the best inland cultivars 
of fruit and small fruit crops; modern technologies 
for the fruit and small fruit production, storage and 
processing; designing perennial orchards, ensuring the 
designs with planting stock as well as scientific and 
methodical accompaniment; production to order of 
means of mechanizing the orchards small fruit patches 
and nurseries managtment; economics substantiation of 
the investments standards for the creation (restoraction) 
of orchards and small fruit patches; agrochemical analysis 
of soil and biochemical analysis of fruit, small fruit and 
their products processing products.

mailto:sad-institut@ukr.net
http://sad-institut.com.ua/
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• Мікробні препарати для поліпшення азотного та 
фосфорного живлення рослин 

• Стимулятори росту рослин біологічного походження 
• Біофунгіциди для захисту с.-г. культур від корене-

вих патогенів

INSTITUTE OF 
AGRICULTURAL 
MICROBIOLOGY AND 
AGRO-INDUSTRIAL 
MANUFACTURE OF 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE, STATE
97, Str. Shevchenko Chernihiv, 14027, 
Ukraine
+380462231749
isgmav@ukr.net

On contractual terms the Institute provides microbiological 
preparations which are safe for the environment. 
Their field of application is soil fertilizing, nitrogen and 
phosphorus nutrition enhancement (all of them are used 
for pre-sowing seeds treatment: RIZOHUMIN – legumes; 
POLIMIKSOBAKTERIN – grain-crops, sunflower, corn, 
sugar and fodder beet; ALBOBACTERIN – rapeseeds; 
DIAZOBACTERIN – buckwheat, winter rye). Additionally 
the Institute vends high quality lupine seeds. For animal 
husbandry there are microbiological canning remedies 
for hideout, silage and cornet. 

PRODUCTION, TYPE OF 
ACTIVITIES 
• Microbial remedies to improve nitrogen and 

phosphorus nutrition of plants 
• Biological growth stimulators 
• Biological fungicides against root pathogens

Scientific support of the development of agroindustrial 
production in the region through the creation of 
new seed varieties, systems of seed production, and 
improving the production technologies adapted to 
soil and climatic conditions of the region. Selection of 
highly productive varieties of buckwheat of different 
morphotypes and sunflower seeds to be used for different 
purposes. Scientific-providing research and realization 
of the regional programs of innovative agroindustrial 
development. Scientific and consulting research support 
the transfer of innovations. Organization of demonstration 
grounds Organization of the seed production of new and 
perspective varieties of different ecotype cultures

ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПО ДАРСЬ-
КОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА НААН 
УКРАЇНИ
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 97
+380462231749
isgmav@ukr.net
ismav.com.ua

На договірних умовах Інститут надає екологічно без-
печні мікробні препарати землеудобрювальної дії 
для поліпшення азотного та фосфорного живлення 
рослин (РИЗОГУМІН для обробки насіння зернобобо-
вих культур, ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН для обробки насін-
ня зернових культур, соняшнику, кукурудзи, цукро-
вого та кормового буряку та для обробки вегетуючих 
рослин, АЛЬБОБАКТЕРИН для обробки насіння ріпаку, 
ДІАЗОБАКТЕРИН для обробки насіння гречки та ози-
мого жита), а також високоякісне насіння люпину. Для 
тваринництва пропонуються мікробні консерванти 
для заготівлі сінажу, силосу та корнажу. 

ПРОДУКЦІЯ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

mailto:isgmav@ukr.net


68

ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА СТЕПУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Україна, 27602 вул. Центральна 2,  
с. Созонівка, Кропивницький район, 
Кіровоградська область
+380522315795
isgs.naan@gmail.com
www.isgsnaan.business.site/

Проведення наукових досліджень, виробничої пере-
вірки та впровадження наукових розробок у вироб-
ництво. Створення та впровадження нових сортів та 
гібридів сільськогосподарських культур, системи їх 
насінництва та вдосконалення технологій їх вирощу-
вання. Виробництво та реалізація добазового, базо-
вого та сертифікованого насіння зернових, технічних, 
кормових та інших сільськогосподарських культур, 
вирощування та реалізація племінного молодняку 
сільськогосподарських тварин.

INSTITUTE OF STEPPE 
AGRICULTURE OF THE 
NATIONAL ACADEMY 
OF AGRARIAN SCIENCES 
OF UKRAINE
27602, Central str. 2, Sozonivka, 
Kirovohrad region, Kirovohrad area, 
Ukraine
+380522315795
isgs.naan@gmail.com
www.isgsnaan.business.site/

Conducting scientific research, production verification and 
implementation of scientific developments in production. 
Creation and introduction of new varieties and hybrids 
of agricultural crops, their system of seed production and 
improvement of technologies for their cultivation. Production 

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦВА 
СТЕПОВИХ РАЙОНІВ ІМЕНІ 
М.Ф.ІВАНОВА «АСКАНІЯ-
НОВА» – НАЦІОНАЛЬНИЙ 
НАУКОВИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-
ГЕНЕТИЧНИЙ ЦЕНТР З 
ВІВЧАРСТВА
Адреса: 075230 Херсонська обл., 
Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова
Тел: +38 (055) 386-1655
e-mail: ascitsr_priemnaya@ukr.net

Наукове забезпечення галузі вівчарства в Україні, 
тваринництва в Південному регіоні

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА 
НААН УКРАЇНИ
Адреса: Україна, 62404, Харківська 
обл. Харківський р-н., вул. 7-ї 
Гвардійської Армії, 3
Тел: +38 (057) 740-3181
e-mail: itanimalnaan@gmail.com
animal.kharkov.ua

Розроблення прогресивних інноваційних технологій 
для промислового великотоварного та фермерсько-
го виробництва високоякісної продукції тваринни-
цтва;оптимізація нормування потреб та систем го-
дівлі високопродуктивної молочної і м’ясної худоби 
за різних технологій виробництва та удосконалення 
методів оцінки та забезпечення якості кормів та 
продукції тваринництва;розроблення ефективних 
методів біотехнології відтворення та генетичного по-
кращення тварин

mailto:isgs.naan@gmail.com
https://isgsnaan.business.site/
mailto:isgs.naan@gmail.com
https://isgsnaan.business.site/
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Головним завданням Академії є наукове забезпечен-
ня розвитку галузей агропромислового комплексу 
України: проведення фундаментальних наукових 
досліджень у сфері агропромислового комплексу, а 
також розроблення на основі нових знань наукових 
продуктів для інноваційного розвитку агропромис-
лового комплексу, використання яких має сприяти 
збільшенню обсягів виробництва конкурентоспро-
можної сільськогосподарської продукції, а також роз-
роблення нових та удосконалення існуючих методів і 
способів проведення наукової роботи.

THE NATIONAL ACADEMY 
OF AGRARIAN SCIENCES OF 
UKRAINE
9,Suvorova St., Kyiv, 01010, Ukraine
+380445219277
prezid@naas.gov.ua
www.naas.gov.ua/

НААН є державною науковою організацією. Головним 
завданням Академії є наукове забезпечення роз-
витку галузей агропромислового комплексу України: 
проведення фундаментальних наукових досліджень 
у сфері АПК.

СЕЛЕКЦІЙНО-
ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – 
НЦНС
Адреса: 65036, Україна, м. Одеса, 
Овідіопольска дорога, 3
Тел: +38 (048) 789-5427
e-mail: sgi-uaan@ukr.net
sgi.in.ua

Селекційно-генетичний інститут (СГІ-НЦНС) – провід-
на установа аграрної науки в Україні у галузі селекції 
та насінництва польових культур. Селекційний кон-
веєр, який працює в інституті понад 100 років, дає 

and sale of dairy, basic and certified seeds of cereals, technical, 
forage and other crops, growing and implementation of 
pedigree young animals of farm animals.

МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ПШЕНИЦІ ІМЕНІ В.М. 
РЕМЕСЛА НААН УКРАЇНИ
Адреса: 08853, Київська область, 
Миронівський район, с. Центральне, 
вул. Центральна, буд. 68, корпус 2
Тел: +38 (045) 747-4135
e-mail: mip.remeslo@gmail.com
mip.com.ua

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла 
– провідна селекційна установа з багатою історією. 
Основні напрями діяльності інституту – розроб-
ка теоретичних основ селекції, включаючи методи 
біотехнології; селекція на імунітет та дослідження 
фізіологічних, біохімічних і генетичних основ продук-
тивності, морозостійкості, посухостійкості, а також 
підвищення якості зерна; створення нових висо-
копродуктивних сортів-інновацій зернових культур; 
розробка інноваційних, екологічно безпечних техно-
логій вирощування нових сортів зернових колосових 
культур; виробництво добазового та базового насін-
ня. За час діяльності станції та інституту створено по-
над 310 сортів дев’ятнадцати сільськогосподарських 
культур, серед яких шедеври світової селекції – сорти 
пшениці озимої Українка 0246 та Миронівська 808.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
вул. Суворова, 9, м. Киів, 01010, 
Україна
+380445219277
prezid@naas.gov.ua
www.naas.gov.ua

mailto:prezid@naas.gov.ua
http://naas.gov.ua/
mailto:prezid@naas.gov.ua
http://naas.gov.ua/
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА 
СТАНЦІЯ ІКСГП НААН
Україна, 46027, м. Тернопіль,  
вул. Тролейбусна, 12
+380352436144
ternopilds@ukr.net
www.fri.vin.ua

Наукова та науково-технічна діяльність, проведення 
наукових досліджень, експериментальних випробу-
вань, виробництво насіння.

TERNOPIL STATE 
AGRICULTURAL 
EXPERIMENTAL STATION
12, Troleybusna Str., Ternopil, 46027, 
Ukraine
+380352436144
ternopilds@ukr.net
www.fri.vin.ua

Scientific, scientific and technical activities, scientific 
researches, experimental tests, production of seeds.

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРОДУКТИВНОСТІ 
АГРО ПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ
Україна, 03035, м. Київ, 
Солом’янський район,  
площа Солом’янська, 2
+380442440808
main@uapp.kiev.ua
www.uapp.kiev.ua/?m=259

можливість постійно удосконалювати набір сортів та 
гібридів, підвищувати стабільність і якість продукції. 
Сьогодні селекційно-насінницька робота в СГІ про-
водиться із пшеницею м’якою та твердою озимою, 
ячменем озимим та ярим, нутом, горохом, соєю, 
кукурудзою, соняшником, сорго, люцерною та еспар-
цетом. За ознаками жаро- і посухостійкості сорти та 
гібриди одеської селекції, без перебільшення, є кра-
щими у світі, що підтверджується широким їх розпов-
сюдженням не тільки в Україні, а й в Туреччині, Росії, 
Молдові, країнах Євросоюзу.

PLANT BREEDING & 
GENETICS INSTITUTE – NC 
OF SEED AND CULTIVAR 
INVESTIGATION
Address: 65036, Ukraine, Odesa, 
Ovidiopolska road 3
Tel: +38 (048) 789-5427
e-mail: sgi-uaan@ukr.net
sgi.in.ua

Plant breeding and genetics institute (PBGI) is one of the 
leading institutions of agricultural science in Ukraine. 
The breeding conveyor, which works at the institute 
more than 100 years, gives an opportunity to constantly 
improve the set of varieties and hybrids, increase 
the stability and quality of products. Today, breeding 
and seed production in PBGI is carried out with bread 
and durum winter wheat, winter and spring barley, 
chickpea, peas, soybean, corn, sunflower, sorghum, 
alfalfa and cockshead. According to the traits of heat 
and drought tolerance, the varieties and hybrids of 
Odesa breeding, undoubtedly, are the best in the world, 
which is confirmed by their widespread distribution not 
only in Ukraine, but also in Turkey, Russia, Moldova and 
the countries of the European Union.

mailto:ternopilds@ukr.net
http://fri.vin.ua/
mailto:ternopilds@ukr.net
http://fri.vin.ua/
mailto:main@uapp.kiev.ua
http://www.uapp.kiev.ua/?m=259
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ведення і годівлі хутрових звірів, кролів великої 
рогатої худоби та свиней, – надання науково-мето-
дичної і консультативної допомоги та розроблення 
проектів установам та господарствам різних форм 
господарювання з питань біотехнологічного, зоо-
технічного забезпечення та удосконалення мето-
дів утримання, розведення і годівлі сільськогоспо-
дарських тварин.

СHERKASSY EXPERIMENTAL 
STATION OF BIORESURCES 
NATIONAL ACADEMY OF 
AGRICULTURAL SCIENCES 
OF UKRAINE
Address: Ukraina 18007 m. Cherkasy, 
vul. Pasterivska, 76
Tel: +38 (047) 231-4054
e-mail: bioresurs.ck@ukr.net
bioresurs.inf.ua

The research station identified the following areas of 
scientific activity: – scientific support of the field of fur 
farming and rabbit breeding; – provision of scientific 
and methodological and advisory assistance to farms 
of different forms of management on biotechnological, 
zootechnical support and improvement of methods 
of keeping, breeding and feeding fur animals, rabbits 
of cattle and pigs. – provision of scientific and 
methodological and consultative assistance and drafting 
projects to institutions and farms of different forms of 
management on issues of biotechnological, zootechnical 
provision and improvement of methods of keeping, 
breeding and feeding of farm animals.

Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
суспільних і гуманітарних наук.

THE UKRAINIAN RESEARCH 
INSTITUTE PRODUCTIVITY 
OF AGROIDUSTRIAL 
COMPLEX
Ukraine, 03035, Kyiv, Solomensky 
district, Solomyanska Square, 2
+380442440808
main@uapp.kiev.ua
www.uapp.kiev.ua/?m=259

Research and experimental development in the field of 
social sciences and the humanities.

ЧЕРКАСЬКА ДОСЛІДНА 
СТАНЦІЯ БІОРЕСУРСІВ 
НААН УКРАЇНИ
Адреса: Україна, 18007, м. Черкаси, 
вул. Пастерівська, 76
Тел: +38 (047) 231-4054
e-mail: bioresurs.ck@ukr.net
bioresurs.inf.ua

Дослідній станції визначені такі напрями науко-
вої діяльності: – наукове забезпечення галузі ху-
трового звірівництва та кролівництва; – надання 
науково-методичної і консультативної допомоги 
господарствам різних форм господарювання з 
питань біотехнологічного, зоотехнічного забезпе-
чення та удосконалення методів утримання, роз-

mailto:main@uapp.kiev.ua
http://www.uapp.kiev.ua/?m=259
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

АГРОКАЛИНА, ТОВ
вулиця Незалежності, 46, Калинівка, 
Вінницька область, 22401
+380432605030
agrokalina@gmail.com
www.agrokalina.com

Компанія Агрокалина розробляє та виготовляє сіль-
ськогосподарську техніку спираючись на вимоги та 
досвід фермерів і агрономів. Вся техніка призначена 
для сучасного агрономічного методу господарювання, 
який допомагає сільськогосподарським суб’єктам при 
мінімальних затратах коштів, досягти високих врожаїв.

AGROKALINA, LLC
46, Nezalezhnosti str., Kalynivka, 
Vinnitsya region 22403 UA
+380432605030
agrokalina@gmail.com
www.agrokalina.com

Agrokalina Company develops and manufactures 
agricultural machinery based on the requirements 
and experience of farmers and agronomists. All the 
techniques of their constructive decision are intended for 
the modern agronomic economic management method, 
which helps agricultural subjects with minimal expenses, 
to achieve high yields.

БРАЦЛАВ, ТДВ
22870, вул. Соборна, 124, 
смт. Брацлав, Вінницька область, 
Немирівський р-н, Україна
+380678265902
bratslavplus@gmail.com
www.bratslav.com

Підприємство займається науковими дослідженнями, 
розробкою і конструюванням, випуском, монтажем і 
сервісним обслуговуванням устаткування для вироб-
ництва молока. Компанія впроваджує у виробництво 
широкий комплекс доїльних установок та обладнання 
для всіх технологій утримання корів, а також займа-
ється проектуванням та будівництвом тваринницьких 
комплексів, обладнанням для садівництва,ягідництва 
та для зберігання та охолодження молока.

BRATSLAV, ALC
124 Sobornastr., Bratslav, Ukraine
+380678265902
bratslavplus@gmail.com
www.bratslav.com

Theenterpriseisengagedinscientificresearch, de-
velopmentanddesigning, production,installatio-
nandserviceofequipmentfortheproductionofmilk. 
Thecompanyintroducesinproduction a widerangeofmil-
kingequipmentandequipmentforallcattle keeping tech-
nologies, aswellasdesigningandconstructingof lives-
tockcomplexes, horticulturalequipment, equipmentfor 
gatheringberriesandforstoringandcoolingmilk.

ВІЛЛА МІЛК, ТОВ
с. Каташин, Чечельницький район, 
Вінницька область.
+380989288832
villa_milk@ukr.net
villamilk.com

Підприємство має повний завершений цикл виробни-
цтва: від вирощування кормів, утримання поголів’я 
молочного стада до переробки молочної сировини. 
Потужність молокопереробного комплексу складає 5 
тонн молока за зміну. Завод працює на сучасному висо-
котехнологічному обладнанні ізраїльської фірми Tessa, 
що дозволяє виробляти якісну молочну продукцію.
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ЗЕВС
22000, Вінницька обл., м. Хмільник, 
вул. Лисенка, 19
+380433822014
khmilnykselmash@ukr.net

Розробка та виготовлення сільськогосподарської тех-
ніки.

ІКРОК, ТОВ
21037, вул. Агатангела Кримського, 
46, оф. 74, м. Вінниця, Україна
+380973490149
ltd.ikrok@gmail.com
www.vitaminoking.com

Виробництво натуральних цукатів з овочів та фруктів.

КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ ВП 
«ВІННИЦЯХЛІБ», ПРАТ
21001, вул. В. Антоновича, 1, 
м. Вінниця, Україна
+380432525102
info@hlibprom.com.ua

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

КОРПОРАЦІЯ 
«ВІННИЦЯСАДВИНПРОМ»
21027, вул. Келецька,53, м. Вінниця, 
Україна
+380432464702
vinsadvinprom@gmail.com

Виробництво плодово-ягідних культур.

ВІННИЦЬКА 
ХАРЧОСМАКОВА 
ФАБРИКА, ПРАТ
21018, вул. Р. Скалецького, 15, 
м. Вінниця, Україна
+380432682290
vhsvin@ukr.net
www.vhsvin.com.ua

Виробництво хріну, гірчиці, майонезу, оцту, кетчупу, 
круп’яних виробів, безалкогольних напоїв, води 
питної.

ГАЙСИНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, ТОВ
23700, вул. Плеханова, 45, м. Гайсин, 
Вінницька обл., Україна
+380433422246
haisyn@ukr.net

Виробництво молока та молочних продуктів.

ДЕПАРТАМЕНТ 
МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
21100, Україна, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 7
+380432661438
ums@vin.gov.ua
www.dmsrr.gov.ua

Реалізація державної політики в міжнародному спів-
робітництві та регіональному розвитку Вінницької 
області.
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ТОРГОВИЙ ДІМ «МІСТРАЛ 
УА», ПП
21019, м. Вінниця, вул. Якова 
Шепеля, 23
+380674311152
vn-vd@ukr.net

Це сучасне машинобудівне підприємство, основними 
напрямками діяльності якого є виробництво та реалі-
зація посівної техніки «Mistral», її ремонт, гарантійне 
та післягарантійне технічне обслуговування, випуск 
запасних частин до сівалок «Вінничанка» та «Mistral». 
Застосовані у виробництві посівної техніки дозатори 
фірми «Mistral» відмінно зарекомендували себе при 
проведенні посівних робіт не тільки в Європі, але і 
на інших континентах. Система пневматичної подачі 
насіння дозволяє уникнути механічних пошкоджень 
насінневого матеріалу, рівномірно розподілити його 
між сошниками і більш точно розмістити в ґрунті, 
що безумовно є кроком вперед у розвитку посівної 
техніки.

TRADING HOUSE «MISTRAL 
UA», PRIVATE ENTERPRISE
21019. Vinnitsa, YakovaShepelya 
street, 23
+380674311152
vn-vd@ukr.net

We are a modern engineering company. The main areas 
of activity of AgrofirmaArkona are production and sale 
of seeding equipment «Mistral», its maintenance, after-
sales maintenance, production of spare parts for seeders 
«Vinnychanka» and «Mistral».Product quality, reasonable 
pricing, qualified professionals working closely with 
consumers of its products are the reason of our success in 
the market of agricultural machinery.

ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД, ТОВ
22300, вул. Ринкова, 33, смт. Літин, 
Вінницька обл., Україна
+380434721358
info@bilozgar.ua
www.bilozgar.ua

Виробництво молока та молочних продуктів.

ЛЮСТДОРФ, ТОВ
22700, вул. Саперно Слобідська, 25, 
м. Іллінці, Вінницька обл., Україна
+380982519442
l.zapotichna@loostdorf.kiev.ua
www.loostdorf.com

Виробництво молока та молочних продуктів.

ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ, ТОВ
21022, вул. С. Зулінського, 44, 
м. Вінниця, Україна
+380432554738
poshta_pk@ukr.net
www.podilskyikrai.com

Виробництво макаронних виробів, борошна пшенич-
ного, крупи гречаної та крупи манної.

ТЕХНОПРОМ-ПРОДУКТ, ТОВ
21021, вул. 600-річчя, 17, м. Вінниця, 
Україна
+380432505879
Labunya66@gmail.com
www.tehnoprom.vn.ua

Виробництво сушарок для фруктів, ягід, овочів.
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Група компаній ТМ «ВІЛІЯ» включає ряд підприємств 
Волинської та Рівненської областей. 

Агровиробництво: вирощування та зберігання зер-
нових, олійних та бобових культур, насіннєвий завод, 
зернотрейд, борошномельно-круп’яне виробництво; 
тваринництво – ВРХ.

ВОЛИНЬХОЛДІНГ, ПРАТ
info.Torchyn@ua.nestle.com
+380332776601
info.Torchyn@ua.nestle.com
www.nestle.ua/brands/culinary/torchin

Виробництво майонезів, кетчупів, соусів на майо-
незній та томатній основі, основи для перших страв, 
гірчиці, маринади, приправи ТМ «ТОРЧИН».

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА, ПРАТ
44700, Україна, Волинська область, 
Володимир-Волинський район, 
с. Федорівка, вул. Н.Ужвій, 1
+380800215800
info@epikur.ua
www.epikur.ua/

ТМ «ЕПІКУР» – новий бренд смачного та корисного куря-
чого м’яса, що допомагає кожній людині будувати здо-
рове життя для себе і своїх близьких. Виробництво м’яса 
птиці, вирощеної на натуральних рослинних кормах і чи-
стій воді, перевірених європейськими технологіями, що 
допомагають виробляти ніжне та якісне куряче м’ясо без 
використання антибіотиків та стимуляції росту.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
43005, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, просп. Перемоги, 14
+380332249996
post@agro.voladm.gov.ua
www.agrovolyn.gov.ua/

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА 
ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ БРАТСТВО 
БДЖОЛЯРІВ ЗЕМЛІ 
ВОЛИНСЬКОЇ РОЙОВИЙ 
СТАН
43022, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Довженка, 26
+380503785683
medova-hata@ukr.net
www.volynmedova.com.ua/

Продукти бджільництва: мед, пилок, маточне мо-
лочко, перга, прополіс, прополісний мед, питні меди, 
апіфітобальзами, медова косметика.

ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-
ПРОДУКТ, ТОВ
43022, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Мамсурова, 10,
+380332286802
office@vzp.com.ua
vzp.com.ua/uk/golovna/
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ЗОЛОТА НИВА, ФГ
45200, Україна, Волинська область, 
м. Ківерці, вул. Дорошенка, 5
+380336521788
zolota-niva@i.ua

Вирощування та переробка власної сільськогоспо-
дарської продукції, сушка овочів.

ІМПЕРІЯ ЖИРІВ, ТОВ
45400, Україна, Волинська 
область, м. Нововолинськ, 
вул. Нововолинська, 60
+380334443302
maselko@maselko.com.ua
www.maselko.com.ua/

Виробництво високоякісних маргаринів ТМ «MАКО» і 
«ЛОРЕН». При виробництві використовується тільки 
натуральна сировина, що повністю відповідає тен-
денціям споживчого попиту на здоровий спосіб життя 
і здорове натуральне харчування.

КРАФТОВА 
ПЕРЕПІЛОЧКА, ТОЗВ
45523, Україна, Волинська область, 
Локачинський район, с. Юнівка, 
вул. Центральна, 34а
+380956100119
kraftova.perepilochka@gmail.com

Виробництво крафтових сирів ТМ «КРАФТОВІ СИРИ 
ВОЛИНІ», кисломолочної продукції, йогуртів, масла 
домашнього.

ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 
ЗАВОД, ПРАТ
43022, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Ранкова, 1
+380332204002
info@gnidava.com.ua
www.gnidava.lt.ua/

Виробництво цукру-піску, пресованого швидкороз-
чинного цукру, природного цукру, дрібнокристалічно-
го цукру ТМ «СОЛОДКО».

ДАРИ ВОЛИНІ, ТОВ
43022, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Ранкова, 1
+380674059196
daryvolyni@gmail.com
www.daryvolyni.com/

Вирощування та переробка власної ягідної продукції 
ТМ «ДАРИ ВОЛИНІ», реалізація заморожених ягід, ово-
чів, грибів та забезпечення ринку якісними ягодами та 
саджанцями полуниці, чорної смородини та малини.

ЕКО-ВОЛИНЬ ГРУП, ФГ
44710, Україна, Волинська область, 
Володимир-Волинський район, 
с. Новини, вул. Грисюка, 23а
+380676251619
eco-volyn.group@gmail.com
www.sparga.volyn.ua

Єдине агропідприємство на заході України, що займа-
ється вирощуванням спаржі (сертифіковані голланд-
ські сорти, серед яких зелена, біла та фіолетова) ТМ 
«СПАРЖА ВОЛИНІ». Інноваційна система охолодження 
і зберігання продукції.
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РАТЬ, СГПП
45650, Україна, Волинська область, 
Луцький р-н, с. Ратнів
+380332793133
ratsg@ukr.net
www.rat.agrobiz.net

СГПП «РАТЬ» спеціалізується на вирощуванні зерно-
вих культур, цукрового буряка, ріпаку, овочівництві, 
садівництві, молочному та м’ясному скотарстві. Має 
статус: насіннєвого господарства (виробництво та 
реалізація елітного насіння та садивного матеріалу); 
племзаводу з вирощування корів української чор-
но-рябої молочної породи; племрепродуктора з ви-
рощування свиней великої білої породи.

СТАРИЙ ПОРИЦЬК, ТОВ
45343, Україна, Волинська область, 
Іваничівський район, с. Старий 
Порицьк, вул. Молодіжна, 1
+380337222405
porytsk@ukr.net
www.porytsk.com/

Органічне виробництво – мед, гречка, безглютенове 
борошно, масло вершкове екстра, молоко екстра, 
сири ТМ «СИРНА КАРТА зі СТАРОГО ПОРИЦЬКА».

ТЕРЕМНО ХЛІБ, ПРАТ
43008, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13б
+380332787300
info@teremno.com.ua
www.teremno.com.ua/

Виробництво натуральних хлібобулочних і кондитер-
ських виробів.

ЛУЦЬКЕ МІСЦЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРСПИРТ, ДП
43001, Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Ковельська, 67
+380332724832
lmpd@ukr.net
www.ukrspirt.com/

Виробництво високоякісного спирту та горілчаних виро-
бів ТМ «НАША ВОЛЯ» та «СТАРОЖИТНЯ». Нова українська 
горілка ультра-преміум класу ТМ «UKRAINIAN SPIRIT». 
Учасник виставок Шанхай, «Зелений тиждень» Берлін, 
«Провейне» Дюссельдорф, World Wine Meetings Чікаго

П’ЯТИДНІ, ТОВ
44730, Україна, Волинська область, 
Володимир-Волинський, с. П’ятидні, 
вул. Незалежності, 56
+380334234914
tzov.pjatudni@gmail.com

Вирощування та зберігання сільськогосподарських 
культур за новими енергозберігаючими технологія-
ми, насіннєвий завод.

РАТНІВСЬКИЙ АГРАРІЙ, 
ТОВ
44100, Україна, Волинська область, 
Ратнівський район, смт Ратне, 
вул. Нова, 2
+380336622514
ratnagro@gmail.com
ratagro.in.ua/golovna.php

Розведення та вирощування племінної ВРХ м’ясного 
напрямку продуктивності п’яти м’ясних порід: ліму-
зин, шароле, абердин-ангус, поліська та волинська.
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ЕКОІЛЛІЧПРОДУКТ, ТОВ
87524, м. Маріуполь, вул. Свободи, 20
+380629539649
office@ekoip.biz

Випускає близько 100 видів молочних продуктів, 
серед яких питне молоко, вершкове масло, кефір, 
ряжанка, сметана, йогурти, термостатна продукція, 
сироватка, сир, сирна продукція, десерти, розсільні 
сири.Бренди: «Маріупольський молокозавод», «Азов 
продукт», «Корисне», «Янісоль», «Новонікольське», 
«Покровська коза»

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

БЕТЕК, ТОВ
с. Барвинівка, вул. Польова, 1б, 
Новоград-Волинський р-н, 
Житомирська обл.
+380444943191
office_betec@ukr.net
www.betec.com.ua

Вирощування ягідних культур

BETEC, LTD
1 b Poleva str., Barvynivka village, 
Novograd-Volynskyi, Zhytomyr region
+380444943191
office_betec@ukr.net
www.betec.com.ua

Berry grower

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

АРТВАЙНЕРІ, ПрАТ
84500 м.Бахмут, вул.П.Лумумби, 87
+380 6274 86531
info@artwinery.com.ua
www.artwinery.com.ua

Створює високоякісне класичне ігристе вино для 
розвитку національної культури виноспоживання й 
просування української продукції на міжнародному 
ринку.

НОВА-НИВА, ТОВ
87022, Донецька область, 
Нікольський район, с. Новокраснівка, 
вул. Миру, 42
+380624623649
novaniva@ukr.net

Виробництво зернових, технічних, кормових культур, 
вирощування та розведення великої рогатої худоби 
молочних порід

ХАРВІСТ ХОЛДИНГ, ТОВ
87504 Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Семашка буд. 15, 
каб. 405
+380952923151
irina.mesechko@harveast.com

Виробництво зернових, технічних, кормових культур, 
вирощування та розведення великої рогатої худоби 
молочних порід

mailto:info@artwinery.com.ua
https://artwinery.com.ua
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ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД, ПАТ
10002, вул. Івана Гонти 4, Житомир, 
Україна
+380412422902
info@rud.ua
www.rud.ua

Вже більше 10 років компанія «Рудь» є визнаним 
лідером ринку морозива й заморожених продуктів 
України. Використання нових технологій та підходів 
до роботи, міцні партнерські зв’язки, вірність тради-
ціям дозволяє нам завжди та в усьому бути на крок 
попереду — ми працюємо для споживачів!

ZHYTOMYR BUTTER 
PLANT – COMPANY 
RUD, PJSC
4, Ivana Honty St., Zhytomyr, 10002, 
Ukraine
+380412422902
info@rud.ua
www.rud.ua

Overmorethan 10 years, the «Rud» Company has 
been considered to be the recognized leader at the 
Ukrainian marketo fice – cream and frozen food stuffs. 
Implementation of new technologies and approach esto 
work, strong partnership relation sand ad here nceto 
traditions make us possible to be always and any where 
one step a head – we work for the benefit of the customers!

ЖИТОМИРСЬКІ 
ЛАСОЩІ, ЗАТ
м.Житомир, вул.Покровська,67
+380412418324
info@zt-ls.com
www.zt-zl.com.ua

ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІКЕРО-
ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД, ДП
10008, м. Житомир, вул. Святослава 
Ріхтера, 38
+380412430377
Zlgz@lgz.com.ua

Виробництво лікеро-горілчаної продукції

THE STATE ENTERPRISE 
«ZHYTOMYR LIQUOR 
AND VODKA DASTELLERY 
FACTORY, THE STATE 
ENTERPRISE
10008, Ukraine, Zhytomyr, 38, 
Svyatoslava Richtera st.
+380412430377
Zlgz@lgz.com.ua

ЖИТОМИРСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ТОВ
10025, вул. Сергія Параджанова, 
буд.127, м. Житомир, Україна
+380412333015
a.poberezhniy@gkaliance.com
zhmk.com.ua

Виробництво ковбасної та м’ясної продукції

ZHYTOMYR MEAT 
FACTORY, LTD
10025, Zhytomyr, Sergey 
Parajanova st., 127, Ukraine
+380412333015
a.poberezhniy@gkaliance.com
zhmk.com.ua

Production of sausage and meat products.
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ZOLOTIY KOROVAI, LTD
Zhytomyr, Radonovstr., 11
+380412487878
bread@bread.zt.ua

ZOLOTIY KOROVAI- is one of the largest producers of 
bakery products in the Zhytomyr region. Only natural raw 
materials of local production, without chemical additives, 
improvers and preservatives according to the traditional 
classical technology are used for the production of 
products under the trade mark «Breadof Zhytomyr».

ЗОРЯ, ПОСП
Вул. Центральна, 29 с. Стремигород, 
Коростенський р-н, Житомирська обл. 
11545
+380672389383
zorya.agro@gmail.com
www.zorya-agro.com

Українська компанія з майже віковою історією, ді-
яльність якої ґрунтується на принципах здоров’я та 
екології. Органічне виробництво – ключовий вектор 
руху агрокомпанії «Зоря». Спеціалізується на виро-
щування зернових культур та льону. Виробництво 
органічної лляної та конопляної олії. Плоди фенхелю 
органічні, насіння льону та конопель органічні.

«ZORYA», LEASE 
AGRICULTURAL 
ENTERPRISE
Centralna street, 29, Stremigorod 
village, Korostenskiy district, Zhitomir 
region, 11545, Ukraine
+380672389383
zorya.agro@gmail.com
www.zorya-agro.com

Виробництво кондитерської продукції: цукерки в ко-
робках, глазуровані і неглазуровані цукерки, шоко-
ладні цукерки-снеки, шоколадно-вафельні цукерки, 
печиво, вафлі, фадж, зернові батончики. Для людей, 
які змушені обмежувати себе у споживанні цукру, ко-
ндитерська фабрика «Житомирські ласощі» пропонує 
лінійку дієтичних солодощів.

ZHYTOMYR 
LASOSHCHI, CJSC
67 Pokrovska St., 10003, Zhytomyr, 
Ukraine
+380412418324
info@zt-ls.com
www.zt-zl.com.ua

Confectionary manufacturer «Zhytomyr Lasoschi» 
Nowadays, the factory has 7 workshops and 27 
production lines. It produces candies in boxes, chocolate 
bars, glazed and unglazed candies, chocolates, snacks, 
chocolate wafer candies, cookies, waffles, fudge, cereal 
bars, cereal and and sugar free products.

ЗОЛОТИЙ КОРОВАЙ, ТОВ
Житомир, вул.Радонова, 11
+380412487878
bread@bread.zt.ua

ТОВ «Золотий коровай» – один із найбільших вироб-
ників хлібобулочних виробів в Житомирській області. 
Для виробництва продукції під торговою маркою 
«Хліб Житомира» використовується тільки натураль-
на сировина місцевого виробництва, без хімічних 
добавок, поліпшувачів і консервантів за традиційною 
класичною технологією.
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«ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ 
«РАДОМИШЛЬ», ПРАТ
12201, Україна, Житомирська обл., 
Радомишльський р-н., м. Радомишль, 
вул. Микгород, буд. 71
+380413243127
pivo@rad.zt.ukrtel.net

«Перша приватна броварня» сьогодні здійснює 
управління 2-ма пивзаводами – у Львові та в Радо-
мишлі сумарною потужністю 2,3 млн гл пива в рік. 
До продуктового портфелю компанії входить по-
над 15 власних торгових марок пива та квасу, серед 
яких «Бочкове», «Закарпатське», «Свіжий розлив», 
«Галицька корона», «Авторська серія» («Авторське», 
«Чорне»), серія «Привіт з Києва» («Андріївський Ель», 
«VOZDVIЖENSKE»), STARE MISTO, «Б~А», «Світле», «Те-
терів», «Квас Львівський», а також 4 ліцензійні брен-
ди – Heineken, Krusovice, Oettinger, «Жигули».

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
69107, м. Запоріжжя,  
пр. Соборний, 164
+380612246081
e-dapr@zoda.gov.ua

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД, ПРАТ
11701, вул. Героїв Майдану, 10, 
м. Новоград-Волинський, Україна
+380414135583
nv-hlib@ukr.net
nvhlib.com.ua

Виробництво та реалізація хліба, хлібобулочних ви-
робів, здоби, кексів та виготовлення на замовлення 
урочистих короваїв

NOVOGRAD-VOLYNKY 
BREAD-BAKING 
PLANT, PJSC
11701, st. Heroes of the Maidan, 10, 
Novograd-Volynsky, Ukraine
+380414135583
nv-hlib@ukr.net
nvhlib.com.ua

Production and sale of bread, bakery products, 
blacksmiths, muffins and custom made ceremonial 
lambs.

ОРГАНІК МІЛК, ТОВ
12700 м. Баранівка, 
вул. Звягільська, 139
+380414442101
office@organic-milk.com.ua
amsz.ua

Органічна молочна продукція ТМ «О».
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МОЛОЧНО-
ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 
ПІВДЕННИЙ, ТОВ
вул. Михайла Грушевського, б.17, 
м. Мелітополь, Запорізької обл., 
72312
+380619424020
zakaz-molreka@ukr.net

Виробництво молочної продукції, масла, казеїна. 

Виробництво олії соняшникової, високоолеїнової олії.

БЕРДЯНСЬКІ 
КОВБАСИ, ТОВ
71101, вул. Мелітопольське шосе, 
82/2, м. Бердянськ, Запорізька обл.
+380615321360
m_prokhorenko@ukr.net
www.smk-group.com.ua

Виробництво м’ясних та ковбасних виробів, виготов-
лення консервів

DELTA FOOD, LLC
69041, Ukraine, Zaporizhzhia, 
street Serhiia Synenka, 63A
+380612135154
info@delta-food.com.ua
www.delta-food.ua/

DELTA FOOD is the leading producer of mayonnaise and 
mayonnaise sauces in the Private label category. We 
manufacture products for leading international, national 
and local retailers.

АРІС, ТОВ
72319 вул. 8-го Березня 10/2, 
м. Мелітополь, Запорізька обл. 
Україна
+380619428314
manager@aris.biz.ua
www.aris.biz.ua

Виготовлення та реалізація кондитерських і хлібобу-
лочних виробів

ЗАПОРІЗЬКА 
КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА, ПРАТ
69063, вул. Святого Миколая, 7, 
м.Запоріжжя, Україна
+380612280500
Info@zkf.com.ua
www.zkf.ua

Виробництво кондитерських виробів (цукерок,печи-
ва,халви)

НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ 
МОЛОКОЗАВОД, ПРАТ
70100, вул. Леніна 9, 
смт. Новомиколаївка, Запорізька обл. 
Україна.
+380614493581
prat.molzav@gmail.com

Переробка молока, виробництво масла, кефіру, сме-
тани, молока пастеризованого, казеїну технічного.
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МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД, ТОВ
72310, вул. Фрунзе (Гетьмана 
Сагайдачного), 31, м. Мелітополь, 
Запорізька обл., Україна
+380619402038
info@melmez.ua

ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗА-
ВОД» – сучасне підприємство з виробництва рафіно-
ваної і нерафінованої соняшникової олії (звичайної 
та високоолеїнової), гранульованого соняшникового 
шроту, паливних пелет. Наш завод сертифіковано за 
стандартами ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 (HACCP), 
Halal та Kosher. Продукція поставляється здебільшого 
на експорт (наприклад, в США, Австралію, Австрію, Іс-
панію, Польщу, Китай, Індію, Малайзію, Ізраїль та інші 
країни), але відома своєю якістю і в Україні.

PEARL ZAPORIZHIA, LLP
71701, Karl Liebknecht Street, 81, 
Tokmak, Ukraine
+380617845601
perlina.zp@gmail.com

Production of fruit and vegetable juices. Other types 
of processing and canning of fruits and vegetables. 
Wholesale of fruit and vegetables

ПЕРЛИНА 
ЗАПОРІЖЖЯ, ТОВ
71701, вул. Карла Лібкнехта, 81, 
м. Токмак, Запорізька обл., Україна
+380617845601
perlina.zp@gmail.com

DELTA FOOD, ТОВ
69041, вул. Сергія Синенка, 63а 
м. Запоріжжя, Україна
+380612135154
info@delta-food.com.ua
www.delta-food.ua/

Компанія DELTA FOOD є лідером з виробництва ма-
йонезів і майонезних соусів в категорії ВТМ.  Ми ви-
робляємо продукцію для провідних міжнародних, 
національних і локальних торгових мереж. 
З 2015 року запущений і активно розвивається влас-
ний бренд Компанії – ТМ «Гуляй-поле». Завдяки 
ретельно організованій дистрибуції продукція ТМ 
«Гуляй-поле» присутня у всіх областях України, на 
ринках, в різних продуктових магазинах, а також на 
полицях найбільших торгових мереж.

MELITOPOL OIL 
EXTRACTION PLANT, LLC
72310, Ukraine, Zaporizhia region, 
Melitopol, 31, Frunze (Hetmana 
Sahaidachnogo) str.
+380619402038
info@melmez.ua

Melitopol oil extraction plant, LLC is a modern company 
producing crude and refined sunflower oil (ordinary 
and high oleic), granulated sunflower meal as well as 
sunflower husk pellets. Our factory is certified according 
to ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 (HACCP), Halal and 
Kosher standards. The goods of the plant are mainly 
supplied abroad (for example, to the USA, Australia, 
Austria, Spain, Poland, China, India, Malaysia, Israel and 
other countries) but are also famous for their quality in 
Ukraine.
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УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКЕ 
ТОВ «УРОЖАЙ», ТОВ
9057, вул. Антенна, 11, м. Запоріжжя, 
Україна
+380612201637
urozhay@infocom.zp.ua

Виробництво та реалізація хлібобулочних виробів

POLOGY OIL EXTRACTION 
PLANT, PJSC
Lomonosova street, 36, Pology, 
Zaporizhzhya region, 70600, Ukraine
+380616523037
mail@mezpology.zp.ua
www.mezpology.zp.ua

Pology OEP carries out the full cycle of processing oil 
plants.

ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД, ПРАТ
70600, Запорізька область, м. Пологи, 
вул. Ломоносова, 36
+380616523037
mail@mezpology.zp.ua
www.mezpology.zp.ua

Пологівський олійноекстракційний завод здійснює 
повний цикл переробки олійних культур, виробни-
цтво та продаж рослинної олії і шротів.

Виробництво фруктових і овочевих соків. Інші види 
перероблення та консервування фруктів і овочів. 
Оптова торгівля фруктами й овочами

ПЖК – ЗАПОРІЖЖЯ, ТОВ
01034, провулок Георгіївський, буд. 2, 
кімната 12, м. Київ,Україна
+380612866400
secretar@pzhk.com.ua

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчу-
вання, напоями та тютюновими виробами, розведен-
ня свиней, виробництво м’яса, виробництво м’ясних 
продуктів, перероблення молока, виробництво масла 
та сиру.

«ЛУСКУНЧИК 
СМАКУНЧИК», «PICANTO», 
ТОВ
Україна, 69009, м. Запоріжжя, 
вул. Скворцова 232 а.
+380612203376
luskunchiksm@gmail.com
www.luskunchik.com.ua/

Виробництво снекової продукції: 
• насіння соняшника та насіння гарбуза смажене; 
• ядро насіння соняшника смажене зі смаками.

ХЛІБ ТОКМАКА, ТОВ
71709, вул. Чкалова, 63, м. Токмак, 
Запорізька обл., Україна
+380617844307
hleb-tokmaka@ukr.net

Виробництво хлібобулочних та макаронних виробів
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КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА, ПРАТ
69076, вул. Василя Стуса, 6, 
м. Запоріжжя, Україна
+380617020611
info@carlsberg.ua

Приватне акціонерне товариство займається вироб-
ництвом пива, сидру, квасу та безалкогольних напоїв.

КВАС БЕВЕРИДЖИЗ, ТОВ
69057, вул. Тамбовська, 3, 
м. Запоріжжя, Україна
+380612284747
kboffice@kvas-bev.com.ua

Виробництво квасу, сидру, лимонаду, концентрату 
квасного сусла, солодово- ячмінного екстракту

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, АТ
72319, вул. Героїв України, 175, 
м. Мелітополь, Запорізька обл., 
Україна
+380676136015
perelyginigor@ukr.net

Акціонерне товариство займається виробництвом 
ковбасних виробів.

ВІЛТЕК, ТОВ
71716, вул.Лугова, 42, м. Молочанськ, 
Запорізька обл., Україна
+380617840448
oooviltek@ukr.net

Виробництво води мінеральної природної столової «Мо-
лочанська» та інших вод з артезіанської свердловини, 
розлитих у пляшки; виробництво безалкогольних напоїв.

VILNYANSKIY 
MOLOKOZAVOD, LLC
ul., Zaporiz’ka d. 65, Vilnyansk, 
Zaporozhye oblast, Ukraine, 70002
+380614341511
market.vmz@gmail.com
www.vilnyanka.com

Dairy producer since 2005 in the city of Vilnyansk, 
Zaporozhye oblast. 
• Our products – milk, sour cream, butter, cottage 

cheese, semi-hard and soft cheeses. 
• Our customers are distributors, wholesalers and 

retailers

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ 
МОЛОКОЗАВОД, ТОВ
70002, вул. Запорізька 35, 
м. Вільнянськ, Запорізька обл., 
Україна
+380614341511
market.vmz@gmail.com
www.vilnyanka.com

Виробництво молочних продуктів з 2005 року . 
• Наша продукція – молоко, сметана, масло, сир, на-

півтверді і м’які сири. 
• Нашими клієнтами є дистриб’ютори, оптові та роз-

дрібні торговці.

ДЖИ ЕФ СІ, ТОВ
69076, вул. Новобудов, 3, 
м. Запоріжжя, Україна
+380612122630
l.ryabenko@gfs.com.ua

Товариство займається виробництвом свіжевиро-
блених та заморожених кулінарних і кондитерських 
виробів та напоїв.
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ЗПК ЮМАС, ТОВ
вул. Шарлая, 21А, м. Коломия, 
Коломийський район, Івано-
Франківська область, 78200
+380343355933
umas@i.ua
www.albinostm.com

Виробництво борошна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ХАРЧОСМАКОВА 
ФАБРИКА, ПАТ
вул. Крайківського, 1, м. Івано-
Франківськ, 76003, Україна
+380342778619
ksenija6362@gmail.com
www.ksenija.ua

Виробництво кондитерських виробів

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД, 
ТЗДВ
вул. Ушинського, 2, м. Івано-
Франківськ, 76003, Україна
+380342773446
moloko@com.if.ua

Виробництво молока, молокопродуктів

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ
вул. Грушевського, 21, м. Івано-
Франківськ, 76004, Україна
+380342552007
main@if.gov.ua
www.if.gov.ua

АРОНІЯ, ПП
вул.Гоголя, 44, м.Снятин, Снятинський 
район, Івано-Франківська область, 
78300
+380347622151
nazar@saduprikarpatia.com.ua
www.saduprikarpatia.com.ua

Виробництво фруктових соків прямого віджиму

БІОКОНВЕРСІЯ, АСОЦІАЦІЯ
вул. Б. Хмельницького 59, м. Івано-
Франківськ, 76007, Україна
+380342231130
vermos2007@ukr.net

Виробництво та реалізація дермакультури, біогумусу 
і регуляторів росту рослин

ДОЛИНА-АГРО, ТОВ
м.Долина, Долинський район, Івано-
Франківська область, 77500
+380347727851
info@dolyna-agro.com.ua
www.dolyna-agro.com.ua

Вирощування лохини
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РІДНА ЗЕМЛЯ, ПСП
с.Дитятин, Галицький район, Івано-
Франківська область, 77140
+380343176244
persey-agro@ukr.net

Виробництво молока, кисломолочної продукції

СОЛОДКА ДОЛИНА
м.Долина, Долинський район, Івано-
Франківська область, 77500
+380347725397
ukrkonus@mail.ru
www.solodkadolyna.com

Виробництво кондитерських виробів, печива, морозива

ТИРЛИЧ, ТОВ
вул. 30-ти річчя Перемоги 5, 
с. Пістинь, Косівський район, Івано-
Франківська область, 78623
+380347828211
zgarda@i.ua
www.eco-voda.com.ua

Виробництво мінеральної води

ЧИСТА ФЛОРА, СОК
вул. Шургалюка, 15, с. Спас, 
Коломийський район, Івано-
Франківська область, 78219
+380343393667
orgflora@gmail.com
www.carpathian.if.ua

Виробництво фасованих чаїв з лікарських рослин, 
плодово-ягідних сиропів, холодних чаїв, сушених 
грибів та ягід

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ, ПАТ
вул. С.Петлюри, 17, м. Івано-
Франківськ, 76014, Україна
+380342784410
kalachif@ukrpost.ua
www.kalach.com.ua

Виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських 
виробів

КАЛУСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ТОВ
вул. Писарська, 36, м. Калуш, Івано-
Франківська область, 77300
+380347263089
office@kalushkhp.com.ua
www.kalushkhp.com.ua

Виробництво борошна, круп в асортименті

ПРИКАРПАТСЬКА 
ДЕРЖАВНА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
КАРПАТСЬКОГО 
РЕГІОНУ НААН
вул. Бандери, 21а, м. Івано-
Франківськ, 76014, Україна
+380342522550
instapv@i.ua

Виробництво насіння ріпаку, маку, зернових культур, 
багаторічних трав
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КОМБІНАТ 
ТЕПЛИЧНИЙ, ПРАТ
07443, Київська обл., Броварський 
р-н, смт. Калинівка, вул. Теплична, 2
+380459479115
teplichny@gmail.com

Підприємство є одним з основних постачальників еко-
логічно чистих овочів захищеного ґрунту для населення 
в Україні та за кордон. Загальна площа теплиць складає 
44.88 га, на якій вирощено у 2017 році 21,8 тис.тонн 
овочів. Підприємство вийшло на європейський рівень 
досягнень у виробництві овочів закритого ґрунту. Протя-
гом останніх п’яти років за результатами проведених пе-
ревірок міжнародною аудиторською компанією GLOBAL 
G.A.P. господарство, одне з небагатьох тепличних підпри-
ємств України, отримувало щорічні сертифікати на відпо-
відність міжнародним стандартам вирощування овочів

РОДИННИЙ 
ДОБРОБУТ, СОК
08511, Київська обл., Фастівський р-н, 
с. Великі Гуляки, вул. Дачна, 53
+380503308565
3308565@gmail.com

Змішане сільське господарство – органічне виробни-
цтво, вирощування овочів, зелені, ягід, виготовлення 
м’яких та твердих сирів, кисломолочних продуктів з 
партнерами-інвесторами, виготовлення яблучного 
сидру і оцту, вирощування равликів.

ФІРМА ФАВОР, ТОЗВ
м. Київ, вул. Тулузи, 5
+380442746727
FavorAMA1993@gmail.com

Молокопереробне підприємство з виробництва молока 
питного, кисломолочної продукції, в т.ч. для дитячого 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
01004, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 13
+380442346324
2346324@ukr.net
dapr.kiev.ua

Основними завданнями департаменту є: забезпе-
чення реалізації державної політики, розроблення та 
виконання регіональних інноваційно-інвестиційних 
та інших програм і прогнозів розвитку галузей агро-
промислового виробництва; участь у формуванні та 
реалізації соціальної політики на селі, сталого розвит-
ку регіонального агропромислового ринку і сільських 
територій та об’єднаних територіальних громад Київ-
ської області

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ 
ТМ АГУША, ВІММ-БІЛЛЬ-
ДАНН УКРАЇНА, ПРАТ
08132, Київська обл., м. Вишневе, 
вул. Промислова, 7
+380800307302
contact@agusha.com.ua
www.agusha.com.ua

Повноцінний асортимент дитячого харчування для 
малюків: кефіри, сирки, йогурти, пюре, соки, молоко, 
каші, морси, питна вода для дітей, що добувається із 
артезіанської свердловини в екологічно чистій зоні 
Закарпаття. Використовуються тільки натуральні та 
якісні інгредієнти, без консервантів та ГМО.
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АГРО-ПЛЮС1, ТОВ
93630, Луганська область, 
Станично-Луганський р-н, с. Тепле, 
вул. Миру, буд. 55
+380507150933
agro-plys@ukr.net

Вирощування зернових та технічних культур. Підпри-
ємство має повний цикл виробництва – від обробки 
землі, посеву зерна до випікання хлібобулочних 
виробів та транспортування їх до місць реалізації. 
Є млин, олійниця і пекарня. Підприємством зареє-
стровано власну торгівельну марку ТМ «Благодатна 
нива». Продукция цієї марки – хліб та хлібобулочні 
вироби. На даний час працює кондитерський цех.

AGRO-PLUS1, LLC
93630, Lugansk region, Stanichno-
Lugansky district, village Teple, st. 
Miru, 55
+380507150933
agro-plys@ukr.net

Cultivation of cereals and industrial crops. The enterprise has 
a full cycle of production – from land cultivation, grain crops 
to baking bakery products and transporting them to sales 
sites. There is a mill, oilseed and a bakery. The enterprise has 
registered its own trademark TM «Blagodatnaya Niva». The 
products of this brand are bread and bakery products. The 
confectionery shop is currently operating.

АГРО-СОЮЗ, ТОВ
93612, Луганська область, Станично-
Луганський р-н., с. Широке, 
вул. Польова, 2
+380501596095
agro-soyz@meta.ua

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.

харчування. Асортимент продукції представлений торго-
вою маркою «АМА». Підприємство є членом Національ-
ної асоціації виробників дитячого харчування, молоч-
ноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко». 
Якість молочної продукції фірми «Фавор» відмічено 
дипломами і відзнаками багатьох конкурсів і виставок.

ФІЛІЯ ЯГОТИНСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД, 
ЯГОТИНСЬКЕ ДЛЯ 
ДІТЕЙ, ТДВ
07600, Київської область, 
смт Згурівка, вул. Коцюбинського, 6
+380457050459
yagotinske-fc@milkalliance.com.ua

Cпеціалізований завод з виробництва дитячого молоч-
ного харчування, оснащений найсучаснішим облад-
нанням світових виробників. Випускає повний асорти-
мент молочної продукції для дітей віком від 6 місяців 
за унікальною рецептурою з урахуванням смакових 
уподобань діточок. Понад 30 асортиментних позицій: 
йогурти та сирки з різними натуральними фруктовими, 
овочевими та ягідними наповнювачами, фруктовими 
наповнювачами, кефір, заквасочку, а також молоко, 
лише натуральне фермерське найвищої якості.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
93405, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Центральний, 59
+380502415897
apk-kanc@email.ua
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BLAGOTON
93622, Lugansk region, Stanychno-
Lugansky region, village 
Blagovishchenka, st. Zarichna, 16
+380966408133
fgblagoton@gmail.com

The main areas of activity are growing of cereals and 
oilseeds.

ВАЛУЙСЬКА МТС, ТОВ
93650, Луганська область, Станично-
Луганський р-н, с. Валуйське, 
вул. Мічуріна, буд. 38 А
+380505984141
natalia203@ukr.net

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.

VALUJSKA MTS, LLC
93650, Lugansk region, Stanychno-
Lugansky region, village Valuyske, 
st. Michurina, 38 А
+380505984141
natalia203@ukr.net

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds seeds.

ДЕРКУЛ, ПСП
93644 Луганська обл., Станично-
Луганський район, с.Кoмишне, 
вул. Центральна, 11
+380953619636
buchderkul@gmail.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Розведення свиней.

AGRO-SOUZ, LTD
93612, Luhansk region, Stanychno-
Lugansky region, village Shiroke, 
st. Poljova, 2
+380501596095
agro-soyz@meta.ua

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds 
seeds.

АС-АГРО, ФГ
93612, Луганська область, Станично-
Луганський р-н., с. Михайлівка
+380504867333
abashkatova82@gmail.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Розведення ВРХ.

АS-АGRO
93612, Luhansk region, Stanychno-
Lugansky region, village Mikhailivka
+380504867333
abashkatova82@gmail.com

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds 
seeds. Breeding of cattle.

БЛАГОТОН, СФГ
93622, Луганська область, Станично-
Луганський р-н, с. Благовіщенка, 
вул. Зарічна, буд. 16
+380966408133
fgblagoton@gmail.com

Основними сферами діяльності є вирощування зер-
нових та олійних культур.
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ТОВ «Жовтень РК-2» створене 30 вересня 2005 року. 
Основними сферами діяльності є вирощування 
сільськогосподарських зернових, олійних та інших 
культур, розведення овець, виготовлення палива з 
відходів деревини та сільськогосподарських культур 
гранульованням.

JOVTEN RK-2, LLC
93612, Luhansk region, Stanychno-
Lugansky region, village Sotenne, st. 
Tsentralnaya, 1
+380647299300
tov-jovten-rk-2@ukr.net

93612, Luhansk region, Stanychno-Lugansky region, 
village Sotenne, st. Tsentralnaya, 1

ІМЕНІ СУВОРОВА, ТОВ
93613, Луганська область, Станично-
Луганський р-н, с.Петропавлівка, 
вул. Степова, буд. 37
+380952111423
sooo-suvorova@ukr.net

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.

IMENI SUVOROVA, LLC
93613, Lugansk region, Stanychno-
Lugansky region, village Petropavlivka, 
st. Stepova, 37
+380952111423
sooo-suvorova@ukr.net

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds 
seeds.

DERKUL, PAE
93644 Luhansk region, Stanychno-
Luhansk region, village Komyshne, 
st. Tsentralnaya, 11
+380953619636
buchderkul@gmail.com

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds 
seeds. Breeding pigs.

ДОНЕЦЬ ПЛЮС, ПП
93611, Луганська область, Станично-
Луганський р-н, с. Велика Чернігівка, 
вул. Садова, буд. 1
+380956043455
agrom1@ukr.net

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.

DONETS PLYUS
93611, Lugansk region, Stanychno-
Lugansky region, village Velika 
Chernigivka, st. Sadova, 1
+380956043455
agrom1@ukr.net

Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds 
seeds.

ЖОВТЕНЬ РК-2, ТОВ
93612, Луганська область, Станично-
Луганський р-н., с. Сотенне, 
вул. Центральна, 1
+380647299300
tov-jovten-rk-2@ukr.net
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КАУТ, ПП
92920, Луганська область, 
Кремінський район, с. Скаргівка, 
пров. Західний, буд. 19.
+380991835470
ppkaat@gmail.com

Вирощування зернових культур(крім рису), бобових 
культур і насінняолійних культур

KAUT, PE
19, Zakhidnyilane, Skargivkavillage, 
Lugansk district, Ukraine, 92920
+380991835470
ppkaat@gmail.com

Growing of cereals (except rice), beans and oilseeds

ЗЕЛЕНА ДОЛИНА, ПСП
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Веселе, вул. Миру, 8
+380646122344
zelenadolina17@gmail.com

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

PRIVATE AGRICULTURAL 
ENTERPRISE ZELENA 
DOLYNA
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Vesele, Peace Street, h. 8
+380646122344
zelenadolina17@gmail.com

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

АНТЕ, ПП
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Верхня Покровка, вул. Центральна, 
буд. 177
+380646197733
ante2009@meta.ua

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

ANTE, PE
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Verkhnya Pokrovka, Central 
street, h. 177
+380646197733
ante2009@meta.ua

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

ЮРАН, ПП
+380646197638
uranzvit@ukr.net

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

YURAN, PE
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Baydivka, Aidarska street, h. 1-A
+380646197638
uranzvit@ukr.net

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds
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КАМ’ЯНСЬКЕ, СТОВ
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Кам’янка
+380646121396
stovk@i.ua

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

KAM’YANSKE, LLC
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Kamenka
+380646121396
stovk@i.ua

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

СФГ «ЗОЛОТЕ», СФГ
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Нижня Покровка, вул. Садова, 12
+380646196319
kfhzolotoe@ukr.net

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

ZOLOTE, PF
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Nizhnepokrovka, Sadova 
Street, h. 12
+380646196319
kfhzolotoe@ukr.net

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

АГРОДАР, СТОВ
Луганська обл., Старобільський 
район, с. Лиман, вул. Шкільна, буд. 2
+380646197418
agrodar.ooo@ukr.net

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

AGRODAR, LLC
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Liman, Shkilna street, h. 2
+380646197418
agrodar.ooo@ukr.net

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

АГРОФІРМА 
КАЛМИЧАНКА, СТОВ
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Калмиківка, вул. Аграрна,19
+380646122031
kalmichanka@ukr.net

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

AGRARIAN FIRM 
KALMICHANKA, LLC
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Kalmykivka, Agrarna street, h. 19
+380646122031
kalmichanka@ukr.net

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds
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The plant «Svatovskoye maslo» is a large industrialcom-
plex, which is specialized in processing of sunflower 
seeds by pressing and extraction. Production structure 
corresponds to the technological requirements of ac-
ceptance, cleaning, processing and storage of sunflower 
seed sanditis represented by the main, auxiliaryandser-
viceindustries.

ФГ АЛЬТАИР, ПП
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Хворостянівка
+380646122344
fxaltair@gmail.com

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

FARM ALTAIR
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Khvorostyanivka
+380646122344
fxaltair@gmail.com

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

ФГ ДОН, ФГ
Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Вишневе, 
вул. Новобудівельна, буд. 10
+380646195554
fx.don94@gmail.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур виробництво моло-
ка та м’яса

МРІЯ, СФГ
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Західне, вул. Нова, 1
+380646195554
mrija@gmail.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур виробництво моло-
ка та м’яса

MRIYA, PF
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Zahidne, Nova Street, h. 1
+380646195554
mrija@gmail.com

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds, milk and 
meat production

СВАТІВСЬКА ОЛІЯ, ТЗОВ
Україна, Луганська обл. м.Сватове, 
пров. Заводський, 13
+380647133329
svoil@svoil.com.ua

Маслоекстракційний завод «Сватівська олія» є вели-
ким виробничим комплексом по переробці насіння 
соняшнику методом пресування і екстракції, вироб-
нича структура якого відповідає технологічним ви-
могам приймання, очищення, переробки і зберігання 
насіння соняшнику і представлена основним, допо-
міжним і обслуговуючим виробництвами.

SVATOVSKOYE MASLO, LLC
Ukraine, Luhanskregion, Svatovo, 13 
Zavodskoylane
+380647133329
svoil@svoil.com.ua
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FARM LOTOS
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Vishneve
+380646123325
sfglotos@ukr.net

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

ФГ САША
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Шульгинка
+380660521193
fxsaha@ukr.net

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур

FARM SASHA
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Shulginka
+380660521193
fxsaha@ukr.net

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 
м.Львів, пр. В. Чорновола, 57, 5 пов.; 
79020
+380975044926
lviv_apk@ukr.net

FARM DON
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Vishneve, Novobudivel’na 
Street, h. 10
+380646195554
fx.don94@gmail.com

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds, milk and 
meat production

ФГ КРОТ
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Веселе
+380646195135
fgkrot@ukr.net

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур виробництво моло-
ка та м’яса

FARM KROT
Lugansk region, Starobelsky district, 
village Vesele
+380646195135
fgkrot@ukr.net

Growing of cereals, legumes and oilseeds seeds, milk and 
meat production

ФГ ЛОТОС
Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Вишневе
+380646123325
sfglotos@ukr.net

Вирощування зернових культур, бобових культур і 
насіння олійних культур
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ГАЛКА ЛТД, СП
м. Львів, вул. Заповітна, 1
+380322409100
info@galca.ua

Виробництво кави та кавових напоїв

ГАЛФРОСТ, ТОЗВ
Жовківський район, с. Бишків, 
вул. Л. Українки, 89б
+380325269524
maxim@galfrost.com.ua

Виробництво сублімованої та замороженої продукції

ГОРБОГОРИ 
АГРОТУРИСТИЧНИЙ 
КЛАСТЕР
Пустомитівський район, м. Пустомити
+380676734479
gorbogory@ukr.net

Виробництво та переробка сільськогосподарської 
продукції, агротуризм

ФГ ДОБРА КОРІВКА
Стрийський р-н, с. Угерсько
+380676934444
info@mykko.com.ua

Виробництво сиру

ФГ ЗАХІДНИЙ РАВЛИК 
Пустомитівський район, с. Солонка
+380502238278
zakhidnyy.ravlyk@gmail.com

Розведення та продаж равликів

АПІ – ТРЕЙД, ТОЗВ
Жовківський район, 
с.Сопошин,вул. Львівська 14- В,
+380675551212
sapoha@ukr.net

Виробництво меду

БУДЬМО ЗДОРОВІ, ПП
Городоцький р-н, с. Керниця, 
вул. Шевченка, 1а
+380503705624
ceo@smakuli.com

Виробництво безглютенового печива

ВАЛЕТУДО, ТОЗВ
Яворівський район, с. Солуки
+380322956976
valetudo7373@gmail.com

Виробництво мінеральних вод

ГАЛИЦЬКИЙ ПЕКАР, ТОЗВ
Городоцький район, м. Городок, 
вул. Авіаційна, буд. 121А
+380673710647
vsem@email.ua

Виробництво хлібобулочних та кондитерських виро-
бів, сушених ягід та фруктів.

ГАЛІЦІЯ ГРІНЕРІ, ТОЗВ
м. Буськ, вул. Буська,5
+380504455335
info@galiciagreenery.com

Вирощування салатів



98

ПЕРША ПРИВАТНА 
БРОВАРНЯ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ЯК ДЛЯ СЕБЕ, ТЗОВ 
м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 5б
+380322404304
sales@ppb.com.ua

Виробництво пива та безалкогольних напоїв

ФГ СОЛОМЕЯ 
Пустомитівський район, с. Сокільники
+380676744942
tanja-jaremchuk@ukr.net

Виробництво м’ясних консервів, копченостей з орга-
нічних інгредієнтів.

ШУВАР, ОРСП
м. Львів, вул. Хуторівка, 4б
+380965321078
office@shuvar.com

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції

ЯБЛУНЕВИЙ ДАР, ТОЗВ
м. Городок, вул. Львівська, 274а
+380323131784
info@tbfruit.com

Виробництво соків та концентратів

КОМПАНІЯ ЕНЗИМ, ПРАТ
м. Львів, вул. Личаківська, 232
+380322989801
khrystyna.nazar@enzym.com.ua

Виробництво дріжджів та додатків

КФ ЯРИЧ, ТОЗВ
Кам’янка-Бузький район,  
с. Старий Яричів
+380322437341
info@yarych.com

Виробництво кондитерських виробів

ЛЬВІВСЬКА 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
СВІТОЧ, ПАТ
м. Львів, вул. Ткацька, 10
+380322402614
iaroslav.guzei@ua.nestle.com

Виробництво кондитерських виробів.

ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ 
КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 
ФІЛІЯ, ПАТ
м. Львів, вул. Клепарівська, 18
+380322948002
beer@lvivske.com

Виробництво пива та безалкогольних напоїв

ОЛІЯР, ПП
Пустомитівський район, с. Ставчани
+380322274832
podoba_iryna@trans-service-1.com.ua

Виробництво олії
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ВЛАДАМ, ФГ
Україна, 57210, Миколаївська область, 
Вiтовський район, смт. Воскресенське, 
Софіївська, стр.25
+380512562155
admin@vlada.com.ua
www.vladam.com.ua

Виробництво та продаж овочевих соків та овочевих 
консервів, свіжих овочів.

VLADAM, FE
Ukraine, 57210, Mykolaiv Oblast, 
VItovskiy rayon, smt. Voskresenske, 
Sofiyivska, str. 25
+380512562155
admin@vlada.com.ua
www.vladam.com.ua

Production and sale of vegetable juices and vegetable 
preserves, fresh vegetables.

КОБЛЕВО, ПАТ
Україна, 57453, Миколаївська обл., 
Березанський район, с. Виноградне, 
вул. Виноградна, 2а
+380515396187
zavod.koblevo@bayaderagroup.com
www.koblevo.ua

Виробництво всіх видів вин, коньяків ТМ Коблево; 
первинне і вторинне виноробство, більше 30 вино-
робних позицій.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КОГО РОЗВИТКУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Україна, 54030, Миколаїв, 
вул. Спаська, 1
+380512377802
reform@mk.gov.ua
www.mk.gov.ua/ua/oda/pidrozidyly/
apk/

Забезпечення реалізації державної політики, розроб-
ка та впровадження регіональних інноваційно-ін-
вестиційних та інших програм і прогнозів розвитку 
сільськогосподарської промисловості

AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT 
DEPARTAMENT OF 
MYKOLAYIV REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION 
Ukraine, 54030, Mykolaiv, Spaska str., 1
+380512377802
reform@mk.gov.ua
www.mk.gov.ua/ua/oda/pidrozidyly/apk

Ensuring the implementation of state policy, developing 
and implementing regional innovation-investment and 
other programs and forecasts for the development of 
agricultural industries
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ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, ПАТ
Україна, 55204, Миколаївська область, 
Первомайськ, проспект Труда, 12
+380516150130
pmkk@formula-smaku.com
www.pmkk.com.ua

Виробництво молочних консервів з незбираних мо-
лочних продуктів: тверді та м’які сири, сирні продук-
ти, згущене молоко, вершки вищого сорту, а також 
молоко.

PERVOMAISKIJ MILK 
FACTORY, PJSC
Ukraine, 55204, Mykolaiv region, 
Pervomaisk, Truda avenue, 12
+380516150130
pmkk@formula-smaku.com
www.pmkk.com.ua

Manufacture of milk preserves of whole milk products: 
hard and soft cheeses, cheese products, condensed milk, 
cream of the highest grade, as well as milk.

САНДОРА, ТОВ
Україна, 54028, Миколаїв, 
вул. Новозаводська, 21
+380512581041
valeriy.zhukov@pepsico.com
www.pepsico.ua

Виробництво і продаж соків, нектарів, напоїв в упа-
ковці Тетра Пак від економічного сегмента до премі-
ум-сегмент.

KOBLEVO, PJSC
Ukraine, 57453, Mykolaiv region, 
Berezansky area, v. Vynogradne, 
Vynogradna st., 2a.
+380515396187
zavod.koblevo@bayaderagroup.com
www.koblevo.ua

Production of all kinds of wines, ordinary brandies of the 
TM Koblevo; primary and secondary winemaking, more 
than 30 wine positions.

ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ, ПАТ 
Україна, 54018, Миколаїв, 
Виноградник, вул. 2
+380512765441
igor.furkalo@lactalis.com.ua
www.lactalis.com.ua

Виробництво молочних і молочних продуктів: кефір, 
ряжанка, сметана, десерти, сир.

LACTALIS-MYKOLAIV, PJSC
Ukraine, 54018, Mykolaiv, 
Vineyard, str. 2
+380512765441
igor.furkalo@lactalis.com.ua
www.lactalis.com.ua

Production of dairy and dairy products: kefir, ryazhanka, 
sour cream, desserts, cheese.
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ГОРІХ ПРИЧОРНОМОР’Я
Одеська область, Біляївський район, 
с. Троїцьке, вул. К. Маркса, 8
+380966171261
1@i.ua

Комплексне обслуговування об’єктів

ЕВРІКА, ТОВ
Одеська область, Овідіопольський 
район, с. Молодіжне, 
вул. Комарова, 27
+380482304781
ok@sbg.od.ua

Консервована продукція

ІНСТИТУТ 
ВИНОГРАДАРСТВА 
ТА ВИНОРОБСТВА 
ІМ. В.Є.ТАЇРОВА, ННЦ
Одеська обл., смт. Таїрове, 
вул. 40-річчя Перемоги, 27
+380487403676
ivin_nnc@ukr.net

Наукові дослідження в галузі виноградарства та ви-
норобства

КУЛІНДОРІВСЬКИЙ 
КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ДП
м. Одеса, Куліндорівський промвузол
+380487504859
kkhp@te.net.ua

Борошно, крупи, комбікорми

SANDORA, LLC
Ukraine, 54028, Mykolaiv, 
Novozavodskaya str., 21.
+380512581041
valeriy.zhukov@pepsico.com
www.pepsico.ua

Production and sale of juices, nectars, drinks in the 
packaging of Tetra Patsk from economy segment to 
premium segment.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
65107, Одеська обл., місто Одеса, 
вул. Канатна, 83
+380487283542
agropolitika@odessa.gov.ua
odessa.gov.ua

ВІКТОРІЯ, ПРАТ
м. Одеса, вул. Мастерська, 48
+380487164965
pjscvictoria.director@gmail.com

Виноградні вина

ГЕЛЕКА – М, ТОВ
А/С – 93
+380487166888
gelekam@gmail.com

Вирощування грибів
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ПРОМИСЛОВО – 
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
ШАБО, ТОВ
Одеська область, Білгород – 
Дністровський район, с. Шабо, 
вул. Леніна, 5а
+380487340790
office@shabo.ua
www.shabo.ua/ua/

Коньяки, виноградні вина

СЕГРОС, ПП
Одеська область, Ширяївський район, 
с. Миколаївка
+380485822049
ppsegros@ukr.net

М’ясопродукти, ковбасні вироби

СТАРОКОЗАЦЬКИЙ 
СИРЗАВОД, ТОВ
Одеська область, Білгород-
Дністровський р-н, с. Старокозаче, 
вул. Пушкіна, 24
+380484960867
starosir@ukr.net

Сири тверді в асортименті

ТАВРІЯ, ТОВ
м. Одеса, вул. Гастело, 50
+380487152259
info@tavriav.com.ua
tavriav.com.ua

Роздрібна торгівля продуктами харчування, вироб-
ництво продуктів харчування

ЛІБРА, ТОВ
Одеська область, Овідіопольський 
р-н, смт. Авангард, 7-ий км 
Овідіопольської дороги
+380487212092
libra@te.net.ua

Ковбасні вироби, мінеральна вода, рибопродукти

ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 
КУЯЛЬНИК, ТДВ
м. Одеса, вул. Лиманна, 166
+380487515303
office@umw.odessa.ua

Мінеральна вода

ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 
ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ, ПАТ
м. Одеса, Високий провулок, 22
+380487770764
secretariat@vitmark.com

Спеціальне дитяче харчування в широкому асорти-
менті

ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 
ЗАВОД, ПРАТ
м. Одеса, вул. Мельницька, 13
+380482341955
pr@shustov.com
www.shustoff.com/

Виробництво коньяку, виноградного вина
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DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF THE POLTAVA REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION
2, Mishchenko, St. Poltava, Ukraine 
tel: +38 0532 607606 
e-mail: gol_apc@adm-pl.gov.ua
gol_apc@adm-pl.gov.ua
www.apk.adm-pl.gov.ua

Realization of the state policy in the agro-industrial 
complex of the region

АГРОЕКОЛОГІЯ, ПП
38013 Полтавська обл., 
Шишацький р-н., с. Михайлики, 
вул. Є. Коновальця, 23
+380661224309
agroecology@i.ua
www.agroecology.in.ua

Виробництво круп та борошна з озимої пшениці, 
гречки, вівса, ячменю, кукурудзи

AGROECOLOGIA, PE
38013 Poltava region, Schyschaky 
district, Mykhailyky vil., 
Ye. Konovaltsa Str. 23
+380661224309
agroecology@i.ua
www.agroecology.in.ua

This is the largest enterprise in Ukraine that works 
exclusively on organic farming technologies. Produced 
and sale Groats and flour from processing of winter 
wheat, buckwheat, oats, barley, sunflower, corn.

ОНІСС, ТОВ
Одеська область, Лиманський р-н, 
с. Візирка
+380487150258
office@oniss.com.ua

Консерви м’ясні, паштети

УКРКАВА, ТОВ
Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Промислова, 14а
+380487770101
zakaz@lacomba-coffee.com

Кава в зернах, кава гранульована, кава розчинна, 
кава мелена

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
36011 Україна, м. Полтава 
вул. Міщенка,2
+380532607606
gol_apc@adm-pl.gov.ua
www.apk.adm-pl.gov.ua

Реалізація державної політики в агропромисловому 
комплексі області
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CLUSTER MEDY 
MEZHYRICHCHIA, 
ASSOCIATION
33 b Centralna str., Ocheretuvate vill., 
Semenivka district, Poltava region, 
Ukraine
+380504956915
Klaster.mm@gmail.com

Organising congresses and trade shows 
Public relations and communication activities 
Activities of business and employers membership 
organisations

КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
«МРІЯ», ПРАТ
39200 м. Кобеляки 
вул. Дніпровська, 26
+380534332830
labmriya@ukr.net
www.zavod-mriya.ltd.ua

Виробництво продуктів харчування, а саме кондитер-
ських борошняних та цукристих виробів, мінеральної 
та питної води; надання послуги з переробки сіль-
ськогосподарської сировини (пшениці).

KOBELIAKY FACTORY OF 
FOODSTUFFS «MRIYA» PJSC
26, Dniprovska Str., Kobeliaky, Poltava 
region, Ukraine
+380534332830
labmriya@ukr.net
www.zavod-mriya.ltd.ua

Produced and sale confectionery from flour, cookies, 
gingerbreads.

ДИКАНЬКАМЛИН, ТЗОВ
38500 Полтавська область,  
смт. Диканька, вул. Бузкова, 21
+380535191589
manager_dm@ukr.net
www.dykanske.ua

Виробництво борошна пшеничного (вищого, першого 
та другого сорту), крупи манної та висівок пшеничних.

ІНВЕРТ, ТЗОВ
36022 м.Полтава, вул. Вузька,19
+380532584344
info@invert.com.ua
invert.com.ua

Виробництво сухого, цукрового, глазурованого печи-
ва під ТМ «Диканське» та «Liro».

ІNVERT, LCC
36022, Poltava Vuzka Str., 19
+380532584344
info@invert.com.ua
invert.com.ua

Produced and sale dry, sugar, glazed, packed biscuits 
under TM «Dikanka» and «Liro»

КЛАСТЕР МЕДИ 
МЕЖИРІЧЧЯ, АСОЦІАЦІЯ
38270, Полтавська область, 
Семенівський район, село 
Очеретувате, вулиця Центральна, 33, 
корпус Б
+380504956915
Klaster.mm@gmail.com

Організація конгресів і торгівельних виставок 
Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю 
Діяльність організацій промисловців і підприємців
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УКРОЛІЯ, ТОВ
38521,Україна, Полтавська область, 
с. Чернечий Яр, вул. Садова, 4
+380535194395
post@ukroliya.com
www.ukroliya.com

Виробництво та реалізація традиційної та високо-
олеїнової фасованої/ наливної соняшникової олії, 
соняшникова макуха та лузга; виробництво та реа-
лізація органічної соняшникової фасованої/наливної 
соняшникової олії, органічна соняшникова макуха та 
органічна лузга.

UKROLIYA, LTD
38521, Ukraine, Poltava region, 
Chernechyi Yar village, Sadova Str. 4
+380535194395
post@ukroliya.com
www.ukroliya.com

Production and sale of the traditional and high oleic 
packaged sunflower oil and oil in bulk, sunflower cake 
and sunflower husks; production and sale of organic 
sunflower packed oil / organic sunflower oil in bulk, 
organic sunflower cake and organic sunflower husks

ФІРМА ДІАМАНТ ЛТД, ТОВ
36014 м. Полтава, 
вул. П. Дорошенка, 57
+380503677355
info@diamantltd.com.ua

Виробництво пластівців з усіх видів зернобобових та 
круп миттєвого приготування, сумішей злаків, мюслі, 
цільнозернових макаронів, сумішей органічних плас-
тівців та круп.

КОЛЧАНОВ ДМИТРО 
СЕРГІЙОВИЧ, ФОП
39600 м. Кременчук, вул. 29 вересня, 8
+380671397930
meety@meetty.co.ua
www.meetty.co.ua

Виробництво та реалізація кондитерських виробів 
(органічний шоколад)

DMYTRO.KOLCHANOV. PE
8, 29 September Str., Kremenchug, 
Poltava region, Ukraine
+380671397930
meety@meetty.co.ua
www.meetty.co.ua

Production and sale of confectionery products (organic 
chocolate)

САДИ КАРЛІВЩИНИ, ТЗОВ
39500 Полтавська обл., м.Карлівка, 
вул. Великотирнівська,51
+380503038091
vslepcov@ukr.net

Вирощування плодів фруктів та ягід. Виробництво 
соків та джемів.

SADY KARLYVSHTHINY, LLC
51,Velikotyrnivska str, Karlivka, Poltava 
region, Ukraine
+380503038091
vslepcov@ukr.net

Growing fruits and berries. Production of juices and jams
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БЛИЦ, ТОВ
Україна, 40009, м. Суми, 
вул. Білопільский шлях, 30/3
+380503070320
blitz.sumy@outlook.com
www.blitz-sumy.com.ua

Всі типи продуктів обладнання для охолодження мо-
лока; обладнання для виробництва твердих сирів та 
супутньої молочної продукції; проектування, комп-
лектація та введення в експлуатацію підприємств 
комплексної переробки молока.

BLITZ, LLC
30/3 Belopolskoe Shosse, Sumy, 40009, 
Ukraine
+380503070320
blitz.sumy@outlook.com
www.blitz-sumy.com.ua

Manufacture and installation of milk cooling and 
processing equipment.

ІНДИЧКА, ТОВ
Україна, 42323, Сумська область, 
Сумський район, с. Кровне, 
вул. Гірська, 39
+380542700758
post@indychka.com.ua
www.indychka.com/

ТОВ «Індичка» – це сучасне підприємство повного 
циклу виробництва високоякісних м’ясних продуктів 
із індички.

FIRM DIAMANT LTD, LLC
57, P.Doroschenko Str., Poltava, Ukraine
+380503677355
info@diamantltd.com.ua

Main activity of the enterprise: production of flakes 
from all types of leguminous and instant cereals, cereal 
mixture, muesli, wholegrain pasta, mixture of organic 
flakes and cereals.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Україна, м. Суми, 40009, 
вул. Першотравнева, 29
+380542770270
apk@sm.gov.ua
www.apk.sm.gov.ua

Агропромисловий комплекс Сумської області.

DEPARTMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF SUMY REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION 
Ukraine, Sumy, 40009, street. 
Pershotravneva, 29
+380542770270
apk@sm.gov.ua
www.apk.sm.gov.ua

Agroindustrial complex, agriculture of the Sumy region.
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ФОП ТРОНЬ ВІТАЛІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ, ТМ 
«ПАТРОНАТ», ФОП
Україна, 42700, Сумська область, 
м. Охтирка, вул. Береста, 5а
+380954625591
vittron85@gmail.com
www.patronat.prom.ua

Виробництво медових вин. Понад 7 років досвіду ме-
доваріння. 

Типи продуктів: медові вина: класичне, на березово-
му соку, з айвою, калиною та інші. Візитку з логотипом 
прикріплюю.

VITALII TRON, I-E
42700, Ukraine, Sumy region, Okhtyrka, 
Beresta street, 5a
+380954625591
vittron85@gmail.com
www.patronat.prom.ua

The honey wine producing. Over 7 years of experience.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
м. Тернопіль вул. Кн. Острозького 14
+380352520092
gusg_te_oda@ukr.net

INDYCHKA, LLC
Girska st., 39, Krovne village, Sumy 
district, Sumy region, Ukraine, 42323
+380542700758
post@indychka.com.ua
www.indychka.com/

Indychka LLC is a modern full-cycle manufacturer of high-
quality turkey meat products

СУМСЬКА СИРОВАРНЯ 
O’BEREG, ФОП
Україна, 40009, м. Суми, 
вул. Білопільский шлях, 30/3
+380503070320
obereg2017sumy@gmail.com
www.facebook.com/Sumy.Obereg/

Комплексна переробка молока (виробництво сирів та 
молочної продукції). Типи продуктів харчові продукти 
(тверді сири, молочна продукція). Зареєстрована ТМ 
O’BEREG.

DENYS OPRYSHKO, PE
5A General Grekov, Sumy, 40016, 
Ukraine
+380503070320
obereg2017sumy@gmail.com
www.facebook.com/Sumy.Obereg/

Dairy products manufacture: Cheese, butter, yogurt
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ШУСТОВ-СПИРТ, ТДВ
Тернопільська область, 47800 
вул. Леся Курбаса 28 м. Скалат
+380354331404
shustov@ukrpost.ua

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ПИВОВАРНЯ ОПІЛЛЯ, ПРАТ
м.Тернопіль, вул. Білецька, 33
+380352259659
office@opillia.com

Виробництво солодового пива, квасу в склотарі та РЕТ 
пляшці

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
МОЛОКОЗАВОД, ПРАТ
46010 м.Тернопіль, 
вул. Лозовецька, 28
+380352521560
admin@molokija.com
www.molokija.com

Переробка молока та виробництво молочних продуктів

РМФ, ТОВ
М.Тернопіль, вул. Танцорова, 25
+380352550511
vs@rmf.com.ua

Виробництво кукурудзяних паличок, снеків до пива

ГОЛЬСЬКІ СВІТ КОМПАНІ, 
ТЗОВ
Тернопільська область, 48500 
вул. Гранична, 14а, м.Чортків
+380355220754
golskisc@gmail.com
www.golskisc.com

Виробництво кондитерських виробів, тістечок трива-
лого зберігання, вафлі без начинки глазуровані.

ДОБРА ВОДА, ПРАТ
Тернопільська область, 47242, 
с. Млинівці, Зборівський район
+380354023042
info@dobravoda.com.ua

Виробництво безалкогольних напоїв.

МИКУЛИНЕЦЬКИЙ 
БРОВАР, ТОВ
Тернопільська область, 48120 
вул. Набережна, буд 33, 
смт Микулинці, Теребовлянський 
район
+380355151442
Brovar_zbut@ukr.net
www.brovar.org

Виробництво солодового пива і безалкогольних напоїв.

ТЕРА, ПАТ
46006 м.Тернопіль вул. Пирогова, 11
+380352523438
terazbut@gmail.com
www.tera.ua

Виробництво кондитерських виробів, вафлі, пряники, 
печиво, сушка, зефір.
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AGRARIAN SLOBODA, FG
62821, 12 km Artemivka-Borshchova
+380576564231
sloboda1066@gmail.com

Gallery of Roslynnitstvo – viroshchuvannya grain and 
technical crops.

ПЕЧЕНІЗЬКЕ, ТОВ
62801, смт. Печеніги, 
Печенізький 1 масив
+380576561282
pechenegitov@gmail.com

Галузь тваринництво – молочне скотарство, галузь 
рослинництво – вирощування зернових та технічних 
культур.

PECHENIZE, LLC
62801, smt. Pechenegi, 
Pechenezhsky 1 array
+380576561282
pechenegitov@gmail.com

Galuz tvarinnitstvo – dairy cattle, galuz roslinnittvo – 
vyroshchuvannya grain and technical crops.

АГРОТЕХСЕРВІС, МПП
63620, вулиця Стадіонна, 1, 
с. Василенкове, Шевченківського 
району, Харківської області, Україна
+380575154743
23757256mpp@ukr.net

Вирощування зернових (крім рису), бобових культур 
та насіння олійних культур. Розведення великої рога-
тої худоби молочних порід.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОЛІМП, ТОВ
просп. Гагарина, 119, Харків, 
Харківська область, Україна, 61000
+380577758133
office@cereal.com.ua
www.cereal.com.ua

Компанія «ОЛІМП» являється одним з провідних та 
найбільших виробників круп в Україні, що випускає 
продукцію під ТМ «ОЛІМП» – чотири лінійки продук-
ції: «Булгур», «Рідлана», «Майфайна», «Златокосиця», 
під ТМ «Люба ферма» – кормосуміш для тварин.

OLYMPUS, LLC
Prospekt Gagarin, 119, Kharkiv, Kharkiv 
region, Ukraine, 61000
+380577758133
office@cereal.com.ua
www.cereal.com.ua

OLIMP Company is one of the leading and largest producers 
of groats in Ukraine that produces products under the TM 
«OLIMP» – four product lines: Bulgur, Ridlana, Mayfeina, 
Zlatokositsa, TM Lyuba Farm – corrosive for animals.

АГРАРНА СЛОБОДА, ФГ
62821, 12 км Артемівка- Борщова
+380576564231
sloboda1066@gmail.com

Галузь рослинництво – вирощування зернових та тех-
нічних культур.
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АГРОФІРМА САНРАЙЗ, ТОВ
64560, с. Багата Чернещина, 
Сахновщинський район, Харківська 
область, Україна
+380576223684
sanraiz1@ukr.net

Вирощування зернових та технічних культур

AGROFIRMA SANRAIZ, TOV
+380576223684
sanraiz1@ukr.net

Cultivation of cereals and industrial crops.

АЛЬФА, ФГ
62210, с. Одноробівка, Золочівський 
район, Харківська область, Україна
+380576451599
fgALFA@meta.ua

Вирощування рослинницької продукції (зернові та 
технічні культури). Вирощування тваринницької про-
дукції (молоко, м’ясо ).

АФ БАЗАЛІЇВСЬКИЙ 
КОЛОС, ТОВ
63531, Харківська обл., 
Чугуївський район, село Базаліївка, 
вул. Харківська, будинок 12
+380504018951
bazkolos@ukr.net

Вирощування зернових, технічних, кормових куль-
тур; Розведення великої рогатої худоби молочних 
порід, виробництво молока, м’яса.

АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ, ДП
64563, с. Дубові Гряди, 
Сахновщинський район,  
Харківська область, Україна
+380576226319
dpafviktoriya@gmail.com

Вирощування зернових та технічних культур.

AGROFIRMA VIKTORIA, DP
+380576226319
dpafviktoriya@gmail.com

Cultivation of cereals and industrial crops.

АГРОФІРМА САДИ 
УКРАЇНИ, ТОВ
61070 Харків, вул. Академіка 
Проскури 1, ТЦ Телесенс
+380577140164
office@sadyukrainy.com.ua
sadyukrainy.com.ua

Пріоритетним напрямком діяльності агрофірми є 
вирощування, доопрацювання та реалізація насіння 
високоврожайних гібридів соняшнику та кукурудзи, 
сортів озимої пшениці, сої та гороху.

SADY UKRAINY, LLC
Ukraine 61070 Kharkiv,  
1 Akademika Proskury
+380577140164
office@sadyukrainy.com.ua
sadyukrainy.com.ua

The priority area of activity of the agricultural company is 
the cultivation, refinement and sale of high-yield hybrid 
seeds of sunflower and corn, winter wheat varieties, 
soybean and peas.
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BURLUTSKE, PE
Адреса: 62607, Ploske village, st. 
Ukrainian, 4, Velikoburlutsky District, 
Kharkiv Oblast, Ukraine
+380575252977
vshevtsova@agrogeneration.com

Growing of cereals (except rice), legumes and seeds of 
oilseeds.

ВІЛЬШАНСЬКЕ, ПСП
62732, вул. Миру, 89, с. Вільшана, 
Дворічанський район, Харківська 
область, Україна
+380575075231
ksp.vilshana@gmail.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Розведення великої 
рогатої худоби молочних порід.

VILSHANSKE, PAS
62732,UL. MYRU, 89, S. VILSHANA, 
DOORYCHANSKIY DISTRICT, KHARKIV 
AREA, UKRAINE
+380575075231
ksp.vilshana@gmail.com

Growing of cereals (except rice), legumes and seeds of 
oilseeds. Breeding of dairy cattle.

ГАЙ, ФГ
62822, с. Н-Бурлук, вул. Шкільна, 7
+380576563285
gai.fg@ukr.net

Рослинництво.

АФ НАДІЯ, ТОВ
63541, Харківська обл., Чугуївський 
район, с. Стара Гнилиця, 
вул. Шевченко, будинок 40
+380675715500
af_nadezhda@ukr.net

Вирощування зернових, технічних, кормових куль-
тур; Розведення великої рогатої худоби молочних 
порід, виробництво молока, м’яса.

АФ ШАНС, ТОВ
62822, с. Новий Бурлук, вул. Миру1
+380576563298
agroschans@gmail.com

Тваринництво, рослинництво.

AF CHANCE, LLC
62822, s. Noviy Burluk, vul. World-1
+380576563298
agroschans@gmail.com

Tvarinnitstvo, roslinnitstvo.

БУРЛУЦЬКЕ, ПП
62607, село Плоске, вул. Українська, 4, 
Великобурлуцький район, Харківська 
область, Україна
+380575252977
vshevtsova@agrogeneration.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.
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Вирощування овочів і баштанних культур, коренепло-
дів і бульбоплодів

ZMIIVSKA VEGETABLE 
FACTORY, PJSC
63460, Ukraine, Kharkiv region, 
Zmievskoy district, pgt., Slobozhanske, 
Balakleyskiy Highway, 17-а
+380574753335
TMZOF@UKR.NET
zof.kh.ua

Growing vegetables and melons, roots and tubers.

ЗОРЯ, ТОВ
Адреса: 62651 село Шипувате, 
вул. Набережна, 40, 
Великобурлуцький район,  
Харківська область, Україна
+380575252650
mail@zorja.com.ua

Опис діяльності: Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і насіння олійних куль-
тур. Складське господарство.

ZORJA, LLC
Адреса: 62651 village Shipuvate, 
st. Naberezhna, 40, Velyky Burluk 
district, Kharkiv region, Ukraine
+380575252650
mail@zorja.com.ua

Growing of cereals (except rice), legumes and seeds of 
oilseeds. Warehousing.

GAY, FG
62822, s. Noviy Burluk, vul. Shkilna, 7
+380576563285
gai.fg@ukr.net

Roslinnitstvo.

ГОНТАРІВКА, ДПДГ
62570, Харківська обл.,  
Вовчанський район, с. Гонтарівка, 
вул. Дмитрівська, буд. 102
+380574162731
gontarovka_2@ukr.net

Вирощування та реалізація племінних тварин. Вироб-
ництво, переробка та реалізація сільськогосподар-
ської продукції. Пріоритетним напрямком розвитку 
підприємства є тваринництво.

GONTARIVKA, SE
62570, Kharkiv region, Vovchansky 
district, with. Gontarivka, 
st. Dmitrovsky, d. 102
+380574162731
gontarovka_2@ukr.net

Cultivation and implementation of breeding animals. 
Production, processing and marketing of agricultural 
products. The priority direction of enterprise development 
is animal husbandry.

ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА 
ФАБРИКА, ПРАТ
63460, Харківська область, 
Зміївський район, смт. Слобожанське, 
Балаклійське шосе, буд. 17-А
+380574753335
TMZOF@UKR.NET
zof.kh.ua
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ІМ. ФРУНЗЕ, СВК
62232, с. Писарівка, Золочівський 
район, Харківська область, Україна
+380576499525
svk-f@i.ua

Вирощування рослинницької продукції (зернові та 
технічні культури). Вирощування тваринницької про-
дукції (молоко, м’ясо).

ІМЕНІ ВАТУТІНА, СТОВ
63621, вулиця Шкільна, 3, село 
Гетьманівка, Шевченківського 
району, Харківської області, Україна
+380575154243
stov_vatutina@ukr.net

Вирощування зернових (крім рису), бобових культур 
та насіння олійних культур. Розведення великої рога-
тої худоби молочних порід.

ІНВЕСТИЦІЙНА АГРАРНА 
КОМПАНІЯ БАЛІНВЕСТ, 
ТОВ
64225, вулиця Миру, будинок 27, село 
Яковенкове, Балаклійський район, 
Харківська область, Україна
+380574967473
balinvest@ukr.net

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур, вирощування ово-
чів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, 
вирощування інших однорічних і дворічних культур, 
виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості, розведення свиней.

ЗОРЯ, ПАОП
63310, Україна, Харківська 
обл., Красноградський р-н, 
с.м.т Комишувата, вул.Українська, 1
+380574496146
nshaptala@agroprosperis.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур, насіння олійних культур.; вирощування ін-
ших багаторічних культур; оптова торгівля зерном, 
насінням і кормами для тварин; неспеціалізована 
оптова торгівля; надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна.

ZORYA, PAOP
63310, Ukraine, Kharkiv 
region, Krasnogradsky district, 
m.M.- Komishuvata, ul.Ukrains’ka, 1
+380574496146
nshaptala@agroprosperis.com

Growing of cereals (except rice), legumes, seeds of 
oilseeds .; growing of other perennial crops; wholesale of 
grain, seeds and animal feeds; non-specialized wholesale 
trade; provision and lease of own or leased real estate.

АФ ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ, 
ПРАТ 
62241, с. Сковородинівка, 
Золочівський район, Харківська 
область, Україна
+380576494123
skovoroda201@ukr.net

Вирощування рослинницької продукції (зернові та 
технічні культури). Вирощування тваринницької про-
дукції (молоко, м’ясо).
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КОРПОРАЦІЯ БІСКВІТ-
ШОКОЛАД 
61017 вул. Лозівська 8, м. Харків, 
Україна
+380577129007
info@biscuit.com.ua
www.biscuit.com.ua

Виробництво широкого асортименту борошняних та 
цукристих кондитерських виробів, реалізація по всій 
території України та на експорт

CORPORATION BISCUIT-
CHOCOLATE 
8 Lozivska str., Kharkiv, Ukraine
+380577129007
info@biscuit.com.ua
www.biscuit.com.ua

Production of a wide assortment of pastry and 
confectionery products, sale throughout Ukraine and for 
export

ММФКДХ, КП
61054, м.Харків, вул.Василя Стуса, 13
+380577383315
dmk.kharkov@ukr.net
www.milkfaktory.com.ua

Виробництво дитячого харчування

GMFKDP, CE
61054, Kharkiv, st. Basil Stus, 13
+380577383315
dmk.kharkov@ukr.net
www.milkfaktory.com.ua

Manufacture of baby food

INVESTMENT AGRARIAN 
COMPANY BALINVEST, LLC
64225, Mira street, building 27, 
Yakovenkovo village, Balakliya district, 
Kharkiv region, Ukraine
+380574967473
balinvest@ukr.net

Growing of cereals (except rice), leguminous crops and 
oilseeds, Growing of vegetables and melons, roots and 
tubers, Growing of other annual and biannual crops, 
Production of flour and cereal production, Breeding 
of pigs

КОЗАЧАНСЬКЕ, ТОВ
62212, вул. Зарічна 28, с. Г.Козачок, 
Золочівський район, Харківська 
область, Україна
+380576451041
kozachanske@gmail.com

Вирощування рослинницької продукції (зернові та 
технічні культури). Вирощування тваринницької про-
дукції (молоко, м’ясо )

КОМЕРЦІЙНО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА 
РОМА, ТОВ
64107, вул.Шевченка №24, 
м. Первомайський, Харківська 
область
+380574831110
info@romakpf.com
www.romakpf.com

Виробництво борошна та хлібобулочних виробів
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ЛАН, СТОВ
64860, с. Добровілля, 
Близнюківський р-н, Харківська обл., 
Україна
+380575462243
stovlan2012@gmail.com

Тваринництво, рослинництво.

LAN, ALLC
64860, with. Drovoillya, Bliznyukivskyi 
borough, Kharkiv region, Ukraine
+380575462243
stovlan2012@gmail.com

Livestock, plant growing.

МАДАРА РОЙ, ТОВ
64324, Харківська область, 
Ізюмський район, с. Чистоводівка, 
вул. Полтавська, 1
+380999705938
andrei_bond469@ukr.net

Виробництво продукції бджільництва – мед; – пи-
лок;  – маточне молочко; – трутневий гомогенат; – 
прополіс, – перга.

MADARA ROY, LTD
1, Poltavskaya str, Сhistovodovka 
village, Izyum district, Kharkiv region, 
Ukraine
+380999705938
andrei_bond469@ukr.net

Production of beekeeping products – honey; – pollen; – 
royal jelly; – trench homogenate; – propolis, – perg.

КУП’ЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ 
КОМБІНАТ, ПРАТ
Вул. Ломоносова, 26, м. Куп’янськ, 
Харківська обл., Україна, 63702
+380574253116
kmk@kmk.kharkov.ua
www.kmk.kharkov.ua

ПрАТ «Куп’янський молочний консервний комбінат» є 
одним з лідерів у переробці молока в Україні та поста-
чає продукцію під торговою маркою «Заречье». 
Сучасне обладнання та використання традиційних 
технологій при виробництві молочних продуктів доз-
воляють зберігати корисні речовини та смакові вла-
стивості, властиві для натурального молока.

KUPUANSK MILK CANNING 
FACTORY, PJSC
26, Lomonosova str., Kupyansk 63702, 
Kharkov Region 
Tel.: +38 (05742) 53116 
Fax: +38 (05742) 51359
+380574253116
kmk@kmk.kharkov.ua
www.kmk.kharkov.ua

PJSC «Kupyansk Milk Canning Factory» is one of the 
leaders in milk processing and delivers the products 
under «Zarechye» trade mark. 
The state-of-the-art equipment and use of traditional 
technologies during production of milk products make it 
possible to retain useful substances and taste properties 
characteristic of natural milk.
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НОВОПОКРОВСЬКИЙ 
КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ДП
Вул. ім. В. Вєсіча, 1, смт Новопокровка, 
Чугуївський район, Харківська 
область, 63523, Україна
+380577333614
nkhp@nkhp.com.ua
www.nkhp.com.ua

«Новопокровський КХП» – сучасне, високомеханізо-
ване, автоматизоване підприємство, яке займається 
виробництвом борошна, комбікормів, висівок.

NOVOPOKROVSKIY KHP, SE
1 V. Vesycha Str., Novopokrovka, 
Chuhuyiv Distr., Kharkiv Region,  
63523, Ukraine
+380577333614
nkhp@nkhp.com.ua
www.nkhp.com.ua

Novopokrovsky KHP is a modern, highly mechanized, 
automated enterprise that produces flour, mixed fodders, 
wheat bran.

ПЕРШЕ ТРАВНЯ, СТОВ
62221, с.Світличне, Золочівський 
район, Харківська область, Україна
+380576450833
pershetravnya@i.ua

Вирощування рослинницької продукції (зернові та 
технічні культури). Вирощування тваринницької про-
дукції (молоко, м’ясо ).

МРІЯ, СТОВ
64512, с. Лебедівка, Сахновщинський 
район, Харківська область, Україна
+380576225743
v.tikva@kernel.ua

Вирощування зернових та технічних культур, вироб-
ництво продукції тваринництва: вирощування ВРХ та 
молока.

MRIA, STOV
+380576225743
v.tikva@kernel.ua

Growing of cereals and industrial crops, production of 
livestock products: growing of cattle and milk.

НОВИЙ САД, ТОВ
64000, Харківська обл., Кегичівський 
р-н, смт. Кегичівка, вул. Жовтнева, 14
+380575521252
novuysad@ukr.net

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; 
вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев; 
вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур (основний).

NOVYI SAD, LLC
64000, Ukraine, Kharkiv region, 
Kegicevsky district, town of. Kegicevka, 
Zhovtneva street, 14
+380575521252
novuysad@ukr.net

Fruit growing; cultivation of berries, nuts, other fruit 
trees; Cultivation of grain crops (except rice), leguminous 
crops and oleic cultures (main).
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ПРОДЕНЕРГО, ТМ СТО 
ПУДІВ, ТОВ
61068, наб. Сабурівська, 3, м. Харків, 
Україна
+380577275400
klochko_aa@variator.ua
www.stopudov.ua

Виробництво та продаж інноваційних продуктів хар-
чування: страв зручного приготування, сумішей для 
випічки, продуктів для правильного харчування, 
практичного туристичного харчування, а також ще 
більше 500 найменувань продукції бакалійної групи 
товарів.

PRODENERGO, TM STO 
PUDIV, LLC
61068, embankment Saburivska, 3, 
Kharkiv City, Ukraine
+380577275400
klochko_aa@variator.ua
www.stopudov.ua

Production and trading of innovate food stuffs: suitable 
food, baking mixtures, healthy food, touristic products 
and also more then 500 items of grocery.

ВИСЕЛОК, ПСП
62740, ВУЛ. ЖОВТНЕВА,1, С. ВЕЛИКИЙ 
ВИСЕЛОК, ДВОРІЧАНСЬКИЙ РАЙОН, 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА
+380575076140
7776140@gmail.com

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Розведення великої 
рогатої худоби молочних порід

ПЛЕМІННЕ ПТАХІВНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
РОЗДОЛЬНЕ, ПП
63450, Харківська область, 
Зміївський район, с. Роздольне, 
вул. Молодіжна, 1А
+380975359201
dppp_rozdolne@ukr.net

Племінне птахівництво, реалізація племінної продук-
ції гусівництва.

PLEMINNE PTAHIVNIC 
PIDPRYSTVO 
ROSDOLNE, PP
63450, Haruka region, Sky district, 
S. Rozdolne, vul.Molodizhna, 1A
+380975359201
dppp_rozdolne@ukr.net

Plemneptahivnik, realsizepleno products guseva

ІЗЮМСЬКЕ, ПРАТ
64331, Харківська область, 
Ізюмський район, с. Федорівка, 
вул. Ізюмська, 4-А
+380503006390
ipitomnik@ukr.net

Органічне плодівництво та ягідництво, реалізація 
саджанців плодових та ягідних культур

IZIUMSKE, PJSC
4A,Iziumska str., Fedorivka vill., Izium 
distr, Kharkiv reg,64331, Ukraine
+380503006390
ipitomnik@ukr.net

Organic fruit and berry, implementation of fruit and berry crops
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Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур (01.11.). Розведення 
великої рогатої худоби молочних порід (01.41.).

RODINA, PAS
62724,UL.TSENTRALNA, 4, 
S. BOHDANIVSKE, DOORYCHANSKIY 
DISTRICT, KHARKIV AREA, UKRAINE
+380575073634
ksp.rodina@gmail.com

Growing of cereals (except rice), legumes and seeds of 
oilseeds (01.11.). Breeding of dairy cattle (01.41.).

РУСЬ ЄДИНА, ПОП
62500, Харківська обл., 
Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, 
шосе Рубіжанське, 11
+380574142229
ruseduna@ukr.net

Вирощування зернових та технічних культур

RUS’ YEDYNA, POP
62500, Kharkivs’ka obl., 
Vovchans’kyy r-n, m. Vovchans’k, shose 
Rubizhans’ke, 11
+380574142229
ruseduna@ukr.net

Vyroshchuvannya zernovykh ta tekhnichnykh kul’tur

СВЯТОГІРСЬКА КОЗА, ОСГ
64360, вул. Святогірська, 108 
с. Студенок, Ізюмський район, 
Харківська область
+380509075016
elvira.sv.koza@gmail.com

VISELOK, PAS
62740,UL.ZHOVTNEV, 1, S.VELIKY 
VYSELOK, DOORYCHANSKIY DISTRICT, 
KHARKIV AREA, UKRAINE
+380575076140
7776140@gmail.com

Growing of cereals (except rice), legumes and seeds of 
oilseeds. Breeding of dairy cattle

ПЧЕЛОПРОДУКТ, ТОВ
61145, Україна, м. Харків, Шатілова 
дача, 4, оф. 202
+380577141296
info@pchela.com.ua
www.pchela.com.ua

Бджільництво, фасування та експорт продуктів 
бджільництва, виробництво вощини та реманенту 
для бджолярів, виробництво дієтичних продуктів на 
основі натуральних продуктів бджільництва.

PCHELOPRODUKT, LLC
61145, Ukraine, Kharkov, Shatilova 
dacha 4, 202
+380577141296
info@pchela.com.ua
www.pchela.com.ua

Beekeeping, beeswax foundation plant, packing honey, 
natural beekeeping products

РОДІНА, ПСП
62724, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА,4, 
с. БОГДАНІВСЬКЕ, ДВОРІЧАНСЬКИЙ 
РАЙОН, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Україна
+380575073634
ksp.rodina@gmail.com



119

Growing of cereals and industrial crops such as winter 
wheat, barley, corn, soybeans, sunflowers. Breeding dairy 
cattle breeds

СЛАВ’ЯНСЬКЕ-5, ТОВ
62550, Україна, Харківська область, 
Вовчанський район, село Бугаївка 
(Революційне), вулиця Перемоги, 3
+380675752400
info@slavyanskoe-5.com.ua

Основним напрямком діяльності є виробництво, пе-
реробка та експорт високоякісних зернових, зерно-
бобових, олійних та технічних культур. 
• Надає повний комплекс сільськогосподарських 

послуг з проведення польових робіт на території 
Харківської та суміжних з нею областей, повністю 
укомплектовані сучасною технікою

SLAVYANSKOE-5, LLC
62550, Ukrayina, Kharkivs’ka oblast’, 
Vovchans’kyy rayon, selo Buhayivka 
(Revolyutsiyne), vulytsya Peremohy, 3
+380675752400
info@slavyanskoe-5.com.ua

Osnovnym napryamkom diyal’nosti ye vyrobnytstvo, 
pererobka ta eksport vysokoyakisnykh zernovykh, 
zernobobovykh, oliynykh ta tekhnichnykh kul’tur. 

Nadaye povnyy kompleks sil’s’kohospodars’kykh posluh z 
provedennya pol’ovykh robit na terytoriyi Kharkivs’koyi ta 
sumizhnykh z neyu oblastey, povnistyu ukomplektovani 
suchasnoyu tekhnikoyu

Розведення кіз молочних порід Альпина і Заанень-
ська та виробництво сиру з козиного молока

SVYATOGORSKAYA KOZA
108, Svyatogorskaya str, Studenok 
village, Izyum district, Kharkiv region, 
Ukraine
+380509075016
elvira.sv.koza@gmail.com

Breeding goats milk breeds Alpina and Zaanenskaya and 
production of goat’s milk cheese

СІВЕЛІР АГРО, СТОВ
62203, вул. Б. Хмельницького 15, 
Золочівський район, Харківська 
область, Україна
+380576451361
zoloche1@meta.ua

Вирощування рослинницької продукції (зернові та 
технічні культури)

НАДІЯ, СТОВ
Україна, Харківська область, 
Куп’янський район, село Курилівка, 
вулиця Лозова
+380574279249
stovnadi1@gmail.com

Вирощування зернових та технічних культур, таких як 
озима пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник. 
Розведення ВРХ молочних порід

NADIA, LLC
Ukraine, Kharkov region, Kupiansk 
Raion, village Kurilìvka, Lozova
+380574279249
stovnadi1@gmail.com
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Вирощування зернових,технічних, кормових культур; 
Розведення великої рогатої худоби молочних порід, 
виробництво молока, м’яса.

АГРОСЕТ, ТОВ
64251 вул. Центральна, с. Шебелинка 
Балаклійський район, Харківська 
область
+380574992050
agroset@ukr.net

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур.

AGROSET, LTD
st. Tsentralnaya 57, p. Shebelinka, 
Balaklyu region, Kharkiv region, 64251
+380574992050
agroset@ukr.net

Growing of cereals (except rise) legumes and seeds of 
oilseeds.

ХАРКІВСЬКА ФРУКТОВА 
КОМПАНІЯ, ТОВ
63540, вул. Ростовська, 7, 
с. Коробочкине, Чугуївський район, 
Харківська область
+380984342665
tov.hfk@gmail.com

Інтенсивне садівництво: вирощування яблук, реаліза-
ція свіжої продукції протягом року. Єдине підприєм-
ство у Харківській області за досягнутим рівнем впро-
вадження наукових розробок та культур виробництва.

СУІП ПОЛЮС ЛТД, ТОВ
61017, пров. Ніжинський 9, м. Харків, 
Україна
+380577129129
info@polus.ua
www.polus.ua

Кондитерська фабрика «ПОЛЮС» виробляє широкий 
асортимент вафельних виробів: вафельних батончи-
ків, вагових вафель, цукерок, подарункових тортів та 
вафельних напівфабрикатів. Окремим напрямком 
діяльності є виробництво морозива. Продукція ком-
панії «ПОЛЮС» сертифікована відповідно до Системи 
управління безпекою харчових продуктів HACCP ISO 
22000, та має сертифікат HALAL. На базі компанії при-
сутня сертифікована лабораторія.

SUIP POLUS LTD, LLC
Ukraine, Kharkov region, Kharkov, 9, 
Nezhinskiy lane
+380577129129
info@polus.ua
www.polus.ua

Confectionary Factory «POLUS» has a flexible production, 
great technical and technological capabilities. We produce 
a wide range of waffle products: wafer bars, weighted 
wafers, sweets, gift cakes and waffle semi-finished 
products. Products of Company «POLUS» is certified 
according to Food Safety Management System HACCP 
ISO 22000, the HALAL certificate. In addition, there is a 
certified laboratory on the basis of our Company.

АГРОСЕРВІС ЛТД, ТОВ
63552, Харківська обл., Чугуївський 
район, село Волохів Яр, вул. Миру, 
будинок 8
+380675771640
agroservis-ltd@email.ua
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АФ ПІСЧАНСЬКА, ТОВ
Харківська область, Красноградський 
район, село Мартинівка, 
вул. Центральна
+380574494184
mail@peschanskaya.com.ua
www.peschanskaya.com.ua
• Вирощування зернових культур, бобових культур і 

насіння олійних культур, 
• Розведення великої рогатої худоби молочних по-

рід, 
• Виробництво молока Екстра – класу 
• Вирощування насіння.

AGPISCHANSKA, LLC
Kharkiv region, Krasnohradsky district, 
Martynivka village, st. Central
+380574494184
mail@peschanskaya.com.ua
www.peschanskaya.com.ua

• Growing of cereals, legumes and seeds of oilseeds, 
• Breeding of cattle of dairy breeds, 
• Extra-class milk production, 
• Growing seeds.

СК ВОСТОК, ТОВ
64320, Харківська область, Ізюмський 
район, с. Бугаївка, вул. Центральна, 40
+380574350900
vostok30501395@bigmir.net

Вирощування та розведення великої рогатої худоби 
порід молочного напрямку продуктивності. Племін-
ний завод з розведення молодняку української чор-
но-рябої молочної породи.

KHARKIV FRUIT 
COMPANY, LLC
63540, st. Rostovskaya, 7, with. 
Korobochkin, Chuguevsky district, 
Kharkiv region
+380984342665
tov.hfk@gmail.com

Intensive gardening: growing apples, selling fresh 
produce throughout the year. The only enterprise in the 
Kharkiv region is the achieved level of implementation of 
scientific developments and production crops.

ТАПО МРІЯ, ТОВ
63130, Вул. МОЛОДІЖНА, 
С.ПОКРОВКА, КОЛОМАЦЬКИЙ Р-Н 
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
+380576652121
POKROVKAMRIYA@META.UA

Вирощування зернових та технічних культур (пшени-
ця, ячмінь, горох, гречка, соя, соняшник, цукровий 
буряк), розведення ВРХ, свиней.

MRIYA
UKRAINE,63130, STREET MOLODIZHVA, 
VILLAGE POKROVKA, KOLOMATSKY 
DISTRICT KHARKIV REGION
+380576652121
POKROVKAMRIYA@META.UA

Viroshchuvannya grain of ta technical cultures (wheat, 
yachmin, peas, grancha, soya, sonship, tsukrovy buryak), 
varied VRH, pigs.



122

ТРАЙГОН ФАРМІНГ 
ХАРКІВ, ТОВ
м. Харків, проспект Московський, 132
+380577280550
info.ukraine@trigonagri.com

Вирощування зернових, зернобобових та технічних 
культур

ФІЛІЯ ЛОЗІВСЬКИЙ 
КІННИЙ ЗАВОД № 
124 ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
КОНЯРСТВО УКРАЇНИ
64681 с-ще Кінне вул. Кравченка 
буд. 2, Лозівський р-н, Харківська обл.
+380676505078
Loz.kz124@gmail.com

Розведення коней, вирощування зернових та техніч-
них культур

BRANCH LOZIVSKIY 
KINNY FACTORY № 124 OF 
THE STATE ENTERPRISE 
CONFECTIONER OF 
UKRAINE
64681, Kinnne village, Kravchenko 
street, house 2, Lozovsky district, 
Kharkiv region
+380676505078
Loz.kz124@gmail.com

Breeding of horses, growing of cereals and industrial 
crops

SK VOSTOK, LLC
40, Tsentralna str., Bugayivka vill., Izium 
distr, Kharkiv reg, 64320, Ukraine
+380574350900
vostok30501395@bigmir.net

Breeding of cattle of dairy breeds. Tribal plant for the 
cultivation of young black-and-brown breed.

ПРИКОЛОТНЯНСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД, ТОВ
62630, вул. Центральна 45, 
смт. Приколотне, Великобурлуцький 
р-н, Харківська обл., Україна
+380575253102
dorofeeva@kernel.ua
www.kernel.ua

Виробництво рослинних олій: нерафінованої, рафіно-
ваної та бутильованої, суміші соняшникової та олив-
кової олій. Виробництво соняшникового фосфатидно-
го концентрату. Виробництво соняшникового шроту. 
Виробництво кукурудзяної олії.

PRYKOLOTNJANSKY OIL 
EXTRACTION PLANT, LLC
45, Tsentralna street, Prykolotnoye 
urban village, Velykoburluksky district, 
Kharkov region, 62630, Ukraine
+380575253102
dorofeeva@kernel.ua
www.kernel.ua

Production of vegetable oil: non- refined, refined and 
bottled, oil mix (sunflower and olive’s).Рroduction of 
sunflower phosphatidic concentrate. Production of 
sunflower meal. Production of corn oil.
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CHARKOVAGROSOYUZ, PF
145 of., 39 Sumskaya, Kharkiv, Ukraine
+380577588998
alla@zolotko.com.ua

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОДА 
Україна, м.Херсон, 73000, 
просп. Ушакова, 47
+380552422738
apk.kherson@gmail.com
www.apk-kherson.gov.ua/

Підтримка та розвиток агропромислового комплексу 
Херсонської області.

DEPARTMENT FOR 
AGRICULTURAL SECTOR 
DEVELOPMENT, 
KHERSON REGION STATE 
ADMINISTRATION, 
REGIONAL AUTHORITIES
73000, Kherson, prosp. Ushakova, 47
+380552422738
apk.kherson@gmail.com
www.apk-kherson.gov.ua/

Supporting and development of agricultural sector of 
Kherson Region.

ФІЛІЯ ПАТ ДЕРЖАВНА 
ПРОДОВОЛЬЧА ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ІЗЮМСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ПАТ
64319, с. Капитолівка, Ізюмський 
район, Харківська область
+380574356845
izum.khp@pzcu.gov.ua
www.ikhp.com.ua

Виробництво збалансованих комбікормів для всіх ви-
дів сільськогосподарських тварин, а також надання 
послуг із приймання, доведення якості до базисних 
кондицій, зберігання і відвантаження зерна та насін-
ня олійних культур.

IZUMSKYI MILL, PJSC
64319, Kapitolivka, Izium district, 
Kharkiv region, Ukraine
+380574356845
izum.khp@pzcu.gov.ua
www.ikhp.com.ua

the production of balanced fodder for all types of farm 
animals, as well as the provision of acceptance services, 
the bringing of quality to basic conditions, the storage 
and shipment of grain and seeds of oilseeds.

ХАРКІВАГРОСОЮЗ, ПФ
61022, вул. Сумська 39, к.145, 
м. Харків, Україна
+380577588998
alla@zolotko.com.ua

Виробництво соняшникової олії, макухи, ПЕТ бутилки, 
пробки, насіння соняшникового фасованого, брикетів.
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ВИНОРОБНЕ 
ГОСПОДАРСТВО КНЯЗЯ 
П.М.ТРУБЕЦЬКОГО, ПАТ
вул. Свиридова, 3, c. Веселе, 
Бериславський р-н, Херсонська обл., 
Україна,74344
+380554652643
tvermola@gmail.com
www.vina-trubetskogo.com.ua

Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для ви-
робництва напоїв i прянощiв, виробництво виноград-
них вин.

PRINCE P.N. TRUBETSKOY 
WINERY, JSC
3 Sviridova Str., Vesele village, 
Beryslavskiy district, Kherson region, 
74344
+380554652643
tvermola@gmail.com
www.vina-trubetskogo.com.ua

Growing of fruit, berries, nuts, crops for drinks and spices 
production, grape wines production.

ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ 
ТАВРІЯ, ПРАТ
пр-т Дніпровський, 299, м. Нова 
Каховка, Херсонська обл., Україна, 
74905
+380554976521
info@tavria.ua
www.tavria.ua

Виробництво коньяків.

АГРОПРОДУКТ 
ХЕРСОНЩИНИ, СОК
вул. Гошкевича, буд.45, м. Херсон, 
Україна, 73000
+380552393980
mail@ndovira.com

Вирощування органічної плодоовочевої продукції.

KHERSONSHYNA 
AGROPRODUCT
45 Hoshkevycha Str., Kherson, 73000
+380552393980
mail@ndovira.com

Organic vegetable products growing.

БЕРИСЛАВ-ХЛІБОЗАВОД, 
ТОВ
вул. Леніна, буд. 474, м. Берислав, 
Бериславський район, Херсонська 
область, Україна,74300
+380554675073
berislavhleb@meta.ua

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

BERYSLAV -BREAD 
PRODUCTION, LLC
474 Lenyna Str., Beryslav, Beryslav 
district, Kherson region, 74300
+380554675073
berislavhleb@meta.ua

Bread and bakery products manufacturing.
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Зелені Хутори Таврії – єдиний в східній Європі комп-
лекс, розташований на незайманій природі Таврій-
ської лісостепової зони. Розміщення, харчування

ZELENI KHUTORY TAVRII 
vul.Ukrajins&#39;ka, 155, s.Velyka 
Kardashynka, Goloprystanskyy r-n, 
Khersonskaya obl., Ukraine
+380972424020
export@tpp.ks.ua
www.hutora.com.ua/ua/contact

Agro-tourism Company &quot; Zeleni Khutory 
Tavrii&quot; is a unique hotel and tourist complex in 
Eastern Europe located in the virgin steppes of Tavria. 
Accomodation, traditional food and beverages.

ЗОРЯ КАХОВЩИНИ, ФГ
с. Кам’янка, Каховський район, 
Херсонська область, Україна, 74830
+380553693145
zoryaferm@gmail.com

Виробництво зернових, технічних та овочевих культур

ZORIYA KAKHOVSHYNY, FE
Kamiyanka village, Kakhovka district, 
74830
+380553693145
zoryaferm@gmail.com

Growing of cereal and technical crops, and vegetable 
production

THE HOUSE OF VINTAGE 
COGNACS TAVRIA, PJSC
Dniprovskyi Av., Nova Kakhovka, 74905, 
Kherson region, Ukraine
+380554976521
info@tavria.ua
www.tavria.ua

Production of brandies.

ЕДЕЛЬВЕЙС, ФГ
вул. Терни, 6, с. Коробки, Каховський 
район, Херсонська область, 
Україна,74824
+380554975696
edelweiss2@pcn.com.ua

Вирощування суниці, полуниці, винограду, овочів.

EDELVEYS, FE
6 Terny Str., Korobky village, Kakhovka 
district, Kherson region, 74824
+380554975696
edelweiss2@pcn.com.ua

Growing of strawberry and wild strawberry, grapes, 
vegetables.

ЗЕЛЕНІ ХУТОРИ ТАВРІЇ, ПП
Херсонська обл., Голопристанський 
район, с. Велика Кардашинка, 
вул. Українська, буд. 155
+380972424020
export@tpp.ks.ua
www.hutora.com.ua/ua/contact



126

KALANCHAK BUTTER 
MAKING PLANT, PC
90 Pionerska Str., Kalanchak, Kherson 
region, 75800
+380553031253
info@ruzha.ua
www.ruzha.ua

Milk processing and cheese manufacturing.

КУРІНЬ, ФГ
с. Степанівка, 212 км автодороги 
Одеса – Мелітополь – Новоазовськ М, 
Херсонська область, Україна, 73488
+380552263005
kyrin2020@gmail.com
www.kurin.com.ua

Сільськогосподарська діяльність.

КURIN’, FE
212 km driven the Odesa-Melytopol-
Novoazovsk M road, Stepanivka village, 
Kherson Region, Kherson,
73488
+380552263005
kyrin2020@gmail.com
www.kurin.com.ua

Agricultural activity.

НАШ ПРОДУКТ, ПП
вул. 9-а Східна, 70, м. Херсон, Україна, 
73035
+380552357035
tm.nashprodukt@gmail.com

Виробництво овочевої та м’ясної консервації.

ІНСТИТУТ РИСУ НААН 
УКРАЇНИ, НАУКОВА 
УСТАНОВА
с. Антонівка, Скадовський район, 
Херсонська область, Україна, 75705
+380553734742
instofrice@gmail.com
www.rice.org.ua

Науково-консультаційні послуги з вирощування рису. 
Створення нових сортів рису, пристосованих до умов 
вирощування в Україні. Ведення первинного насінни-
цтва рису. Виробництво елітного посівного матеріалу і 
забезпечення ним рисосійних господарств.

INSTITUTE OF RICE OF 
NAAS OF UKRAINE, 
RESEARCH INSTITUTION
Antonivka village, Scadovsk district, 
Kherson region, 75705
+380553734742
instofrice@gmail.com
www.rice.org.ua

Research and consulting services for growing rice. 
Creation of new rice varieties adapted to growing 
conditions in Ukraine. Initial seed rice. Production of elite 
rice seeds and supplying seeds to rice sewing farms.

КАЛАНЧАЦЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД, ПАТ
вул. Піонерська, 90, м. Каланчак, 
Херсонська область, Україна, 75800
+380553031253
info@ruzha.ua
www.ruzha.ua

Перероблення молока та виробництво сиру.
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Вирощування і продаж фруктів і ягід: яблука, череш-
ня, слива, персик, абрикоса, груша, полуниця, вино-
град

STATE FARM BILOZERSKYI
3, Tsentralna Street, Dniprovske, 
Bilozerskyi rayon, Kherson region, 
Ukraine, 75003
+380554744710
agrofirmabl@ukr.net

Growing and selling of fruit and berries: apples, cherries, 
plums, peaches, apricots, pears, strawberries and grapes

САПЕРАВІ, ФГ
75633, Херсонська область, 
с. Гладківка, вул. Учбова, буд. 8
+380990040040
guapr@ukr.net

Вирощування фруктiв, ягiд

SAPERAVI, FE
75633, Kherson Region, s. Gladkivka, 
vul. Uchbova, 8
+380990040040
guapr@ukr.net

Growing fruits and berries

УКРАЇНСЬКІ В’ЯЛЕНІ 
ПОМІДОРИ, ФОП
Україна, 75024, м. Херсон, 
с.Чорнобаївка
+380443389693
info@ukrtomat.com.ua
ukrtomat.com.ua

NASH PRODUKT
70, 9 Shidna Str., Kherson, 73035
+380552357035
tm.nashprodukt@gmail.com

Production of vegetable and meat canning.

ПЛОДООВОЧЕВИЙ 
КОМБІНАТ ХЕРСОН, ТОВ
вул. Лесі Українки, 4, смт. Зеленівка, 
Херсонська обл., Україна, 73481
+380552443837
pok.kherson@gmail.com
www.bon-herson.all.biz

Виробляє фруктові та овочеві соки, консервовані 
огірки, томати, різноманітні асорті, сировинні напів-
фабрикати (томатна паста, фруктові та овочеві пюре 
асептичного консервування)

HORTICULTURAL COMPLEX 
KHERSON, LLC
4 Lesy Ukrayinki Street, Zelenivka, 
Kherson region, Ukraine, 73481
+380552443837
pok.kherson@gmail.com
www.bon-herson.all.biz

Produces fruit and vegetable juices, canned cucumbers, 
tomatoes, different cuts, raw semi – products (tomato 
paste, fruit and vegetable puree of aseptic canning)

РАДГОСП 
БІЛОЗЕРСЬКИЙ, АГ
Центральна, 3, с. Дніпровське, 
Білозерський район, Херсонська 
область, Україна
+380554744710
agrofirmabl@ukr.net
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Confectionery products: sweets, candies, caramel, dragee, 
irises, wafers, cookies, marshmallows, marmalade.

ХЕРСОНСЬКА ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Україна, 73013, м. Херсон, 
вул. Гагаріна, 34А
+380552425119
office@tpp.ks.ua
www.tpp.ks.ua

Недержавне некомерційне об’єднання підприємств 
та підприємців Херсонського регіону з метою захисту 
бізнес-інтересів, просування продукції на зовнішні 
ринки, сприяння розвитку регіональної економіки.

KHERSON CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY, 
ASSOCIATION
Ukraine, 73013, Kherson, 
vul. Gagarina, 34A
+380552425119
office@tpp.ks.ua
www.tpp.ks.ua

Non-governmental non-commercial association of 
enterprises and entrepreneurs of Kherson Region for 
business-interests protection, foreign trade promotion 
and supporting of local economy development.

ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ, ПАТ
вул. Порт-елеватор 5, м. Херсон, 
Україна, 73024
+380552423309
sekretar@hkhp.com.ua
www.hkhp.ks.ua

УКРАЇНСЬКІ В’ЯЛЕНІ ПОМІДОРИ − це сімейна справа, в 
яку вкладають душу і натхнення рідні і близькі люди. 
Виробляють в’ялені помідори – унікальний і смачний 
продукт. Затверджені технічні умови на виробництво 
продукції, маємо необхідні сертифікати

UKRAYINSKI VYIALENI 
POMIDORY
Ukraine, 75024, Kherson, 
s. Chornobayivka
+380443389693
info@ukrtomat.com.ua
ukrtomat.com.ua

«UKRAYINSKI VYIALENI POMIDORY» is a family owned 
company. We produce Ukrainian sun-dried tomatoes with 
all our hearts and enthusiasm! Our product is unique and 
very delicious. We have approved technical standards and 
required certificates.

ХЕРСОНСЬКА 
КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА, ПАТ
Перекопська вул., 12, Херсон, 
Херсонська обл., Україна, 73024
+380552245186
candy.kherson@gmail.com
www.hkf.in.ua

Кондитерські вироби (цукерки, карамель, драже, іри-
си, вафлі, печиво, зефір, мармелад, пастила).

KHERSON CONFECTIONERY 
FACTORY, LLC
12, Perekopska Str., Kherson, 73024, 
Kherson region, Ukraine
+380552245186
candy.kherson@gmail.com
www.hkf.in.ua

http://www.tpp.ks.ua
http://hkhp.ks.ua
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ЧУМАК, ПРАТ
вул. Козацька, 3, м. Каховка, Україна, 
74800
+380552448500
office@chumak.com
www.chumak.com

Продукти харчування: кетчупи, соуси, майонези, то-
матна паста, соки, соняшникова олія, консервовані 
овочі та макаронні вироби.

CHUMAK, PJSC
3, Kozatska str., Kakhovka, 74800, 
Kherson region, Ukraine
+380552448500
office@chumak.com
www.chumak.com

Food products production: ketchups, sauces, mayonnaise, 
tomato paste, juice, sunflower oil, canned vegetables and 
pasta.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса департаменту: 29000, Україна, 
м. Хмельницький, Хмельницька обл. 
вул. Свободи, 70
+380382794633
dagro@adm-km.gov.ua
www.apr.adm-km.gov.ua

Виробництво сортового пшеничного хлібопекарсько-
го борошна вищого і першого сортів, макаронної 
муки, манної крупи і побічного продукту – висівок, з 
яких виготовляються гранули.

KHERSON BREAD 
PRODUCTS FACTORY
5 Port-Elevator Str., Kherson, 73024
+380552423309
sekretar@hkhp.com.ua
www.hkhp.ks.ua

Production of high and prime quality baker&#39;s grade 
wheat flour, pasta flour, semolina and side products – 
bran – pellets.

ХЕРСОНСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ, ПАТ
вул. Червоностудентська, 30, 
м. Херсон, Україна, 73000
+380552494172
office@hleb.ks.ua
www.hleb.ks.ua

Виробництво хлібобулочних виробів в асортименті.

KHERSON BAKERY
30, Chevonostudentska Str., Kherson, 
73000, Kherson region, Ukraine
+380552494172
office@hleb.ks.ua
www.hleb.ks.ua

Production of bread and bakery products.

http://www.apr.adm-km.gov.ua
http://hleb.ks.ua
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ДЖИВАЛЬДІС, ПП
смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68
+380384721101
ppdjivaldis@gmail.com

Виготовлення молочної продукції.

ПІЛІГРИМ, ТОРГОВА 
МАРКА, ВКФ
Кам’янець-Подільський район 
с.Чабанівка
+380960202835
lacon-piligrim@ukr.net

Витримані овечі сири, бринза.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, ПРАТ
м. Деражня, вул. Б.Олійника, 7, 32200, 
Україна
+380673802498
dmolzav@ukrpost.ua

Сири тверді, м’які, розсольні, масло вершкове, спре-
ди, продукти кисломолочні, молоко оброблене рідке, 
сир кисломолочний, казеїн технічний.

ВЕРЕСТ, ТОВ
Дунаєвецький район, с. Гірчична, 
вул. Центральна, 16, 32400, Україна
+380385831645
verest@ukrpost.ua

М’ясо та м’ясопродукти, ковбасні вироби.

УКРАЇНСЬКИЙ 
КРИСТАЛ, ТЗОВ
м. Камянець-Подільський 
вул. Суворова, 24 03849 2-15-78
+380384921578
ukrkrystal@gmail.com

Хліб та хлібобулочні вироби, печиво.

ТОРГОВИЙ ДІМ 
ХМЕЛЬНИЦЬК ХЛІБ, ТОВ
м. Хмельницький, 
вул. Тернопільська, 8
+380961970624
khmelnytsk.hlib@gmail.com

Хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби, сухарі, пе-
чиво, весільні короваї.

ДОМАШНІЙ ХЛІБ, CП
м. Красилів, вул. Грушевського, 154
+380385531929
domashniy_hlib@ukr.net

Хлібобулочні вироби.

ДОМАШНІ СИРИ 
НОВОЛАБУНЬ
с. Новолабунь, вул. Баранова, 55
+380680318205
piter.huts@gmail.com

Переробка молочної сировини, виготовлення роз-
сільних сирів.

mailto:ppdjivaldis@gmail.com
mailto:lacon-piligrim@ukr.net
mailto:dmolzav@ukrpost.ua
mailto:verest@ukrpost.ua
mailto:khmelnytsk.hlib@gmail.com
mailto:domashniy_hlib@ukr.net
mailto:piter.huts@gmail.com
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СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬ-
КИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД, 
ВАТ
пров. Гольдфадена 10, 
м. Старокостянтинів 
Старокостянтинівського району
+380385432178
office@starsugar.com.ua

Виробництво цукру.

САННІ-ФУД УКРАЇНА, ТОВ
м. Деражня вул. Миру 118/1
+380673140310
sekret.dr@sf.km.ua

Виробництво сухих сніданків.

ГЛОРІЯ ДЕЙ, ПП
Кам’янець-Подільський район, 
с. Колибаївка, вул. Ватутіна
+380681763496
leontij@i.ua

Олія гарбузова та лляна.

ПРОДИВУС М. П., ФОП
Кам’янець-Подільський район, 
смт. Стара Ушиця, вул. Українська 5/1
+380676877063
prudyvusm@gmail.com

Виробництво лікарських рослин.

АЙРІС
с. Міцівці вул. Колгоспна, 9/3 
Дунаєвецького району
+380673826494
bodnar.slavik@gmail.com

Ковбасні вироби.

СЛАВУТСЬКИЙ 
ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД, 
ТМ САНГУШКО, ПРАТ
м. Славута, вул. Миру, 36, 30000, 
Україна
+380682893722
slavuta_brewery@ukr.net

Пиво.

ОБОЛОНЬ КРАСИЛІВСЬКЕ, 
ПАТ
м. Красилів, вул. Будівельника 3
+380385544219
boss@kr.obolon.ua

Мінеральні та безалкогольні напої.

ГУМЕННИЙ, ФОП
Городоцький район, с. Сатанівка, 
вул. Заводська, 332033, Україна
+380385142852
satanov1@ukr.net

Консерви м’ясні, овочеві, джеми, повидла, варення, 
гриби.

mailto:office@starsugar.com.ua
mailto:sekret.dr@sf.km.ua
mailto:leontij@i.ua
mailto:prudyvusm@gmail.com
mailto:bodnar.slavik@gmail.com
mailto:slavuta_brewery@ukr.net
mailto:boss@kr.obolon.ua
mailto:satanov1@ukr.net
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AGROPLANT, LLC
20372, 1, Soborna street, village 
Yurkivka, Uman district, Cherkasy 
region
+380474494543
agroplant@i.ua

Agriculture combined with livestock.

АГРОФІРМА ПОЛЕ, ТОВ
Україна, 18028, м. Черкаси, 
вул. Сурікова 14А/1
+380472641588
office@agropole.com.ua

Пшоно та пшоно органічне є головним продуктом 
компанії, який постачається підприємствам для фа-
сування, виробництва повітряних зерен, виготовлен-
ня борошна, пластівців, тощо.

AGROFIRMA POLE, LLC
14a/1 Surikova St., Cherkasy city, 18 028, 
Ukraine
+380472641588
office@agropole.com.ua

Company offers organic durum wheat meal, a range 
of organic cereals, pulses and oil seeds. The high purity 
of grain is achieved by the company’s modern grain 
cleaning facility. Quality control of products is carried out 
by own attested laboratory and by respected European 
laboratories.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 
18000, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 131
+380966287761
reform2010@apkck.gov.ua
www.apkck.gov.ua

THE DEPARTMENT 
OF AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT OF 
CHERKASY REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION 
Cherkasy сіty, street. Smilianskaya, 131
+380966287761
reform2010@apkck.gov.ua
www.apkck.gov.ua/

АГРОПЛАНТ, ТОВ
20372, вулиця Соборна, будинок 1, 
село Юрківка, Уманський район, 
Черкаська область
+380474494543
agroplant@i.ua

Сільське господарство в поєднанні з тваринництвом.
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KRASNOGIRSKYY OIL 
FACTORY, LTD
19733, Antypivka village, Zolotonosha 
region, Cherkasy oblast, Ukraine
+380473737037
oil.kroz@gmail.com

The production of unrefined rapeseed and sunflower 
oil is a technology of cold pressing, which allows you to 
preserve the natural content of vitamins in the oil.

НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА 
КОМПАНІЯ, ТОВ
Україна, 19632, Черкаська обл., 
Черкаський район, село Степанки, 
Смілянське шосе 8-й кілометр, 
будинок 2
+380472636923
officengk@bayaderagroup.com

Виробництво алкогольних напоїв.

NATIONAL ALCOHOL 
COMPANY, LLC
19632, Ukraine, Cherkassy region, 
Cherkassy district, v. Stepanky, 
Smilyanske highway, 8-th km, build. 2
+380472636923
officengk@bayaderagroup.com

Production of alcoholic beverages.

ХЛІБНИЙ ДІМ – 
УКРАЇНА, ТОВ
18005, м. Черкаси, 
вул. Криваліївська, 111/1
+380472385028
smakovinka.com@gmail.com

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-
ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 
ЗЛАТОГОР, ТОВ
19700, Україна, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Січова, 22
+380473752315
zlatogor-sct@zolo.ck.ua

«Петрус-Алко» — один із лідерів українського алко-
гольного ринку, стратегічним напрямком діяльності 
якого є випуск лікеро-горілчаної продукції.

ZOLOTONOSHA LIQUOR-
VODKA PLANT ZLATOGOR, 
LLC
22 Sichova str.,19700 Zolotonosha, 
Cherkassy region, Ukraine
+380473752315
zlatogor-sct@zolo.ck.ua

PETRUS Group incorporates commercial and industrial 
companies from different business fields: production of 
alcoholic beverages, confectionery and biscuits products, 
agricultural products, customs and warehousing services, 
distribution of alcoholic beverages, cosmetics and food 
products, transport and forwarding services.

КРАСНОГІРСЬКИЙ 
ОЛІЙНИЙ ЗАВОД, ТОВ
19733, с. Антипівка, Золотоніський 
район, Черкаська область, Україна
+380473737037
oil.kroz@gmail.com

Виробництво нерафінованої ріпакової та соняшнико-
вої олії технологією холодного пресування, яка дозво-
ляє зберегти в олії природний вміст вітамінів.
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АПЕРО, ПП
60425, с. Купка, Глибоцького району, 
Чернівецької обл.
+380667472803
office.apero@gmail.com

Виробництво кукурудзяних паличок та снеків.

БУК ПАК, ТОВ
58008, г. Чернівці, ул. Хотинская, 6в
+380372511204
info@bukpak.com

Українська торгово-виробнича компанія «БУК ПАК» 
була заснована в 2000 році і за 16 років на ринку, 
зарекомендувала себе, як один з лідерів на ринку 
продуктів харчування в Україні. Сучасний комплекс 
офісних, виробничих і складських приміщень пло-
щею понад 4000м2 розміщений в межах старовин-
ного українського міста Чернівці, який знаходиться 
поруч з кордоном Румунії та Молдови. Колектив, з 
48-ми досвідчених професіоналів щодня робить все, 
щоб наші партнери в Україні, Європі, Азії і Кавказі 
були задоволені якістю і сервісом компанії. Компанія 
розвиває три основні торговельні марки «Хатинка» 
і «MyPasta», «Крупа кукурудзяна» які добре відомі в 
Україні і є для споживача прикладом прекрасного по-
єднання демократичної ціни і прекрасної якості.

БУКОВИНАПРОДУКТ, ТОВ
59050 Чернівецька обл., 
Сторожинецький р-н, с. Кам’яна
+380373521799
dmytruk67@ukr.net

Компанія «Буковинапродукт» спеціалізується на 
виробництві соків, консервації (овочевих, грибних 
сумішей), варення (фруктового, ягідного), повидла 
(фруктового, ягідного).

ТОВ «ХЛІБНИЙ ДІМ – УКРАЇНА»- молоде амбіційне ви-
робництво, що спеціалізується на виготовлені усього 
асортименту високоякісної м’ясної продукції. На сьо-
годнішній день в нашому асортименті сирокопчені, 
варено-копчені, напівкопчені та варені ковбаси, со-
сиски та сардельки, м’ясні делікатеси і паштети. Зага-
лом більше 100 найменувань продукції.

HLIBNIY DIM – 
UKRAINA, LLC
18005, city Cherkassy, street 
Krivaliyvska, 111/1
+380472385028
smakovinka.com@gmail.com

LLC «HLIBNIY DIM – UKRAINA» – young ambitions 
company, specializing in the production of a whole 
range of high-quality meat products. For today in our 
assortment smoked, boiled-smoked, semi-smoked and 
boiled sausages, meat delicacies and pate. In total over 
100 product names.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

АСОЦІАЦІЯ 
ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ 
БДЖІЛЬНИЦТВА 
БУКОВИНСЬКИЙ 
БДЖОЛЯР, ГО
вул.Вірменська, 34, м.Чернівці, 58000
+380509686651
bzholyar.buk@gmail.com

Виробництво меду та виробів з воску.
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ЕКОЛАТ, ТОВ
58007 м. Чернівці, 
вул. Коломийська, 4а
+380372907670
office@apollo.kiev.ua

Виробництво молочної продукції.

ЛІЛАК, ТОВ
Україна, 58009, Чернівецька обл., 
м. Чернівці, Першотравневий район, 
вул. Череповецька, 26
+380954194848
sales.gals@gmail.com
www.liluck.com.ua/ua/ua-home

ТОВ «ЛІЛАК» – представник групи компаній, що ви-
пускають якісну екологічно чисту натуральну про-
дукцію соків і консервації, винятково в скляній тарі, 
яку можна побачити у всіх куточках України, у Європі 
й США під своїми брендами ГЛИБКОН і SPRІNG DROPS, 
брендом спільного використання Алікенд, та іншими 
приватними брендами.

М’ЯСО БУКОВИНИ, ТОВ
60300, Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, м. Новоселиця, 
вул. Постишева, 2
+380373320534
miasobukoviny@yandex.ua

Асортимент продукції ДП «М’ясо Буковини» налічує 
більше 100 найменувань різноманітних виробів. 
Серед них ковбаси – варені, напівкопчені, варе-
но-копчені, сосиски, сардельки, а також делікатеси та 
копченості з м’яса свинини, яловичини та курятини. 
Технологи підприємства постійно працюють над удо-
сконаленням та розширенням асортименту.

ГАЛС-2000, ТОВ
м. Чернівці вул. Хотинська, 43-Б
+380372542744
info@gals2000.com.ua

Продукція: Рибні продукти, риба копчена, риба со-
лона, риба свіжоморожена, рибні делікатеси, рибна 
кулінарія, рибні напівфабрикати.

ГРАНДЕМ, ПП
58000 м. Чернівці, вул. Прутська, 29
+380372543572
tst-sergini@ukr.net

Виробництво макаронних виробів і подібних борош-
няних виробів.

ГРІН РЕЙ, ТОВ
60300 Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, м. Новоселиця, 
вул. Центральна, 93
+380373321100
alek.gritsunik@hotmail.com

ТОВ ТПК «Грін Рей» пропонує широкий асортимент 
м’ясних консервів власного виробництва (яловичина, 
свинина тушкована, курча у власному соку, каші та ін.). 
Надає послуги з переробки м’яса в м’ясні консерви.

ЕКО-ПРОД СЕРВІС, ТОВ
Чернівці, Першотравневий район, 
ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА ВОЛОДИМИРА, 
будинок 20
+380372510274
ekoprodservis.tov@gmail.com
www.eko-prodservis.all.biz

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості.
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м.Чернігів, проспект Миру, 14, 14000
+380462774488
dapr_post@cg.gov.ua
www.apk.cg.gov.ua

АГРІКОР ХОЛДИНГ, ТОЗВ
Адреса: 17592, Чернігівська обл., 
Прилуцький район, село Сергіївка, 
вул. Шейгусівська,
+380463771085
Olimia201@ukr.net
www.agrikor-holding.all.biz

Вирощування племінної худоби.

ВОВНЯНКО М.І., ФОП
17312, Чернігівська обл., 
Срібнянський район, село Сокиринці, 
вул. Польова
+380671705959
info@medvin.in.ua

Виробництво питних медів.

ДОБРОДІЯ ФУДЗ, ТОВ
Чернігівська обл., Чернігівський 
р-н, смт. Михайло-Коцюбинське, 
вул. Шевченка, 2Б
+380443321530
office1@agricom.com.ua
www.agricom.com.ua

Виробництво пластівців з зернових культур.

ПРОДТРАНС, ТОВ
58007 Україна м.Чернівці, 
вул. Заводська, 37а
+380372573629
promin.olson@gmail.com

Виробництво соняшникової олії.

ФІТО-ФАБРИКА, ТОВ
59100, Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт. Путила, 
вул. Українська, 123
+380373821137
fitofabrika@ukr.net

Путильська фітофабрика – це підприємство, яке 
виробляє цілий ряд лікувальних фітопрепаратів, на-
стоянок та мазей. Вся продукція виготовляється на 
основі збору лікарських рослин та трав, які ростуть 
на території Путильського району. Тому ця продукція 
сприяє оздоровленню, покращенню самопочуття та 
благотворно впливає на людський організм.

ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ, ПАТ
58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 223
+380372240231
netchern@ukrpost.ua

Виробництво хлібобулочних виробів.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 
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ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ 
ЯСЕН, ТЗОВ
14037, м. Чернігів,  
вул.Громадська, 41-а
+380462728543
office@yasen.com.ua
www.yasen.com.ua

Виробництво печива солодкого і вафель, шоколаду та 
готових харчові продуктів, що містять какао, цукерок 
желейних, виробів кондитерських з фруктового желе, 
пастили фруктової, гірчиці, соусів і продуктів для при-
готування соусів, джемів, вод мінеральних газованих.

СААН АГРО, ТОЗВ
16512, Чернігівська обл., Бахмацький 
р-н, м. Батурин, вул. Ющенка, 52
+380675385774
yaremenkoo@ulf.com.ua

Вирощування племінної худоби.

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АБІНБЕВ ЕФЕС 
УКРАЇНА, ПРАТ
Адреса: 14037, м. Чернігів, 
вул. Інструментальна, 20
+380462652602
v.kosyak@ab-inbev.com
www.suninbev.com.ua

Виробництво пива солодового, крім пива безалко-
гольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5%.

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОС ПО-
ДАРСЬ КОЇ МІКРО БІ  О ЛОГІЇ 
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА НААН 
УКРАЇНИ
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 97
+380462231749
ins.ekonomika2017@gmail.com
www.ismav.com.ua

Виробництво біопрепаратів.

ЛЕВОНА-С, ДП
15522 Чернігівська обл.,Чернігівський 
р-н., смт. Седнів, вул. Лизогуба, 1А
+380462728624
office@levona.com.ua
www.levona.com.ua

Опис діяльності: виробництво картоплі сушеної у ви-
гляді борошна, крупи, пластівців і гранул, крохмалю 
картопляного, декстринів і крохмалів модифікованих

НІЖИН, ФГ
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. 3-й Мікрорайон, буд. 9А, кв.1
+380683869191
beliy_dgolan@ukr.net

Органічне вирощування ягід та виробництво ягід за-
морожених.

ПІСКІВСЬКЕ, ПСП
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, 
с. Піски
+380463544517
levchenko.yurii@gmail.com
www. psp-piskivske.site123.me.
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ADR POLSKA S.A.
UL. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagorz, 
POLAND
+48134689333
atw@atwsystem.pl
www.adrosie.pl

The company ADR POLAND a member of the ADR 
GROUP  – world leader in the production of axles, stud 
axles and suspension for agricultural equipment and 
machinery. ADR GROUP the company with 60 years of 
history is based in twelve facilities all around the world 
and sell the group’s products in 45 countries.

ADR POLSKA S.A.
ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, 
POLSKA
+48134689333
atw@atwsystem.pl
www.adrosie.pl

Компанія ADR POLSKA член ADR GROUP – світовий лідер 
у виробництві віci і підвісoк для сільськогосподарської 
техніки та обладнання. АDR GROUP компанія з 60-річ-
ною історією знаходиться у дванадцяти об’єктів по 
всьому світу і продає свою продукцію в 45 країнах.

AG PROSTEER, LLC
Україна, 03126, Kiev, str. Академіка 
Білецького, 6, office 63
+380682027472
office@agprosteer.com
www.agprosteer.com/

During 8 we help farmers with the questions of 
introduction of Exact Agriculture in agriculture. We will 
realize the projects of any complication, we provide 
training personnel, advise farmers in the questions of 
introduction of high-fidelity technologies. If you are the 

advanced farmer or want to become him, then we simply 
need will become acquainted. We wait Your ring!

AG PROSTEER, LLC
Україна, 03126, м. Київ, вул. Академіка 
Білецького, буд. 6, кв. 63
+380682027472
office@agprosteer.com
www.agprosteer.com/

На протяжении 8 лет мы помогаем фермерам с во-
просами внедрения Точного Земледелия в сельском 
хозяйстве. Реализуем проекты любой сложности, 
проводим обучение личного состава, консультируем 
фермеров в вопросах внедрения высокоточных тех-
нологий. Если Вы продвинутый фермер или хотите 
им стать, то нам просто необходимо познакомиться. 
Ждем Вашего звонка!

AGRICAD
Vaille della tecnica, 34, Povegliano, Italy, 
37064
+380676451577
helen.top.export@gmail.com
www.agrіcad.com

Italian company that develops system of precision 
farming (GPS navigators). GPS navigators equipped with 
modern soft wares with possibility of further expanding 
the functions of driving automatizaton and field 
processing (seeding, spraying, etc.)

S.C.S. SURVEY CAD SYSTEM 
SRL, LLC
Vaille della tecnica, 34, Povegliano, Italy, 
37064
+380676451577
helen.top.export@gmail.com
www.agrіcad.com
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AgriLab is a consulting company in the field of agribusiness, 
which develops integrated solutions and implements 
modern technologies for improving the efficiency of 
agricultural enterprises. Our services are agrochemical 
analysis of the soil, complex agro-diagnostics of the field, 
GPS monitoring, recommendations for growing crops, 
monitoring of crops, nitrogen nutrition diagnostics, 
technical expertise, precision agriculture, software and 
equipment for Raven, etc. Increase the profitability of 
each hectare of your field – contact AgriLab!

AGRO EXPERT 
INTERNATIONAL 
COMPANY, LLC
Ukraine, 09200, Kiev region, Kagarlyk, 
Kashtanova str, 54
+380673362592
a.bazyak@agro-e.com.ua
agro-e.com.ua

Продаж СГ техніки, ЗЗР, добрив, посівного матеріалу

AGRO EXPERT 
INTERNATIONAL COMPANY, 
LLC
Ukraine, 09200, Kiev region, Kagarlyk, 
Kashtanova str, 54
+380673362592
a.bazyak@agro-e.com.ua
agro-e.com.ua

AGRO PARTEX, LLC
Ukraine,04050,Kyiv, 12 Melnykova str.
+380665379484
info@agropartex.com.ua
www.agropartex.com.ua

Разработка GPS спутниковых технологий для систем 
точного земледелия (GPS навигаторы, параллельное 
движение, системы замера). Продукция компании 
отличная на рынке тем, что оснащена программным 
обеспечением с возможностью дальнейшего расши-
рения функций автоматизации вождения и обработ-
ки поля (посев, опрыскивание и др.)

AGRILAB, ТОВ
03041, м.Київ, вул. Героїв 
Оборони, 17/29
+380674654909
sales@agrіlab.com.ua
www.agrіlab.ua

AgriLab – агроконсалтингова компанія, яка розробляє 
комплексні рішення для підвищення ефективності 
сільськогосподарських підприємств. Ми аналізує-
мо – проводимо комплексний агрохімічний аналіз, 
визначаємо потенціал поля; оптимізуємо – надає-
мо рекомендації щодо системи удобрення культур; 
прогнозуємо – визначаємо планову врожайність 
з урахуванням економічної доцільності; налашто-
вуємо  – створюємо технологічні карти для роботи 
техніки, модернізуємо і переобладнуємо техніку для 
впровадження систем точного землеробства; оциф-
ровуємо і автоматизуємо роботу господарства Клі-
єнта, створюючи програмні рішення для агрономів, 
впроваджуючи технології GPS моніторингу. 
AgriLab пропонує інструменти для збільшення при-
бутковості кожного гектара поля, ефективність яких 
підтверджує понад 250 компаній-клієнтів.

AGRILAB, ТОВ
03041, Kyiv, Heroiv Oborony street, 17
+380674654909
sales@agrіlab.com.ua
www.agrіlab.ua
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A wide range of spare parts for combines Claas, John 
Deere, Massey Ferguson, New Holland, balers Welger, 
Claas, Sipma, headers Geringhoff, Oros, Claas, engines 
Mercedes, Perkins, and other world famous manufacturers 
of all ages. All the necessary spare parts you can order or 
purchase in the online store agrodoctor.ua.

AGROHAO CO., LTD/
QINGFENGTIANYING 
BIOCHEM, CO., LTD
No.1 huahong road.jixi country 
Xuancheng city Anhui, China
+862134125555
export11@agrohao.com

Product list with registration supports
• Herbicide: 2-4D, Glyphosate, Dicamba, MCPA, 

Quizalophop-p-ethyl, Clethodim, Nicosulfuron, 
Acetochlor, Atrazine, Imazethapyr. 

• Fungicide: Azoxystrobin, Carbendazim, 
Difenoconazole, Fluazinam, Tebuconazole. 

• Insecticide: thiamethoxam, Imidacloprid, Acetamiprid, 
Amitraz, Acephate, Bifenthrin, Lambda-cyhalothrin, 
Buprofezin.

Лист продуктів з реєстраційною підтримкою: 
• Гербіциди: 2-4D, Гліфосат, Дікамба, MCPA, Кізало-

фоп-п-етіл, Клетодім, Нікосулфурон, Ацетохлор, 
Атразін, Імазетапі. 

• Фунгіциди: Азоксистобін, Карбендазім, Діфеноко-
назол, Флуазінам, Тебуконазол 

• Інцектіциди: Тіаметоксам, Імідахлопрід, Ацетамі-
прід, Амітраз, Ацефат, Біфентрін, Ламбда-цихо-
лотрін, Бупрфезін.

Producing spare parts, repairing of the agriculture 
machines, sales spare parts with tungsten carbide tips

AGRO PARTEX, LLC
Ukraine, Kyiv, 12 Melnykova str., 04050
+380665379484
info@agropartex.com.ua
www.agropartex.com.ua

Продаж запчастин з карбідом-вольфраму, виробни-
цтво запчастин, ремонт і відновлення техніки

AGRODOCTOR.UA, ТОВ
Україна, м. Львів, вул. Патона, 22
+380322450770
info@agrodoctor.ua
www.agrodoctor.ua

Компанія Агродоктор-УА займається продажем 
запчастини до зернозбиральних комбайнів Claas, 
John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Deutz Fahr, 
прес-підбирачів Welger, Claas, Sipma, жаток Geringhoff, 
Oros, Claas, John Deere, двигунів Mercedes, Perkins, 
Caterpillar та багатьох інших відомих світових вироб-
ників усіх поколінь. Головний офіс та склад компанії 
знаходиться у м. Львів, ще один склад в Україні – у м. 
Умань (вул. Дерев’янка, 13) та філія у Польщі – м.Кра-
ків. Асортимент, наявність, ціни, каталоги, схеми а 
також можливість замовити чи придбати запчастини 
можна у інтернет-магазині www.agrodoctor.ua.

AGRODOCTOR.UA, LLC
Ukraine, 79040, Lviv, Patona str. #22
+380322450770
info@agrodoctor.ua
www.agrodoctor.ua
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Компанія пропонує прямі поставки кращих світових 
брендів, широкий асортимент сертифікованої про-
дукції з гарантією, постійну її наявність, лояльну ціно-
ву політику і логістику по всій території України.

AKB CENTER, LLC
Kharkivske shose 58-A, office 2 Ukraine, 
Kyiv, 02091
+380674060304
akb.marketing@akbcenter.com.ua
akbcenter.com.ua

The main activity of AKB CENTER is wholesale and retail 
trade in accumulators, chargers and related products. 
AKB CENTER was founded in 2002. For 17 years, 
the company has become the largest importer of 
accumulators in Ukraine and the official distributor of 
world-famous brands: FIAMM, ZAP, SZNAJDER, MAXION, 
HANKOOK, SAFA, FORSE, NORD STAR, POVVER, VARTA, 
BAREN, PLATIN, FEON, DURACELL and others. AKB CENTER 
has a wide dealer network throughout Ukraine, direct 
sales to more than 100 transport companies, retail stores 
and an online store. 
The company offers direct deliveries of the best world 
brands, a wide range of certified products with a 
guarantee, its constant presence, loyal price policy and 
logistics throughout the territory of Ukraine.

ALVENTA S.A.
Poland, 32-566 Alwernia, 
K. Olszewskiego str. 25
+48122589279
nawozy@alventa.com
www.alventa.com

«Alventa» S.A. produces high quality fertilizers for 
agriculture, gardening and horticulture. 
Soluble fertilizers: 

AGROMAP, ЧП
Украина, 69104, Запорожье, 
Олимпийская, 24/37
+380633137224
molprom@ukr.net
www.agromap.prom.ua

Изготовление сельскохозяйственной техники для воз-
делывания овощей

AGROMAP, SE
Ukraine, 69104, Zaporizhya, 
Olimpiyska, 24/37
+380633137224
molprom@ukr.net
www.agromap.prom.ua

Изготовление оборудования для возделывания овощей

AKB CENTER, ТОВ
02660, Україна, м. Київ, Харківське 
шосе, буд. 58-А, оф. 2
+380674060304
akb.marketing@akbcenter.com.ua
akbcenter.com.ua

Основним напрямком діяльності компанії AKB 
CENTER є оптова-роздрібна торгівля акумуляторами, 
зарядними пристроями та супутніми товарами. 
AKB CENTER була заснована у 2002 році. За 17 років ді-
яльності компанія стала найбільшим імпортером аку-
муляторів в Україну і офіційним дистриб’ютором всес-
вітньо відомих торгових марок: FIAMM, ZAP, SZNAJDER, 
MAXION, HANKOOK, SAFA, FORSE, NORD STAR, POVVER, 
VARTA, BAREN, PLATIN, FEON, DURACELL та інших. AKB 
CENTER має широку дилерську мережу по всій Україні, 
прямі продажі більш ніж 100 транспортним компані-
ям, роздрібні магазині та інтернет-магазин. 
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ANHUI IRRITECH 
AGRICULTURE EQUIPMENT 
CORPORATION LIMITED, 
LTD
Jingwu Road, Linjiang Industry Zone, 
Sanshan District, Wuhu City, Anhui 
Province, China
+865538222234
eric.meng@irritech.com.cn
www.irritech.com.cn

Anhui IRRITECH Agriculture Equipment Corporation 
Limited is a high and new tech enterprise, professionally 
engaged in R&D, production and sales of irrigation 
machines and crop protection equipment used in large-
scale farmland. Focusing on the labor saving, water 
saving, power saving and increasing yield, IRRITECH 
independently research and develop center pivot and 
linear and other automatic irrigation system to offer the 
customers together with the professional before and 
after sales service.

ANHUI IRRITECH 
AGRICULTURE EQUIPMENT 
CORPORATION LIMITED
Jingwu Road, Linjiang Industry Zone, 
Sanshan District, Wuhu City, Anhui 
Province, China
+865538222234
eric.meng@irritech.com.cn
www.irritech.com.cn

Anhui IRRITECH Agriculture Equipment Corporation 
Limited це високотехнологічне підприємство, яке 
професійно займається науково-дослідними роз-
робками, виробництвом та продажем зрошувальних 
машин та обладнання для захисту врожаю, які засто-
совуються на сільськогосподарських угіддях великої 
площі. Для заощадження робочих ресурсів, води, 

• MagPlon 7 – magnesium sulphate heptahydrate 
crystalline (MgO 16, SO3 32) 

• MagPlon K – potassium nitrate crystalline N 13,5 K2O 
46,0 

• MagPlon Mg – magnesium nitrate in flakes N 10,5 
(MgO 15,5) 

Granulated fertilizers: 
• Magnesium sulphate granulated (17MgO, 35SO3) 
• Magnesium sulphate granulated with Zinc (17MgO, 

35SO3) + 0,1 Zn 
• Magnesium sulphate granulated with Potassium with 

Zinc (20K2O 11MgO, 24SO3) + 0,1 Zn

ALVENTA S.A.
Poland, 32-566 Alwernia, 
K. Olszewskiego str. 25
+48122589279
nawozy@alventa.com
www.alventa.com

Alventa» S.A виробляє високоякісні мінеральні до-
брива для сільського господарства, садівництва та 
городництва. 
Розчинні добрива: 
• MagPlon 7 – Cульфату магнію кристалічний (MgO 

16, SO3 32) 
• MagPlon K – нітрат калію кристалічний N 13,5 K2O 

46,0 
• MagPlon Mg – нітрат магнію в пластівцях N 10,5 

(MgO 15,5) 
Гранульовані добрива: 
• Cульфат магнію гранульований (17MgO, 35SO3) 
• Сульфат магнію гранульований з цинком (17MgO, 

35SO3) + 0,1 Zn 
• Калієво-магнієве гранульоване добриво з цинком 

(20K2O 11MgO, 24SO3) + 0,1
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Anhui Jukai Agrochemical Co., Ltd це підрозділ високо-
технічної компанії Anhui JiuYi Agriculture Co., Ltd., що 
впроваджує науково-дослідні розробки, займається 
виробництвом, міжнародним та вітчизняним мар-
кетингом у сфері екологічних сільськогосподарських 
хімікатів, зокрема селективних гербіцидів та фунгі-
цидів. Продукція компанії включає Протіоконазол, 
Нікосульфурон, Нікосульфурон + Атразин, Трибе-
нурон-Метил, Квізалофоп-П-етил тощо. 
Виробничі бази: в Хефеї та Дунгуані. 
Ми поважаємо довкілля і дотримуємось не лише 
законодавчих вимог, але й регулярно інвестуємо в 
обладнання та технології, аби гарантувати відповідне 
очищення промислових відходів. 
Ми НЕ прагнемо бути найбільшим постачальником, 
але ми ХОЧЕМО стати найкращим бізнес-партнером. 
Повірте, з нами ви досягнете успіху!

ANSHAN ANZA 
ELECTRONIC POWER CO., 
LTD
STOREFRONT 2, BUILDING 41, 
SHANNAN STR., TIEDONG DIST, 
ANSHAN, LIAONING P.R., CHINA
+864128582271
asanzacwr@163.com
www.asanza.com

Наша компания «Аньза»(www.asanza.com) специаль-
но занимается торговлей с СНГ более 14 лет. 
Наша продукция включает в себя: электротехника,  
запчасти к строительной технике, светотехника, огро-
тек, запчасти к автомобилями и т.д. 
Наша компания поставляет качественные продукции 
с хорошим соотношением качества и цены, и также 
предоставляет льготные условия по оплате. 
Мы искренне относимся к каждому клиенту и удов-
летворяем потребности в своих силах. 
Надеемся на долгосрочное сотрудничество с Вами в 
будущем!

енергії та збільшення врожаю компанія IRRITECH са-
мостійно досліджує та розробляє центральні, пово-
ротні, лінійні та інші автоматичні системи зрошення, 
для своїх клієнтів разом з професійним до – та після-
продажним обслуговуванням.

ANHUI JUKAI 
AGROCHEMICAL CO., LTD.
19F Zheshang Mansion, 
No. 103 Scientific Avenue, Hefei City, 
Anhui Province, China
+8655165369869
amandaqian@jukai-agrochem.com
www.jukai-agrochem.com

Anhui Jukai Agrochemical Co., Ltd is a sub-branch of Anhui 
JiuYi Agriculture Co., Ltd.,which is a Hi-Tech public company 
integrating R&D, production, international and domestic 
marketing in field of green agrochemicals, especially for 
selective herbicides and fungicides.The products include 
Prothioconazole, Nicosulfuron, Nicosulfuron+Atrazine, 
Tribenuron-methyl, Quizalofop-p-ethyl and so on. 
Manufacturing bases in Hefei and Dingyuan are 
synthesizing technical and processing formulations. 
Full respect for Environment: we goes not only meeting 
with legal requirements, but also investing constantly 
in equipment and technology, to guarantee adequate 
treatment of industrial effluents. 
We DO NOT strive to be the largest supplier, BUT to be the 
Best Business Partner. Trust us, you can win!

ANHUI JUKAI 
AGROCHEMICAL CO., LTD.
19F Zheshang Mansion, 
No. 103 Scientific Avenue, Hefei City, 
Anhui Province, China
+8655165369869
amandaqian@jukai-agrochem.com
www.jukai-agrochem.com
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кування для переробки біомаси, а інший – KMEC, це 
підрозділ ABC Machinery з переробки зерна. 
ABC Machinery запустила понад 200 проектів з уста-
новки грануляторів та понад 300 проектів з установки 
маслобоєнь, наразі втілюється ще більше проектів.

BERTHOUD, LLC
Вул. Метрологічна, 14Б, оф 506, 03143 
Київ, Україна
+380504428202
Elena.Pieltek@gmail.com
www.berthoud.com

Французька компанія BERTHOUD є вузькопрофільним 
виробником сільськогосподарських обприскувачів та 
має досвід в цій галузі вже 120 років. BERTHOUD роз-
роблює, виробляє та поставляє повний асортимент 
оприскувачів: з баками від 200 л до 6700 л, в навіс-
ному, причіпному та самохідному виконанні, для всіх 
типів вирощуваних культур: для польових культур, 
садів, виноградників, овочів. Завдяки дилерській 
мережі та висококласному сервісу наші оприскувачі 
працюють на всіх континентах, більше ніж в 50 кра-
їнах світу. В Україні причіпні польові обприскувачі 
BERTHOUD з 2007 р. займають перше місце серед усіх 
імпортних обприскувачів, а самохідні – з 2013 р. вхо-
дять в трійку лідерів. В Україні є офіційне представни-
цтво та власний склад запасних частин. Представник 
заводу BERTHOUD в Україні: +38 050 4428202

BERTHOUD, LLC
14 B, Metrologicheska street, 03143, 
Kiev, Ukraine Office 506
+380504428202
Elena.Pieltek@gmail.com
www.berthoud.com

The French company BERTHOUD is a narrow-line 
manufacturer of agricultural sprayers and has experience 
in this field for 120 years. BERTHOUD develops, 

ANYANG BEST COMPLETE 
MACHINERY ENGINEERING 
CO., LTD
19F, Suite B, Global Trade Mansion, 
Wenfeng Avenue, Anyang, Henan, China
+863725965148
info@abcmach.com
www.abcmach.com

Anyang Best Complete Machinery Engineering Co., Ltd is 
also known as ABC Machinery for short. Our core business 
is to deliver technology, engineering turkey projects and 
services over the world within the field of machinery of 
biomass densification, grain & oil processing (edible oil 
extracting / refinery). 
ABC Machinery owns two individual brands. One is 
GEMCO, acting as ABC Machinery’s Biomass Machinery 
Division, and the other one is KMEC, acting as ABC 
Machinery’s Grain Processing Machinery Division. 
ABC Machinery has set up more than 200 pellet mill 
projects and more than 300 oil mill projects all over the 
world, more projects are under construction by the time.

ANYANG BEST 
COMPLETE MACHINERY 
ENGINEERING CO., LTD
19F, Suite B, Global Trade Mansion, 
Wenfeng Avenue, Anyang, Henan, China
+863725965148
info@abcmach.com
www.abcmach.com

Anyang Best Complete Machinery Engineering Co., Ltd 
також відома як ABC Machinery. Наша основна діяль-
ність – доставка технологій, інженерних проектів та 
послуг по всьому світу в галузі устаткування для пе-
реробки біомаси, переробки зерна та олії (екстрагу-
вання/рафінування харчових олій). 
ABC Machinery має два власних бренди. Один з них 
GEMCO, діє в якості підрозділу ABC Machinery з устат-
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дистриб’юторів України. Бізон-Тех забезпечує своїх 
клієнтів не тільки якісною продукцією, але і всебіч-
ною інформаційно-консультативною підтримкою гос-
подарств з якими співпрацює.

BOUGIE MARKETING
Humboldtstr. 32, 41061 
Mönchengladbach, Germany
+4921613032997
info@bougie-marketing.de
www.bougie-marketing.de

Bougie Marketing provides a wide range of services for 
companies going to do business in Ukraine. 
We bring companies together with professional business 
partners and support all kind of business activities 
including market researches, feasibility studies, setting 
up companies, organizing distribution, joint ventures 
and recruiting staff. We also assist Ukrainian companies 
looking for business contacts abroad. 
Furthermore Bougie Marketing is representing several 
Ukrainian exhibitions abroad and provides exhibitors, 
participants and visitors with full range of services, incl. 
booth planning, advertising, translating and interpreting, 
travel and transport services.

BOUGIE MARKETING
Humboldtstr. 32, 41061 
Mönchengladbach, Germany
+4921613032997
info@bougie-marketing.de
www.bougie-marketing.de

Компанія «Бужі Маркетинг» надає широкий спектр 
послуг компаніям, зацікавленим в налагодженні ді-
лових стосунків з Україною. 
Ми допомагаємо знайти професійних ділових парт-
нерів і надаємо всебічну підтримку діяльності ком-
паній, включаючи дослідження ринків, заснування 

manufactures and deliveries of a full range of sprayers: 
with tanks from 200 liters to 6700 liters; mounted, trailed 
and self-propelled, for all types of cultivated crops: for 
field row crops, gardens, vineyards, vegetables. Thanks to 
the dealer network and high-quality service, BERTHOUD 
sprayers operate in all the continents and in more than 
50 countries, and occupy leading positions. In Ukraine 
BERTHOUD has an official representative office and its 
own spare parts department. Representative of the 
BERTHOUD factory in Ukraine: +38 050 4428202

BIZON-TECH, PE
Ukraine, 03189, Kyiv, 
71-G Lomonosova str.
+380981748462
office@bizontech.ua
bizontech.ua

Bizon-Tech – ukrainian company with more than 
10 years of experience and is one of the largest ag-
distributors of seeds, crop protection products, fertilizers 
and agricultural machinery. Bizon-Tech has 26 branches 
all over the country and is one of the top 5 largest ag-
distributors in Ukraine. Bizon-Tech provide to customers 
high-quality products and information-consultative 
support of farms it cooperates with.

BIZON-TECH, PE
Ukraine, 03189, Kyiv, 
71-G Lomonosova str.
+380981748462
office@bizontech.ua
bizontech.ua

Бізон-Тех – українська компанія, що має понад 10 
років досвіду роботи і є одним з найбільших дис-
триб’юторів насіння, добрив, засобів захисту рослин 
та сільськогосподарської техніки. Бізон-Тех має 26 
філіалів по всій країні та входить у ТОП-5 найбільших 
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for growers, producers, and farmers around the world. 
With sales in more than 50 countries and 50 U.S. states, 
BRANDT manufactures and supplies specialty inputs 
for the agriculture, turf, horticulture and ornamental 
markets.

CAPELLO, S.R.L.
Italia, 12100 Cuneo, Via Valle Po n.100
+380509992888
pietro@capello.it
www.capelloworld.it

Production headers for corn – «Quasar» and sunflower – 
«Helianthus».

CAPELLO, S.R.L.
Italia, 12100 Cuneo, Via Valle Po n.100
+380509992888
pietro@capello.it
www.capelloworld.it

Виробництво жниварок для збирання кукурудзи – 
«Quasar» та соняшника – «Helianthus».

CG INTERNATIONAL, LLC
Україна, 54010, м.Миколаїв, 
вул. Бузника, буд.5/1, оф.202
+380673286688
office@cginternational.ua
www.cginternational.ua

CG International официальный дистрибьютор шин 
индийской компании СЕАТ (www.ceatspecialty.com) в 
Украине.

компаній та спільних підприємств, організацію збуту, 
рекрутинг персоналу. 
Ми також допомагаємо українським компаніям у по-
шуку ділових контактів за кордоном. 
Крім того, ми представляємо декілька українських 
виставок за кордоном і надаємо експонентам, учас-
никам і відвідувачам повний перелік послуг, як то 
планування, розміщення реклами, перекладацькі, 
туристичні та транспортні послуги.

BRANDT, LLC
2935 South Koke Mill Road, Springfield, 
Illinois 62711, United States
+12175475840
info@brandt.co
www.brandt.co/

Протягом більш ніж 65 років Brandt надає авторитетні 
поради, інноваційні рішення та неперевершений сер-
віс для виробників сільськогосподарської продукції та 
фермерів по всьому світу. 
Компанія здійснює продажі у більше ніж 50 країнах та 
50 штатах США. Brandt виробляє та постачає спеціаль-
ні засоби для землеробства, виробництва трав’яних 
газонів, садівництва та ринку декоративних рослин. 
поживні речовини для позакореневого підживлення 
та біо-пестициди. Компанія має великий портфель 
мікроелементів та екологічно безпечних засобів за-
хисту рослин

BRANDT, LLC
2935 South Koke Mill Road, Springfield, 
Illinois 62711, United States
+12175475840
info@brandt.co
www.brandt.co/

For more than 65 years, BRANDT has provided trusted 
advice, innovative solutions, and unparalleled service 
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CHINA HEBEI XIAN 
COUNTY HUAXING AUTO 
PARTS CO., LTD
Dongliu lndustiral Zone, Hancun Village, 
Xian County, Hebei Province, China
+863174439088
sunjn@wanfair.com

China Hebei Xian County Huaxing Auto Parts Co Ltd за-
ймається дослідженнями, розробкою, виробництвом 
та продажем автомобільних та тракторних деталей. 
Наша основна продукція включає МТЗ, ЮМЗ, СМД-18, 
Т-150, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, диски зчеплення, нажимні 
диски, гальмівні ремені, гальмівні диски, привідний 
вал, диски середнього тиску, фрикційні диски. 
Понад 800 різних моделей та специфікацій серій дис-
ків зчеплення, річний об’єм випуску 1 000 тон. Ком-
панія стала найбільшим виробником та експортером 
автомобільних та тракторних дисків зчеплення, на-
жимних дисків та фрикційних дисків. Компанія була 
заснована 18 років тому і якості її продукції довіряють 
як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку.

CORTEVA AGRISCIENCE™
Spaska Str., 30A, 04070 Kyiv, Ukraine
+380800309309
Reception.Kyiv@corteva.com
www.ua.corteva.com

Corteva Agriscience™ was founded on the rich heritages 
of the companies Dow, DuPont and Pioneer, and became 
an independent, publicly traded company in June 2019. 
Corteva Agriscience provides growers with the most 
balanced portfolio, including Pioneer®, one of the most 
recognized brands, the newly launched Brevant™ seeds, as 
well as award-winning Crop Protection products. In Ukraine 
Corteva Agriscience™ has a seeds production facility with 
total investment over 56 million USD in the village of Stasi, 
Poltava region. Corteva Agriscience™ employs over 20,000 
people in 130 countries, including 265 people in Ukraine.

CG INTERNATIONAL, LLC
Україна, 54010, м.Миколаїв, 
вул. Бузника, буд.5/1, оф.202
+380673286688
office@cginternational.ua
www.cginternational.ua

CG International официальный дистрибьютор шин 
индийской компании СЕАТ (www.ceatspecialty.com) в 
Украине.

CHINA HEBEI XIAN COUNTY 
HUAXING AUTO PARTS CO., 
LTD
Dongliu lndustiral Zone, Hancun Village, 
Xian County, Hebei Province, China
+863174439088
sunjn@wanfair.com

Our company mainly engaged in automobile, tractor parts 
research and development production and sales. Leading 
products are automobile, tractor and mechanical clutch 
disc, clutch assembly, pressure plate and friction disc, 
etc. The clutch disc developed more than 800 different 
models and specifications of the series of products, the 
annual output of 1,000 tons. The company has become 
China’s largest automobile, tractor clutch plate and 
pressure plate assembly and friction plate production 
export enterprises. The company has been established 
for 18 years, the product quality is trusted by domestic 
and foreign merchants. Main products: MTZ, UMZ, cmd-
18, t-150, KAMAZ, MAZ, KRAZ, clutch disc, clutch pressure 
disc, brake belt, brake disc, drive shaft, medium pressure 
disc, friction disc.
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контрактів на ремонт та технічне обслуговування. 
Для найкращого задоволення Ваших потреб в обслу-
говуванні та ремонті, у нас працюють 4 власні сервісні 
центри, розташовані у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

DAF TRUCKS UKRAINE, LLC
36, Voloska str., Kyiv , 04070, Ukraine
+380673732599
info@evw-automotive.com.ua
www.daf.ua

Company DAF Trucks Ukraine entered Ukrainian market 
in 1996. Since that moment DAF keeps mastering the 
organization with the aim to get better presence on the 
market. 

Our main target – to meet Customers’ demands as 
the reliable business partner. We are the organization 
of people working for people therefore we very well 
understand the needs of your business. We offer the 
model range of Euro 5 and Euro 6 emission level from 
the smallest model LF to our flagman XF. We are ready 
to provide additional services as Eco Driver Training 
and Service and Maintenance Contracts. To meet our 
Cusomers ‘demands to the highest level we have the 
network of 4 own Service centers throughout Ukraine in 
Kiev, Lviv, Odessa and Dnipro.

DANYANG TIANDA 
INTERNATIONAL BUSINESS 
CO., LTD
No.1 Liyao Road, Danyang City, Jiangsu 
Province, 212300 China
+8651186738898
carrie@agro-tianda.com
www.agro-tianda.com

Danyang Tianda International Business Co., Ltd. with 
more than 10 years’ experience in agriculture machinery 
manufacturing and exporting, we have successfully 

CORTEVA AGRISCIENCE™
вул. Спаська, 30А, 04070 Київ, Україна
+380800309309
Reception.Kyiv@corteva.com
www.ua.corteva.com

Corteva Agriscience™ була заснована на багатих 
спадщинах компаній Dow, DuPont і Pioneer і стала 
незалежною та публічною компанією в червні 2019 
року. Компанія надає виробникам найбільш збалан-
сований портфель продуктів, включаючи визнаний 
бренд – Pioneer®, нещодавно запущений бренд на-
сіння – Brevant ™ та засоби захисту рослин, відзначені 
нагородами. В Україні компанія володіє заводом по 
виробництву насіння у с. Стасі Полтавської області, 
у який було інвестовано 56 млн. доларів. Corteva 
Agriscience™ – є роботодавцем для понад 20 тисяч 
людей у 130 країнах, включаючи 265 працівників в 
Україні.

DAF ТРАКС УКРАЇНА, ТОВ
вул. Волоська, 36, м. Київ, 04070, 
Україна
+380673732599
info@evw-automotive.com.ua
www.daf.ua

Компанія DAF Trucks Ukraine вийшла на ринок України 
у 1996 році. З цього часу DAF невпинно вдосконалює 
свою організацію, у постійному прагненні досягнути 
кращих позицій на ринку. 

Наша основна мета – задовільняти бажання клієнтів, 
в якості надійного бізнес-партнера. Ми – організація 
людей, які працюють для людей. Саме тому чудово 
розуміємо потреби Вашого бізнесу. Ми пропонуємо 
модельний ряд вантажівок DAF як стандарту Euro 5 
(Євро 5), так і Euro 6 (Євро 6), від найменшого LF до XF 
– нашого флагмана. Ми готові надати повний спектр 
додаткових послуг, від навчання водіїв до укладення 
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Приватне підприємство «СРЕДІН» – Офіційний дис-
триб’ютор DEGELMAN Industries в Україні.

DEGELMAN 
INDUSTRIES, LTD
Canada, S4P 3B1, Regina, 
Saskatchewan, Industrial Drive 272
+380675072702
sredind@gmail.com
degelman.com.ua

Since 1962, Degelman Industries has pioneered the 
perfect balance of engineered toughness and intelligent 
design. The result is outstanding equipment that exceeds 
expectations and outperforms. We achieve this through 
meticulous design and vigilant customer service. Every 
day, the designers in our state-of-the-art research 
and development facility work tirelessly to provide 
new and innovative solutions to fit the ever-growing 
need of performance, quality and durability for today’s 
agricultural and industrial equipment. 
Distributor of DEGELMAN Industries in Ukraine is Private 
Enterprise «SREDIN».

DEMETRA-AHRO, LLC
Ukraine, 09100, Bila Tserkva, 
Hrapachanska, 70
+380674044922
inbox@demetra.ua
www.demetra.ua

For the past 14 years the Company Demetra located in 
Bila Tserkva city, Ukraine, is the undisputed leader in 
supplying Ukraine with equipment for drying, storage and 
transportation of cereals from the leading manufacturer 
of the USA – «SUKUP MFG». We have installed more 
than 658 grain dryers of various capacities, including 30 
elevators оver the years, which are successfully operated 
in all regions of Ukraine.

developed many kinds of products, which including 
tractors with Kubota type, combine harvester with 
Yanmar type, the implements for the tractor, UAV etc.

DANYANG TIANDA 
INTERNATIONAL BUSINESS 
CO., LTD
No.1 Liyao Road, Danyang City, Jiangsu 
Province, 212300 China
+8651186738898
carrie@agro-tianda.com
www.agro-tianda.com

Компанія Danyang Tianda International Business Co., Ltd. має 
понад 10 років досвіду у виготовленні та експорті сільсько-
господарської техніки, ми успішно розробили числені види 
продукції, включаючи трактори типу Kubota, комбайни 
типу Yanmar, вузли і запчастини до тракторів, UAV.

DEGELMAN INDUSTRIES, 
LTD
Canada, S4P 3B1, Regina, 
Saskatchewan, Industrial Drive 272
+380675072702
sredind@gmail.com
degelman.com.ua

Починаючи з 1962 року DEGELMAN Industries став пі-
онером у досягненні ідеального балансу інженерної 
надійності та інтелектуальних технологій. Результатом 
якого є унікальне обладнання та техніка, що перевер-
шує будь-які очікування вибагливого споживача. 
Ми досягли цього, завдяки ретельному дизайну та 
якісному обслуговуванню клієнтів з різних країн 
світу. Кожного дня дизайнери нашого сучасного на-
уково-дослідного центру невтомно працюють над 
створенням нових та інноваційних рішень, що від-
повідають постійно зростаючій потребі в продуктив-
ному, якісному та довговічному сучасному сільсько-
господарському та промисловому обладнанні. 
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Drone.UA – ведущий интегратор беспилотных тех-
нологий на рынке Украины. Компания ведет свою 
деятельность в сферах, энергетики и нефтегазовой 
промышленности, а также в сферах геодезии и топо-
графии. Основными направлениями работы Drone.UA 
являются разработка и внедрение отраслевых реше-
ний, основанных на технологии дронов, предоставле-
ние услуг с использованием БПЛА, а также обработка 
получаемых с помощью беспилотников данных. Тех-
нологии Drone.UA используются на более чем 4 млн 
гектаров посевных площадей Украины.

EGRITECH, ТОВ
02105, м. Київ, вул. Павла Усенка 8
+380442900440
sales.agro17@egritech.org
egritech.com.ua

Торговий дім Egritech створений в Україні інжині-
рінговою компанією «Gartech Group», яка працює на 
британському ринку, спільно з провідними вітчиз-
няними виробниками в галузі машинобудування. 
Досвід, розробки британських інженерів та інвестиції 
в українську промисловість дозволяють запропону-
вати споживачам із агросектору високоефективні та 
сучасні рішення у сфері логістики зерна, бобових та 
олійних культур. Компанія Egritech пропонує бункери 
накопичувачі перевантажувачі та зерновози.

EGRITECH, LLC
02105, Kiyv, st. Pavla Usenka 8
+380442900440
sales.agro17@egritech.org
egritech.com.ua

The Egritech Trading House was created in Ukraine by the 
Gartech Group Engineering Company, which operates 
in the British market, together with leading domestic 
manufacturers in the field of mechanical engineering. 

DEMETRA-AHRO, LLC
Ukraine, 09100, Bila Tserkva, 
Hrapachanska, 70
+380674044922
inbox@demetra.ua
www.demetra.ua

Компания «Деметра», Белая Церковь, Украина, в те-
чение последних 14 лет является бесспорным лиде-
ром в поставках в Украину оборудования для сушки, 
хранения и внутренне элеваторной транспортировки 
зерновых культур от ведущего производителя США – 
«SUKUP MFG». За годы работы нами установлено бо-
лее 658 зерносушилок различных мощностей, вклю-
чая 30 элеваторов, которые успешно эксплуатируются 
во всех регионах Украины.

DRONEUA, LLC
Ukraine, Kyiv, Zaliznichne ave 2a
+380934575757
info@drone.ua
www.drone.ua/

Drone.UA – ведущий интегратор беспилотных тех-
нологий на рынке Украины. Компания ведет свою 
деятельность в сферах, энергетики и нефтегазовой 
промышленности, а также в сферах геодезии и топо-
графии. Основными направлениями работы Drone.UA 
являются, разработка и внедрение отраслевых реше-
ний, основанных на технологии дронов, предоставле-
ние услуг, с использованием БПЛА, а также обработка 
получаемых с помощью беспилотников данных. Тех-
нологии Drone.UA используются на более чем 4 млн 
гектаров посевных площадей Украины.

DRONEUA, ТОВ
Ukraine, Kyiv, Zaliznichne ave 2a
+380934575757
info@drone.ua
www.drone.ua/
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предоставления услуг в области производства кормов, 
помола, транспортировки и хранения зерна, перера-
ботки масличных культур, животноводства, защиты 
окружающей среды, пищевой промышленности, пере-
работке биомассы, производстве металлоконструкций, 
а также в промышленной автоматике. 
Компания способна реализовать проект «под ключ» 
любой сложности. 
Фамсун включает 12 производственных площадок, 
100 офисов продаж, сервисных центров и складов 
запчастей по всему миру. Фамсун успешно реализо-
вал более 4500 проектов в 102 странах. Продукция 
Фамсун экспортируется в более чем 85 стран, в том 
числе в Швейцарию, Бельгию, Францию, США и дру-
гие страны.

FAMSUN, LLC
China, 225127, Yangzhou, Jiangsu, 
Hanjiang Economic Development Zone, 
No. 1 Muyang Rd.
+8613665216670
start-tut@hotmail.com
www.ru.famsungroup.com/

After almost 50 years’ development, FAMSUN has grown 
into a leading global machinery manufacturer and 
project service provider. 
We are aware that the overall operation in the agro-
business is being fully upgraded, the future operation 
will be healthier, safer, more environmental friendly, 
energy saving, intelligent and efficient. Therefore, we 
are constantly evolving. As the customer’s demand 
increases, we aim to serve the industrial chain and 
provide integrated solutions from farm to table. We 
are committed to provide one stop services including 
consultation, design, planning, manufacture, installation, 
commissioning, and follow-up upgrade to our customers 
in the fields of feed milling, animal farming, oilseed and 
food processing. 
FAMSUN, integrated solution provider.

Experience, development of British engineers and 
investments in the Ukrainian industry allow to offer 
consumers from the agrarian sector highly effective 
and modern solutions in the field of logistics of grain, 
legumes and oilseeds. Egritech offers bins for reloaders 
and grain trucks.

ЕСРАЙ УКРАЇНА, ТОВ
03115, м. Київ, вул. Петрицького, 4
+380445024121
marketing@esri.ua
esri.ua

ESRI проводить картографування і просторовий ана-
ліз для розуміння нашого світу. Продукти та послуги 
нашої компанії визначають науку про ГІС.

ESRI UKRAINE, LLC
Kiev, Petriskogo 4
+380445024121
marketing@esri.ua
esri.ua

ESRI carries out mapping and spatial analysis to 
understand our world. The products and services of our 
company determine the science of GIS.

FAMSUN, LLC
No. 1 Muyang Rd. Hanjiang 
Economic Development Zone, 
Yangzhou, Jiangsu, China. PC: 225127
+8613665216670
start-tut@hotmail.com
www.ru.famsungroup.com/

Компания Фамсун обладает почти 50-летним опытом 
работы и является поставщиком комплексных ре-
шений в части разработки объектов, оборудования и 
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FUSITE CO., LTD
Shangtang Villiage, Jingqing Town, 
Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang 
Province, China
+8657682888883
Tina-jiang@china-fst.com
www.china-fst.com

FUSITE CO., Ltd була заснована в 1996 році. За 22 роки 
своєї роботи компанія FST перетворилася на перше 
нерегіональне торгове підприємство у сфері вироб-
ництва розбризкувачів. Ми спеціалізуємося на ви-
робництві ранцевих розбризкувачів, акумуляторних 
розбризкувачів, бензинових двигунів та водяних 
насосів. Ми переконані, що «чим професійніший 
продукт, тим розумнішою має бути ціна». Наша біз-
нес-стратегія зосереджена на якості та обслуговувані 
та націлена на довгострокові перспективи.

GAOYANG COUNTY 
ZHUOYUAN MACHINERY 
FACTORY
Pangkou Agricutural Machinery Fair, 
Gaoyang County, Heibei Province, 
Jicheng Industrial Zone, Xinxiang, 
Henan, China
+8613400222650
874415940@qq.com
gyzhuoyuan.en.alibaba.com

Zhuo Yuan Machinery Factory is a professional production and 
sales of large tractor parts manufacturers, set development, 
production and sales as one. The company was founded in 
2000, we have many years of operating history.

FMR LISICKI JANUSZ
ul. Wałowska 2 96-200 Rawa 
Mazowiecka, Poland
+48504042211
export@lisickirawa.pl
www.lisickirawa.pl

Manufacturer of agricultural machinery for fruit-growing

FMR LISICKI JANUSZ
ul. Wałowska 2 96-200 Rawa 
Mazowiecka, Poland
+48504042211
export@lisickirawa.pl
www.lisickirawa.pl

Виробник сільськогосподарської техніки для плодів-
ництва

FUSITE CO., LTD
Shangtang Villiage, Jingqing Town, 
Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang 
Province, China
+8657682888883
Tina-jiang@china-fst.com
www.china-fst.com

FUSITE CO., Ltd established in 1996. With more than 22 
year’s efforts, FST company has been developing into 
the first non-regional and trade limit enterprise in the 
sprayer industry company. We specialize in knapsack 
power sprayer, battery sprayer, gasoline engine, water 
pump. We always believe that «more professional in 
product, more reasonable in price». Our business strategy 
highlights the foremost quality and service and focus on 
the long-term prospect.
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Global Track Warehouse – це виробник гумових гусениць 
для тракторів та комбайнів. Гумові гусениці TankTuff 
Extreme Heavy Duty для професійного сільського госпо-
дарства. GTW Global Track Warehouse – це провідний 
виробник гумових гусениць першокласної якості для 
сільськогосподарського та промислового застосування.

GREAT PLAINS 
UKRAINE, LLC
1 Nova St., Roslavychi, Vasylkiv distr, 
Kyiv region 08681 Ukraine
+380445969050
info@greatplainsmfg.com.ua
www.greatplainsint.com

Great Plains Mfg., Inc., is a company based in Salina, 
Kansas, Great Plains Ag has been a leader in seeding 
equipment since its inception in 1976. Great Plains not 
only remains a leading producer of Grain Drills, but is also 
recognized across North America as a leader in Vertical 
Tillage and Conventional Tillage Equipment, Fertilizer 
Applicators, Sprayers, Planters, Compact Drills, and now 
Rotary Cutters. 
We have learned that the work ethic of smaller Kansas 
communities is second to none and, as such, Great Plains 
Ag Division has plants located in Salina, Ellsworth, and 
Tipton, Kansas. Many of our employees come from 
rural areas and have agricultural backgrounds – so they 
know the products they build and understand how our 
customers will use them.

GREAT PLAINS 
UKRAINE, LLC
1 Nova St., Roslavychi, Vasylkiv distr, 
Kyiv region 08681 Ukraine
+380445969050
info@greatplainsmfg.com.ua
www.greatplainsint.com

GAOYANG COUNTY 
ZHUOYUAN MACHINERY 
FACTORY
Pangkou Agricutural Machinery Fair, 
Gaoyang County, Heibei Province, 
Jicheng Industrial Zone, Xinxiang, 
Henan, China
+8613400222650
874415940@qq.com
gyzhuoyuan.en.alibaba.com

Zhuo Yuan Machinery Factory це професійний виробник 
та продавець запчастин для великих тракторів, який за-
ймається і розробкою, і виробництвом, і продажом. Ком-
панія була заснована 2000 році та має великий досвід.

GLOBAL TRACK 
WAREHOUSE EUROPE, 
GMBH
Grunerstrasse 131, 40239 Duesseldorf, 
Germany
+4991019067700
gtw@gtweurope.de
www.gtweurope.de

Global Track Warehouse a manufacturer of rubber tracks for 
tractors and combine harvesters. TankTuff Extreme Heavy 
Duty rubber tracks for professional agriculture. GTW Global 
Track Warehouse is a leading manufacturer of premium 
quality rubber tracks for agriculture and industrial usage.

GLOBAL TRACK 
WAREHOUSE EUROPE 
GMBH
Grunerstrasse 131, 40239 Duesseldorf, 
Germany
+4991019067700
gtw@gtweurope.de
www.gtweurope.de
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ТОВ «ДЖИ ЕС Ю» представляє на ринку України компа-
нію GSI International – світового лідера з виробництва 
обладнання для елеваторних комплексів – яка вже 
понад 35 років відома у світі, як компанія з бездо-
ганною репутацією, що випускає продукцію високої 
якості та за прийнятними цінами, з індивідуальним 
підходом до потреб замовників:
• зерносушарки продуктивністю 5…100 тонн на 

годину;
• бункери зберігання зерна з плоским та конусним 

днищем; 
• зернотранспорт продуктивністю до 2000 тонн на 

годину.

HANGZHOU JIUKAI DRIVE 
SHAFT CO., LTD
Xinan Village Ningwei Town Xiaoshan 
District Hangzhou Zhejiang China
+8657182651530
sales@cnspeedway.com
www.cnspeedway.com

We are one professional manufacturer for all kinds of 
Agriculture PTO drive shaft and parts.

HANGZHOU JIUKAI DRIVE 
SHAFT CO., LTD
Xinan Village Ningwei Town Xiaoshan 
District Hangzhou Zhejiang China
+8657182651530
sales@cnspeedway.com
www.cnspeedway.com

Ми є професійним виробником усіх видів привідних 
валів відбору потужності та запчастин.

Міжнародна торгівля продукцією Грейт Плейнз та Ленд 
Прайд здійснюється одним із підрозділів компанії Great 
Plains Mfg. Inc. – Міжнародним відділом Грейт Плейнз. 
Наша розширена та інноваційна лінійка продукції по-
єднує найкращі методи та технології з усього світу. 
Сьогодні Грейт Плейнз відомий не лише як виробник 
зернових сівалок, але й визнаний по всій Північній 
Америці лідером з виробництва сівалок точного ви-
сіву, ґрунтообробної техніки, техніки для внесення 
добрив, обприскувачів та компактних сівалок. Ми 
є лідером з виробництва техніки для землеустрою, 
причіпної техніки для тракторів та мінінавантажува-
чів, включаючи роторні косарки, косарки для догляду 
за газонами, газонні сівалки, подрібнювачі, задньо-
причіпні відвали, ландшафтні граблі, пристрої для 
прибирання снігу на багато іншого.

GSU, LTD
Office 906A, 16-A, Mechnykova St., Kyiv, 
Ukraine, UA-01021
+380503341380
grain@gsu.com.ua
www.gsu.com.ua

GSU LTD is GSI International representative office in 
Ukraine. GSI International is serving the agricultural 
community for over 35 years and providing grain storage, 
drying and handling systems worldwide. It’s products 
include grain storage silos, bucket elevators, chain and 
belt conveyors, a large selection of commercial portable 
and tower dryers, commercial process dryers, grain 
cleaners, augers and bin unloading equipment, as well as 
various accessories.

ДЖИ ЕС Ю, ТОВ
Україна, 01021, м. Київ, 
вул. Мечникова, 16-А, офіс 908
+380503341380
grain@gsu.com.ua
www.gsu.com.ua
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HEFEI SANGUAN PACKING 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD
Penger Road, Zipeng Industrial Park, 
Hefei City, Anhui Province, 231201 
China
+8655168168500
william@cnsgpack.com
www.sg-pack.com

SG-PACKAGING має 20-річний досвід у постачанні рішень 
для процесів зважування, дозування, пакування та па-
кетування сипучих продуктів. Наше устаткування було 
успішно встановлено на заводах по всьому світу. Ми по-
ставляємо наші рішення як кінцевим користувачам, так 
і провідним інжиніринговим компаніям. Це допомагає 
нам розробити ефективні рішення та підтримувати на-
ших клієнтів по всьому світу в досягненні їх бізнес-цілей.

HEILONGJIANG 
DEWO TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD
No.946 Haxi Street, Nangang District, 
Harbin, Heilongjiang, China
+8645186658631
dewokj@126.com
www.dewokj.com

Heilongjiang DEWO Technology Development Co. Ltd. is 
a modern-technology manufacturer of economic crop 
machinery and water-saving irrigation equipment. 
Our company is professional in technology with many 
well-known domestic experts and takes the national 
lead in whole process mechanization of potato and 
vegetable, water-saving irrigation equipment, finishing 
machinery, plant protection machinery, etc. with tens 
of scientific research achievements, of which many have 
got national, ministry, provincial and industrial scientific 
research awards. With more than ten years of continuous 
improvement, DEWO potato production machinery, 

HARVEST, 
PROMAGROLEASING PLUS, 
OOO
25006 Ukraine, Kropyvnyckiy, 
Kalinina, 39/4 ap.16
+380662989395
promagrolizing@ukr.net
www.harvest.ua/

Отечественный производитель сельскохозяйствен-
ной техники Украины

HEFEI SANGUAN PACKING 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD
Penger Road, Zipeng Industrial Park, 
Hefei City, Anhui Province, 231201 
China
+8655168168500
william@cnsgpack.com
www.sg-pack.com

SG Packing Automation has achieved 20 years experience 
in providing Automatic & Semi-Automatic Weighing, 
Bagging & Palletizing solution for different areas. Since 
then, SG Packing Machines have been successfully 
installed in plants throughout the world. 
As a professional packing machine designer & manufacturer, 
SG Packing Automation has supplied professional solutions 
to both the end users and the leading engineering 
companies. Rich practical experience helps us to develop 
smart solutions to support our worldwide customers to 
achieve their business objectives in the most efficient way.
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Компания Henryk Batyra появилась в 1990 году. В тече-
ние многих лет занимается производством и продажей 
сельскохозяйственных машин на основе трубных кон-
струкций, признанных наиболее прочными в тяжелых 
и требовательных условиях. В захвате все большего 
участия в рынке бесценным является индивидуальный 
подход к клиенту. Мы осуществляем производствен-
ную деятельность на общей площади свыше 2500 м2, в 
том числе в недавно преданном агитационном объек-
те в специальной экономической зоне в Люблине.

HYDRO-PACK, LTD
TURKEY, KOCAELI, 41100 IZMIT, SANAYI 
STREET, 13TH AV. NO 315
+902623352342
info@hydropack.com.tr
www.hydropack.com.tr/

HYDRO-PACK is leading marketing of mini power 
packs,hydraulic gear pumps, control valves, hydromotors, 
steering units, power packs and hydraulic accessories. 
HYDRO-PACK persuids one goal only customer 
satisfaction with highest quality, lowest possible price 
and the best service. More than 22 years of experience in 
sales engineering of hydraulic components.

HYDRO-PACK, LTD
TURKEY
+902623352342
info@hydropack.com.tr
www.hydropack.com.tr/

ICK GROUP, ГК
03115, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 89 А, 
прим. 227
+380675484282
advert@ick.ua
www.ick.ua

vegetable production machinery, DYP400 round irrigator, 
TX series hose reel irrigator and subsoiler are leading 
domestically.

HEILONGJIANG 
DEWO TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD
No.946 Haxi Street, Nangang District, 
Harbin, Heilongjiang, China
+8645186658631
dewokj@126.com
www.dewokj.com

Heilongjiang DEWO Technology Development Co. 
Ltd. – це сучасний, високотехнологічний виробник 
сільськогосподарської техніки та водозберігаючого 
зрошувального обладнання. Наша компанія є про-
фесіоналом у галузі технологій з багатьма відомими 
вітчизняними фахівцями і займає лідируючі позиції 
в області механізації всього процесу виробництва 
картоплі та овочів, водозберігаючого зрошувально-
го обладнання, оброблювальних машин, машин для 
захисту рослин тощо. На нашому рахунку десятки 
наукових досліджень, багато з яких отримали націо-
нальні, міністерські, провінційні і промислові нагоро-
ди. Після понад 10 років безперервного вдосконален-
ня, машини DEWO з виробництва картоплі та овочів, 
кругові іригатори DYP400, шлангові дощувальні ма-
шини та глибокорозпушувачі серії TX лідирують на 
вітчизняному ринку.

HENRYK BATYRA MASZYNE 
ROLNICZE, OOO
Polish, Lublin, Vetteruv 8, 20-277
+48791426831
nikolajstuca@gmail.com
www.henryk.com.pl
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IM.AG.IN SOLUTIONS, SRL
вул. Данте Аліг’єрі 25 – 24040, м. Суїзі 
(BG), – Італія
+380443611899
office@xn--bonfant-xog.eu
www.bonfanti.eu

З 1979 року група BONFANTI спеціалізується у вироб-
ництві зерносушильних комплексів для всіх типів 
зернових. Компанія IM.AG.IN. solutions, займається 
розробкою, виробництвом і продажем устаткування, 
ставлячи перед собою в якості кінцевого об’єктива 
постійні дослідження і розробки, контроль виробни-
цтва, інвестиції, що дозволили групі зайняти місце 
одного з лідерів в даному сегменті ринку. Im.Ag.In 
Solutions Srl Bonfanti виробляє зерносушарки як для 
малих фермерських господарств, так і для елеваторів 
з високою продуктивністю, маючи в гамі вироблених 
зерносушарок понад 30 моделей, що включають су-
шарки з повною рекуперацією тепла, що дозволяє 
вагому економію енергії.

INGENIERIA MEGA, S.A.
Hipólito Yrigoyen 195, Lincoln (6070), 
Buenos Aires, Argentina
+380675312821
artur.gis@gmail.com
www.ingenieriamega.com

Ingeniería Mega S.A. – specializes in the development 
and manufacture of grain drying equipment using the 
most advanced technologies of development, design and 
production, considering the environmental care. 
The innovative design of MEGA dryers and their drying 
systems are recognized both on the national and 
international markets, which allowed the company to be 
positioned as a leader in this sector, exporting 75% of its 
products to more than 30 countries of the world. 
Since 2003 Ingeniería Mega works in the area of 
Renewable Energies, designing and manufacturing 

Пелетні та комбікормові заводи, комплектні лінії. 
Проектування, постачання, сервісне обслуговування. 
Обладнання для сушіння та гранулювання біомаси, 
твердопаливні котли, запасні частини ТМ GRANTECH.

ICK GROUP, LLC
Ukraine, 03315, Kyiv, Pr-t Peremogy. 
89-a, of. 227
+380675484282
advert@ick.ua
www.ick.ua

Pellet and mixed feed plants, complete lines. Design, 
supply, after-sales service.

IM.AG.IN SOLUTIONS, SRL
str. D. Alighieri 25 – 24040 Suisio (BG) – 
Italy
+380443611899
office@xn--bonfant-xog.eu
www.bonfanti.eu

Since 1979, the group BONFANTI has specialized in the 
production of cereal drying systems for all types of 
cereals. The Company IM.AG.IN. solutions, develops, 
manufactures and sales the cereal dryers with the 
ultimate aim of user satisfaction. Continuous research 
and development, production control, investments, has 
allowed the group to be one of the leaders in the market 
segment. Im.Ag.In Solutions Srl Bonfanti manufactures 
dryers for small farmers as well as for high-performance 
grain elevators, offering more than 30 

models, including a dryer with full heat recovery, allowing 
signifcant energy savings.
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допомогою супутників, літаків та безпілотних літальних 
апаратів, обробляємо великі обсяги інформації (Big 
Data) зі всього світу за допомогою ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕК-
ТУ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) та формуємо точні карти 
стану полів, що дозволяє визначити появу бур’янів, 
хвороб, шкідників, нестачі поживних речовин, кілько-
сті сходів тощо у прив’язці до конкретного поля.

INNOVATION AGRO 
TECHNOLOGIES, LLC
01032, Kyiv, Saksaganskogo 120, of. 17
+380678585853
office@inagrotechnologies.com
inagrotechnologies.com

Innovation Agro Technologies introduces innovative 
products for decision making in agribusiness. We quickly 
collect data from the field using satellites, aircraft and 
unmanned aerial vehicles, process large amounts of data 
(Big Data) from around the world through ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) and form 
accurate maps status fields to determine the emergence 
of weed diseases, pests, lack of nutrients, the number of 
stairs etc. in relation to a particular field.

INNOVATIVE 
REPRODUCTION 
TECHNOLOGY, LLC
«15920 Hickman Rd Ste 400, Box 439 
Clive, IA 50325»
+15076020057
ndebuse@irtintl.com
www.teamirt.com/contact

За останні десять років програмне забезпечення GFPro™ 
стало одним з провідних продуктів програмного забез-
печення для дорощування та фінішної відгодівлі (Grow/
Finish). Наша найновіша версія GFPro ™ Vision була моди-
фікована і вдосконалена, щоб дати можливість аналізу-

equipment for burning of biomass, using agricultural or 
industrial wastes, such as various types of husks, wood 
chips, logs, crop residues, cobs, straw, etc.

INGENIERIA MEGA, S.A.
Hipólito Yrigoyen 195, Lincoln (6070), 
Buenos Aires, Argentina
+380675312821
artur.gis@gmail.com
www.ingenieriamega.com

Ingeniería Mega S.A. – спеціалізується на розробці 
і виробництві зерносушильного обладнання з ви-
користанням новітніх технологій в конструюванні, 
проектуванні і виробництві, враховуючи турботу про 
навколишнє середовище. 
Інноваційна конструкція зерносушарок MEGA та їх 
системи сушки визнані як на національному, так і на 
міжнародному ринку, що дозволило позиціонувати 
компанію як лідера в цьому секторі, експортуючи 
75% своєї продукції в більш ніж 30 країн світу. 
З 2003 року Ingeniería Mega працює в галузі поновлю-
ваних джерел енергії, розробляючи і проводячи об-
ладнання для спалювання біомаси з використанням 
сільськогосподарських або промислових відходів, 
таких як, різні види лушпиння, дерев’яна стружка, 
стрижні качанів, рослинні залишки та ін.

INNOVATION AGRO 
TECHNOLOGIES, LLC
01032, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 120, оф. 17
+380678585853
office@inagrotechnologies.com
inagrotechnologies.com

Innovation Agro Technologies впроваджує інновацій-
ні продукти для прийняття управлінських рішень в 
агробізнесі. Ми оперативно збираємо дані з полів за 
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риелторских и консалтинговых услуг и специализи-
руемся на продаже жилой и коммерческой недвижи-
мости разных ценовых категорий. 
Дом-Инфо даёт возможность всем нашим клиентам 
купить недвижимость Северного Кипра напрямую и 
без подводных камней.

INTERNATIONAL REAL 
ESTATE CONSTRUCTION, 
LTD
Ukraine, 4 Vatslava Havela boulevard, 
Kyiv
+380673721790
irina@dom-info.eu
www.dom-info.eu

Dom-Info is an international investment and consulting 
group providing a full range of services concerning business 
development and investment in real estate of Northern 
Cyprus. We offer a full range of realtor and consulting 
services and have specialization in selling residential and 
commercial real estate of different price categories. 
Dom-Info gives all our clients opportunity to buy property 
in Northern Cyprus directly and without pitfalls.

IT-AGRO, LLC
Ukraine, 22800, Vinnitsa region, 
m. Nemiriv, vul. Soborna 171
+380971112688
itagro2015@gmail.com
www.it-agro.net

Vigotovlennya agrokompleks_v (self-nesting obprisku-
vachіv that rozkidachі) ROSA, on the poslug after the 
introduction of the rydky that siforous dzhobriv.

вати великі обсяги інформації, допомагаючи максимізу-
вати прибутковість вашого виробництва. Ультрасучасне 
рішення від Innovative Reproduction Technology, LLC – це 
простота, ефективність та практичне поєднання бізнес 
інформації, створене для того, щоби Ви, виробник свини-
ни, ефективно керували своїм бізнесом.

INNOVATIVE 
REPRODUCTION 
TECHNOLOGY, LLC
«15920 Hickman Rd Ste 400, Box 439 
Clive, IA 50325»
+15076020057
ndebuse@irtintl.com
www.teamirt.com/contact

GF Pro has been one of the leading Grow/Finish software 
programs for the last ten years. Our newest version, GF 
Pro Vision, has been modified and enhanced to give 
insight into large amounts of information, helping to 
maximize the profitability of your operation. This Next 
Generation solution from Innovative Reproduction 
Technology, LLC brings simplicity, efficiency and practical 
business management information together for you, the 
pork producer, to effectively manage your operation.

INTERNATIONAL REAL 
ESTATE CONSTRUCTION, 
LTD
Украина, бульвар Вацлава Гавела, 4, 
Киев
+380673721790
irina@dom-info.eu
www.dom-info.eu

Дом-Инфо – международная инвестиционно-консал-
тинговая группа, предоставляющая весь спектр услуг 
по развитию бизнеса и инвестициям в недвижимость 
Северного Кипра. Мы предлагаем полный комплекс 
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JINZHOU QIAOPAI 
MACHINERIES CO., LTD
No.7, Qilihe Industrial Park, Jinzhou City, 
Liaoning Province, China
+864167873535
qiaopai@qiaopai.com
www.qiaopai.com

Jinzhou Qiaopai Machineries Co., Ltd. is professional 
manufacturer of complete processing line on cereals 
and oil seeds’ pre-cleaning, dehulling and separating, 
integrating scientific research with manufacturing, 
integrating sales and service. On basis of high technology 
with proprietary IPR, Qiaopai company dedicates itself 
to promoting agricultural industrialization and the 
automotion of agro-machineries in China. The products 
of Qiaopai company mainly consists of following 
complete processing lines, including pre-cleaning, sizing, 
elevating, dehulling, separating for sunflower seeds, 
pumpkin seeds and watermelon seeds, buckwheats, oats, 
beans, hazelnuts, almond and sesame seeds etc.

JINZHOU QIAOPAI 
MACHINERIES CO., LTD.
No.7, Qilihe Industrial Park, Jinzhou City, 
Liaoning Province, China
+864167873535
qiaopai@qiaopai.com
www.qiaopai.com

Компанія Jinzhou Qiaopai Machineries Co., Ltd. є профе-
сійним виробником комплексних ліній з переробки 
насіння зернових та олійних культур, які включають 
попереднє очищення, лущення і сепарування. Ми 
займаємося науковими дослідженнями, виробни-
цтвом, продажем та обслуговуванням. На основі 
високих запатентованих технологій компанія Qiaopai 
просуває індустріалізацію та автоматизацію процесу 
сільськогосподарського виробництва в Китаї. Продук-
ція компанії Qiaopai включає комплексні технологічні 

IT-АГРО, ТОВ
Україна, 22800, Вінницька обл., 
м. Немирів, вул. Соборна, 171
+380971112688
itagro2015@gmail.com
www.it-agro.net

Виготовлення агрокомплексів (самохідних обприску-
вачів та розкидачів) ROSA, надання послуг по внесен-
ню рідких та сипучих добрив.

JIANGSU RUIDONG 
PESTICIDE CO., LTD
No.12 Liangchang East Road, Jintan 
District, Changzhou City, Jiangsu 
Province, China
+8651982302372
Ruidong089@126.com
www.ruidong.com.cn

Ruidong is the most professional and strongest 
manufacture of agrochemicals in the South of Jiangsu. 
We can do WDG/WP/DF/EC/SC. 
We can supply Flumetsulam, Florsulam, Triflusulfuron-
methyl, Rimsulfuron, Nicosulfuron, Thifensulfuron, 
Metsulfuron-methyl, Tribenuron-methyl.and their 
mixture.
Ruidong це один з найбільш професійних та сильних 
виробників агрохімії у провінції Янгсу. Ми можемо 
виробляти WDG/WP/DF/EC/SC. 
Ми можемо постачати Флуматсулам, Флорсулам, 
Тріфусулфурон-метіл, Рімсулфурон, Нікосулфурон, Ті-
фенсулфурон, Метсулфурон-метіл, Трібенурон-метіл 
та їх суміші.
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Company KABAT TYRE Sp z o.o. sp j. was founded in 1983 
and has been producing rubber products for 36 years. 
Our main products are tires for agricultural machinery. In 
addition, we offer a wide range of rubber inner tubes for 
agricultural and industrial equipment, car cameras and 
other cameras, flaps and other rubber products.

KABAT TYRE SP Z OO S
Poland, 64-840 Budzyn city, 
6 Gumowa st.
+48605624586
alfred.manko@kabat.pl
www.kabat.pl

Компания KABAT TYRE Sp z o.o. sp j.была основана в 
1983 г. и уже 36 лет занимается производством ре-
зиновый изделий. Нашими основными продуктами 
являются шины для сельскохозяйственной техники. 
Кроме того мы предлагаем широкий спектр рези-
новых камер для сельскохозяйственной и строитель-
ной техники, автомобильные камеры и другие, обод-
ные ленты и другие резиновые изделия.

KAIFENG SHENWEI RUBBER 
CO.., LTD
Weishi Rubber Industrial Park, Kaifeng 
City, Henan Province, China
+8637155611608
anne01@cnrubberbelt.com
www.shenweibelt.com

Shenwei is a leading manufacturer of high-quality and 
heavy-duty v-belts for the agricultural and industrial 
drives. The belt mainly fit for Claas, John Deere, New 
Holland etc many famous harvesters and tractors, main 
models such as A B C D SPA SPB SPC HB HC HM HI HL 
HO, kevlar cord and good materials, which promise the 
potential of long service life and high efficiency.

лінії для попередньої очистки, калібрування, підйо-
ма, лущення, сепарації насіння соняшника, гарбуза, 
кавуна, гречки, вівса, бобових, фундука, мигдаля, 
насіння кунжуту та інш.

JUPOJOS TECHNIKA, UAB
Sodo str. 35B, Šiauliai, Lithuania
+37041545362
info@jupojostechnika.eu
www.jupojostechnika.eu

«Jupojos technika» – official YUASA distributor in CIS 
countries. We offer trusted and high-quality YUASA 
battery products for use in a diverse range of agricultural, 
automotive, motorcycle, industrial and standby power 
applications.

JUPOJOS TECHNIKA, UAB
Sodo str. 35B, Šiauliai, Lithuania
+37041545362
info@jupojostechnika.eu
www.jupojostechnika.eu

«Jupojos technika» – офіційний дистриб’ютор YUASA в 
країнах СНД. Ми пропонуємо надійні та високоякісні 
акумуляторні продукти YUASA для використання в 
різноманітних галузях, сільськогосподарських, авто-
мобільних, мотоциклетних, промислових та резерв-
них системах енергоспоживання.

KABAT TYRE SP Z OO
Poland, 64-840 Budzyn city, 
6 Gumowa st.
+48605624586
alfred.manko@kabat.pl
www.kabat.pl
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KAMEX 
(KRASYLIVAGROMASH), LLC
Ukraine 31000 Khmelnytsky region, 
m. Krasiliv str. Central, 16
+380979063925
zaq162@ukr.net
www.krasylivagromash.com.ua

Krasilivigromash LLC was established in 2006 and is a 
follower of traditions and the successor of all the best 
that was in PJSC Krasilovsky Machine-Building Plant  – 
personnel, technologies, knowledge and experience 
acquired since 1932. 
Krasilyvigromash LLC is a modern enterprise of 
agricultural machinery with a powerful production 
potential and engineering and technical center. 
The main goal of the plant team is to make every effort to 
meet the needs of the consumers of our products, to respond 
quickly to all changes and needs of the agrarian market.

KOBLEVO, PJSC
Ukraine, 57453, Mykolaiv region, 
Berezansky area, v. Vynogradne, 
Vynogradna st., 2a
+380515396187
zavod.koblevo@bayaderagroup.com
www.koblevo.ua

Production of all kinds of wines, ordinary brandies of the 
TM Koblevo; primary and secondary winemaking, more 
than 30 wine positions.

KORMIL, ТОВ
Україна, 81151, Львівська обл., 
Пустомитівський р-н. с. Давидів, 
вул. Львівська 2а.
+380501010103
market@agrolife.in.ua
www.kormil.com.ua/

KAIFENG SHENWEI RUBBER 
CO., LTD.
Weishi Rubber Industrial Park, Kaifeng 
City, Henan Province, China
+8637155611608
anne01@cnrubberbelt.com
www.shenweibelt.com

Shenwei – провідний виробник високоякісних 
клинових ременів підвищеної міцності для сіль-
ськогосподарських та промислових приводів. 
Ремені загалом підходять для Claas, John Deere, 
New Holland тощо та багатьох відомих моделей 
тракторів та комбайнів, основні моделі A B C D SPA 
SPB SPC HB HC HM HI HL HO тощо, кевларові шнури 
та якісні матеріали забезпечують довготривалу та 
високоефективну роботу.

KAMEX 
(KRASYLIVAGROMASH), ТОВ
31000 Хмельницька область 
м. Красилів вул. Центральна, 16
+380979063925
zaq162@ukr.net
www.krasylivagromash.com.ua

ООО «Красиливагромаш» создано в 2006 г. и являет-
ся последователем традиций и преемником всего 
самого лучшего, что было в ПАО «Красиловский ма-
шиностроительный завод» – персонал, технологии, 
знания и опыт, приобретенный с 1932 г. 
ООО «Красиливагромаш» – это современное пред-
приятие сельскохозяйственного машиностроения с 
мощным производственным потенциалом и инже-
нерно-техническим центром. 
Главная цель коллектива завода направить все усилия 
для наиболее полного удовлетворения потребностей 
потребителей нашей продукции, быстро реагировать 
на все изменения и потребности аграрного рынка.
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KOSEBI BROTHERS 
INTERNATIONAL, 
OLORUNOSEBI OYEWOLE 
KAZEEM
SUITE 3 ILE ITESIWAJU BUILDING OLD 
GBAGI IBADAN OYO STATE NIGERIA
+2348067912038
KOSEBIBROTHERINTERNATIONAL@
GMAIL.COM

IMPORTING AND EXPORTING OF GENERAL GOODS

KYIV COOPERATIVE 
INSTITUTE OF BUSINESS 
AND LAW, LLC
Ukraine, 03022, Kyiv, Lomonosov str., 18
+380442582029
rector@kkibp.edu.ua
www.kkibp.edu.ua

Kyiv Cooperative Institute of Business and Law is the 
assignee of Ukraine’s first institution of higher education 
system of consumer cooperatives – Ukrainian Cooperative 
Institute of M.I. Tuhan-Baranovskyi opened in January 
1920. 
Teachers and students participating in joint research 
programs in Canada, Austria, Poland, Russia, Bulgaria, 
Macedonia, Romania, the Czech Republic and other 
countries. 
In 2017 Kyiv Cooperative Institute of Business and Law 
became a member the Association of University Leaders 
for a Sustainable Future (ULSF) and as a signatory of the 
Talloires Declaration.

ТМ KORMIL – торгова марка створена компанією 
«Агролайф корми», яка є виробником преміксів, 
БМВД та готових кормів для сільськогосподарських 
тварин. ТМ KORMIL – це більше 10 років успішної ді-
яльності на аграрному ринку України.

TM KORMIL, LLC
Ukraine, 81151, Davydiv, Pustomyty 
district Lviv region, Lvivska Str., 2а
+380501010103
market@agrolife.in.ua
www.kormil.com.ua/

TM KORMIL – trademark created by «AGROLAIF KORMY». 
We are manufacturer of premixes, PVMS and prepared 
feeds for farm animals. 
Kormil – European standard products,15 years of 
successful practice on the market, using European raw 
materials, unique protein raw our own production, 
regular laboratory quality control, developed logistics 
system, wide range of products.

KOSEBI BROTHERS 
INTERNATIONAL
SUITE 3 ILE ITESIWAJU BUILDING OBA 
ADEBIMPE ROAD DRUG JUNCTION OLD 
GBAGI IBADAN
+2348067912038
KOSEBIBROTHERINTERNATIONAL@
GMAIL.COM

BUYING AND SELL AND IMPORT AND EXPORT OF 
AGRICULTURAL PRODUCT
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Lianyungang Liben is a leading pesticides company in 
China with established in 1965. Liben is ranked NO.8 of Top 
100 Chinese pesticides companies in 2018. We are serving 
global customers with our knowhow and excellent agro 
products with our integrity production line from our basic 
raw material, such as Atrazine, Ametryn, Chloryrifos, 
Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Paraquat, Glyphosate, etc. 
We are focusing a sustainable development with our 
valued customers and would like to be the most trusted 
international enterprise.

Lianyungang Liben це провідний китайський виробник 
пестицидів, компанію було засновано у 1965. Liben 
зайняла 8 місце у TОП-100 китайських виробників 
пестицидів у 2018. Ми обслуговіємо наших клієнтів 
з разіних країн світу за допомогою наших знань та 
провідних агро продуктівб ми маємо потужну про-
дуктову лінію що включає інтегровані продукти на 
базі такої сировини як Атразін, Аметрин, Хлориріфос, 
Азоксистробін, Піраклостробін, Паракват, Гліфосат 
тощо. Ми сфокусовані на сталому розвитку стосунків 
з нашими покупцями та намагаємося стати надійним 
міжнародним підприємством.

LIAONING ZELONG WATER 
CONSERVANCY INDUSTRY 
CO., LTD
Benjie Street, Liuhegou Town, Xinmin 
City, Liaoning Province, China
+862487670111
305837375@qq.com

Our company was established in April 2006 and covers 
an area of 20 thousands sqm, the registered capital is 80 
million yuan. Its factory is located in Xinmin City, Liaoning 
Province. It is a provincial-level quality service credit AAA 
enterprise and has obtained ISO09001 international 
quality system certification. 
The «Zelong» brand series of inlay patch (labyrinth) 
drip irrigation belt, PE, PP pipe, pipe fittings, plastic 

KYIV COOPERATIVE 
INSTITUTE OF BUSINESS 
AND LAW, LLC
Ukraine, 03022, Kyiv, Lomonosov str., 18
+380442582029
rector@kkibp.edu.ua
www.kkibp.edu.ua

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 
який є правонаступником першого в Україні вищого 
навчального закладу системи споживчої кооперації – 
Українського Кооперативного Інституту ім. М.І.Ту-
ган-Барановського, відкритого ще в січні 1920 року. 
Викладачі і студенти беруть участь у спільних науко-
вих програмах Канади, Австрії, Польщі, Росії, Болгарії, 
Македонії, Румунії, Чехії, та інших країн. 
У 2017 році ККІБП ввійшов в Асоціацію лідерів-універ-
ситетів в інтересах сталого майбутнього.

LACTALIS-MYKOLAIV, PJSC
Ukraine, 54018, Mykolaiv, 
Vineyard, str. 2
+380512765441
igor.furkalo@lactalis.com.ua
www.lactalis.com.ua

Production of dairy and dairy products: kefir, ryazhanka, 
sour cream, desserts, cheese.

LIANYUNGANG LIBEN CROP 
SCIENCE CO., LTD
LIANYUNGANG CHEMICAL INDUSTRIAL 
PARK, LIANYUNGANG CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA
+8651886097503
Liben@libenagro.com
www.lygpesticide.com
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Limco Logistics – компанія-лідер, що має ліцензію на 
доставку вантажів з США, видану Федеральної мор-
ської комісією США! Головний офіс транснаціональної 
транспортно-експедиторської компанії Limco Logistics 
знаходиться в Майамі (Флорида). На території Украї-
ни представництва дислокуються в Одесі і Києві. Від-
крито офіси в Санкт-Петербурзі і Москві. Незабаром 
Limco Logistics планує відкрити нові представництва, 
в першу чергу – в Китаї. Більше десяти років є на-
дійним постачальником послуг у сфері міжнародних 
перевезень вантажів.

LIMCO LOGISTICS, LLC
12550 Biscayne Bvd 606, North Miami, 
FL 33181-2541, USA
+380487405565
info@lіmcologistics.com.ua
lіmcologistics.com.ua

Limco Logistics is a US-based licensed shipping company 
licensed by the Federal Maritime Commission of the 
United States! The headquarters of the transnational 
freight forwarding company Limco Logistics is located in 
Miami, FL. Representative offices in Ukraine are located 
in Odessa and Kyiv. For more than ten years it has been 
a reliable supplier of international cargo transportation 
services.

MBJ UKRAINE, LLC
Kyiv, 01032, 33 B T. Shevchenka St.
+380977091246
klymovych.yulia@mbjukraine.com.ua

Retail trade in agricultural machinery.

film and other products produced by the company are 
in full compliance with the national «Water-saving 
Irrigation Technical Specifications» and relevant national 
standards, and won the festival. Water irrigation product 
certification, products sell well at home and abroad, and 
strive to build international markets such as Southeast 
Asia, Africa and North Korea.

LIAONING ZELONG WATER 
CONSERVANCY INDUSTRY 
CO., LTD
Benjie Street, Liuhegou Town, Xinmin 
City, Liaoning Province, China
+862487670111
305837375@qq.com

Liaoning Zelong Water Conservancy Industry Co., Ltd. була 
заснована в квітні 2006 року і її завод знаходиться в 
місті Сінмін, провінції Ляонін. Наша компанія займає 
площу в 20 тис. кв.м., а її статутний капітал складає 80 
мільйонів юанів. Підприємство пройшло міжнародну 
сертифікацію системи забезпечення якості ISO9001. 
Бренд «Zelong» пропонує стрічки для крапельного 
поливу (лабіринт), поліетиленові та поліпропіленові 
труби, фітинги, поліетиленову плівку та інші продук-
ти, які повністю відповідають національним стан-
дартам водозберігаючого поливу, а також здобули 
перемогу на фестивалі. Наша зрошувальна продукція 
пройшла відповідну сертифікацію та користується по-
питом як на вітчизняному ринку, так і за кордоном – 
Південно-Східна Азія, Африка та Північна Корея.

LIMCO LOGISTICS, LLC
Грецька площа 3/4, офіс 627, 
м. Oдесса, Україна, 65026
+380487405565
info@lіmcologistics.com.ua
lіmcologistics.com.ua
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TK ECORESURS, ТОВ
Ukraine, 51921, Dnepropetrovsk region, 
Kamenskoe, Vasilyevskaya str., 119b, 
kv. 37.
+380675640868
tk.ecoresurs@gmail.com
www.tk-ecoresurs.com.ua

Production of manure equipment and spare parts for 
livestock.

ЛНЗ ГРУП, ТОВ
Київ, Голосіївський проспект 132, 
БЦ РЕЛЕ, 11 поверх. оф. ЛНЗ
+380675156603
Khrechana@lnz.com.ua
www.lnz.com.ua/

LNZ Group (укр. ЛНЗ Груп) – український вертикаль-
но-інтегрований агропромисловий холдинг, що 
спеціалізується на торгівлі посівним матеріалом та 
засобами захисту рослин, вирощуванні зернових та 
технічних культур, тваринництві і зернотрейдерській 
діяльності. Утворений на базі Лебединського насіннє-
вого заводу.

LNZ GROUP, LLC
03150, Kyiv, Goloseevsky prospekt. 132, 
BC RELE, 11th floor, LNZ office.
+380675156603
Khrechana@lnz.com.ua
www.lnz.com.ua/

LNZ Group is a Ukrainian vertically-integrated 
agroindustrial holding specializing in the trade of 
sowing materials and plant protection products, grain 
and technical crops, animal husbandry and grain trader 
activities. It was created on the basis of Lebedynsky seed 
plant.

MBJ UKRAINE, LLC
Kyiv, 01032, 33 B T. Shevchenka St.
+380977091246
klymovych.yulia@mbjukraine.com.ua

Роздрібна торгівля с/г технікою.

LIVISTO, ПК
Іспанія, Барселона, 08290, Ceрданйола 
дел Валес, Aвда. Університат 
Аутонома 29
+34934706270
info@livisti.com
livisto.com

Виробництво ветеринарних препаратів

LIVISTO, PC
Spaine, Barcelona 08290, Cerdanyola 
del Valles, Av. Universitat Autonoma, 29
+34934706270
info@livisti.com
livisto.com

Veterinary laboratory

TK ECORESURS, LLC
Ukraine, 51921, Dnepropetrovsk region, 
Kamenskoe, Vasilyevskaya str., 119b, 
kv. 37
+380675640868
tk.ecoresurs@gmail.com
www.tk-ecoresurs.com.ua

Production of manure equipment and spare parts for livestock.
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Компания Madejski Spółka Jawna существует на рынке 
с 1995 года. Мы поставляем гидравлические и про-
мышленный рукава, рукава для сельского хозяйства, 
фитинги, соединения, строительную и автомобиль-
ную химию. Мы являемся официальным предста-
вителем компании Eaton SEL на территории Европы, 
и других известных производителей. Производим 
комплексное снабжение производственных и тор-
говых предприятий. 

MARIAM BOLTON, 
INVENTORE MOLLITIA M
Optio deserunt nesc
+17789092289
puderyzap@mailinator.net
www.vinitirogu.com

Animi voluptatum ni

BERNARD FARRELL, 
DESERUNT QUI QUIA ES
Cumque qui molestiae
+17789092289
puderyzap@mailinator.net
www.vinitirogu.com

Accusantium commodi

МATADOR (JIANGSU) 
MACHINERY ENGINEERING 
CO, LTD
Китай, провинція Цзянсу, м. Ліян, 
Промислова зона Цянь Ма, вул. 
Західний Цяньцзінь 26.
+380680366116
granuljator@gmail.com
www.chinamatador.com

LOVOL HEAVY INDUSTRY 
CO., LTD
NO.192 Beihai S.Rd. Fangzi District, 
Weifang, Shandong, P.R. China
+865367602085
bitingwei@163.com
www.lovol.com/

MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Makuszyńskiego 28 31-752 Kraków 
Polska
+48126839608
abindas@madejski.com.pl
madejski.com.pl

The company Madejski Spółka Jawna exist since 1995. 
Our company produces and sells the following products: 
• high and low pressure hoses; high and low pressure 

hoses for the production of assembled hoses; 
• all types of ferrules and fittings made with carbon 

or stainless steel for the production of high and low 
pressure hoses; 

• machines for the production of high and low pressure 
assembled hoses; adapters and pipes made with 
carbon or stainless steel; 

• parts and accessories for high and low pressure 
hydraulics systems; industrial hoses; hydraulic oils. 

Our suppliers are reputable and well known companies 
from Poland and the whole world.

MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Makuszyńskiego 28 31-752 Kraków 
Polska
+48126839608
abindas@madejski.com.pl
madejski.com.pl
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MITSUBISHI MOTORS, ТОВ
Україна, 04070, м.Київ, вул.
Набережно-Крещатицька, причал 4, 
БЦ «Дніпро Плаза»
+380442053355
info@mmcu.com.ua
www.mitsubishi-motors.com.ua

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» – офіційний Дистриб’ютор 
автомобілів ТМ «Mitsubishi» в Україні. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМ ЕМ СІ 
УКРАЇНА» орієнтоване на постійне підвищення рівня 
задоволеності існуючих та потенційних спожива-
чів автомобілів ТМ «Mitsubishi», надає споживачам 
повний комплекс послуг з придбання автомобілів 
та післяпродажного обслуговування, а також супут-
ніх фінансових послуг. Завданнями Дистриб’ютора є 
забезпечення населення України якісним, економіч-
ним, екологічним та інноваційним продуктом, якими 
є автомобілі Mitsubishi.

MITSUBISHI MOTORS, LLC
Berth # 4, Naberezhno – 
Khreshchatytska Str., Business centre 
‘Dnipro Plaza’, Kyiv, Ukraine, 04070
+380442053355
info@mmcu.com.ua
www.mitsubishi-motors.com.ua

MMC Ukraine LLC is the official distributor of Mitsubishi 
vehicles in Ukraine. 

MMC Ukraine LLC focuses on increasing the level of 
satisfaction of existing and potential car users of TM 
Mitsubishi, providing consumers with a full range of 
services for the purchase of cars and after-sales services, 
as well as related financial services. 

The Distributor’s tasks are to provide the population of 
Ukraine with a high-quality, economical, environmental 
and innovative product that is Mitsubishi cars.

Завод MATADOR (JIANGSU) MACHINERY ENGINEERING 
CO.,LTD є високотехнологічним підприємством, яке 
спеціалізується на виробництві обладнання для виго-
товлення гранулюваних кормів, гранулюванні біото-
плива, гранулюванні біомаси та дробрива. 
Завядки нашому технологічному потенціалу ми мо-
жемо зднійснювати проектування, шефмонтаж та 
сервісне обслуговування. 
Матадор сертифікоаваний по стандартам ІСО 9001.
Кожна одиниця продукція для грануляція відповідає 
стандаратам СЕ та ГОСТ. 
В усьому світі MATADOR працює у понад 25 країнах Єв-
ропи, Близького Сходу, Африки та Азії.

МATADOR (JIANGSU) 
MACHINERY ENGINEERING 
CO., LTD
NO.26, WEST QIANJIN RD, QIANMA 
INDUSTRY ZONE, LIYANG,JIANGSU, 
CHINA.
+380680366116
granuljator@gmail.com
www.chinamatador.com

MATADOR (JIANGSU) MACHINERY ENGINEERING CO., LTD 
is a high-tech enterprise specializing in the production of 
pelletized feed production, biofuel granulation, biomass 
granulation and granulation crushing. 
For our technological potential, we can make design, 
supervision and service. 
Matador is certificated according to ISO 9001 standards. 
Each unit of production for granulation corresponds to 
standard CE and GOST. 
Worldwide MATADOR operates in more than 25 countries: 
Europe, Middle East, Africa and Asia.
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NANTONG ZHUOYUE 
ACCURATE FITTINGS CO., 
LTD
No.70-4-2, Hai’an Industrial Zone, 
Jiangsu, China
+8651388898728
cwf@sellspring.cn
www.ntjooy.com

Nantong Zhuoyue Accurate Fittings Co., Ltd is the 
governing unit of China Agricultural Machinery 
Association and the only leading manufacturer of spring 
in the association. Our company has passed ISO9001 and 
won a good reputation from customers. With the most 
advanced equipments, we can manufacture different 
kinds of springs such as compression springs, extension 
springs, torsion springs, spiral springs, wave springs, 
belleville springs, disc springs, wire form springs, etc. 
Products are widely used in agricultural equipments, 
elevator accessories, construction machinery, 
transportation accessories, etc. Agricultural machinery 
parts are of our main products, such as the baler machine 
spring tooth, hay rake machine spring tooth, harvesting 
machinery springs, rubber spring tooth, etc.

NANTONG ZHUOYUE 
ACCURATE FITTINGS CO., 
LTD
No.70-4-2, Hai’an Industrial Zone, 
Jiangsu, China
+8651388898728
cwf@sellspring.cn
www.ntjooy.com

Nantong Zhuoyue Accurate Fittings Co., Ltd є керівним 
підрозділом Китайської асоціації сільськогосподар-
ських машин і єдиним провідним виробником пру-
жин в асоціації. Наша продукція отримала високу 
оцінку і похвали у усій галузі. Наша компанія пройшла 
ISO9001 і має добру репутацію. 

MOTOROLA SOLUTIONS, 
LLC
Вул. Пимоненка, 13, будівля 8, офіс 
8A/25, м. Київ Україна, 04050
+12243743124
Kate.Dyer@motorolasolutions.com
www.motorolasolutions.com

Наші рішення використовують правоохоронні ор-
гани, пожежні служби і сили національної безпеки, 
гірничо-видобувні та енергетичні компанії та сіль-
ськогосподарські підприємства. У нас є клієнти в 
інших галузях виробничої сфери, а також у сфері 
транспортної логістики, освіти та державних послуг.
Motorola Solutions розробляє інноваційні комуніка-
ційні рішення та послуги з високим рівнем надій-
ності, які допомогають екстренним службам і комер-
ційним клієнтам забезпечувати безпеку у містах та 
покращувати якість життя населення. Наші мережеві 
пристрої, інфраструктура, програмне забезпечення 
та послуги успішно застосовуються у найрізноманіт-
ніших областях.

MOTOROLA SOLUTIONS, 
LLC
+12243743124
Kate.Dyer@motorolasolutions.com
www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions creates innovative, mission-critical 
communication solutions and services that help public 
safety and commercial customers build safer cities and 
thriving communities. Spanning devices, infrastructure, 
software, and services can find our solutions at work 
in a variety of industries including law enforcement, 
fire, emergency medical services, national government 
security, utilities, mining, agriculture, energy, 
manufacturing, hospitality, retail, transportation and 
logistics, education, and public services.
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New Direction Equipment Company Inc. Is in the vertical 
feed mixer industry, ISO 2001:2015 certified. All product is 
manufactured in Manitoba. Top three markets we sell into 
are USA, Canada and Australia, and there is a sales branch in 
Sioux Fall SD. This family-run buisness was started in 1995 
by brothers, and now includes other companies: 
• Hi-Tec Industries Inc. is a company in Portage La Prairie 

MB who does all the manufacturing of own products 
and a lot of custom work with one example MCI in 
Winnipeg. It employs 160 people. 

• Hi-Tec Industries LLC in Tulsa Oklahoma is in the oil and 
gas industries. Certified to the ASME code, Pressure 
vessels and CWB (to the Canadian Welding Bareau). It 
employs 35 people.

NINGBO COMBINE 
MACHINERY CO., LTD
No.598 Jiangnan Road, 315040, Ningbo, 
Zhejiang Province, China
+8657487053675
combine@combineparts.cn
www.combineparts.cn

COMBINE has exported wearing parts for large and 
medium-sized agri machinery since 2001. COMBINE is an 
engineering company, rather than a supplier. All our work 
begins from our engineers, identifying various needs, 
design optimization, quality control during the production 
and before shipment, to ensure only excellent products 
to our clients. COMBINE guarantees 100% quality and 
offers 100% refund or free replacement, though rare. We 
have over 5000 wearing parts, averagely 20 new items 
developed each month. All our clients benefit greatly from 
Combine’s Customization Service. COMBINE product range: 
wearing parts for combine harvesters, for precise planters, 
for tillage, for rice trans-planters, for balers, for cultivators, 
agricultural bearings and chains, transmission parts.

На найсучаснішому обладнанні ми можемо виробляти 
різні види пружин, таких як пружини стиснення, розши-
рення, кручення, спіральні пружини, пружини хвиль, 
диска, пружини форми дроту і т.д. Продукція широко 
використовується в с/х обладнанні, елеваторних при-
ладдях, будівельній техніці, транспортних аксесуарах 
і т.д. Деталі та вузли с/х техніки є основними нашими 
продуктами, наприклад, пружинні зубці прес-підбира-
ча, пружинні зубці машин для збирання сіна, пружини 
для збиральної техніки, гумові ресори і т.д.

NEW DIRECTION 
EQUIPMENT COMPANY, INC
Box 1127, 1000 6th Ave N.E. Portage 
La Prairie, MB R1N 3C5 Canada
+12042394270
john@hitecindustries.ca

New Direction Equipment Company Inc. Is in the vertical 
feed mixer industry, ISO 2001:2015 certified. All product is 
manufactured in Manitoba. Top three markets we sell into 
are USA, Canada and Australia, and there is a sales branch in 
Sioux Fall SD. This family-run buisness was started in 1995 
by brothers, and now includes other companies: 
• Hi-Tec Industries Inc. is a company in Portage La Prairie 

MB who does all the manufacturing of own products 
and a lot of custom work with one example MCI in 
Winnipeg. It employs 160 people. 

• Hi-Tec Industries LLC in Tulsa Oklahoma is in the oil and 
gas industries. Certified to the ASME code, Pressure 
vessels and CWB (to the Canadian Welding Bareau). It 
employs 35 people.

NEW DIRECTION EQUIP-
MENT COMPANY, INC
Box 1127, 1000 6th Ave N.E. Portage 
La Prairie, MB R1N 3C5 Canada
+12042394270
john@hitecindustries.ca
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Flutriafol, Glyphosate, Imidacloprid, Lambda Cyhalothrin, 
Mesotrione, Nicosulfuron, Pendimethalin, Prochloraz, 
Prometrin, Propiconazole, Propisochlor, Quizalofop-
p-ethyl, S-Metolachlor, Tebuconazole, Terbuthylazine, 
Thiophanate Methyl, Triadimefon, Thidiazuron.
Ми спеціалізуємося на постачанні агрохімікатів, 
включаючи гербіциди, інсектициди, фунгіциди, як 
TC так і діючи речовини. Наші продукти-бестселери 
це: 2,4-D, Ацетаміприд, Бентазон, Хлорпірифос-етіл, 
Клодінафоп-пропаргіл, Кломазон, Ципроконазол, 
Циперметрін, Дікамба, Діурон, Епоксіназол, Фе-
ноксапроп-P-етіл, Флутріафол, Гліфосат, Імідахло-
рид, Ламбда Цихалотрін, Мезотріон, Нікосулфурон, 
Пендіметалін, Прохлораз, Прометрін, Пропіконазол, 
Пропісохлор, Кізалофор-п-етіл, С-Метолахлор, Тебу-
коназол, Тербутілазін, Тіофанат Метіл, Тріадімефон, 
Тідіазурон

NINGBO GREENLY 
MACHINERY CO., LTD
NO.188 HONGDA ROAD, JIANGBEI 
DISTRICT, NINGBO CHINA 315033
+8657487513712
sales@green-agparts.com
www.greenlyagparts.com/

Ning Bo Greenly Machinery Provides top Quality products 
including bearings, flange, grease seals, Chains, hubs, 
double disc openers, grain drills, Disc spools, scrapers, 
planter closing/gauge wheels, replacement parts for 
John Deere and many more. Our product quality is second 
to none, but what truly sets us apart are the service and 
convenience we offer our customers.

NINGBO COMBINE 
MACHINERY CO., LTD
No.598 Jiangnan Road, 315040, Ningbo, 
Zhejiang Province, China
+8657487053675
combine@combineparts.cn
www.combineparts.cn

COMBINE займається експортом зношуваних деталей 
для с/г техніки з 2001 року. 
COMBINE – це проектно-конструкторська компанія. 
Вся наша робота починається з наших інженерів, які 
виявляють різні потреби споживачів, оптимізують 
дизайну контролюють якість під час виробництва і 
перед відвантаженням, щоб забезпечити високоякіс-
ну продукцію для наших клієнтів. 
COMBINE гарантує 100% якість і пропонує 100% по-
вернення грошей та безкоштовну заміну. 
Ми маємо понад 5000 запчастин, і щомісяця розро-
бляється близько 20 нових. Всі наші клієнти отри-
мують значну вигоду, користуючись виготовленням 
деталей на замовлення. Асортимент COMBINE: зап-
частини для комбайнів, точних сівалок, для підготов-
ки ґрунту, для пакувальних пресів та культиваторів, 
с/г підшипники та ланцюги, деталі трансмісії.

NINGBO GENERIC 
CHEMICAL CO., LTD
9F, Jiaochen Building, South Xinghai 
Road, Ningbo, Zhejiang, China
+8657487509635
larrysu@generic-chem.com
www.generic-chem.com

We are specializing to supply Agrochemical including 
Herbicides, Insecticides, Fungicides, both TC and 
formulation. The best seller products are 2,4-D, 
Acetamiprid, Bentazone, Chlorpyrifos-ethyl, Clodinafop-
propargyl, Clomazone, Cyproconazole, Cypermethrin, 
Dicamba, Diuron, Epoxiconazole, Fenoxaprop-P-ethyl, 
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NINGBO LICHENG 
AGRICULTURAL SPRAY 
TECHNOLOGY CO., LTD
No.200 Jinsheng Road(2), Mould City of 
Yuyao, Zhengjiang, China
+8657462651517
lichengmuju@163.com
lcnypw.en.alibaba.com

Ningbo Licheng Agricultural Spray Technology Co., Ltd 
знаходиться в Юяо, Чжецзян, Китай, королівстві плас-
тику та форм. Сюди зручно дістатися з Нінбо і Шанхаю. 
Нашому заводу вже майже 10 років і зараз ми ліди-
руємо у сфері сільськогосподарського зрошення. Ми 
розробили декілька форм для розбризкувачів такі як 
розпилювачі, форсунки, фільтри, трубчасті фільтри, 
контролери, система кількісного контролю розпилен-
ня тощо. З плином часу, наш бренд «LICHENG» набуває 
все більшої популярності і користується попитом се-
ред наших клієнтів. Будемо раді вас бачити!

OREHOVSELMASH, ООО
Украина,70500, Запорожская обл., 
г. Орехов, ул. Привокзальная, 2 Ж
+380614145669
office@orehovselmash.com
www.orehovselmash.com

Производство сельхозтехники позволило выйти 
агропромышленному комплексу на новый уровень. 
Инновационные разработки в данной отрасли помо-
гают фермерам вести сельское хозяйство в больших 
и малых масштабах, значительно упрощая их труд. 
Ассортимент сельхозтехники в нашей компании Оре-
ховсельмаш настолько обширен, что каждый фермер 
сможет подобрать у нас необходимое оборудование и 
купить сельхозтехнику в Украине по доступным ценам. 
Мы предлагаем широкий выбор: 
• зернометатели; 
• культиваторы; 

NINGBO GREENLY 
MACHINERY CO., LTD
NO.188 HONGDA ROAD,JIANGBEI 
DISTRICT, NINGBO CHINA 315033
+8657487513712
sales@green-agparts.com
www.greenlyagparts.com

Ning Bo Greenly Machinery Provides top Quality products 
including bearings, flange, grease seals, Chains, hubs, 
double disc openers, grain drills, Disc spools, scrapers, 
planter closing/gauge wheels, replacement parts for 
John Deere and many more. Our product quality is second 
to none, but what truly sets us apart are the service and 
convenience we offer our customers.

NINGBO LICHENG 
AGRICULTURAL SPRAY 
TECHNOLOGY CO., LTD
No.200 Jinsheng Road(2), Mould City 
of Yuyao, Zhengjiang, China
+8657462651517
lichengmuju@163.com
lcnypw.en.alibaba.com

Ningbo Licheng Agricultural Spray Technology Co., Ltd 
is located in Yuyao, Zhejiang, China, which is famous for 
plastic kingdom and mould city. It’s convenient to Ningbo 
and Shanghai. We are based on our mould factory for 
nearly 10 years, and now we are major in agricultural 
spray fields. We have designed several moulds for 
spray machine, such as sprayer, nozzle, filter, pipe filter, 
controller, quantitative spraying control system and so 
on. And as time goes on, our brand «LICHENG» is more 
and more popular, and we have got a lot of recognition 
from our customers. We welcome your visiting!



174

робників органічних добрив та засобів захисту і має 
важливих для органічного бізнесу партнерів, ство-
рена з метою формування та розвитку органічного 
ринку України та світу.

ORGANICHELPER, ФОП
44561, Україна, Волинська область, 
с. Рудка Червинска, вул. Польова, 9
+380676733639
helperorganic@gmail.com
www.organic-helper.com/

Мобільний додаток для осіб, які займаються природ-
ним землеробством і прагнуть розвиватися в цьому 
напрямі. Новий підхід до вирощування культурних 
рослин полягає у відмові від застосування генно мо-
дифікованого насіння, пестицидів, гербіцидів і хіміч-
них добрив, які призводять до накопичення токсинів і 
канцерогенних сполук у ґрунті, врожаї та, зрештою, в 
організмі людини. 
У природному землеробстві замість копання й оранки 
ґрунту оптимальним видом обробки є поверхневе роз-
пушування, що не призводить до ущільнення ґрунту й 
руйнування його структури. Для підживлення рослин та 
захисту їх від шкідників і хвороб застосовують органічні 
добрива й біопрепарати. Щоб урахувати перелічені чин-
ники, потрібен додаток для агронома на смартфон.

ORGANICHELPER, IE
44561, Ukraine, Volyn region, village 
Rudka Chervinska, vul. Polova, 9
+380676733639
helperorganic@gmail.com
www.organic-helper.com/

a mobile application for people engaged in natural 
agriculture and want to develop in this direction.A new 
approach to the cultivation of cultivated plants is the 
refusal to use genetically modified seeds, pesticides, 

• сеялки; 
• навесное оборудование; 
• очистители вороха; 
• прицепы; 
• каток измельчитель и др.

OREHOVSELMASH, ООО
Ukraine, 70500, Zaporozhye region, 
Orekhov, st. Railway Station, 2 G.
+380614145669
office@orehovselmash.com
www.orehovselmash.com/

The production of agricultural machinery allowed the 
agro-industrial complex to reach a new level. Innovative 
developments in this industry help farmers to conduct 
agriculture on a large and small scale, greatly simplifying 
their work. The range of agricultural equipment in our 
company Orekhovselmash is so extensive that every 
farmer will be able to pick up the necessary equipment 
from us and buy agricultural equipment in Ukraine at 
affordable prices. 
We offer a wide selection: 
• grain throwers; 
• cultivators; 
• seed drills; 
• attachments; 
• heap cleaners; 
• trailers; 
• skating rink chopper, etc.

ORGANIC UKRAINE, NGO
Predslavinsky
+380672478564
ob@organicukraine.org.ua
organicukraine.org.ua

Спілка «Органічна Україна» об’єднує виключно серти-
фікованих операторів органічного виробництва, ви-
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Palazoglu – це найбільший виробник причепів в Ту-
реччині з 1954 року. Досвід, здобутий за півстоліття, 
приніс нам якість, а якість принесла нам успіх. Ми 
маємо мережу з понад 150 вітчизняних дилерів та 
експортуємо продукцію у 4 країни. Наш об’єм вироб-
ництва складає 4000 одиниць на рік. 
Асортимент нашої продукції включає одноосьові при-
чепи, двоосьові причепи, тандемні причепи, триосьо-
ві причепи та причепи зі строєною віссю. 
Цистерни, причепи для розкидання гною, причепи 
для тюків і багато різних типів причепів доповнюють 
асортимент нашої продукції. Вантажопідйомність на-
шої продукції складає від 1 до 30 тонн.

PERVOMAISKIJ MILK 
FACTORY, PJSC
Ukraine, 55204, Mykolaiv region, 
Pervomaisk, Truda avenue, 12
+380516150130
pmkk@formula-smaku.com
www.pmkk.com.ua

Manufacture of milk preserves of whole milk products: 
hard and soft cheeses, cheese products, condensed milk, 
cream of the highest grade, as well as milk.

PERVOMAISKIJ MILK 
FACTORY, PJSC
Ukraine, 55204, Mykolaiv region, 
Pervomaisk, Truda avenue, 12
+380516150130
pmkk@formula-smaku.com
www.pmkk.com.ua

Manufacture of milk preserves of whole milk products: 
hard and soft cheeses, cheese products, condensed milk, 
cream of the highest grade, as well as milk.

herbicides and chemical fertilizers, which lead to the 
accumulation of toxins and carcinogenic compounds 
in the soil, crops and, ultimately, in the human body. In 
natural agriculture, instead of digging and plowing the 
soil, the optimum treatment is surface loosening, which 
does not result in the consolidation of the soil and its 
destruction structures.To feed plants and protect them 
from pests and diseases are used organic fertilizers and 
biopreparations.

PALAZOGLU TARIM 
ALETLERI SAN. VE TIC. STI.
Yeni Kandıra Yolu 11. Km Izmit,  
Kocaeli – Turkey
+902623616082
info@palazoglu.com
www.palazoglu.com

Palazoglu is the biggest farm trailer producer in Turkey 
since 1954. This half century experience provided quality 
and that quality provided success. We serve more than 
150 domestic dealer network and export to 4 continent 
with our 4.000 pcs production capacity per year. 
Single axle, double axle, tandem axle, three axles, tridem 
axle trailers are in our product range. 
Tanks, manure spreader trailers, bale trailers and many 
different type of trailers make our product range wider. 
Our products carrying capacity is between 1 ton and 30 
tons.

PALAZOGLU TARIM 
ALETLERI SAN. VE TIC. STI, 
LTD
Yeni Kandıra Yolu 11. Km Izmit,  
Kocaeli – Turkey
+902623616082
info@palazoglu.com
www.palazoglu.com
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Компанія розробляє стінові панелі, перегородки та 
панелі із переробленого пластику. Ми виробляємо усі 
інноваційні рішення з пластику відповідно до прин-
ципу Cradle-to-cradle. Основним брендом компанії у 
галузі сільського господарства є Combioard – стійкі до 
стирання, ударів та дії хімікатів пластикові панелі, що 
використовуються у якості перегородок та стін на тва-
ринницьких фермах, а також для зведення будівель 
та споруд іншого призначення.

PROINVEST GROUP, LLC
1st. Gradinitei, RO – 705200,  
Pascani (Iasi County)
+40232760050
office@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro

Proinvest Group is a multiproduct company, with multiple 
manufacturing facilities, specialized in steel processing, 
from simple components for construction up to tooling 
and precision mechanical components. 
With nearly 500 dedicated employees, Proinvest Group 
specializes in steel processing since 2000. 
The company develops, manufactures and markets 
semifinished steel products, steel components and 
systems for construction, engineering and industry, the 
construction steel solutions having the largest share in 
production and sales. 
Current production and sales program covers a very 
extensive range of steel products, grouped by applications 
and organized into several divisions: Building Materials, 
Building Systems, Infrastructure, Storage

ПРОIНВЕСТ ГРУП, ТОВ
Румунія, 705200, Ясский повіт, 
м. Пашкань, вул. Грэдiнiцей 1
+40232760050
office@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro

PIG TEC COMPANI, LLC
Україна. м. Біла Церква, 
вул. Фастівська 23, корпус 1
+380975190018
zagrebelnaya_k@ukr.net
www.pigtec.com

Обладнання. Тваринництво. Ветеринарія. Зоотехнія.

PKP-UKRAINE TRADING, LLC
Ukraine, 33003, Rivne, Gagarina str., 39
+380800500063
info@pkpua.com
www.pkpua.com

PROFEXTRU 
INTERNATIONAL, B.V.
Bruchterweg 88, NL-7772 BJ. 
Hardenberg
+380675071202
m.toman@profextru.nl
www.profextru.com

Profextru develops plastic dam walls, seepage screens, 
wall systems and panels from recycled plastic. We 
manufacture all of our innovative plastic solutions 
according to the cradle-to-cradle principle. Main Brand 
for Agriculture is Combiboard – High-quality plastic 
panels that can be used as pen dividers or partition 
walls in the agricultural sector as well as numerous other 
applications in other industrial sectors.

PROFEXTRU 
INTERNATIONAL, B.V.
Bruchterweg 88, NL-7772 BJ. 
Hardenberg
+380675071202
m.toman@profextru.nl
www.profextru.com
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• Бренд № 1 в галузі виробництва ланцюгів в Китаї. 
• Завод займає територію понад 180000 кв.м. та на-

лічує 1300 працівників. 
Компанія пройшла сертифікацію системи забезпечен-
ня якості ISO9001 & TS16949.

QINGDAO SEAWIN BIOTECH 
GROUP CO., LTD
No.127 Huizhiqiao Road, High-tech 
Industrial Development Zone, Qingdao, 
Shandong, China, 266114
+8653268012872
lex.tang@coub.cn
www.seawin-bio.com

Qingdao Seawin Biotech Group has been majoring in 
seaweed fertilizers from 2000. We have 3 production 
bases for more than 35 series products including seaweed 
extract, seaweed functional fertilizers, seaweed water 
soluble NPK fertilizers, and fertilizer raw materials. With 
the best machinery and professional high tech from China 
Ocean University. We have been shipping to more than 
50 countries and branch company in USA and Australia. 
We sincerely hope to start cooperation with all possible 
customers.

QINGDAO SEAWIN BIOTECH 
GROUP CO., LTD
No.127 Huizhiqiao Road, High-tech 
Industrial Development Zone, Qingdao, 
Shandong, China, 266114
+8653268012872
lex.tang@coub.cn
www.seawin-bio.com

Qingdao Seawin Biotech Group с 2000 года специализи-
руется на производстве удобрений на основе морских 
водорослей. На сегодняшний день мы имеем 3 мощ-
ные производственные базы с более 35 категорий 

Проiнвест Груп – багатопрофільна компанія з декіль-
кома виробничими потужностями, що спеціалізу-
ються на обробці стали, від простих компонентів для 
будівництва до оснащення і точних точної механіки. 
Проiнвест Груп, в якій працює близько 500 чоловік, 
спеціалізується на обробці стали з 2000 року. 
Компанія розробляє, виробляє і продає напівфабри-
кати зі сталі, сталеві компоненти і системи для будів-
ництва, машинобудування та промисловості, а також 
рішення для будівельної сталі, що мають найбільшу 
частку у виробництві і продажах.

QINGDAO CHOHO 
INDUSTRIAL CO, LTD
No.112, Hongkong Road, Pingdu City, 
Qingdao 266705, China
+8653283305910
lawrence.lan@chohogroup.com
www.chohogroup.com

Chain manufacturer since 1987: 
• Standard ANSI & BS roller chains / Agricultural chains 
• No.1 brand in Chinese agricultural chains industry 
• More than 180000 square meters workshop and 1300 

workers 
• Passed ISO9001 & TS16949 quality system certification

QINGDAO CHOHO 
INDUSTRIAL CO., LTD
No.112, Hongkong Road, Pingdu City, 
Qingdao 266705, China
+8653283305910
lawrence.lan@chohogroup.com
www.chohogroup.com

QINGDAO CHOHO INDUSTRIAL CO.,LTD – компанія, що 
виготовляє ланцюги з 1987 року: 
• Роликові ланцюги / Сільськогосподарські ланцюги 

за стандартом ANSI & BS. 
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• Найбільший вибір сільськогосподарської та буді-
вельної техніки 

• Надзвичайно конкурентоспроможні ціни 
• Технічна та GPS допомога центра підтримки RDO 

Equipment Service
• Декілька міжнародних дилерських центрів для 

підтримки клієнтів 
• 20-річний досвід експорту по всьому світу 
• Професійні експортні послуги

RDO, LLC
+17015510298
international@rdoequipment.com
www.rdoequipment.com/international
• Largest selection of agricultural and construction 

equipment 
• Extremely competitive prices 
• Technical and GPS assistance by the RDO Equipment 

Service Support Center 
• Multiple international dealerships to support you 
• 20 years of experience exporting all over the world 
• Professional export services

RED E, LLC
220 21st St NW, PO Box 704, West Fargo, 
ND 58078 USA
+17012051485
matt.faul@gorede.com
www.gorede.com/

Red E Engineering – це успішна американська компа-
нія що пропонує інженерні рішення та спеціалізуєть-
ся на післяпродажному обслуговувані техніки John 
Deere і Case Air Seeders. Наша продукція допомагає 
фермерам витрачати менше часу та грошей на тех-
нічне обслуговування техніки та обладнання. Ферми 
заощаджують гроші, отримуючи механічні та техно-
логічні оновлення на своєму обладнанні, тому їм не 
потрібно купувати нове обладнання, яке після де-

продуктов, включая экстракт из морских водорослей, 
функциональные удобрения из морских водорослей, 
водорастворимые NPK удобрения из морских водо-
рослей, а также сырье для удобрений. Мы исполь-
зуем только лучшее профессиональное, высокотех-
нологичное оборудование от China Ocean University. 
Мы осуществляем доставку в более чем 50 стран и в 
филиалы в США и Австралии. Также мы искренне на-
деемся начать сотрудничество со всеми возможными 
клиентами.

RADVILISKIS MACHINE 
FACTORY, JSC
Lithuania, LT-82151 Radviliskis, Vytauto 
str. 3
+37061486858
marketru@factory.lt
www.factory.lt/en/production/pellet-
presses

JSC «Radviliskis Machine Factory» was established in 
1949. It is the only factory in Baltic states which designs 
and produces equipment for pellets production. The 
factory also manufactures agricultural equipment and 
processes a variety of metalwork operations. 
Our products include: straw shredding and pellet 
producing equipment sets SSGL-1, pellet press OGM-
1,5A, combines for picking berries USK-1 «JOVARAS», 
seed treating equipment SBI-1, grain mills, fertilizer 
spreaders, mowers and other. 
The factory is capable of carrying out various types of 
metal processing. 
Our priority – high quality products and services. Products 
are certified and meet the EU requirements.

RDO, LLC
+17015510298
international@rdoequipment.com
www.rdoequipment.com/international
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Производство высококачественных запасных частей 
для сельхозтехники. Компания специализируется на 
производстве режущего аппарата.

RIZHAO WUZHENG 
INTERNATIONAL TRADING 
CO.
North economic development zone, 
Rizhao City,Shandong Province,China
+866335321166
jssqkls@163.com

Began in 1961, Shandong Wuzheng Group Co. Ltd  is an 
established automotive and agricultural industry leader 
in China with annual world-wide sales of more than $2.3 
billion USD.It is one of China’s largest automotive and 
agricultural operations designing, building and selling 
agricultural equipment, light-to-medium duty trucks and 
three-wheel farm vehicles in China The Wuzheng Group is 
made up of three companies:TS tractors – tractorsWAW – 
light-to-medium duty trucksWuzheng  – agriculture 
equipment and three wheel farm vehicles

SANDORA, LLC
Ukraine, 54028, Mykolaiv, 
Novozavodskaya str., 21
+380512581041
valeriy.zhukov@pepsico.com
www.pepsico.ua

Production and sale of juices, nectars, drinks in the 
packaging of Tetra Patsk from economy segment to 
premium segment.

кількох коротких років матиме такі ж проблеми. Наші 
продукти мають успіх в США і Канаді.

RED E, LLC
220 21st St NW, PO Box 704, West Fargo, 
ND 58078 USA
+17012051485
matt.faul@gorede.com
www.gorede.com/

Red E Engineering is a successful Engineering and After-
Market Parts/Service Company for John Deere and Case 
Air Seeders in the USA. Our products help farmers have 
less down time and less maintenance costs. Farms save 
money by getting mechanical and technology updates 
on their used equipment so they don’t need to buy new 
machinery that will have the same problems after a few 
short years. Our products have been very successful in 
the US and Canada and we have explored international 
markets the past 2 years.

RI.MA GROUP, SRL
32L, Stephenson str. – 20019 Settimo 
Milanese (MI) – Italy
+390233512210
kozachuk@rima-parts.com
www.rima-parts.com

The core of Ri.Ma products range are cutting components 
fitting all kinds of harvest machinery from small one axle 
motor mowers to combine and forage harvesters

RI.MA GROUP, SRL
ул. Стефенсон 32L- 20019 Сеттимо 
Минанезе (Милан) – Италия
+390233512210
kozachuk@rima-parts.com
www.rima-parts.com
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SC TUBET INTERNATIONAL, 
SRL
Sat Caşin, comuna Caşin, D.C. 126, Nr. 5 
jud. Bacău, Cod 607090, Romania
+40751559160
office@tubet.ro
www.tubet.ro

Our company, SC TUBET INTERNATIONAL SRL has the 
pleasure to offer you TUBETO, a vinyl tube used to easly 
tie up vine, fruit trees, vegetables and ornamental plants. 
It can also be used to tying irrigation hoses on wires. 
Advantages of TUBETO: 
• Easy to use thanks to good adhesion with the support 
• Firmly anchors hub tutor 
• High resistance to high temperature differences 
• Low power consumption due to elasticity 
• Price competitive due to the lifetime of up to 5 years 
• Wide range of use (viticulture, fruit, vegetable, 

household ) 
• Wire elasticity allows normal development of the 

plant, without strangling

SC TUBET INTERNATIONAL 
SRL
Sat Caşin, comuna Caşin, D.C. 126, Nr. 5 
jud. Bacău, Cod 607090, Romania
+40751559160
office@tubet.ro
www.tubet.ro

Наша компанія SC TUBET INTERNATIONAL SRL рада 
представити вам TUBETO, вінілову трубку для підв’я-
зування винограду, фруктових дерев, овочів та де-
коративних рослин. Також її можна використовувати 
для підв’язування зрошувальних шлангів. 
Переваги TUBETO: 
• Зручна у використанні завдяки надійному зче-

пленню з опорою 
• Надійно закріплює розтруби 

SANDORA, LLC
Ukraine, 54028, Mykolaiv, 
Novozavodskaya str., 21
+380512581041
valeriy.zhukov@pepsico.com
www.pepsico.ua

Production and sale of juices, nectars, drinks in the 
packaging of Tetra Patsk from economy segment to 
premium segment.

SBM-УКРАИНА, ООО
Украина, 49000, г. Днепр, 
ул. Кирова, 28а
+380676302288
kd@sbm-ukraine.com
sbm-ukraine.com

SBM-Украина производит и поставляет оборудование 
для животноводческой отрасли. 
Ассортимент продукции включает системы кормле-
ния и поения, системы отопления, охлаждения, вен-
тиляции и климат-контроля. 
SBM-Украина также специализируется на проектиро-
вании и строительстве проектов под ключ.

SBM-UKRAINE, LTD
Ukraine, 49000, Dnepr, Kirov str. 28a
+380676302288
kd@sbm-ukraine.com
sbm-ukraine.com

SBM-Ukraine manufactures and supplies equipment for 
the livestock industry. 
The product range includes feeding and watering 
systems, heating, cooling, ventilation and climate control 
systems. 
SBM-Ukraine also specializes in the design and 
construction of turnkey projects.
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+865368648566
808@joyancetech.com
www.joyancetech.com

Shandong Joyance Intelligence Technology Co., ltd – це 
професійний виробник дронів-оприскувачів в Китаї, 
має 8 років досвіду у сфері науково-дослідних роз-
робок, обсяг виробництва складає 100 одиниць сіль-
ськогосподарських дронів в місяць. 
Наша продукція пройшла сертифікацію CE, FCC, RoHS, 
ISO 9001 та має 12 патентів. Наша продукція характе-
ризується повною незалежністю, високою адаптив-
ністю, простотою в експлуатації та користуванні, вона 
експортується в Латинську Америку, Європу, Близь-
кий Схід, Південно-Східну Азію, Африку, Австралію, 
Нову Зеландію, близько 50 країн і регіонів, допомагає 
фермерам заощаджувати воду та робочу силу, а та-
кож значно підвищувати ефективність поливу. 
Joyance пропонує професійні дрони-оприскувачі для 
задоволення потреб фермерів!

SHANDONG QILU KING-
PHAR PHARMACEUTICAL 
CO., LTD
No.21 Qinglong Road, Pingyin, Jinan, 
China
+8653183125808
qilupy@qilu-pharma.com
www.qilupharma.com

SHANDONG QILU KING-PHAR boasts Asia’s largest 
fermentation capacity, world-class production 
technology and competitive core competencies. It has 
successfully passed the US FDA, EDQM and APVMA 
certification. It has a range of anti-coccidiosis products 
such as monensin,salinomycin and maduramycin premix. 
Also has another API such us Ivermectin, Apramycin 
sulfate, Neomycin sulfate, Spectinomycin.

• Стійка до перепадів температур 
• Низьке енергоспоживання за рахунок еластичності 
• Конкурентна ціна за рахунок строку служби до 5 

років 
• Безліч варіантів застосування (вирощування вино-

граду, фруктів, овочів, застосування у побуті) 
• Завдяки своїй еластичності, трубка не перетискає 

рослину та не заважає її розвитку.

SHANDONG JOYANCE 
INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY CO., LTD
3/F, 3/Bldg, 13426 Yuqing Str, Weifang, 
Shandong 261061, China
+865368648566
808@joyancetech.com
www.joyancetech.com

Shandong Joyance Intelligence Technology Co., ltd is a 
professional sprayer drone manufacturer in China, has 8 
years experience on R&D, with a production capacity of 
100 units of agriculture drones per month. 
Our products have get CE, FCC, RoHS, ISO 9001 
certifications and 12 patents.With characteristics of fully 
independence, high intelligence, simple operation and 
easy to use, our products have been exported to Latin 
America, Europe, the Middle East, Southeast Asia, Africa, 
Australia, New Zealand, about 50 countries and regions, 
help farmers save water and labor cost, improve spraying 
efficiency greatly. 
Joyance provides professional sprayer drone solutions, 
satisfy farmers desire!

SHANDONG JOYANCE 
INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY CO., LTD
3/F, 3/Bldg, 13426 Yuqing Str, Weifang, 
Shandong 261061, China
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SHIJIAZHUANG TIANREN 
AGRICULTURAL 
MACHINERY EQUIPMENT 
CO., LTD
No.288, Shi Fu East Road, Gaocheng 
District, Shijiazhuang City, Hebei 
Province, China
+8631186592588
cornheader@zgtrnj.com
www.tianrenharvester.com

Shijiazhuang Tianren Agricultural Machinery Equipment 
Co., LTD. is a modern company integrated R&D, 
manufacture, sales and service of corn harvester and 
combine header. Currently, Tianren company has two 
branches factory covering 170,000 sqm area and about 
400 experienced workers. 
Focused on the R&D and manufacturing of harvesting 
equipment, Tianren has attained dozens of patents and 
passed CE and ISO 9001 certification. Due to its high 
work efficiency & reliability, advanced technology & 
configuration, TR9988 series corn harvester are popular 
since launched and we grab more than 85% domestic 
header market share and export to Mexico, Ukraine, 
Philippines, Thailand, Romania, and Egypt etc.

SHIJIAZHUANG TIANREN 
AGRICULTURAL 
MACHINERY EQUIPMENT 
CO., LTD
No.288, Shi Fu East Road, Gaocheng 
District, Shijiazhuang City, Hebei 
Province, China
+8631186592588
cornheader@zgtrnj.com
www.tianrenharvester.com

Shijiazhuang Tianren Agricultural Machinery Equipment 
Co., LTD. – це сучасна компанія, яка спеціалізується 

SHANDONG QILU KING-
PHAR PHARMACEUTICAL 
CO., LTD
No.21 Qinglong Road, Pingyin, Jinan, 
China
+8653183125808
qilupy@qilu-pharma.com
www.qilupharma.com

SHANDONG QILU KING-PHAR найбільший в Азії вироб-
ник ферментативних речовин, має технологію ви-
робництва світового класу та конкурентоспроможні 
ключові компетенції. Компанія успішно пройшла 
сертифікацію US FDA, EDQM та APVMA. Вона має цілий 
ряд антикокцидіозних продуктів, таких як суміші мо-
нензину, саліноміцину і мадураміцину. Також доступ-
ні й інші API, такі як івермектин, апраміцин сульфат, 
неоміцин сульфат, спектиноміцин.

SHANGHAI TOCHANCE 
CHEMICALS CO., LTD
Room 2212, No.1088 Xinjinqiao Road, 
Pudong,201206 Shanghai, China
+862161005170
info@tochance.com.cn
www.tochance.com.cn/

Propanil, Aclonifen, Imazamox, Imazapic, Imazethapyr, 
Imazapyr, 2,4-D, Quinmerac, Cyhalofop-butyl, Nicosulfuron, 
Mesotrione, Bupirimate, Azoxystrobin, Pyraclostrobin, 
Isobavachalcone, Chlorfenvinphos, Tetrachlorvinphos, 
Fluazuron, Fipronil, Teflubenzuron, Emamectin benzoate, 
Abamectin, Chinomethionate, Metaldehyde etc.
Пропаніл, Аклоніфен, Імазамокс, Імазапік, Імазе-
тапір, Імазапір, 2,4-D, Кінмерак, Цихалофоп-бутіл, 
Нікосулфурон, Мезотріон, Бупірімат, Азоксистробін, 
Піраклостробін, Ізобавахалкон, Хлорфенвінфос, Те-
трахловінфос, Флуазурон, Фіпроніл, Тефлубензурон, 
Емамектін бензоат, Абамектін, Хінометіонат, Метал-
дегід тощо.
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AGRO-SIMO-MASHBUD, SIC 
65005, UKRAINE, 46 BUGAYOVSKAYA 
STR., CITY OF ODESSA
+380487407047
agro@simo.com.ua
www.simo.com.ua

Вид деятельности: разработка, производство и внед-
рение новых технологий и оборудования для зерно-
перерабатывающих предприятий. 
Продукция: проектирование, изготовление комплек-
та оборудования, монтаж или шефмонтаж, пускона-
ладочные работы и обучение рабочего персонала для 
зерноперерабатывающих предприятий. 
Компания предоставляет полный спектр услуг в 
области организации производства крупы, муки, 
хлопьев и комбикормов «под ключ» – от проведения 
обследования строительной площадки или имею-
щихся производственных площадей до сдачи готово-
го завода в эксплуатацию. 
Основным подходом НПО «Агро-Симо-Машбуд» при 
проектировании и внедрении производств является 
обеспечение максимально высоких выходов готовой 
продукции на уровне «природного» фактического 
содержания ядра при низких энергозатратах.

SILESFOR, S.R.L.
Via Pitagora, 45-35030 
 Rubano (Padova) – ITALY
+380987271677
petrochepa44@gmail.com
www.silesfor.com

Основною метою діяльності компанії Silesfor є розробка 
і практичне втілення ідей в області зернозберігання. Ви-
користання сучасних виробничих технологій, високоякіс-
них матеріалів, а також гнучка політика компанії дозво-
ляє виробляти якісну конкурентоспроможну продукцію, 
що задовольняє будь-які потреби замовника. Все проек-
ти компанії Silesfor виконуються згідно з американськи-

на розробці, виробництві, продажу та обслуговуван-
ні кукурудзозбиральних комбайнів та жаток. Наразі 
компанія Tianren має два виробничих відділення 
площею 170 000 кв.м та близько 400 досвідчених 
працівників. 
Компанія Tianren вже понад десять років спеціалізу-
ється на обладнанні для заготівлі кукурудзи, отрима-
ла десятки патентів та пройшла сертифікацію CE та ISO 
9001. Самохідний кукурудзозбиральний комбайн се-
рії TR9988 отримав популярність одразу після випуску 
завдяки своїй високій ефективності та надійності, пе-
редовим технологіям та конфігурації. Ми покриваємо 
понад 85% вітчизняного ринку жаток та експортуємо 
до Росії, України, Філіппін, Таїланду, Румунії, Малайзії 
та Єгипту тощо.

AGRO-SIMO-MASHBUD, SIC
65005, UKRAINE, 46 BUGAYOVSKAYA 
STR., CITY OF ODESSA
+380487407047
agro@simo.com.ua
www.simo.com.ua

Type of activity: development, production and 
introduction of new technologies and equipment for 
grain processing enterprises. 
Products: design, production of a set of equipment, 
installation or supervision, commissioning and training 
of personnel for grain processing enterprises. 
The company provides a full range of services in the field 
of organizing the production of cereals, flour, flakes, and 
turnkey compound feeds – from conducting a survey of 
the construction site or the existing production sites to 
putting the finished plant into operation. 
The main approach of NPO «Agro-Simo-Mashbud» in the 
design and implementation of production is to ensure 
the highest yields of finished products at the level of 
«natural» actual content of the core at low energy costs.
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SOFT.FARM, QUARTSOFT 
CORP.
743 Catamaran str., Foster city, CA 
94402
+380669092626
info@soft.farm
www.soft.farm

Soft.Farm is a modern system that streamlines planning, 
accounting and activities analysis for farms engaged in 
crop production and livestock breeding. 
Crop production 
• create a digital field history and easily identify the 

impact of individual factors on crop yields; 
• stop rewriting flow process charts on paper using 

an old school calculator and start making fast and 
accurate calculations for process operations; 

• save mineral fertilizers thanks to precise calculations of 
plant nutrition requirements based on soil properties; 

• effectively plan the use of agricultural machinery, 
monitor operations and fuel consumption using the 
already available GPS equipment. 

Livestock 
The system planning and monitoring of population, diet 
and veterinary measures as well as staff performance.

SORPAC, SP.J.
ul. Golska 56, 63-233 Jaraczewo, Poland
+48623070950
handlowy@sorpac.pl
www.sorpac.pl

We are a Polish company producing weighing and packaging 
machines and complete lines for portioning and packing of 
fruits and vegetables. Thanks to our flexible production we 
are able to offer specific solutions. The machines we provide 
are innovative, reliable, safe and competitively priced. Our 
customer service offers free training for the first start-up, 
warranty and post-warranty as well as after-sales consulting. 
Our machines enable fast and highly accurate weighing and 

ми стандартам AISC і ASBC і частини шостої правила UNI 
EN 1991 року, UNI EN 1993. Будучи безпосереднім вироб-
ником, компанія Silesfor приймає спецзамовлення з різ-
них видів металу (відмінних від зазначених в стандарті).

SIMGE, PE
Ukraine, 75200, Kherson region, 
Chaplynka, Chornomors’ka st. 46
+380956167516
ppsimge@ukr.net
www.chandler.com.ua

Производство саженцев ореха сорта Чандлер.

SOFT.FARM, КВАРТ-СОФТ, 
ТОВ
г. Киев, ул. Дорогожицкая 3, Unit City
+380669092626
info@soft.farm
www.soft.farm

Soft.Farm – комплексне ІТ рішення для агровиробників.
РОСЛИННИЦТВО 
• створити електронну книгу історії ланів та легко вияв-

ляти вплив окремих факторів на врожайність культур; 
• припинити переписувати бланк технологічної карти на 

папері з калькулятором та почати швидко і без поми-
лок робити розрахунки технологічних операцій; 

• економити використання мінеральних добрив, 
виконуючи точний розрахунок потреби ґрунту в 
елементах мінерального живлення; 

• ефективно планувати використання сільгосптехні-
ки и здійснювати контроль за виконанням робіт та 
витратою пального використовуючи вже встанов-
лене GPS обладнання. 

ТВАРИННИЦТВО 
• планування та контроль поголів’я стада, раціон 

харчування та ветеринарних заходів, а також вико-
нання робіт персоналом.
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STORTH, LTD
Stoneleigh Park, Station Road, Holme,  
Nr Carnforth, Lancashire LA6 1HR
+380506300325
dm@storthmachinery.co.uk
www.storthmachinery.co.uk/

Эксперты по навозоудалению, перекачке и внесению 
на поля.

STORTH, LTD
Stoneleigh Park, Station Road, Holme, 
Nr Carnforth, Lancashire LA6 1HR
+380506300325
dm@storthmachinery.co.uk
www.storthmachinery.co.uk/

Experts in manure management. Scape it. Pump it. Store 
it. Separate it. Mix it. Pump it. Hose reel it. Applyi it.

SULPHUR MILLS LIMITED, LTD
349-Business Point, W. E. Highway, 
Andheri (E), Mumbai 400069, India
+912243452222
sml@sulphurmills.com
www.sulphurmills.com

Sulphur Mills Ltd is one of the progressive crop protection 
agrochemical company in India, having multi-locational 
Manufacturing Plants in India. We are one of the World’s 
Largest Manufacturer of Sulphur and its formulations. 
We are a Global Company and have presence in more 
than 80 countries in USA, Australia & NZ, Europe, Latin & 
Central America, Asia, and Africa & ME. 
Sulphur Mills has established it’s «REAP» brand of 
products globally through various distribution channels. 
We have invested since 20 years in Comprehensive GLP 
data. Our research and development department have 
been constantly working on advanced formulations of 

packing of vegetables while reducing costs. We offer a wide 
range of solutions for weighing and packing of vegetables 
from automatic scales, selection tables and brushing 
machines to multi-head weighing machines.

SORPAC
ul. Golska 56, 63-233 Jaraczewo, Poland
+48623070950
handlowy@sorpac.pl
www.sorpac.pl

SORPAC – це польська компанія, яка займається вироб-
ництвом зважувального та пакувального обладнання, а 
також готових ліній для сортування та пакування фруктів 
та овочів. Завдяки нашій гнучкій системі виробництва ми 
можемо запропонувати спеціальні рішення. Ми надаємо 
інноваційну, надійну та безпечну техніку за конкурентною 
ціною. Ми пропонуємо безкоштовне навчання для наших 
клієнтів на початку користування, а також надаємо гаран-
тію, постгарантію та післяпродажне консультування. Наша 
техніка забезпечує швидке та точне зважування та паку-
вання овочів та дозволяє знизити затрати. Ми пропонує-
мо широкий вибір рішень для зважування та пакування 
овочів від автоматичних терезів, сортувальних столів та 
щіткових машин до багатоголових терезів.

SSMGROUP, LLC
Ukraine, Kharkiv, str. Svistuna 11
+380634491818
office@ssmgroup.com.ua
www.ssmgroup.com.ua

ООО «ССМ Завод» – завод строительных металло-
конструкций с полным технологическим циклом 
производства на основе роботизированной линии по 
изготовлению гофро-балки и сварных двутавровых 
балок, строительных решетчатых ферм и конструк-
ций арочных ангаров. 
Производственная мощность завода – 500-600 тонн 
в месяц.
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Taian Taishan Guotai Tractors Co., Ltd. is one of the largest 
tractor manufacturers in China. Our factory covers an area 
of more than 500 acres, with a total construction area of 
150000 square meters. 
We mainly manufacture and export TAISHAN 18hp-300hp 
tractors. We have got CE SGS certificate. Mainly exported 
to Australia, Tunisia, Argentina, Myanmar etc. We would 
like to looking for partner who can work together with us 
in your market as our agent! Welcome to visit us do field 
inspection anytime.

TAIAN TAISHAN GUOTAI 
TRACTOR MANUFACTURING 
CO, LTD
Guodu Industrial Park, Taian City, 
Shandong Province, China
+8615163800632
nadia.yu@163.com
www.taishanguotai.com

Taian Taishan Guotai Tractors Co., Ltd. – це один з най-
більших виробників тракторів у Китаї. Наш завод за-
ймає площу в понад 500 акрів, а потужності займають 
150000 квадратних метрів. 
В основному ми виготовляємо та експортуємо трак-
тори TAISHAN 18hp-300hp. Ми пройшли сертифікацію 
CE SGS. Здебільшого наша продукція експортується до 
Австралії, Тунісу, Аргентини, М’янми тощо. Ми шукає-
мо партнера, який може працювати разом з нами на 
вашому ринку, як наш агент! Будемо раді бачити вас у 
будь-який час для польового огляду.

TAIZHOU LUQIAO LAMSIN 
IMPORT&EXPORT CO, LTD
Xiaowufen Industrial Zone, Pengjie 
Town, Taizhou City, Zhejiang, China
+8657682722769
sprayer1987@163.com
www.cnsprayer.net

WG/DF, SC, CS, EW etc. We are having one of the largest 
WDG’s manufacturing capacity in the world. Large 
capacities for SC & CS formulation.

SULPHUR MILLS LIMITED
349-Business Point, W. E. Highway, 
Andheri (E), Mumbai 400069, India
+912243452222
sml@sulphurmills.com
www.sulphurmills.com

Sulphur Mills Ltd – це одна з провідних агрохімічних 
компаній Індії, яка займається виробництвом про-
дукції для захисту врожаю та має заводи по всій кра-
їні. Ми є одним з найбільших у світі виробників сірки 
та її рецептур. Ми є міжнародною компанією та маємо 
представництва у понад 80 країнах. 
Компанія Sulphur Mills постачає свою продукцію під 
брендом «REAP». Наш науково-дослідний відділ по-
стійно працює над передовими рецептурами WG/DF, 
SC, CS, EW тощо. Ми маємо чи не найбільший обсяг 
виробництва WDG в світі і великі обсяги виробництва 
SC та CS. 
Наразі ми робимо значні кроки у сфері живлення 
ґрунту та першими в світі запровадили низькодозо-
ві добрива під своїм брендом «Fertis» та «Techno-Z». 
Вони запатентовані в США, Австралії, Новій Зеландії, 
Кореї, Китаї, Малайзії, В’єтнамі та Індії.

TAIAN TAISHAN GUOTAI 
TRACTOR MANUFACTURING 
CO, LTD
Guodu Industrial Park, Taian City, 
Shandong Province, China
+8615163800632
nadia.yu@163.com
www.taishanguotai.com
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TANDEM, LLC
120/4 Kozatska Str., Kyiv, Ukraine, 03022
+380442574050
tandem@kievpolypaks.com.ua
www.kievpolypaks.com.ua/uk

Production of polypropylene woven packing and 
packaging: bags, big bags, fabric, agrotextile, roofing 
film.

TANDEM, LLC
120/4 Kozatska Str., Kyiv, Ukraine, 03022
+380442574050
tandem@kievpolypaks.com.ua
www.kievpolypaks.com.ua/uk

Виробництво поліпропіленової тканини і упаковки: мішки, 
біг-беги, тканина, агротканина, підпокрівельна плівка.

TERRAMAX, INC
815 W 106th St, Minneapolis, Minnesota 
55420-5603, United States
+19526575592
INFO@TERRAMAXAG.COM
www.terramaxag.com/

«Виробник інноваційної натуральної продукції – іно-
кулянтів. Природно сприяє росту рослин шляхом захо-
плення азоту. З моменту свого заснування в 1998 році, 
TerraMax розробила продукти, які пропонують еколо-
гічно безпечні рішення як для пропашних культур так 
і для нішевого виробництва. Наші продукти призначені 
для підвищення потенціалу Землі, забезпечуючи функ-
ціональний та ефективний продукт в умовах фінансо-
вих обмежень сучасного землеробства.

Founded in 1986, Taizhou Qiyong Agricultural Machinery 
Co., Ltd. specializes in manufacturing battery sprayer, 
hand sprayer, water pump, garden sprayer and power 
sprayer for agricultural and horticultural usage. Сovering 
an area of about 35000 square meters now, construction 
area is about 40000 square meters, we have been devoted 
to the development and research of the new products all 
the time, pass ISO 9001 quality management system. the 
factory has already explore more than 10 series of sprayer 
and formed the production scale of producing 60,000, 
000 sprayers per year. 
We will work hard and welcome customers from home 
and aboard develop together and create a bright future.

TAIZHOU LUQIAO LAMSIN 
IMPORT&EXPORT CO, LTD
Xiaowufen Industrial Zone, Pengjie 
Town, Taizhou City, Zhejiang, China
+8657682722769
sprayer1987@163.com
www.cnsprayer.net

Компанія Taizhou Qiyong Agricultural Machinery Co., Ltd. 
була заснована в 1986 році і спеціалізується на вироб-
ництві обприскувачів з живленням від акумулятор-
них батарей, ручних розпилювачів, водяних насосів, 
садових обприскувачів і потужних обприскувачів для 
сільського господарства і садівництва. На даний час 
ми займаємо площу близько 35000 кв.м., площа під 
забудову – 40000 кв.м. Ми постійно займаємося до-
слідженнями та розробкою нових продуктів, які від-
повідають міжнародному стандарту ISO 9001. Завод 
випускає більше 10 серій розпилювачів з загальним 
обсягом виробництва 60.000.000 обприскувачів на 
рік. Ми будемо наполегливо працювати і запрошуємо 
нових клієнтів розвиватися разом і створити світле 
майбутнє.
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TIANJIN ZHONGHU IMPORT 
EXPORT CO., LTD
Room 401, Unit 4, 8th Building, Tianjin 
Pilot Free Trade Zone, Ruihang Square, 
Airport Economic Zone, China
+8613393120567
hebeisongran@163.com

Мы специализируемся на производстве аксессуаров 
для тракторов MTZ. У нас есть десятилетний опыт 
производства, и мы уверены, что можем предложить 
вам качественный, конкурентный продукт. 
Продукция компании экспортируется в Беларусию, 
Россиию, Украину, Польшу, Египет, Венгрию и другие 
страны.

TOSCANO, LTD
Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde No:4 
Odunpazarı / Eskişehir-Turkey
+902222361630
pazarlama@toscano.com.tr
www.toscano.eu.com

Компания TOSCANO была основана в 1991 году в го-
роде Эскишехир /Турция. Производство сельхозтех-
ники налажено на двух заводах, с производственной 
площадью 45.000 квадратных метров. Штат компа-
нии насчитывает более 300 квалифицированных и 
профессиональных сотрудников. 70% выпускаемой 
продукции большей частью экспортируется в страны 
Европы.

Наша продукция:
1. ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ КУЛЬТИВАТОЫ
2. СКЛАДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ КУЛЬТИВА-

ТОРЫ
3. ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ КУЛЬТИВАТОЫ
4. СКЛАДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ КУЛЬТИ-

ВАТОРЫ
5. САДОВЫЕ ФРЕЗЫ С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ

TERRAMAX, INC
815 W 106th St, Minneapolis, Minnesota 
55420-5603, United States
+19526575592
INFO@TERRAMAXAG.COM
www.terramaxag.com/

TerraMax Inc, was founded in 1998 to develop products 
that offer environmentally sound solutions for plant 
growers, from row crop agriculture to turf grass 
production and specialty crops. The main area in which 
the company has focused its research has been the 
development of nutritional aids for plants. TerraMax’s 
proprietary stabilization technology allows the company 
to formulate products that bring microorganisms from 
the lab to the field. 
These products are intended to maximize the potential 
of the natural system that our bacteria and materials are 
being used in. Our products are environmentally friendly, 
and may be used as supplements to traditional fertility, 
and in some cases can replace traditional inputs.

TIANJIN ZHONGHU IMPORT 
EXPORT CO, LTD
Room 401, Unit 4, 8th Building, Tianjin 
Pilot Free Trade Zone, Ruihang Square, 
Airport Economic Zone, China
+8613393120567
hebeisongran@163.com

We are specialized in the production of MTZ tractor parts 
manufacturers. We have ten years of production and sales 
experience, and we believe that we can provide you with 
the best quality products at competitive prices. 
The company’s products are exported to Belarus, Russia, 
Ukraine, Poland, Egypt, Hungary and other countries.
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12. FORESTRY MULCHERS
13. INTERROW ROTARY CULTIVATORS
14. ROWED HOEING MACHINES WITH SPRINGS
15. FOLDING TYPE HEAVY DUTY SHORT DISC HARROWS
16. STONEBURIERS
17. MOWERS
18. FOLDING TYPE SPRING CULTIVATORS

TOTAL UKRAINE, LLC
172, Antonovicha str., of.1115, 03150 
Kiev, Ukraine
+380443511940
info-ua@total.com
www.total.ua

TOTAL Ukraine is a part of TOTAL MARKETING & SERVICES, 
the commercial division of Total, the 4th largest oil 
company in the world. 
TOTAL Ukraine offers a full range of specialized services, 
advanced solutions, and products in the main business 
activities: 
• Lubricants for agricultural machinery, trucks and 

motor vehicles 
• A wide range of industrial lubricants 
• Bitumen 
• Special liquids and additives 
TOTAL Ukraine provides competitive offers and timely 
delivery throughout Ukraine. 
Our team provides expert advice and specialized customer 
support. 
Our service is complemented by strong partnerships with 
major distributors in Ukraine, which allows Total products 
to reach customers throughout the country.

TOTAL UKRAINE, LLC
172, Antonovicha str., of.1115, 03150 
Kiev, Ukraine
+380443511940
info-ua@total.com
www.total.ua

6. ЧИЗЕЛИ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ
7. ДИСКАТОРЫ
8. СКЛАДНЫЕ БОРОНЫ С НЕЗАВИСИМЫМИ ДИСКАМИ
9. ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ТЯЖЕЛОГО ТИПА
10. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
11. МУЛЬЧЕРИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ВЕТОК
12. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СТЕБЛЕЙ
13. ФРЕЗЕРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ 

ОБРАБОТКИ
14. ПРУЖИННЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ 

ОБРАБОТКИ
15. СКЛАДНЫЕ КАТКИ ТЯЖЕЛОГО ТИПА
16. КАМНЕЗАКАПЫВАТЕЛИ
17. КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

TOSCANO, LTD
Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde No:4 
Odunpazarı / Eskişehir-Turkey
+902222361630
pazarlama@toscano.com.tr
www.toscano.eu.com

TOSCANO was founded in 1991 in Eskisehir / Turkey. The 
production of agricultural machinery is established in 
two factories, with a production area of 45.000 square 
meters. The company has more than 300 qualified and 
professional employees. 70% of products are mostly 
exported to European countries.
1. POWER HARROWS
2. FOLDING TYPE POWER HARROWS
3. ROTARY TILLERS
4. FOLDING TYPE ROTARY TILLERS
5. GARDEN TYPE SKID HYDRAULIC ROTOVATORS
6. SUBSOILERS
7. DISK HARROWS
8. FOLDING TYPE DISC HARROWS WITH INDEPENDET 

DISCS
9. TRAILED DISK HARROWS, OFFSET
10. PNEUMATIC PRECISION SEEDING MACHINES
11. SHREDDERS
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John Deere, Fendt, New Holland, Massey Ferguson, JCB, 
Manitou and many others.

TRADE HOUSE 
«AGROALIANCE, LLC
Ukraine, 49041, Dnipro, Zaporozhskoe 
Shosse 62a
+380673030661
buryak@agroaliance.dp.ua
www.tyres.agroaliance.com.ua/

Основной задачей шинного отдела компании «Тор-
говый Дом «Агроальянс» является комплексное 
обеспечение предприятий качественными шинами. 
Для этого на складах компании «Торговый Дом «Агро-
альянс» находятся постоянно в наличии более 100 наи-
менований шин как для самоходной техники, так и для 
всевозможного прицепного оборудования. Компания 
«Торговый Дом «Агроальянс» является официальным 
представителем на территории Украины шин торговой 
марки Trelleborg и эксклюзивным представителем в 
Украине шин торговой марки Starmaxx. 
Благодаря широкому ассортименту и высокому ка-
честву шин сотрудники компании «Торговый Дом 
«Агроальянс» всегда смогут подобрать оптимальное 
решение для обеспечения шинами техники Case IH, 
John Deere, Fendt, New Holland, Massey Ferguson, JCB, 
Manitou и многих других.

ULF FINANCE, LLC
04205, Kyiv, Prosp. Obolonsky 35A, 
office 300
+380969915892
a.shylko@ulf.ua
www.ulf.ua/ua/

The company provides services of operational and 
financial leasing of cars, special equipment, equipment.

ТОТАЛ Україна є частиною TOTAL MARKETING & 
SERVICES, комерційного підрозділу групи Total, 4-ї за 
величиною нафтової компанії у світі. 
ТОТАЛ Україна пропонує повний спектр спеціалізова-
них послуг, передових рішень та продукції в основних 
видах ділової діяльності: 
• Мастильні матеріали для сільськогосподарської 

техніки, вантажної та автомобільної техніки 
• Широку гаму індустріальних мастильних матеріалів 
• Бітуми 
• Спеціальні рідини та присадки 
ТОТАЛ Україна надає конкурентоспроможні пропози-
ції та своєчасну доставку по всій Україні. 
Наша команда надає експертні консультації та спеціа-
лізовану підтримку клієнтів. 
Наш сервіс доповнюється міцними партнерськими 
відносинами з основними дистриб’юторами в регіоні, 
що дозволяє продуктам Total дістатися до клієнтів по 
всій Україні.

TRADE HOUSE 
AGROALIANCE, LLC
Ukraine, 49041, Dnipro, Zaporozhskoe 
Shosse, 62a
+380673030661
buryak@agroaliance.dp.ua
www.tyres.agroaliance.com.ua/

The main gaol of the tire sales department of the «Trade 
House «Agroalliance» is the complex provision of 
agricultural companies with high-quality tires. For this, the 
warehouses of the» Trade House «Agroalliance» constantly 
have more than 100 tire names for both self-propelled 
vehicles and all kinds of trailed equipment. The company 
«Trade House «Agroalliance» is the official representative 
on the territory of Ukraine Trelleborg brand tires and the 
exclusive representative in Ukraine of Starmaxx brand tires. 
Due to the wide range and high quality of tires, employees 
of the «Trade House «Agroaliance» will always be able to 
find the optimal solution for providing tires for Case IH, 
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VITAL MANAGEMENT 
LTD. – UAVAI DRONE 
TECHNOLOGY
Szépvölgyi út 39., Budapest, 1037 
Hungary
+3619201193
info@uavai.eu
uavai.eu

Алгоритм машинного обучения для распознавания 
и оценки ущерба животному миру и другим сель-
скохозяйственным объектам. 
Текущая методология оценки ущерба проводится 
экспертами по отбору проб и полевой инспекции. 
В отличие от этого, среда распознавания и оценки 
сельскохозяйственного ущерба, поддерживаемая ал-
горитмом машинного обучения, обеспечивает метод, 
который позволяет точно оценить ущерб без деталь-
ного осмотра зоны поражения. Это поддерживается 
компьютерным алгоритмом распознавания повреж-
дений, который распознает сельскохозяйственный 
ущерб, нанесенный дикой птицей, льдом, внутренни-
ми водами, ветром и огнем полевым культурам.

VLADAM, FE
Ukraine, 57210, Mykolaiv Oblast, 
VItovskiy rayon, smt. Voskresenske, 
Sofiyivska, str. 25
+380512562155
admin@vlada.com.ua
www.vladam.com.ua

Production and sale of vegetable juices and vegetable 
preserves, fresh vegetables.

УЛФ-ФІНАНС, ТОВ
04205, м. Київ, 
просп. Оболонський, 35А, оф. 300
+380969915892
a.shylko@ulf.ua
www.ulf.ua/ua/

Компанія надає послуги оперативного та фінансового 
лізингу авто, спецтехніки, обладнання.

VITAL MANAGEMENT 
LTD. – UAVAI DRONE 
TECHNOLOGY, LTD
Szépvölgyi út 39., Budapest, 1037 
Hungary
+3619201193
info@uavai.eu
uavai.eu

UAVAI is a drone technology based learning algorithm-
supported wildlife damage recognition and damage 
assessment system. 
The current methodology of the damage assessment is 
done by expert sampling and field inspection. In contrast, 
the agricultural damage recognition and estimation 
environment supported by the machine learning 
algorithm, provides a method which provides accurate 
damage estimation without a detailed inspection of 
the affected area. This is supported by a computer 
based damage recognition algorithm that recognizes 
agricultural damage caused by game, ice, inland water, 
wind and fire on field crops.
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• швидкий та якісний сервіс; 
• широкий асортимент запчастин в наявності на 

складі (та під замовлення).

WALD-GOLD SP. Z O.O.
Польща, 17-120 Brańsk, 
ul.M.Konopnickiej 20
+48793747669
b.syczewski@waldgold.pl
www.waldgold.pl

WALD-GOLD sp. z o.o. є польським виробником паку-
вальних матеріалів на внутрішньому та міжнародно-
му ринках. 
Продукція WALD-GOLD поставляється провідним 
компаніям в харчовій, промисловій та сільськогоспо-
дарській сферах. Продукція WALD-GOLD sp. z o.o. : 
сільськогосподарська сітка STRONGER і COBALT, сіль-
ськогосподарський шпагат, стрічка пакувальна ПП і 
ПЕТ, сітка для палетування, декоративні пакувальні 
трубки, ПЕТ-упаковка, упаковка Ziplock, пакувальні 
плівки HDPE.

WALD-GOLD SP. Z O. O.
POLAND, 17-120 Brańsk, 
ul. M. Konopnickiej, 20
+48793747669
b.syczewski@waldgold.pl
www.waldgold.pl

WALD-GOLD sp. z o. o. is a huge Polish producer of 
pacages, both, in the country and abroad. Over 20 years 
of experience in plastic production allowed to develop 
production processes recycled goods of high quality. 
Products: Bale netwrap STRONGER and COBALT, Twine, 
Banding tapes PP and PET, Palletizing net, Decoration 
packing tubes, PET packages, Clipband closure, String 
closure ZIP, Polyethylene thermoplastic HDPE.

VOLTECH, LTD
Ukraine, 03164, Kyiv, Akademika 
Bulakhovskogo st. 5-B, off. 13
+380443913500
voltech@voltech.com.ua
voltech.com.ua

Voltech LTD cooperates with lots of companies in our 
country, which choose Volvo, Manitou and Mustang 
building machines, which are characterized by 
the achievement of high results while performing 
different jobs – construction, mining, wood, stone 
quarrying, construction materials and services in the 
public sector etc. 
We offer: 
• a wide range of special equipment for all spheres of 

production, types of works and services; 
• fast and high-quality service; 
• a wide range of spare parts available in stock.

VOLTECH, LTD
Ukraine, 03164, Kyiv, Akademika 
Bulakhovskogo st. 5-B, off. 13
+380443913500
voltech@voltech.com.ua
voltech.com.ua

ТОВ «Вольтех» успішно працює на ринку будівельної 
техніки з 2005 року. 
Наша компанія співпрацює з численними підпри-
ємствами в нашій країні, які віддали перевагу саме 
будівельним машинам MANITOU, GEHL, MUSTANG та 
VOLVO, які характеризуються досягненням високих 
результатів при виконанні різноманітних робіт – бу-
дівництво, видобуток корисних копалин, деревоо-
бробка, каменевидобування, виробництво будівель-
них матеріалів, послуги в комунальній сфері та ін. 
Ми пропонуємо: 
• широкий вибір спецтехніки для всіх сфер виробни-

цтва, видів робіт та послуг; 
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Заснована в 1998 році, компанія Shandong CYNDA 
(Group) Co., Ltd це одна з провідних агрохімічних ком-
паній в Китаї. Ми маємо три виробничі бази (Boxing 
Cynda, Weifang Cynda та Liaoning Cynda) та одне вікно 
продажів (Jinan Cynda). Ми фахівці у сфері в імідазо-
лінових гербіцидів (імазетапір, імазапір, імазаквін, 
імазапік та імазамокс) і циклогексанових гербіцидів 
(клетодим та сетоксидим), кломазон і діметоморф 
тощо. 
Наш обіг швидко зростає упродовж останніх років та 
вже перевищив 150 мільйонів доларів США у 2017 
році. Cynda має сертифікати ISO-2000-2001, ISO14001 
та OHS18001. Завдяки потужним аналітичним інстру-
ментам та системі контролю якості ми гарантуємо 
високу якість продукції та найкраще обслуговування 
для наших клієнтів.

WEIFANG DINGCHEN 
INTERNATIONAL TRADE CO, 
LTD
No. 23th, Xinhua Road, Weifang City, 
Shandong, China
+8615863293599
wfdc2009@163.com

Our company is located in Weifang city. We are specialized 
in agro-machinery for many years. Our mainly products 
are: 
• Lawn mowers. There are two series Lawn mowers. 

One series is for 2 wheels tiller (contain V-belt driving 
model and gear driving model). Another series is for 4 
wheels tractor (contain 2 discs model, 4 discs model 
and 6 disc model) 

• Rotary tillers. Working with 4 wheels tractor. The width 
is 150 cm to 300 cm, or can be customized. 

• 4 wheels spraying machine and spare parts. 
We are glad to making cooperation with all friends with 
our best quality and best service.

WALINGA, INC
RR#5, Guelph, Ontario, Canada N1H6J2
+15198248520
amvaganov@gmail.com
Manufacture of pneumatic conveyers, Feed tailers / Произво-
дитель пневматических транспортеров, кормовозов.

WEIFANG CYNDA 
CHEMICAL CO, LTD
No. 2 of East Partial Lingang Chemical 
Zone, Binhai Economic Development 
Area, Weifang, Shandong, China
+8653188818089
yangn@cynda.com.cn
www.cynda.cn
Founded in 1998, Shandong CYNDA (Group) Co., Ltd is one 
of leading agro-chemical companies in China. We owned 
three production base (Boxing Cynda, Weifang Cynda and 
Liaoning Cynda) and one sales window (Jinan Cynda). 
We are expert in Imidazolinone herbicides (Imazethapyr, 
Imazapyr, Imazaquin, Imazapic and Imazamox) and 
cyclohexdione herbicides (Clethodim and Sethoxydim), 
Clomazone, and Dimethomorph etc. 
Our turnover has been growing rapidly during last few 
years and exceeded US$ 150 million in 2017. Cynda is 
certificated by ISO-2000-2001, ISO14001 and OHS18001. 
Based on advanced analytical instruments and QA 
system, we promise to provide high quality products and 
best services to our clients.

WEIFANG CYNDA 
CHEMICAL CO, LTD
No. 2 of East Partial Lingang Chemical 
Zone, Binhai Economic Development 
Area, Weifang, Shandong, China
+8653188818089
yangn@cynda.com.cn
www.cynda.cn
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XINCHANG SHIZHU (SBS) 
BEARING FACTORY
WangJiaYuan, QinShan Ind. Zone, 
Xinchang, Zhejiang, China
+8657586020815
xcsbearing@outlook.com
www.xcszbearings.com

Підшипниковий завод Xinchang Shizhu (SBS) Bearing 
Factory спеціалізується на виробництві підшипників 
сільськогосподарського призначення, Agri Hub, дис-
кових борон Hub, Agri Hub, які не потребують догляду. 
Надійні та не потребуючі догляду ступиці з трьома 
кромками ущільнення не потребують мастильних 
матеріалів, а тому зможуть заощадити гроші і час 
кінцевого споживача.

XINGTAI HENGNAISI 
BEARING CO, LTD
Laoguanzhai, Linxi County, Hebei 
Province, China
+863198511979
hnsbearing@hotmail.com
www.hnszcq.com

Xingtai Hengnaisi Bearing Co., Ltd HNS Bearing was 
established in 2001 in HeBei China. HNS Bearing is a 
specialized manufacturer of Ball Bearings. It mainly 
produced deep groove ball bearing, pillow block mounted 
bearing and tapered roller bearing for automotive 
industry, metallurgical industry, mining industry and 
agricultural equipment. The company’s trademark is HNS 
and it also does OEM for overseas clients. 
The main products are BALL BEARINGS, AGRICULTURAL 
BEARINGS, MACHINERY BEARINGS, PILLOW BLOCK 
MOUNTED BEARING, TAPERED ROLLER BEARING, STAINLEE 
STEEL BEARING. 
The HNS Bearing has an international team, and they 
can provide professional sales and after-sale service for 
overseas clients.

WEIFANG DINGCHEN 
INTERNATIONAL TRADE CO, 
LTD
No. 23th, Xinhua Road, Weifang City, 
Shandong, China
+8615863293599
wfdc2009@163.com

Наша компанія знаходиться в місті Вейфан. Ми спеці-
алізуємося на сільськогосподарській техніці вже бага-
то років. Наша основна продукція включає: 
• Газонокосарки. Ми маємо дві серії газонокосарок. 

Одна з серій – це 2-колісна косарка (доступна мо-
дель з клиновидним ременем та модель з систе-
мою передач). Інша серія – це 4-колісний трактор 
(доступна модель з 2 дисками, 4 дисками та 6 
дисками) 

• Роторні культиватори. Працюють на 4-колісному 
тракторі. Ширина від 150 см до 300 см, можна ви-
готовити на замовлення. 

• 4-колісний розбризкувач та запчастини. 
Будемо раді співпраці та гарантуємо найкращу якість 
та обслуговування.

XINCHANG SHIZHU (SBS) 
BEARING FACTORY
WangJiaYuan, QinShan Ind. Zone, 
Xinchang, Zhejiang, China
+8657586020815
xcsbearing@outlook.com
www.xcszbearings.com

Xinchang Shizhu (SBS) Bearing Factory focus on the 
production of agriculture bearing, Agri Hub, agriculture 
disk harrow hub, maintenance free Agri Hub for long 
life and maintenace free bearing hub with 3 lips seal to 
confirm 100% re-lubrication free will save money and 
time for final customer. 
Agriculture bearing, Industrial Bearing, AGRI HUB.
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XINXIANG HEXIE 
FEED MACHINERY 
MANUFACTURING CO, LTD
Jicheng Industrial Zone Xinxiang Henan, 
China
+8618704591628
victorbj@hexiegroup.com
www.hexiegroup.com

Xinxiang HEXIE Feed Machinery Manufacturing Co., Ltd 
була заснована в1992 році та займає площу в при-
близно 100,000 квадратних метрів. Це багатогалузеве 
високотехнологічне підприємство, яке займається 
дослідженнями, виробництвом, продажем і техніч-
ним обслуговуванням комбікормових машин, облад-
нання для розведення та ветеринарної фармакології.

YANCHENG WANFULONG 
MACHINERY 
MANUFACTURING CO, LTD
No.8 North Ring Road, Louwang Town, 
Yancheng, Jiangsu, China
+8651588897008
wflsales@foxmail.com
www.jstlkj088.b2b.hc360.com

Wanfulong Machinery Manufacturing Co., Ltd 
is a professional manufacturer of garden power 
multifunctional tillers located in Jiangsu China, We have 
200 employees working on 4 producing lines; our plant 
occupies an area of 17600 square meters, 
Our major products are four-wheel drive garden tillers 
equipped with differential steering system, easy 
operating with 360°rotation. Gear-driven, gear-shifting 
and low-gravity design guarantees the machine with 
high efficiency. Our products are easy to operate, widely 
used in plains, mountain areas, hills, dry/wet land, paddy 
field, fruit farms, vegetable gardens, flower gardens, tea/
tobacco plantations and greenhouse operation etc.

XINGTAI HENGNAISI 
BEARING CO, LTD
Laoguanzhai, Linxi County, Hebei 
Province, China
+863198511979
hnsbearing@hotmail.com
www.hnszcq.com

Xingtai Hengnaisi Bearing Co., Ltd, HNS Bearing була засно-
вана у 2001 році в провінції Хебей, Китай. HNS Bearing 
спеціалізується на виготовленні кулькових підшипників. 
Здебільшого компанія виготовляє кулькові підшипники 
з глибоким жолобом, опорні підшипники та конічні ро-
ликові підшипники для автомобільної промисловості, 
металургійної промисловості, гірничодобувної промис-
ловості та сільськогосподарської техніки. Компанія має 
власну торгову марку HNS, а також виготовляє комплек-
сне обладнання для закордонних клієнтів. 
Основна продукція: КУЛЬКОВІ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКІ, ОПОРНІ, КОНІЧНІ РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ, ПІД-
ШИПНИКИ ДЛЯ ТЕХНІКИ та З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ. 
Компанія HNS Bearing має міжнародну команду, яка 
надає професійні послуги з продажу та післяпродаж-
ного обслуговування.

XINXIANG HEXIE 
FEED MACHINERY 
MANUFACTURING CO, LTD
Jicheng Industrial Zone Xinxiang Henan, 
China
+8618704591628
victorbj@hexiegroup.com
www.hexiegroup.com

Xinxiang HEXIE Feed Machinery Manufacturing Co., 
Ltd was established in 1992, occupying a total area 
of approximately 100,000 square meters and it is a 
diversified high-tech enterprise, engaged in research, 
production, sales and technical service of feed machinery, 
breeding equipment and animal pharmacy.
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disc blade, break shovel), harvesting machinery (potato 
harvester), casting and forgings etc, matched with four 
tractor of 12-310hp. Our average annual export self-
supporting amount has been reached FIFTEEN millions 
dollars, and our products have been exported to sixty 
three country and regions. Welcome visit our factory.

YUCHENG YIJIA 
MACHINERY CO, LTD
Eastern End Of North Ring Rd., National 
Hi-Tech Industrial Development Zone 
Of Dezhou (Yucheng) City, Shandong, 
China
+865347327280
cnsdycm@cndisc.net
www.yijiajixie.cn

Yucheng Yijia Machinery Co., Ltd була заснована у 1958 
році, а її комплекс займає понад 40 000 кв.м. Загалом 
ми виготовляємо сільськогосподарське обладнання 
та комплектуючі (наприклад, дискові борони, дискові 
плуги, розкидачі, культиватори, підгортачі, дискові 
леза, розрихлювачі), заготівельну техніку (картопле-
копалки, косарки), ливарні та ковані вироби тощо, 
сумісні з трактором 12-310hp. Наша щорічна самоо-
купна сума експорту сягнула П’ЯТНАДЦЯТИ мільйонів 
доларів, а наша продукція експортується до шістде-
сяти трьох країн та регіонів. Запрошуємо відвідати 
наше підприємство.

YUNNAN PHOSPHORUS 
CHEMICALS GROUP CO, LTD
No.403 Yongle Street, Jinning, Kunming, 
China
+8687167896908
qianchulin1126@hotmail.com
www.chinaypc.cn

YANCHENG WANFULONG 
MACHINERY 
MANUFACTURING CO, LTD
No.8 North Ring Road, Louwang Town, 
Yancheng, Jiangsu, China
+8651588897008
wflsales@foxmail.com
www.jstlkj088.b2b.hc360.com

Wanfulong Machinery Manufacturing Co., Ltd – це про-
фесійний виробник садових багатофункціональних 
інструментів. Компанія знаходиться в провінції Цзян-
су, Китай та налічує 200 працівників, які працюють на 
4  виробничих лініях, та займає площу в 17600 ква-
дратних метрів. 
Наша основна продукція – це зручні чотириколісні са-
дові культиватори з системою роздільного управлін-
ня з кутом обертання в 360°. Дизайн з малою вагою, 
механічним приводом та перемиканням передач 
забезпечує високу ефективність. Наша продукція 
зручна у користування, широко застосовується на 
рівнинах, в гірських районах, на горбистій місцево-
сті, на сухій/вологій землі, рисових полях, фруктових 
фермах, городах, квіткових садах, чайних/тютюнових 
плантаціях та теплицях тощо.

YUCHENG YIJIA 
MACHINERY CO, LTD
Eastern End Of North Ring Rd., National 
Hi-Tech Industrial Development Zone 
Of Dezhou (Yucheng) City, Shandong, 
China
+865347327280
cnsdycm@cndisc.net
www.yijiajixie.cn

Yucheng Yijia Machinery Co., Ltd founded in 1958, area 
is more than forty thousand square meters, we mainly 
produce agricultural machinery and spare parts (such 
as disc harrow, disc plough, spreader, cultivator, ridger, 
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Chemical Plants «Siarkopol» Tarnobrzeg Sp. z o.o. is one 
of the leading manufacturers in the chemical industry. 
The company launched its business activity in September 
2001 as a result of the restructuring of the «Siarkopol» 
Sulfur Mines and Processing Plants, one of the biggest 
manufacturers and exporters of sulfur. The scope of 
our activity covers: production of packaged sulfur, 
distribution of electric energy, natural gas, provision of 
laboratory services and above all the production of a wide 
range of mineral agricultural and horticultural fertilizers 
not found in the majority of domestic manufacturers.

Z.CH SIARKOPOL 
TARNOBRZEG
Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, 
Poland
+48158565856
kontakt@zchsiarkopol.pl
www.zchsiarkopol.pl

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД «Сяркополь» ТАРНОБЖЕГ Сп. з o.o. є од-
ним з провідних виробників, що спеціалізується в хімічній 
галузі. Компанія розпочала свою діяльність у вересні 2001 
року, в результаті реструктуризації Шахт та Переробного 
Заводу Сірки «Сяркополь», одного з найбільших вироб-
ників та експортерів сірки. Діяльність компанії включає в 
себе наступне: виробництво фасованої сірки, постачання 
електроенергії, природного газу, надання лабораторних 
послуг, а перш за все виробництво великого асортименту 
сільськогосподарських та городніх мінеральних добрив, 
небаченого у більшості вітчизняних виробників.

ZAVOD ALEKO, LLC
85700, Ukraine, Volnovaha, 
Shevtsovoy str., 11-a
+380504791998
sales.aleko@gmail.com
www.aleko.ua

Production of dumping and flatbed bodies for all types 
of vehicles

Yunnan Phosphate Chemical Group Co.,LTD(abbreviated as 
YPC) is a wholly-owned subsidiary of Yuntianhua Group. Our 
annual production capacity includes phosphoate ore 1150 
million tons/year,vitriol 80 million tons/year, phosphoric 
acid 30 million tons/year, capacity of MDCP is 40 million 
tons/year, and capacity of MCP is 10 million tons/year. As the 
largest modern open phosphate mining base and phosphate 
chemical enterprise in china, YPC has strong demonstration 
effect and brand effect in the field of comprehensive 
utilization of resource, technology innovation, environment 
protection and harmony of enterprise with the local.

YUNNAN PHOSPHORUS 
CHEMICALS GROUP CO, LTD
No.403 Yongle Street, Jinning, Kunming, 
China
+8687167896908
qianchulin1126@hotmail.com
www.chinaypc.cn

Yunnan Phosphate Chemical Group Co., LTD (скорочено 
YPC) – це дочірня компанія Yuntianhua Group. Наш що-
річний об’єм виробництва складає фосфоатні руди 1150 
млн. т/рік, купорос 80 млн. т/рік, фосфорна кислота 30 
млн. т/рік, MDCP – 40 млн. т/рік, а MCP – 10 млн. т/рік. 
Будучи найбільшою сучасною відкритою базою видо-
бутку фосфатів і фосфатним хімічним підприємством 
в Китаї, YPC має сильний ефект і ефект демонстрації та 
бренду в сфері всебічного використання ресурсів, тех-
нологічних інновацій, охорони навколишнього середо-
вища та гармонії підприємства з місцевими.

Z.CH SIARKOPOL 
TARNOBRZEG, SP. Z O.O.
Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, 
Poland
+48158565856
kontakt@zchsiarkopol.pl
www.zchsiarkopol.pl
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ZHEJIANG CHENGYANG 
MACHINERY & ELECTRIC CO, 
LTD
Qiaoyang Zone, Fengjiang Road, Luqiao 
District, Taizhou City, Zhejiang Province, 
China
+8657682699097
tina@cyang.cn
www.cyang.com

Zhejiang Chengyang Machinery & Electric Co., Ltd. – це 
об’єднаний підрозділ виробника і продавця, який на-
лічує 89 співробітників; компанія була створена в 1999 
році, розташована в промисловій зоні Цяоян, на вулиці 
Фенцзян, район Люцяо, Тайчжоу, провінція Чжецзян, Ки-
тай. Компанія займає територію в понад 15000 квадрат-
них метрів. Компанія має власний бренд «CHENGYANG». 
Компанія пройшла сертифікацію ISO9001:2008, а її 
продукція отримала сертифікат CE, CCC. Компанія має 
досвід успішної міжнародної торгівлі, здебільшого в 
Європі, на Ближньому сході та в Африці.

ZHEJIANG RUNHE 
CHEMICAL NEW MATERIAL 
CO, LTD
Room 1906, Guangli mansion,136# 
Qingchun road, Hangzhou, China
+8613136173210
sharon@chinarunhe.com
www.chinarunhe.com

We are a leading manufacturer of agricultural silicone 
surfactant in China. 
The benefits of our silicone surfactant:
• Superspreader; 
• Reduces spray volume; 
• Promotes rapid uptake of agrochemicals (rainfastness); 

ЗАВОД АЛЕКО, ТОВ
85700, Україна, Волноваха, 
вул. Шевцової, 11-a
+380504791998
sales.aleko@gmail.com
www.aleko.ua

Производство самосвальных и бортовых кузовов на 
все виды транспортных средств

ZHEJIANG CHENGYANG 
MACHINERY & ELECTRIC CO, 
LTD
Qiaoyang Zone, Fengjiang Road, Luqiao 
District, Taizhou City, Zhejiang Province, 
China
+8657682699097
tina@cyang.cn
www.cyang.com

Zhejiang Chengyang Machinery & Electric Co., Ltd. 
is a combined unit of manufacturer and trader with 
89 employees; it was established in 1999, located in 
Qiaoyang Industrial Zone, Fengjiang Street, Luqiao 
District, Taizhou, Zhejiang, China. The land occupies an 
area of more than 15,000 square meters. The company 
has its own brand «CHENGYANG». 
They have passed ISO9001:2008 certification and 
obtained CE, CCC certificate for their products. The 
company has successful foreign trading experience major 
in Europe, Mideast and Africa.
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ZHEJIANG ZHONGYE 
AGRICULTURAL 
MACHINERY EQUIPMENT 
CO, LTD
Taoyuan Village, Nanming Street, 
Xinchang City, Zhejiang Province, China
+8613906856005
2981861831@qq.com
www.cnzhongtuo.com

Zhejiang Zhongye Agricultural Machinery Co., Ltd. була 
заснована у 2014 році. Це приватне підприємство, 
націлена на ріст, яке спеціалізується на дослідженні, 
розробці, виробництві та продажі сільськогоспо-
дарських тракторів та запчастин. Трактори бренду 
«Zhongye» характеризуються потужною тягою, зруч-
ністю експлуатації, безпечністю та надійністю, низь-
кою частотою відмов та високою продуктивністю. 
Компанія завжди ставить потреби клієнта на перше 
місце та регулярно оновлює концепцію виробництва, 
роботи, продажу та обслуговування. Саме тому бренд 
«ZHONGYE» користується глибокою довірою своїх 
клієнтів. Гасло компанії: «Якість перш за все, клієнти 
перш за все». Філософія компанії: «Жити якістю, роз-
виватись через інновації»

АБА АСТРА, ТОВ
Київська обл., смт Чабани, 
вул. Машинобудівників, 5-А
+380445455600
office@astra-group.com.ua
www.astra-group.ua

Компанія «Агробудівельний альянс «Астра»» – один 
з найбільших постачальників і сервісних операторів 
сільськогосподарської техніки в Україні. 

Провідні напрями нашої діяльності: 
• продаж нової і вживаної сільськогосподарської 

техніки; 

• Improves spray coverage; 
• Saves cost; 
• Reduces environmental pollution. 
Our production capacity: 2000 mt/year.

Ми є провідним виробником сільськогосподарської 
силіконової поверхньо-активної речовини. 
Переваги цієї речовини: 
• суперінфектор; 
• скорочує кількість розприскування; 
• сприяє швидкій дії агрохімікатів; 
• покращую покриття розприскування; 
• скорочує витрати; 
• зменшує забруднення довкілля. 
• Наша виробнича потужність: 2000 т/рік.

ZHEJIANG ZHONGYE 
AGRICULTURAL 
MACHINERY EQUIPMENT 
CO, LTD
Taoyuan Village, Nanming Street, 
Xinchang City, Zhejiang Province, China
+8613906856005
2981861831@qq.com
www.cnzhongtuo.com

Zhejiang Zhongye Agricultural Machinery Co., Ltd. was 
established in 2014. It is a growth-oriented private 
enterprise specializing in the research, development, 
manufacture and sale of agricultural tractors and parts. 
The «Zhongye» brand tractor has the characteristics of 
large traction, light operation, safety and reliability, 
low failure rate and superior performance. The company 
always puts customer needs first, and constantly 
innovates the concept of production, operation, sales and 
service, so that the «ZHONGYE» brand is deeply trusted by 
customers. «Quality first, customer first» is the company’s 
tenet. «Survive by quality, develop by innovation» is the 
company’s business philosophy.
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рибальства. Виготовлення поліетиленового плетено-
го шнура, а також огіркової сітки. Виготовлення сете-
полотна, за бажанням замовника, різної довжини і 
ширини, в межах, що не виходять за рамки технічних 
можливостей.

AVALLON 2005, LLC
Ukraine, 65045, Odessa region, Odessa, 
street. Bunin, 35, q.47
+380676444500
avallon_alex@ukr.net
www.avallon.od.ua

Manufacturing of setepolotna of various types: 
protective, agricultural, for industrial fishing. Production 
of polyethylene braided cord, as well as cucumber mesh. 
Manufacturing of a setepolotn, at the request of the 
customer of various length and width, within the limits 
that do not go beyond the technical capabilities.

А-ВИКТ, ООО
Украина, 13307, Житомирская обл, 
г. Бердичев, ул. Низгурецкая, 157
+380674100774
awikt@ukr.net
www.a-wikt.com.ua

Производство запасных частей и узлов к сельско-
хозяйственной технике.

A-VIKT, LLC 
Ukraine, 13307, Zhytomyr Region, 
Berdychiv, ul. Nizguretskaya, 157
+380674100774
awikt@ukr.net
www.a-wikt.com.ua

• гарантійний сервіс та післягарантійне сервісне об-
слуговування сільськогосподарської техніки; 

• продаж запасних частин до сільгосптехніки;
• точне землеробство.

Насіння та засоби захисту рослин

ABA ASTRA, LTD
5-A, Mashynobudivnykiv str., Chabany, 
Kiev region, Ukraine
+380445455600
office@astra-group.com.ua
www.astra-group.ua

Agro-building alliance ASTRA is one of the largest 
suppliers and service operators of agricultural machinery 
in Ukraine. 

The leading directions of our activities are as follows: 
• sales of new and used agricultural machinery; 
• authorized warranty service and post-warranty service 

of agricultural machinery; 
• sales of spare parts. 

Since early 2017 our company has opened new lines of 
business: precision farming, seeds and microfertilizers, 
grain technologies. 

ASTRA is a distributor of leading world manufacturers 
of agricultural machinery: Fendt, Horsch, Berthoud, 
Bogballe, Gregoire Besson, Manitou, Mascar

АВАЛЛОН 2005, ТОВ
Україна, 65045, Одеська обл., м.Одеса, 
вул. Буніна, буд.35, кв.47
+380676444500
avallon_alex@ukr.net
www.avallon.od.ua

Виготовлення сетеполотна різного виду: загороджу-
вального, сільськогосподарського, для промислового 
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Наше підприємство пропонує Вам сучасну автопри-
чіпну техніку до вантажних автомобілів. Техніка мо-
дифікована та модернізована відповідно до сучасних 
потреб споживача, по своїм технічним характеристи-
кам вона не має аналогів в Україні.

AVTOPRICEP-UKRAINE, 
LLC
Ukraine, 49101, Dnipro, 3a, 
Magdeburgzhsky Law,str., оff.1
+380567440485
kamaz@email.com.ua
www.autotrailer.dp.ua

Our company offers you, modern truck trailer to trucks. 
The technique has been modified and upgraded to meet 
the current needs of the consumer, according to its 
technical characteristics, it has no analogues in Ukraine.

АВТОПРОМПІДШИПНИК, 
ТОВ
Україна, 61052, м. Харків, пров. 
Сімферопольський, б. 6, літ. «Ч-2»
+380577155175
info@autopp.biz
www.autopp.biz

ТОВ «Автопромпідшипник» – один з найбільших по-
стачальників ПІДШИПНИКІВ усіх типорозмірів, гумо-
вотехнічних виробів та ланцюгів на ринку України. 
Маємо у наявності: – підшипники кулькові, роликові, 
ролико-сферичні, корпусні та шарнірні (більш ніж 
5000 найменувань): – паси клинові, вентиляторні, 
зубчаті, полікпинові, плоскі, модульні, варіаторні 
вітчизняного та імпортного виробництва (Stomil, 
GoodYear, АПП); – паси та підшипники на імортні 
комбайни: CLAAS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, 
BiZON, FORTSCHTITT, CASE IH, DEUTZ FAHR, J. DEERE, 
LAVERDA – ланцюги роликові привідні, привідні, 

ZPU «Agro-Wikt» has been founded in 1975 and has many years 
experience in production of different machines for farmers. 
In March 2012, LC «A-Vikt» has started production of 
spare parts for ukrainian farmes technics. Main target 
for this company is production of hight quality products 
what allows nowadays satisfy customers who get need to 
high quality standards.

АВМ-АГРО, ТОВ
Україна, 02121, м.Київ, 
вул. Автопаркова, 5
+380674404630
avm_agro@ukr.net
www.avmua.com/

Запасні частини до зернозбиральних комбайнів ПА-
ЛЕССЕ (виробництва ГОМСЕЛЬМАШ) та комбайнів 
VERSATILE. 
Кондиціонери та опалювачі кабін сільськогосподар-
ської техніки (продаж, технічне обслуговування).

AVM-AGRO, LTD
Ucraine. 02121. Kiyv Avtoparkova, st 5
+380674404630
avm_agro@ukr.net
www.avmua.com/

Spare parts and technique from an official dealer 
GOMSELMASH. 
Air condition and heater for agriculture machine.

АВТОПРИЦЕП-УКРАЇНА, 
ТОВ
Україна, 49101, м.Дніпро,  
вул. Магдебургзького права, 3а, оф.1
+380567440485
kamaz@email.com.ua
www.autotrailer.dp.ua
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AK «FAVORIT», LLC
27613, Ukraina, Kirovohradska obl., 
Kirovohradskyi r-n, s. Pidhaitsi, vul. 
Polova 1V
+380522308710
office@favorit.ltd
www.favorit.ltd

High-quality crop and tillage technology from the 
company «Favoryt» is intended for works of various levels 
of complexity. For over 11 years, the «Favorite» technique 
embodies the combination of quality and reliability.

АГРОСНАБ УКРАЇНА,  
ТОВ
03148, м. Київ, вул. Жмеринська,  
б. 5, оф 31
+380673942279
agrocnab@ukr.net
www.agrocnab.com.ua

Компанія ТОВ «Агроснаб Україна» – спеціалізується на 
поставці високопродуктивної сільськогосподарської 
та спецтехніки як нової так і вживаної напряму з Єв-
ропи. Наша компанія є офіційним дилером європей-
ських компаній STOLL, HAWE, KONGSKILDE, PRONAR. 

Ми завжди раді допомогти нашим партнерам в виборі 
та поставці оптимального варіанта такого сільсько-
господарського оборудования: трактори, зернозби-
ральні комбайни, бурякозбиральна техніка, грунтоо-
бробна техніка, сівалки, навантажувачі та інше.

AGROSNAB UKRAINE, LTD
03148, Kyiv, Zhmerinskaya 5 of 31
+380673942279
agrocnab@ukr.net
www.agrocnab.com.ua

транспортерні (ПР, ПРД, ТРД); – манжети армовані, 
гідравлічні, шевронні, пневматичні; кільця стопорні, 
гумові ущільнення.

AVTOPROMPIDSHIPNIK, 
LTD
Ukraine, 61052, Kharkiv, 
Simpheropolskiy lane, 6.
+380577155175
info@autopp.biz
www.autopp.biz

«Avtoprompidshipnik» LTD – one of the largest suppliers 
of bearings of all sizes, rubber products and circuits on the 
Ukrainian market. We have available now: – Ball bearings, 
roller, roller, spherical, and the hinged frame (more than 
5000 titles); – Feed Wedge, fan, gear, mul¬tirib, flat, 
modular, variatorni domestic and imported; – Feed on 
import combines: CLAAS, MASSEY FERGUSON, NEW 
HOLLAND, BIZON, FORTSCHTITT, CASE IH, DEUTZ FAHR, J. 
DEERE, LAVERDA production STOMIL SANOK (Poland); – 
Roller chain diversion, diversion, Conveyor (PR, PRD, jet); 
– Rubber reinforced cups, rubber cups/packings, chevron 
sealing for hydraulic devises; locking rings.

АГРОПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ ФАВОРИТ, ТОВ
27613, Україна, Кіровоградська обл., 
Кіровоградський р-н, с. Підгайці, 
вул. Польова 1В
+380522308710
office@favorit.ltd
www.favorit.ltd

Високоякісна посівна та ґрунтообробна техніка від 
компанії «Фаворит» призначена для робіт різного рів-
ня складності. Більш ніж 11 років техніка «Фаворит» 
втілює в собі по’єднання якості та надійності.
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Altek – компанія, яка спеціалізується на комплексних 
поставках і технічному обслуговуванні обладнання 
для відновлюваних джерел енергії, має великий дос-
від проектування, монтажу та сервісного обслугову-
вання енергозберігаючого устаткування: 
• Сонячні колектори та геліосистеми 
• Сонячні фотоелементи та сонячні мережеві елек-

тростанції 
• Інвертори для мережевих станцій та автономних 

систем 
• Насосні станції, насоси та комплектуючі 
• Системи автономного освітлення 

Ми пропонуємо поставку високоякісного обладнання 
та повний його супровід протягом усього терміну екс-
плуатації.

АLTEK, ТМ ALTEK 
DNEPROPOLIMERMASH, 
PJSC
UKRAINE, 49033, CITY DNIPRO, 
Sloboganskay AVE., 31d
+380676907171
info@altek.ua
www.altek.ua

Altek, a company specializing in integrated supply 
and maintenance of renewable energy equipment, 
has extensive experience in designing, installing and 
servicing energy-saving equipment: 
• Solar collectors and solar systems 
• Solar photovoltaics and solar power plants 
• Inverters for network and autonomous systems 
• Pumping stations, pumps and components 
• Independent lighting systems 
We offer delivery of high-quality equipment and its full 
support throughout the life of the operation.

Company «Agrosnab Ukraine» Ltd specializes in the 
supply of highly productive agricultural and special 
equipment as a new and used direction from Europe. 
Our company is an official dealer of European companies 
STOLL, HAWE, KONGSKILDE, PRONAR. 

We are always glad to help our partners in choosing and 
supplying an optimal variant of agricultural equipment 
such as: tractors, grain harvesters, beet harvesters, tillage 
machines, seeders, loaders, and more.

AGROTERRA, LLC
45636, VOLYN REGION., GARAZZE 
VILAGE, KYIV STREET, HOUSE 107
+380503733161
soroka@a-tera.com.ua
www.a-tera.com.ua

The company «Agroterra» is developing dynamically 
on the territory of Ukraine. For its existence has 
shown itself to be a reliable and stable professional, 
with whom I want to work. All this thanks to a team 
of professionals who are ready to provide quality 
assistance 24 hours a day, 7  days a week, and the 
optimal combination of portfolio of goods, where 
absolutely everyone will be able to meet their 
needs. Agroterra Company is the official dealer of 
such companies as: New Holland, Lemken, Rauch, 
Weidemann, 360 Yield Center and Dawn.

АLTEK, ПРАТ 
ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ, 
ТМ АLTEK
49033, м. Дніпро, просп. Богдана 
Хмельницького, 147
+380676907171
info@altek.ua
www.altek.ua
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of pig farms and cows. Among the assortment you can 
find veterinary preparations, tools, feed additives, 
equipment for fertilization of animals, drinking bowls 
and feeders, and more. Also, PP Absolut Center is an 
exclusive distributor of feed microadditives «EnzActive».

АВТЕК, ТОВ
Киев, ул. Пшеничная, 9
+380444960000
avto@avtek.ua
avtek.ua

АВТЕК – официальный дилер: FORD TRUCKS, МАЗ, 
KÄSSBOHRER, HIDRO-MAK, RASCO, ERDEMLI, HYVA, 
PRONAR, VOLAT, SOLARIS, ЗАЗ. Работаем на рынке 
Украины более 20-ти лет. Продаем: грузовые ав-
томобили, спецтехнику, тракторы и пассажирский 
транспорт. Занимаемся реализацией запчастей. Пре-
доставляем гарантийное и послегарантийное обслу-
живание автотранспорта, на официальных сервисных 
станциях, по всей Украине.

АВС ТРЕЙД, ТОВ
08662 Київська обл., Васильківський 
р-н, смт.Гребінки, вул.Київська, 36
+380675055227
elevatory@ukr.net
www.elevatory.com.ua

Поставка, монтаж та обслуговування зерносушильно-
го та елеваторного обладнання.

AVC TRADE, LLC
+380675055227
elevatory@ukr.net
www.elevatory.com.ua

АБСОЛЮТ ЦЕНТР, ПП
Україна, 79044, м. Львів, 
вул. Ак. Сахарова 31/16
+380932586346
boss@absolut.lviv.ua
www.absolut.lviv.ua

Приватне підприємство «Абсолют центр» займається 
гуртово-роздрібною торгівлею обладнанням для сви-
нокомплексів та коровників в Україні. За час розвитку 
ми зуміли налагодити тісну, стабільну співпрацю та 
партнерські відносини з світовими лідерами та готові 
запропонувати Вам лише високоякісну продукцію, ви-
роблену у Данії, Італії, Іспанії, Ізраїлі, США, Німеччині, 
Польщі за найнижчими цінами. Наше підприємство 
реалізує професійне обладнання для вирощування 
тварин, від маркування та ідентифікації до повно-
го облаштування свинокомплексів та коровників. 
Серед асортименту ви зможете знайти ветеринарні 
препарати, інструменти, кормові добавки, устатку-
вання для запліднення тварин, поїлки та годівниці 
та інше. Також ПП «Абсолют Центр» є ексклюзивним 
дистриб’ютором кормової мікродобавки «EnzActive».

ABSOLUT CENTER, PE
Ukraine, 79044, Lviv city, 
Ak. Sakharova street b. 31, ap. 16
+380932586346
boss@absolut.lviv.ua
www.absolut.lviv.ua

PE Absolut Centre is engaged in wholesale and retail trade 
of equipment for pig farms and cows in Ukraine. During 
the development, we have managed to establish close, 
stable cooperation and partnership with world leaders 
and we are ready to offer you only high-quality products 
manufactured in Denmark, Italy, Spain, Israel, the USA, 
Germany, Poland at the lowest prices. Our enterprise 
sells professional equipment for growing animals, from 
marking and identification to the complete arrangement 
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вози, шасі під установку різного спеціального устатку-
вання, у тому числі для сільського господарства. 
Вся продукція підприємства сертифікована на відпо-
відність стандартам Укрсепро (Україна). 
Високі надійність і якість автомобілів, призначених для 
експлуатації в різних кліматичних і дорожніх умовах, 
забезпечили їм визнання широкого кола споживачів.

AVTOKRAZ, PJSC
UKRAINE, 39631, Kremenchuk, 62, 
Kyivskaya Str.
+380536766313
sale@kraz.ua
autokraz.com.ua

The AvtoKrAZ PJSC – companies engaged in production of 
KrAZ heavy-duty vehicles: dump trucks, platform trucks, 
fifth-wheel truck tractors, timber lorries, log trucks, 
chassis intended for mounting of various installations. 
A whole range of the company’s products is certified in 
accordance with the UKRSEPRO Ukrainian Standards 
Requirements. Rugged, reliable and high quality KrAZ 
heavy-duty trucks intended for operation in different 
climate and road conditions are recognized by a wide 
range of customers.

АВТОСКЛАДАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО КОБАЛЬТ, 
ТОВ
Україна, 61003, м. Харків, 
вул. Гамарника, 7/9.
+380504692426
alina_sdl@ukr.net
www.kobalt-foton.com.ua/

Харківське Автоскладальне підприємство КО-
БАЛЬТ-національний виробник з 20-річним досві-
дом виробництва дорожньо-транспортних засобів, 
спецтехніки і різноманітного технологічного устатку-

ТД АВТОДЕТАЛІ, ТОВ
Україна, 73000,м.Херсон,  
вул. Робоча будинок 66
+380504941920
office@auto-detal.com.ua
www.progress-k.com.ua

Виробництво: карданних валів для сільгосптехніки, 
сільгоспшарніри, муфти, перехідники для карданів, 
хрестовини карданих валів, кульові та реактивні 
пальці для автомобілів Краз, МАЗ, Зіл, радіатори охо-
лодження та опалення лінійки ВАЗ, термостати систе-
ми охолодження.

TRADING HOUSE 
AUTODETALI, LLC
66,Rabocha street.citi of Kherson 
Ukraine
+380504941920
office@auto-detal.com.ua
www.progress-k.com.ua

Manufacture: PTO shafts, yoke joints, torque limiters 
and safety clutches, adaptors, universal joints, ball pins 
for steering and torque rods of Kraz, Kamaz, Zil and Maz 
trucks and thermostat elements. Wholesale of radiators 
and heaters for Lada series

АВТОКРАЗ, ПРАТ
Україна, 39631, м. Кременчук, 
вул. Київська, 62
+380536766313
sale@kraz.ua
autokraz.com.ua

ПрАТ «АвтоКрАЗ» – підприємство по виготовленню 
великовантажних автомобілів КрАЗ: самоскиди, бор-
тові автомобілі, сідельні тягачі, лісовози, сортименто-
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4.  Municipal Purpose Vehicles: Cleaning Vehicles, Garbage 
Collector Trucks, Aerial Platforms, Maintenance Crew 
Vehicles, etc.

АГ-БАГ-УКРАЇНА, ТОВ
07700, Київська область, м. Яготин, 
вул. Київська, 4
+380457551588
info@ag-bag.ua
www.ag-bag.ua/

Технології заготівлі та зберігання кормів для ВРХ.
Технології внесення органічних та мінеральних до-
брив. 
Технології зберігання зерна та кормів в полімерних 
рукавах. 
Послуги з заготівлі кормів в полімерні рукава.

AG-BAG-UKRAINE, LTD
07700, Kyiv region, Yagotin,  
St. Kyivska, 4
+380457551588
info@ag-bag.ua
www.ag-bag.ua/

Technology of harvesting and storage of feed for cattle.
Technologies of organic and mineral fertilizers .
Technologies for storing grain and feed in polymer bags. 
Services in stocking of feed in polymer bags.

АГРА, ПФ
Україна, 68093 Одеська область, 
м. Чорноморськ, с. Малодолинське, 
ул. Заводська 1/3
+380675574717
0956312364olga@gmail.com

Виробництво ґрунтообробної техніки і запасних частин.

вання, інструментів і запасних частин в галузі маши-
нобудівного комплексу. Виробляє серійно та індивіду-
ально під замовлення різну спецтехніку і встановлене 
устаткування до неї. 
1.  Машини для логістичних перевезень: Автофургони, 

Вантажівки бортові, Цистерни. 
2.  Машини для аграрного комплексу: Самоскиди, На-

вантажувачі, Автоцистерни. 
3.  Машини для будівництва: Самоскиди, Автобето-

нозмішувачі, Крани, Навантажувачі. 
4.  Машини для комунальних служб: Прибиральні, 

Сміттєвози, Вахтові, Підйомники і т.д. 

Широкий асортимент продукції, індивідуальні техніч-
ні рішення, конкурентні ціни, надійність та сервісна 
підтримка!

KOBALT AUTO-ASSEMBLY 
ENTERPRISE, LLC
7/9 Gamarnika str., 61003, Kharkov, 
Ukraine.
+380504692426
alina_sdl@ukr.net
www.kobalt-foton.com.ua/

‘KOBALT’ Auto-Assembly Enterprise’ LLC is a Special 
Purpose vehicle manufacturer with more than 20 years’ 
experience of production and supplies of commercial 
sector road vehicles, heavy machinery, technological 
equipment, tools and parts for the market of Ukraine. 
We do serial assembly and also take on individual 
order projects to deliver a vehicle with a tailor-made 
equipment. 

1.  Logistics Vehicles: Vans, Open Cargo Body Trucks, 
Reservoir Trucks; 

2.  Agriculture Vehicles: Dump Trucks, Wheel Loaders, 
Road Tankers; 

3.  Construction Vehicles: Dump Trucks, Concrete Mixer 
Trucks, Mobile Cranes, Wheel Loaders; 
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«Agrarian industrial Company Ltd» has been created 
in January 2001. A major thrust of the company is to 
sell imported agricultural machinery, spare parts to 
its maintenance and service. The central office of the 
company is located in Kiev. The company has the network 
of regional offices of development: in Kharkiv, Poltava, 
Donetsk, Chernihiv, Sumy, Odessa, Dnipropetrovsk, 
Zhytomyr, Vinny’cya, Khmelnitsky, Rivne, Ternopil, 
Kirovograd, Kherson, Zaporozhye regions. «Agrarian 
Industrial Company Ltd» supplies agricultural machinery 
and spare parts of such manufacturers as Kuhn, Kinze, 
Salford, Ag Leader, Morris, Earthmaster, Storti, Hypro, 
Rhino, Teejet. The basic strategy of the company – 
introduction of effective, hi-tech machines in an 
agricultural production of Ukraine.

АГРІС, ТОВ
Україна, 71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Гагаріна, буд. 7
+380507457555
tdrgris@ukr.net
www.tdagris.com

ТОВ «ТД» АГРІС» – вітчизняна компанія, яка успішно 
працює на ринку понад 5 років і має досить великий 
досвід у виготовленні і продажу сільськогосподар-
ської техніки, навісного та причіпного обладнання. 
Завдяки якості і ціні, продукція «ТД «АГРІС» займає 
гідне місце на ринках України та за кордоном.

AGRIS TH, LLS
Ukraine, 71100, Zaporozhye region, 
Berdyansk citi, str. Gagarina, 7
+380507457555
tdrgris@ukr.net
www.tdagris.com

Trade House AGRIS specialized on wholesale and retail 
deliveries of the agricultural technics, components and 

АGRА», PF
Ukraine 68093, Odessa region, 
Chernomorsk city. Zavodska street, 1/3 
apartment
+380675574717
0956312364olga@gmail.com

Manufacturers of machinery and spare parts for soil 
ploughing and cultivation

АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА 
КОМПАНІЯ, ТОВ
Україна, 02081, Київ, 
вул. Урлівська, буд. 23Г, 
приміщення 245
+380445311474
aico@aico.ua
www.aico.com.ua

ТОВ «Аграрна індустріальна Компанія» була створена 
в січні 2001 року. Основним напрямком діяльності 
компанії є продаж імпортної сільськогосподарської 
техніки, запасних частин, забезпечення сервісного 
обслуговування. Компанія представлена головним 
офісом (м. Київ) і регіональними відділами розвитку 
в усіх областях України. АІКо постачає техніку і зап-
частини таких виробників як Kuhn, Kinze, Salford, Ag 
Leader, Morris, Earthmaster, Storti, Hypro, Rhino, Teejet. 
Головна стратегія компанії – впровадження ефектив-
них високотехнологічних машин у сільськогосподар-
ське виробництво України.

AGRARIAN INDUSTRIAL 
COMPANY, LLC
Ukraine, 02081, Kyiv, vul. URLIVSKA, 
23H, of. 245
+380445311474
aico@aico.ua
www.aico.com.ua/
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protection and seeds treatment since 2005. In search of 
innovation our company was the first one in Ukraine who 
discovered a world leader in speciality seed products. 
Range of seed coatings as well as their soybean inoculants 
have been successfully marketed by our company and 
became market leaders in Ukraine too. 
As of May 1, 2017, AGRITEMA company, was appointed as 
the official representative SEVITA GENETICS in the Ukraine. 
Today Agritema Company offers: 
• Inoculants (Lallemand); 
• Biofungicides (Lallemand); 
• Seed coatings (Agicot, SEPIRET); 
• Seed treating systems (Graham, Satec, KTEP). 
• Soy seeds (SEVITA GENETICS).

МНТЦ «АГРОБІОТЕХ», ДП
Україна, м. Київ, Харківське шосе, 50
+380445580710
agro-bio@ukr.net

Виробництво та продаж регуляторів росту рослин.

ISTC AGROBIOTECH, SE
50, Kharkivske sh., Ukraine
+380445580710
agro-bio@ukr.net

Plant biostimulants.

АГРОВЕСТ УКРАЇНА, ПП
Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя 
Володимира, 75
+380965639390
info@westagro.com.ua
westagro.com.ua

СЕРВІСНЕ обслуговування с/г техніки John Deere; ве-
ликий асортимент оригінальних запчастин в наяв-

related eguipmant, and also greases and oils for an 
agroindustrial complex on internal and external markets.

АГРІТЕМА, ТОВ
Україна, 01004, м. Київ, 
вул. Антоновича 
(Горького), буд. 23, к.2
+380503880020
i.chayka@agritema.com
www.agritema.com

Компанія «Агрітема» з 2005 року представляє уні-
кальні біологічні продукти для захисту рослин та 
обробки насіння. Як інноваційна компанія, Агрітема 
першою відкрила для аграрного ринку України полі-
мерні барвники та інокулянти для сої. Діяльність ком-
панії спрямована на виключно якісне обслуговування 
кожного клієнта, забезпечення його найкращими 
світовими новинками, які сприятимуть його еконо-
мічному зростанню та високій прибутковості. 
З 1 травня 2017 року компанія АГРІТЕМА є офіційним 
представником SEVITA GENETICS в Україні. 
Сьогодні компанія «Агрітема» пропонує: 
• Інокулянти (Lallemand); 
• Біопрепарати (Lallemand); 
• Полімерні барвники для насіння (Agicot, SEPIRET); 
• Обладнання для протруювання насіння (Graham, 

Satec, КТЕП); 
• Насіння сої (SEVITA GENETICS).

AGRITEMA, LLC
Ukraine, 01004, Kyiv, 
Antonovycha st., 23, office 2
+380503880020
i.chayka@agritema.com
www.agritema.com

Agritema LLC has been supplying Ukrainian seed factories 
and farmers with unique biological products for crop 
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Reproduction of new varieties and hybrids and providing 
Ukrainian agricultural producers with high quality seeds 
with high performance and affordable prices.

АГРО-ІДЕЯ, ТОВ
agro.idea.ukr@gmail.com
+380938249541
agro.idea.ukr@gmail.com
www.agro-idea.com.ua

АГРОИННОВАЦИЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ, ООО
Украина, 12403, Житомирский р-н, 
с. Березина, ул. Промышленная, 9А
+380964163033
nh-ai@ukr.net
www.agroinnovatia.com

ООО «Агроинновация Интернациональ» осуществляет 
поставки в Украину и другие страны СНГ высококаче-
ственной сельскохозяйственной техники и запчастей 
из Европы и Америки, занимается их продажей, ре-
монтом и сервисным обслуживанием.

AGROINNOVATIA, LTD
Ukraine, 12403 Beresina, 
Promuslova str. 9A
+380964163033
nh-ai@ukr.net
www.agroinnovatia.com

ООО «Агроинновация Интернациональ» осуществляет 
поставки в Украину и другие страны СНГ высококаче-
ственной сельскохозяйственной техники и запчастей 
из Европы и Америки, занимается их продажей, ре-
монтом и сервисным обслуживанием.

ності НА СКЛАДІ до техніки: John Deere, CLAAS, Horsch, 
Kverneland, JCB, Väderstad; альтернативні запчастини 
A&I, Vapormatic, PW Group для тракторів та комбайнів 
відомих світових виробників; ПММ в асортименті.

AGROWEST UKRAINE, PE
Ukraine, 33013, Rivne, 75 Knyazya 
Volodymyra st.
+380965639390
info@westagro.com.ua
westagro.com.ua

Agricultural machinary SERVICE (John Deere); large range 
of original spare parts on stock for John Deere, CLAAS, 
Horsch, Kverneland, JCB, Väderstad; OEM parts from 
A&I, Vapormatic, PW Group for tractors and agricultural 
machinery of main world manufacturers; oils and lubricant.

АГРОЕКСПЕРТ, ТОВ
62408, Харківська обл., Харківський 
р-н, с. Елітне, вул. Насіннева, буд. 12-3
+380506379546
Agroexpert-seed@ukr.net
www.agroekspert.com.ua

Розмноження нових сортів і гібридів та забезпечення 
українських сільгоспвиробників високоякісним насін-
ням з високими показниками продуктивності та за 
доступними цінами.

AGROEXPERT, LLC
Ukraine, 62408, Kharkov region, Kharkiv 
district, township Elitne, Nasineva 
street, Home 12-3
+380506379546
Agroexpert-seed@ukr.net
www.agroekspert.com.ua
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Machinery for mixing, distribution and storage of feed, 
producing of fodder, preparing high-quality bedding and 
breeding calves. Everything for a modern farmer to feed 
and maintain livestock.

АГРОКОМЦЕНТР, ООО
Украина, 21034, ул. Чехова, 29
+380432659265
agrocom@vinnitsa.com
agrocomcentr.com.ua

Предлагаем широкий спектр запчастей к комбайнам 
CLAAS, New Holland, John Deer, жаток Geringhoff, Oros, 
Fantini, широкий ассортимент запчастей к плугам, 
боронам, культиваторам от Итальянского произво-
дителя АМА. Также в наличии большой ассортимент 
карданных валов и запчастей к ним от Итальянского 
производителя. ООО «АГРОКОМЦЕНТР» является офи-
циальным дилером АМА (Италия) в Украине.

АGROCOMCENTR, LLC
Ukraine, 21034, Chehova str., 29
+380432659265
agrocom@vinnitsa.com
agrocomcentr.com.ua

We offer a wide range of spare parts for combines CLAAS, 
New Holland, John Deer, Geringhoff, Oros, Fantini. 
We offer a wide range of spare parts for plows, harrows, 
cultivators from the Italian manufacturer AMA. Also 
available is a large assortment of cardan shafts and spare 
parts to them from the Italian manufacturer.

АГРОКС, ТОВ
Ukraine, Poltava, 36011, 
Mischenko str., 2
+380667144773
agroxua@ukr.net
www.agro-x.com.ua

АГРОІМПОРТІНВЕСТ, ТОВ
Україна м. Київ  
вул. Академіка Грекова, 22
+380995632782
opt@gardenshop.com
www.gs.ua

Импорт сельскохозяйственной техники

AGROIMPORTINVEST, LTD
Ukraine Kiev street. Academician 
Grekova, 22
+380995632782
opt@gardenshop.com
www.gs.ua/

Import of agricultural machinery

СП АГРОІНМАШ, ТОВ
Україна 14027 м. Чернігів 
вул. Шевченко 103 оф 2
+380462958509
agroinmach@ukr.net
agroinmash.com

Техніка для приготування, роздачі та зберігання 
кормів, виготовлення комбікорму, підготовки якіс-
ної підстилки та випоювання телят. Все, що необхід-
но для сучасної ферми, щоб нагодувати та доглянути 
худобу.

JV AGROINMACH, LTD
Ukraine, 14027 Chernigiv, Shevchenko 
str 103 office 2
+380462958509
agroinmach@ukr.net
agroinmash.com
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AGRO САPITAL GROUP LTD, 
LLC
UKRAINE,61058, Kharkiv, 
St. Danilevskogo 38, of. No. 7 
Production: Troitskoe, 92100, 
St. Chkalova 16, Lugansk region
+380577050920
info@agro-cg.com.ua
www.agro-cg.com.ua
Pererobka nasinnya sonyashnyku

АГРОЛАЙН, ПП
49054, м.Дніпро, пр. Олександра 
Поля, буд. 97
+380504516972
agroline@i.ua
agroline.dp.ua

Виготовлення та продаж запчастин для сільсько-
господарської техніки, комплекти переобладнання 
комбайнів, підшипники соломотряса, ріжучі вальці 
для кукурузної жатки, відновлення валів соломотря-
са, посилені підбарабання до комбайнів, бичі для 
інерційних барабанів хромовані та звичайні, шнеки 
підвищеної зносостойкості

AGROLINE», PE
49054, Dnipro city, Oleksandr Polya 
avenue, house 97
+380504516972
agroline@i.ua
agroline.dp.ua

Manufacturing and sales of spare parts for agricultural 
machinery, complete sets of combine harvesters, ball 
bearings, roller mills for corn header, restoration of shaft 
stem rods, reinforced forage harvester for combines, 
screws for inertial drums chrome plated and ordinary, 
screws of high wear resistance.

LLC «AGROX» is a Ukrainian-German import-export 
company. The main field of activity is the sale, delivery 
and clearance of agricultural machinery.

AGROX, LLC
Ukraine, Poltava, 36011 Mischenka str. 2
+380667144773
agroxua@ukr.net
www.agro-x.com.ua

LLC «AGROX» is a Ukrainian-German import-export 
company. The main field of activity is the sale, delivery 
and clearance of agricultural machinery.

АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД, 
ТОВ
УКРАЇНА, 61058, м. Харків, 
вул. Данилевського, 38, офіс 7 
Виробництво: 92100, смт Троїцьке, 
вул. Чкалова 16, Луганська область
+380577050920
info@agro-cg.com.ua
www.agro-cg.com.ua

Переробка насіння соняшнику. Підприємство східної 
України, сучасне, сертифіковане, високотехнологічне 
з повним циклом виробництво. Вже понад 7 років 
плідно співпрацюємо з сільхозвиробниками регіону 
шляхом створення економічно вигідних умов для 
співпраці.Підприємство підняло на новий рівень 
свою комерційну діяльність,а також зміцнює ділові 
стосунки з провідними вітчизняними та світовими 
виробниками олійножирової галузі.
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АГРОМАКС ГРУП, ТОВ
Україна, 03069, 
вул. Кіровоградська,38/58
+380442280574
info@agromaxgroup.com.ua
www.agromaxgroup.com.ua/

Компанія «АГРОМАКС ГРУП» розпочала свою діяль-
ність в 2011 році. 

З 2013 року ми є офіційними дистриб’юторами заво-
дів-виробників Piippo (Фінляндія), Trioplast (Швеція), 
BvL (Німеччина) в Україні. 

Основні напрямки діяльності: 
• продаж сінов’язального шпагату та сітки; 
• продаж силосної плівки та стрейчу; 
• продаж кормозмішувачів та запасних частин BvL; 
• продаж запасних частин Mаnitou та JCB; 
• надання послуг з ремонту та обслуговування на-

вантажувачів Mаnitou та JCB; 
• продаж нової та вживаної сільськогосподарської 

техніки і обладнання (навантажувачі, прес-підби-
рачі, кормозмішувачі). 

«АГРОМАКС ГРУП» постійно розширює спектр товарів та 
доводить своїм клієнтам: «Ваш успіх-разом з нами!» .

Наші контакти: www.agromaxgroup.com.ua,  
info@agromaxgroup.com.ua, тел. (044)228-05-74

AGROMAKS GROUP, LLС
Ukraine, 03069, Kirovogradska 
str.,38|58, Kyiv city
+380442280574
info@agromaxgroup.com.ua
www.agromaxgroup.com.ua/

The company AGROMAKS GROUP was founded in 2011. 

From 2013 AGROMAKS GROUP is an official distributors 
of Piippo (Finland), Trioplast (Sweden), BvL (Germany) in 
Ukraine. 

АГРОЛИДЕР-2017, ТОВ
Україна, 72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Гетьмана 
Сагайдачного, буд. 29., оф. 25
+380962489215
info@agrolider.ua
agrolider.ua

Компания «Агролидер» є постачальником широкого 
спектру запасних частин до вітчизняної та імпортної 
сільськогосподарської техніки. Пропонуємо поста-
чання нових та відновленних запасних частин та 
витратних матеріалів. Постачання нових запасних 
частин до техніки здійснюється безпосередньо з за-
водів-виробників, офіційними представниками ко-
трих є наша компанія. Також, компанія «Агролидер» 
пропонує якісний ремонт запасних частин до техніки 
висококваліфікованими майстрами.

AGROLIDER-2017, LLC
Ukraine, 72312, Zaporozhye region, 
Melitopol, st. Hetman Sagaidachny,  
d. 29., of. 25
+380962489215
info@agrolider.ua
agrolider.ua

Company «Agrolider» is a supplier of a wide range of spare 
parts for domestic and imported agricultural machinery. 
We offer supply of new and renewed spare parts and 
consumables. Supply of new spare parts to machinery is 
carried out directly from the manufacturing plants, the 
official representatives of which is our company. Also, the 
company «Agrolider» offers high-quality repair of spare 
parts for equipment by highly skilled craftsmen.
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ТОВ «Агрокалина» є виробником сільськогосподар-
ської техніки, Наша мета виробляти, розробляти, реа-
лізовувати продукцію високої якості, яка складається 
з найважчих вимог фермерів і агрономів компаній. 
Агрегати своїм конструктивним рішенням призна-
чені для сучасного агрономічного методу господа-
рювання, який допомагає сільськогосподарським 
суб’єктам при мінімальних витратах коштів домогти-
ся високих врожаїв.

AGROKALINA, LTD
Vinnytsya region, Kalynivka, 
Nezalezhnosti street,46
+380674334887
agrokalina@gmail.com
www.agrokalina.com

Agrokalina Ltd is a manufacturer of agricultural 
machinery. Our goal is to produce, develop, implement 
high quality products, which consists of the most 
demanding requirements of farmers and agronomists of 
companies. Aggregates with their constructive solutions 
are intended for the modern agronomic economic 
management, which helps agricultural subjects with 
minimal cost of money, to achieve high yields.

АГРОМАШТОРГ, ООО
Украина, 02190, Киев, Харьковское 
шоссе, 144А
+380983740821
optigep@gmail.com
www.optigep.kiev.ua

Продажа жаток для уборки кукурузы и подсолнеч-
ника.

Our main business activities are as follows: 
• sales of baler twine and net wrap; 
• sales of silage film and stretch; 
• sales of spare parts for telescopic loaders by Mánitou 

and JCB; 
• providing repair and maintenance services of 

telescopic loaders by Mánitou and JCB; 
• sales of new and used agricultural machinery and 

equipment (loaders, baler-machines, food mixers); 

AGROMAKS GROUP – the company you can trust. Our 
product range is growing all the time. 

«Your success together with us!»

АГРОМАШІНВЕСТ, 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ
Україна, 49000. 
м. Дніпро,вул. Кедріна,66,секція 1
+380503403377
office@agromash.com.ua

Виробництво тракторів та запчастин до нихєхблї

NPP «AGROMASHINVEST», 
LTD
Ukraine, 49008, Dnepro, 66,Kedrina str.
+380503403377
office@agromash.com.ua

Production of tractors and spare for them

АГРОМАШ-КАЛИНА, ТОВ
Україна, Вінницька обл. м.Калинівка, 
вул.Незалежності, 46
+380674334887
agrokalina@gmail.com
www.agrokalina.com
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«Agromir-Volyn» LTD is the sole exclusive distributor 
of JSC «Daugavpilssky Drive Driving Chains DITTON» 
(Latvia). The main purpose of the chair is specialization 
– chain driven roller, toothed, with longitudinal rollers, 
long link, cargo lamellar with closed rollers, with toothed 
plates, with Straight plates, bending plates, with rubber 
profile, traction, transporter and links to them from 
black, zinc and stainless steel. Also «Agromir-Volyn» 
LTD is the official representative of the company UAB 
«TurboTechnologija» (Lithuania) the main specialist tion 
– restoration of turbochargers, cars, trucks, agricultural 
machinery.

АГРОМОДУЛЬ, ТОВ
вул. Наукова, 62 селище Дослідне, 
Дніпропетровський район, 
Дніпропетровська обл. 52071
+380504510449
oa@agromodul.dp.ua
www.agromodul.com.ua

Виробництво розпилювачів.

AGROMODUL, LTD
Dnepropetrovsk district, pgt.Opytnoe, 
ul.Naukovaya, 62.
+380504510449
oa@agromodul.dp.ua
www.agromodul.com.ua

Spray nozzles.

АГРОМОНТАЖБУД, ТОВ
09100, Україна, Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. 1-а Радгоспна, 3
+380965755699
viktor@agromontazhbud.com.ua
www.agromontazhbud.com.ua

AGROMASHTORG, LTD
Ukraine 02190 Kyiv Kharkovskoe 
Shosse, 144A
+380983740821
optigep@gmail.com
www.optigep.kiev.ua

Sale of reapers for harvesting corn and sunflower

АГРОМИР-ВОЛИНЬ, ТЗОВ
Україна, 45022, Волинська область 
Ковельський район, с.Доротище, 
вулиця Лесі Українки 49
+380978668224
agromir-volin@ukr.net
www.ditton.ua/

ТзОВ «Агромир-Волинь» є єдиним ексклюзивним 
дистриб’ютором АТ «Даугавпілсскій завод привідних 
ланцюгів DITTON» (Латвія) головна спеціалізація – 
ланцюги привідні роликові, зубчасті, з видовжени-
ми валиками, довголанкові, вантажні пластинчасті 
з закритими валиками, з зубчастими пластинами, з 
прямими пластинами, з гнутими пластинами, з гумо-
вим профілем, тягові, транспортерні та ланки до них 
із чорного металу, цинку і нержавіючої сталі. Також 
ТзОВ «Агромир-Волинь» є офіційним представником 
компанії UAB «TurboTechnologija» (Литва), головна 
спеціалізація – реставрація турбокомпресорів, легко-
вих, вантажних автомобілів, сільхозтехніки.

AGROMIR-VOLYN, LTD
Ukraine, 45022, Volyn region Kovel 
district, Dorozhe village, Lesia Ukrainka 
street 49
+380978668224
agromir-volin@ukr.net
www.ditton.ua/



215

ТОВ «Агро Онлайн» – компанія є розробником і 
системним інтегратором передових рішень в облас-
ті управління аграрними підприємствами. Повний 
комплекс рішень: управління активами, бізнес пла-
нування, контроль і моніторинг виробничої діяльно-
сті, план/фактний економічний аналіз.

AGRO ONLINE, LLC
01024, Kyiv, 
Kruglouniversitetska str, 22, 6
+380965980636
info@agro-online.com.ua
agro-online.com

LLC Agro Online – the company is a developer and 
system integrator of advanced solutions in the field 
of management of agricultural enterprises. Full set 
of solutions: asset management, business planning, 
monitoring and monitoring of production activities, plan 
/ actual economic analysis.

АГРОПРОДСЕРВІС, ПАП
Україна, 47734, Тернопільська 
область, Тернопільський район, 
с. Настасів
+380352498032
agroprodservice@gmail.com
www.agroprodservice.com.ua/

Компанія «Агропродсервіс» з багаторічним досвідом 
роботи в галузі рослинництва, тваринництва та пере-
робки с/г продукції. 
Основними напрямками діяльності компанії є ви-
рощування с/г культур (зернових, зернобобових, 
олійних і технічних), зберігання зерна, виготовлення 
комбікормів, переробка сої і зернопродуктів, а також 
реалізація с/г продукції. 
Окремий напрямок виробництва – розвиток інтен-
сивного тваринництва (свинарства, ВРХ) і птахів-

Проектування об’єктів промислового і цивільного при-
значення, а саме – елеваторів, об’єктів агропромисло-
вого комплексу, виробничих, складських будівель, гро-
мадських споруд, індивідуальних житлових будинків та 
інженерних мереж. Виготовлення силосів для зберігання 
зерна та сипучих матеріалів, зернових сушарок, облад-
нання для транспортування зерна та сипучих матеріалів. 
Будівельні конструкції (ферми, колони, армовані карка-
си, тощо) будь-якої складності. Будівництво зернових 
комплексів, промислових і громадських споруд та інди-
відуального житла. Сервісне та післясервісне обслугову-
вання обладнання для зерносушарок, транспортування 
зерна та сипучих матеріалів, систем автоматики та елек-
троніки. Силоси, зернові сушарки та склади підлогового 
зберігання зерна з активним вентилюванням.

AGROMONTAZHBUD, LLC
vul. 1-a Radhospna, 3, Bila Tserkva, 
Kyivs’ka oblast’, Ukraine, 09100
+380965755699
viktor@agromontazhbud.com.ua
www.agromontazhbud.com.ua

Industrial and civil design – elevators, objects agro-
industrial complex, production and storage buildings, public 
buildings, private houses and engineering. Production for 
storing grain, grain dryers, equipment for transporting 
grain and bulk materials. Building construction of any 
complexity. Construction elevators and grain complexes, 
industrial and public buildings and private housing. Service 
equipment, automation systems and electronics. Grain 
dryers and grain storage with active ventilation

АГРО ОНЛАЙН, ТОВ
01024, м. Київ, 
вул. Круглоуніверситетська 22, 6
+380965980636
info@agro-online.com.ua
agro-online.com
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ТОВ «АГРОРОЗКВІТ» є дочірнім підприємством в Укра-
їні ексклюзивного експортера білоруських калійних 
добрив ВАТ «Білоруська калійна компанія і поста-
чальником всієї лінії продукції виробництва заводу 
ВАТ «Білоруськалій». 
АГРОРОЗКВІТ веде активну роботу з популяризації 
передових методів застосування добрив, що дозво-
ляють підвищити їх ефективність при використанні 
на різних видах ґрунтів і мінімізувати загрози для 
навколишнього середовища. 
Основні види продукції: 
• калій хлористий гранульований/дрібний; 
• добрива азотно-фосфорно-калійні комплексні 

(NPK): 6-18-34+1S, 7-20-30+1.5S, 9-25-25+2S, 13-
13-21+8S, тукосуміші та ін. 

Наше Товариство прагне всіляко сприяти активізації ді-
алогу між споживачами і виробниками добрив з метою 
забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

AGROROZKVIT, LLC
Ukraine, 01133, Kyiv, st. Yevhen 
Konovalets, 44-B, floor 2
+380674345129
info@agrorozkvit.com
agrorozkvit.com.ua

«AGROROZKVIT» LLC is a subsidiary in Ukraine of the 
exclusive exporter of Belarusian potash fertilizers 
«Belarussian potash company» and supplier of the entire 
production line of «Belaruskaliy». 
Acting within the framework of branch international 
organizations, AGROROZKVIT is actively working on the 
promotion of advanced fertilizer application methods, 
which allows to increase their efficiency when used on 
different types of soils and minimize environmental 
threats. 
Main types of products: 
• potassium chloride granulated / small; 

ництва, з переробкою продукції на власному м’ясо-
комбінаті. 
Пріоритетною галуззю в структурі роботи компанії 
залишається насінництво, адже вже понад 15 років 
господарству присвоєно статус елітнасінгоспу. Товаро-
виробникам пропонується понад 35 висопродуктив-
них сортів насіння української та зарубіжної селекції.

AGROPRODSERVICE, PAE
Ukraine, 47734. Nastasiv village, 
Ternopil region
+380352498032
agroprodservice@gmail.com
www.agroprodservice.com.ua/

PAE «Agroprodservice» has a long experience in 
crop production, livestock and agricultural products 
processing. 
The principal activities of the company are growing of 
agricultural crops (grain, legumes, oilseeds and industrial 
crops), grain storage, animal feed production, soybeans 
and cereals processing, as well as implementation of 
agricultural products. 
Separate direction of activity – development of intensive 
livestock (pigs, cattle) and poultry with processing 
products on own meat processing plant. 
The priority sector in the structure of the company is seed 
development, as are more than 15 years the company 
have been given the status of «Elite Seed Company». 
More 35 varieties of high-yield seeds of Ukrainian and 
foreign selection are proposed for goods producers.

АГРОРОЗКВІТ, ТОВ
Україна, 01133, м. Київ, вул. Євгена 
Коновальця, 44-Б, поверх 2
+380674345129
info@agrorozkvit.com
agrorozkvit.com.ua
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Виготовлення зерноочисного обладнання, зерносу-
шарок, комбікормових заводів.

AGROSERVIC SV, LLC
+380504631749
info@agroservice-sv.com
www.agroservice-sv.com

АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ
вул. Промислова 5а, м. Вишневе 
08132, Київська область, Україна
+380459870084
office@agrosystem.com.ua
www.agrosystem.com.ua

АГРОСИСТЕМА ЛТД здійснює повне проектування до-
їльних залів та молокопроводів, проводить профе-
сійний монтаж доїльного обладнання, забезпечує ви-
тратними матеріалами, надає гарантійне та сервісне 
обслуговування як для малих приватних господарств, 
так і для великих молочно-тваринницьких комплек-
сів. Пропонує доїльне обладнання для корів, овець та 
кіз. 
АГРОСИСТЕМА ЛТД є офіційним дилером INTERPULS 
(доїльні компоненти) та MILKRITE (високоякісна дій-
кова гума та шланги). Активно співпрацює з відо-
мими виробниками доїльних компонентів: PANAZOO 
(Італія), AFIKIM (Ізраіль), TULSAN (Турція), IMPULSA 
(Німеччина). 
Представляє найкращі системи для охолодження мо-
лока PACKO (Бельгія). 
Компанія постачає поїлки для ВРХ різних форм, буди-
ночки для телят виробництва польського партнера 
JFC.

• nitrogen-phosphorus-potassium complex (NPK) 
fertilizers: 6-18-34+1S, 7-20-30+1.5S, 9-25-25+2S, 
13-13-21+8S, etc. 

«AGROROZKVIT» promotes dialogue between consumers 
and fertilizer producers to ensure global food security.

АГРО СМАП, ПП
45700, Волинська область,  
місто Горохів, вул. Козацька, 98
+380673326620
daniluk1975@ukr.net
www.agro-smap.com.ua

Приватне підприємство «Агро СМАП» пропонує 
Вам вже добре зарекомендоване в Україні, якісне 
сільськогосподарське навісне обладнання відомих 
європейських виробників, яке виготовляється з вра-
хуванням кліматичних та географічних особливостей 
нашої держави. Докладніше: www.agro-smap.com.
ua/about_us

AGRO SMAP, PE
Ukraine, 45700, Volyn region, Gorokhiv, 
Kozacka str., 98
+380673326620
daniluk1975@ukr.net
www.agro-smap.com.ua

Sprayers, disk harrows, garden machinery, tractors, 
telescopic loaders, reversible plows, machinery for 
potatoes and onions. Spare parts and accessories.

АГРОСЕРВІС-СВ, ТОВ
1001, м.ЖИТОМИР, вул. 
КООПЕРАТИВНА,7
+380504631749
info@agroservice-sv.com
www.agroservice-sv.com
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AGROSOLUM main activity: 
• Innovative technologies in the field of agricultural 

production; 
• Monitoring and scientifically-based solutions; 
• Plant protecting products; 
• Technical facilities and supportive substances; 
• Services; 

Our advantage: 
•  Qualified technological support; 
• Comprehensive supply of material and technical 

resources; 
• Modern system of protection of agricultural crops; 
• Application of anti-stress products and provision of the 

mechanism of foliar nutrition; 
• Adapting our products for ultra-compact spraying; 
• Processing of crops.

АГРО-СПЕЦ-
ЗАПЧАСТИНА, ПП
Україна, 02140
+380936481038
offer@asp.com.ua

Приватне підприємство «АГРО-СПЕЦ-ЗАПЧАСТИНА» 
працює на ринку України з 2010 року і зарекоменду-
вало себе як надійного партнера в сфері постачання 
сільськогосподарської техніки та запасних частин до 
неї. 
Ми є офіційним дилером компанії Thurston 
Manufacturing Co. (США) і представляємо на ринку 
України торгову марку BLU-JET. Лідера по виробництву 
агрегатів для обробітку ґрунту та внесення добрив. На-
шими пріоритетами є максимально швидке та якісне 
забезпечення потреб клієнтів, висока якість роботи, 
прийнятна цінова політика і команда професіоналів, 
націлена на довгострокову взаємовигідну співпрацю.

AGROSYSTEM LTD, LLC
5a Promyslova st, Vyshneve 08132, Kiev 
region, Ukraine
+380459870084
office@agrosystem.com.ua
www.agrosystem.com.ua

AGROSYSTEM LTD instals milk lines, milking parlors, 
provides with milking spare parts, warranty and service 
maintenance. Offers milking components for cows, 
sheeps and goats. 
AGROSYSTEM LTD is an authorized dealer of INTERPULS 
(milking components) and MILKRITE (high quality milk 
liners and milk tubes). 
Company is the partner of such well-known manufacturers 
of milking components as PANAZOO (Italy), TULSAN 
(Turkey), AFIKIM (Israel), IMPULSA (Germany), presents 
the best milk cooling systems PACKO (Belgium). 
Company offers different types of drinkers for animals 
and calf hutches JFC (Poland).

АГРОСОЛУМ, ТОВ
Україна, Київ, вул. Васильківська, 14, 
03040
+380671992727
agrosolum.eg@gmail.com
www.agrosolum.com
• Іноваційні технології в галузі сільхозвиробництва; 
• Моніторінг та науково-обгрунтовані рішення; 
• Засоби захисту рослин; 
• Технічні засоби та допоміжні речовини; 
• Послуги.

AGROSOLUM, TOV
Ukraine, 03040 Kiev region, Kiev 
Vasylkivska str.,14
+380671992727
agrosolum.eg@gmail.com
www.agrosolum.com
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компанією, від 5 до 10 років. Компанія «Агростил» 
забезпечить і проконтролює будівництво фундамен-
тів, підведення та підключення газу, електричного 
живлення.

AGROSTEEL, LLC
8, Uzinskaya St., Tomulivka village, 
Belotserkovsky district,  
Kiev region /84 Km road Kiev-Odessa/
+380670000337
alex@agrosteel.com
www.agrosteel.com

«Agrosteel LLC» is a distributor of grain drying, cleaning 
and transport equipment. We are the official dealer of 
the leading manufacturers of the United States, Canada 
and Brazil: «Lambton», «Mathews Company», «Crippen», 
«Comil» – characterized by a high efficiency and reliability. 
Our company provides a complete set of services: delivery, 
installation, warranty and post warranty maintenance of 
all equipment. The warranty on the equipment supplied 
by our company, from 5 to 10 years. «Agrosteel LLC» 
provide and supervise the construction of foundations, 
installation and connecting the gas and electrical supply.

АГРОТЕК, ТОВ
49083, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, буд.1
+380675668516
tsegelya@agrotek.org.ua
www.agrotek.in.ua/

ТОВ «Агротек» працює на українському ринку сіль-
ськогосподарської техніки з 2002 року. Продаж і обслу-
говування техніки John Deere – стратегічний напрям 
бізнесу компанії. Серед інших напрямів – продаж 
сільськогосподарських шин Firestone і Michelin, комп-
лексні постачання систем іригації OTECH. 

AGRO – SPEC – PART, PE
Ukraine,02121, Kiev, 
Kolektorna street 30, off.2
+380936481038
offer@asp.com.ua

«Agro – Spec – Part» private enterprise is operating on 
the Ukrainian market for 10 years and has recommended 
itself as a reliable partner on the agricultural equipment 
and parts market.We are official dealers of Thurston 
Manufacturing Co., USA, and offer their fertiliser 
application and tillage market leading Blu-Jet product 
line in Ukraine. Our priorities are prompt and high quality 
customer service, high quality, reasonable pricing and 
a team of professionals, oriented towards long term 
mutually beneficial co»Agro – Spec – Part» private 
enterprise is operating on the Ukrainian market for 10 
years and has recommended itself as a reliable partner on 
the agricultural equipment and parts market.

АГРОСТІЛ, ТОВ
с. Томилівка, 09100, вул. Узинcька, 8, 
Білоцерківський р-н, Київська обл., 
/84км траси Київ–Одеса/
+380670000337
alex@agrosteel.com
www.agrosteel.com

Зерносушильне і елеваторне обладнання виробни-
цтва США, Канади та Бразилії. 
Компанія «Агростил» є дистриб’ютором елеватор-
ного, зерносушильного, транспортного обладнання 
і офіційним дилером провідних виробників США, 
Канади і Бразилії: «Lambton», «Mathews Company», 
«Crippen», «Superior», «Comil» – відрізняється висо-
кою ефективністю і надійністю. 
Наша компанія забезпечує комплектацію, поставку, 
монтаж, гарантійне та післягарантійне обслуговуван-
ня елеваторного обладнання по всій території Украї-
ни. Гарантія на обладнання, що поставляється нашою 
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AGROTEX PLUS, PE
22425, Vinnitska region, Kalinowski 
district, village of Glinsk, 
Kotsyubinskogo str., house 7
+380970770666
vladislav.yavorskij@gmail.com
www.agro-teks-plus.com.ua

Wholesale of agricultural machinery and equipment

АГРОТЕПЛО, ТОВ
М. Киiв,  вул. Антоновича 51, офic 913

Продаж елеваторного обладнання

АГРОТЕХМАШ, ТОВ
49000, Украина, г. Днeпропeтpoвск, 
ул. Мapaта, 3
+380504215061
agrotehmash@ukr.net
www.agrotechmach.com/

ООО ПТП «Агротехмаш» является лидером на рынке по 
изготовлению запасных частей к сельскохозяйственной 
технике отечественного и зарубежного производства. 
Имея мощный производственно-технический комп-
лекс и высококвалифицированный персонал, наше 
предприятие выполняет проектирование и разработку 
технической документации, технологическое сопро-
вождение, изготовление на современном оборудова-
нии особо сложных и точных деталей, запасных частей, 
комплектующих и другие индивидуальные заказы.

AGROTEHMASH, LLC
49000, Ukraine, Dnepropetpovsk  
Str. Mapata, 3 
+380504215061
+380504215061
agrotehmash@ukr.net
www.agrotechmach.com/

Дилерські центри ТОВ «Агротек» розташовані в Дні-
пропетровській, Запорізькій, Херсонській і Донецькій 
областях України. 
ТОВ «Агротек» входить до ТОП-5 дилерів John Deere 
International. Компанія поставляє 82% сільськогоспо-
дарських шин Michelin в Україні. 
Згідно рейтингу 2018 кадрового портала HeadHunter 
компанія входить у ТОП-20 роботодавців України.

AGROTEK, LLC
Sobinova 1, Dnipro, Ukraine
+380675668516
tsegelya@agrotek.org.ua
www.agrotek.in.ua/

Agrotek LLC was founded in 2002 year as a supplier of 
agricultural equipment to Ukraine and since 2009 is the 
official John Deere dealer in Ukraine. 
Within 17 year of activity the company delivered more 
than 4000 units of self-propelled and trailed agricultural 
equipment of John Deere to the Ukrainian market. 
The company is providing professional service support to 
the customers as well as John Deere spare parts. 
Tires delivery for agricultural machines is one of main 
accompany Agrotek LLC businesses. 
The company is actively expanding in the regions of 
Ukraine.

АГРО-ТЕКС ПЛЮС, ЧП
22425, Винницкая обл.,  
Калиновский район, с.Глинск, 
ул.Коцюбинского, дом 7
+380970770666
vladislav.yavorskij@gmail.com
www.agro-teks-plus.com.ua

Оптовая торговля сельхозтехникой и оборудованием.
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During this time we have gained trust and become partners 
of such well-known European companies as GEA, BvL, 
HAWE, RECK, GONELLA, WKI, STOLL, KOTTE, RIELA. 
Our specialists have undergone training and are ready to 
offer you professional advice and service in accordance 
with the requirements of manufacturers’ plants. 
Using our partners’ expertise and the professionalism of our 
specialists, we offer the best solution for your dairy business.

АГРОТЕХНІКА, ТОВ
62370, Харківська обл., 
Дергачівський р-н, смт. Солоницівка, 
вул. Заводська, 49
+380571836655
office@agrotecnica.com.ua
agrotecnica.com.ua

Компанія «АГРОТЕХНІКА» поставляє весь спектр сільсько-
господарської техніки: ґрунтообробна, посівна (сівалки і 
передпосівні агрегати), кормозбиральна та бурякозби-
ральна техніка, причепи-зерноперевантажувачі, тракто-
ри, зернозбиральні комбайни імпортного та українсько-
го виробництва. Компанія «АГРОТЕХНІКА» є офіційним 
дилером компаній GASPARDO (Італія), Bednar Strom (Че-
хія), LANDOLL (США), Mecmar (Італія), ERMO (Італія) дилер 
заводів країн СНД: Agroland, «Червона Зірка», «Тодак», 
«Восход», «Почвомаш», «БелоцерковМАЗ», «Агрорем-
ммаш»,» Уманьферммаш», «ЛКМЗ», «Агротех», «Бер-
дянський завод сільськогосподарських виробництв» 
та інших заводів-виробників сільгосптехніки в країнах 
ближнього і дальнього зарубіжжя.

AGROTECNICA, LTD
62370, Ukraine, Kharkiv region, 
Dergachi district, urban-type settlement 
Solonitsivka, Zavodska str. house 49
+380571836655
office@agrotecnica.com.ua
agrotecnica.com.ua

LLC PTP «Agrotechmash» is a market leader in the 
manufacture of spare parts for agricultural machinery 
of domestic and foreign production. Having a powerful 
production and technical complex and highly qualified 
personnel, our company performs the design and 
development of technical documentation, technological 
support, production of especially complex and precise 
parts, spare parts, components and other individual 
orders on modern equipment.

АГРОТЕХНІКА, ТОВ
Україна, 37000, обл. Полтавська, 
м. Пирятин, м-н Незалежності, 2Б
+380504077043
agteh@i.ua
www.agteh.com.ua

Наша компанія уже більше 10 років поставляє облад-
нання і техніку для ферм. 
За цей час ми отримали довіру і стали партнерами 
таких відомих європейських компаній як GEA, BvL, 
HAWE, RECK, GONELLA, WKI, STOLL, KOTTE, RIELA. 
Наші фахівці пройшли навчання і готові запропону-
вати Вам професійні консультації та сервісні послуги в 
відповідності з вимогами заводів виробників. 
Використовуючи досвід наших партнерів та професіо-
налізм наших фахівців ми пропонуємо кращі рішення 
для Вашого молочного бізнесу.

AGROTECHNIKA, LLC
Ukraine, 37000, Poltava region,  
Pyriatyn city, Independence Square, 2B
+380504077043
agteh@i.ua
www.agteh.com.ua

Our company has been supplying equipment and 
machinery for farms for more than 10 years. 
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 Компанія «Агро-Технології груп» здійснює поставку, 
зборку, навчання, гарантійне і сервісне обслуговуван-
ня сільськогосподарської техніки.

AGRO-TECHNOLOGY 
GROUP, LTD
Ukraine, Kiyv, Stolichne shose 100, 
03026
+380444943197
agrosev@ukr.net
www.ag-tng.com.ua
Agro-Technologies Group, Ltd is the official dealer of 
American companies KINZE, J&M and Canadian company 
SALFORD. 
We specialize in sales and service of agricultural and 
tillage equipment: 
• KINZE vacuum and mechanical planters; 
• J&M grain carts – for transportation and handling 

grain and fertilizers; 
• SALFORD disc harrows; 
• SALFORD chisel plows; 
• Trailed RHINO shredders; 
• SALFORD cultivators; 

 Company «Agro-Technology Group» carries out delivery, 
assembly, training, warranty and maintenance of 
agricultural machinery.

АГРО-ТЕХНО-СЕРВІС, ТОВ
Україна, 08436, Переяслав-
Хмельницький район, с. Кавказ, 
вул. Історична, 1
+380456737820
awowk@ukr.net
www.ats-phm.net.ua

ТОВ «Агро-Техно-Сервіс» добре знайома тим, хто пра-
цює на землях України. Ми обслуговуємо більш ніж 500 
підприємств-сільгоспвиробників зі всієї України. Ос-

The Company «AGROTECNICA» delivers to agricultural 
commodity producers the wide list of the agricultural 
machinery:the soil-cultivating,sowing techniques, the 
fodder harvesting and beet-harvesting techniques, 
the grain discharging planters, and also tractors 
and combine harvesters of import and Ukrainian 
manufacturing.The Company «AGROTECNICA» is 
the official dealer dealer of the companies Landoll 
(USA),GASPARDO,MECMAR,DOMINONI (Italy),ERMO 
(Italy),BADNAR STROM (Czech Republic), factories of the 
CIS countries: Agroland, «Chervona zirka», «Tochmash», 
«Pochvomash», «BelotserkovMAZ», «Umanfermmash», 
«Galeshchina», «LKMZ», «Agrotech», «The Berdyansk 
factory of the agricultural machinery» and others 
factories-manufacturers of the agricultural machinery in 
the countries of near and far abroad

АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ ГРУП, 
ТОВ
Україна, Київ, Столичне шосе 100, 
03026
+380444943197
agrosev@ukr.net
www.ag-tng.com.ua

ТОВ «Агро-Технології груп» – офіційний дилер амери-
канських компаній KINZE, J&M та канадської SALFORD. 

Ми спеціалізуємося на продажу посівної та ґрунтоо-
бробної сільськогосподарської техніки: 
• пневматичні та механічні сівалки точного висіву, 

виробництва KINZE; 
• бункери-перевантажувачі J&M для транспортуван-

ня, перевантаження зерна та мінеральних добрив; 
• дискові борони SALFORD; 
• дискові глибокорозпушувачі SALFORD; 
• навісні подрібнювачі рослинних решток RHINO; 
• культиватори SALFORD.
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товний тренінг ваших фахівців, постійну сервісну під-
тримку, швидку доставку запасних частин і витратних 
матеріалів.

AGROTECHSOYUZ, LLC
Ukraine, 08623, Kyiv region, Vasylkiv 
district, v. Putrivka, Zavodska str., 2
+380442902900
office@ats.in.ua
www.ats.in.ua

Today AGROTECHSOYUZ is the official dealer jf the world’s 
leading manufacturers of agriculture machinery, namely: 
CLAAS, LEMKEN, GERINGHOFF and VALLEY. By purchasing 
agricultural machinery from Agrotechsoyuz, you receive 
the highest level of service, free traineng of your 
specialists, constant engineering and service support, 
fast delivery of spare parts and consumables.

АГРОТЕХЦЕНТР СЕРВІС, 
ТОВ
Україна, 08132, Київська обл, 
м. Вишневе, вул. Залізнична, 3Б
+380503116039
info@agrotehcentre.com.ua
www.agrotehcentre.com.ua

Обладнання для свинарства.

AGROTEHCENTRE SERVICE, 
LLC
Ukraine, 08132 Kyiv oblast, Vishneve, 
Zaliznichna 3B
+380503116039
info@agrotehcentre.com.ua
www.agrotehcentre.com.ua

Equipment for pigs.

новною діяльністю нашої компанії є поставка запасних 
частин до продукції таких відомих брендів як CLAAS, 
John Deere, Lemken, Geringhoff, Kemper. Наш склад за-
пасних частин постійно налічує близько 5000 од. 
ТОВ «Агро-Техно-Сервіс» являється офіційним диле-
ром компанії Kongskilde, ArmaTrac, Donder, Jympa.

AGRO-TECHNO-SERVIS, LLC
Ukraine, Kyiv oblast, Pereyaslav-
Chmelnitsky rayon, village Kavkaz, 1 
Istorychna str. 08436
+380456737820
awowk@ukr.net
www.ats-phm.net.ua

LLC «Agro-Techno-Servis» is famous for providing 
products and services and is committed to the success 
of its customers whose work is linked to the land. We 
serve more than 500 agricultural enterprises from all over 
Ukraine. Our basic activity is to supply spare parts to the 
products of such known brands as CLAAS, John Deere, 
Oros, Geringhoff, Kemper. Constantly there are about 
5000 units in our warehouse of spare parts. 
LLC «Agro-Techno-Servis» is an official dealer of 
Kongskilde, ArmaTrac, Donder, Jympa.

АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
Україна, 08623, Київська обл., 
Васильківський р-н., с. Путрівка, 
вул. Заводська, 2
+380442902900
office@ats.in.ua
www.ats.in.ua

Компанія АГРОТЕХСОЮЗ є офіційним дилером про-
відних світових виробників сільськогосподарської 
техніки, а саме: CLAAS, LEMKEN, GERINGHOFF і VALLEY. 
Купуючи сільськогосподарську техніку від АГРОТЕХСО-
ЮЗ, ви отримуєте найвищий рівень сервісу, безкош-



224

latter is stimulated with the microelements in for grain 
crops, legumes, maize, sunflower, vegetables etc. 
Many products have been approved by Organic Standard 
(Ukraine) for the use in organic agriculture according to 
the IACB Equivalent European Union Organic Production 
and Processing Standard for third countries to the 
Regulation (EC) No. 834/2007 and (EC) No. 889/2008.

АГРОФІРМА КОЛОС, ТОВ
Україна, 09051, Київська область, 
Сквирський район, с. Пустоварівка, 
пл. Ватутіна, 18а
+380456822140
agrokolos@i.ua
www.agrokolos.com.ua

ТОВ «Агрофірма «Колос» – багатогалузеве сільського-
сподарське підприємство. 
Керівник – кандидат сільськогосподарських наук 
Центило Леонід Васильович. 
Основні напрямки діяльності: 
• насінництво: насіння зернових культур (сорти ози-

мої та ярої пшениці) і кукурудзи; 
• товарне виробництво: зерно всіх сільськогоспо-

дарських культур; 
• садівництво: вирощування саджанців плодових 

дерев і товарних яблук; 
• тваринництво: вирощування ВРХ і реалізація мо-

лока, реалізація перепелиних яєць;
• наукова діяльність: консультаційні послуги та ви-

робництво біопрепаратів для компостування, об-
робки насіння, живлення різних культур. 

Симбіоз науки та виробництва з використанням пере-
дових технологій – основні принципи роботи нашого 
підприємства.

АГРОФІРМА ГЕРМЕС, ТОВ
Україна, 84313, м. Краматорськ, 
вул. О. Тихого, 10
+380626471254
h109@humi-plus.com
www.humi-plus.com/

Компанія виробляє добрива та стимулятори росту на 
основі вермікомпосту. Вони містять гумінові речови-
ни, макро- і мікроелементи, фітогормони, амінокис-
лоти, вітаміни, корисну мікрофлору. 
Серії «Гумісол-прима» та «Гумісол-плюс» для 12 видів 
с.-г. культур: зернових, олійних, кукурудзи, овочевих 
тощо, стимульовані мікроелементами у добре засво-
юваній рослинами формі.
Застосування добрив та стимуляторів ТОВ АФ «Гер-
мес» підвищує врожайність та покращує якість про-
дукції, допомагає рослинам переносити кліматичні та 
хімічні стреси. 
Значну частину продукції затверджено затверджено 
для використання в органічному сільському гос-
подарстві згідно зі стандартом МАОС з органічного 
виробництва та переробки, що є еквівалентним до 
регламентів ЄС № 834/2007 та 889/2008.

HERMES AGRI-COMPANY, 
LTD
Ukraine 84313, Kranatorsk, 10, Oleksy 
Tykhoho St.
+380626471254
h109@humi-plus.com
www.humi-plus.com/

Hermes Agri-Company Ltd produces organic fertilizers 
made from vermicompost. They are applied to the various 
crops and under the wide range of natural conditions. 
They promote yield increase and quality improvement. 
Among the trade names are the best-sellers: Humisol-
super and Humisol-prima with biogenic elements for 
better plants’ growth, development and quality. The 
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AGROHIMTRANS, LLC
+380472723527
Agrochimtrans@ukr.net
agrochimtrans.all.biz

АГРІКРАФТ, ТОВ
Україна 03040 Київ. вул.Маричанська 
13 кв 38
+380984375093
agricraft@ukr.net
www.agricraft.com.ua/

Продаж обладнання та устаткування для молочних 
ферм, та тваринницьких приміщень, сервіс та про-
ектування. Консультативні послуги, технологічні 
рішення у виробничому процесі задля підвищення 
ефективності виробництва тваринницької продукції.

AGRICRAFT, LLC
Ukraine 03040, Kyiv,  
Marychanska str. apt.38
+380984375093
agricraft@ukr.net
www.agricraft.com.ua/

Sale of equipment for dairy farms, livestock buildings, 
service and design. Consulting services, technological 
solutions in the production process for improving the 
efficiency of livestock production.

АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
08141, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, 
с. Святопетрівське, 
вул. Індустріальна, 31
+380442907626
office@agsolco.com
www.agsolco.com/

AGROFIRMA KOLOS, LLC
Ukraine, 09051, Kyiv region, Skvyra 
district, village of Pustovarovka
+380456822140
agrokolos@i.ua
www.agrokolos.com.ua

LLC «Agrofirma Kolos» is a diversified agricultural 
enterprise. 
Director – Candidate of Agricultural Sciences Tsentilo 
Leonid. 
Activities of the enterprise: 
• Seed production; 
• Commodity production; 
• Gardening; 
• Animal husbandry; 
• Scientific activity.

АГРОХІМТРАНС, ТОВ
індекс: 18001, м.Черкаси,  
пров.Піонерський, б.18, кв. 2
+380472723527
Agrochimtrans@ukr.net
agrochimtrans.all.biz

Компанія ПП АГРОХІМТРАНС заснована в 2003році. 

Основними напрямками діяльності підприємства є: 
• Виробництво органо-мінеральних, рідких комп-

лексних добрив і мікродобрив; 
• Оптова та роздрібна торгівля мінеральними до-

бривами та хімікатами; 
• Надання послуг доставки, внесення і перевезення 

рідких та сипучих добрив. 
Ціль підприємства направлена на розвиток довго-
строкової співпраці. 
Компанія «Агрохімтранс» виготовляє добрива під pН 
ґрунтів замовника, і для виробництва рідких добрив 
використовує лише ГОСТ сировину.
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• Мобільне паливо і маслороздавальне устаткуван-
ня Piusi 

• Рівнеміри 
• Промислова хімія ТМ Клен

AZT SLAVUTICH, LTD
8 Ordzhonikidze St., Kramatorsk, 
Donetsk region, 84313 Ukraine
+380676444539
azs@slavutich.dn.ua
www.slavutich.dn.ua

AZT Slavutich Ltd. manufacturers equipment for 
autofilling stations and oil plants, develops and 
implements monitoring, metering and control systems. 
• Fuel dispensers NOVA 
• LPG dispensers NOVA LPG 
• Oil dispensers NOVA Oil 
• Fuel dispensing complexes NOVA TZK 300 – 1000 l/min 
• AdBlue dispensers NOVA AdBlue 
• Identification system for fuel supplied from stationary 

and mobile fuel dispensers 
• Automated metering and control systems of 

petrochemical products 
• Mobile fuel and oil dispensers and transfer units (Piusi) 
• Level gauges 
• Industrial chemicals of Trade mark Klen

АІСС ГРУП, ТОВ
69032 Україна, м. Запоріжжя, 
вул. Північне шоссе 27
+380612190044
teh@wichlacz.ua
www.wichlacz.ua

ООО«АИСС ГРУПП» и компания ООО «Вихлач-УА», 
«ATEPLO» которые входят в группу компаний «АИСС 
ГРУПП» являются единственным представите-
лем польского Завода по производству котлов 

«АГСОЛКО Україна» займається постачанням сільско-
господарської техніки, зернового обладнання, спе-
ціальної (будівельної, дорожньої, кар’єрної, склад-
ської) техніки, комерційного транспорту. Широкий 
спектр товарів в напрямку агротехнологій – насіння, 
добрива, ЗЗР. Важливим аспектом роботи є забезпе-
чення клієнтів повним переліком запасних частин до 
техніки і обладнання всіх типів, а також повний тех-
нічний супровід.

AGSOLCO UKRAINE, LLC
Sviatopetrivske
+380442907626
office@agsolco.com
www.agsolco.com

AGSOLCO Ukraine.

АЗТ СЛАВУТИЧ, ТОВ
Україна, 84313, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8
+380676444539
azs@slavutich.dn.ua
www.slavutich.dn.ua

Виробник обладнання для АЗС та нафтобаз. Розроб-
ник та провідник систем керування, обліку та конт-
ролю нафтопродуктів. 
• Паливороздавальні колонки «NOVA» 
• Газороздавальні колонки «NOVA LPG» 
• Маслороздавальні колонки «NOVA Oil 
• Паливороздавальні комплекси «NOVA TZK» 300-

1000 л/хв 
• Колонки для видачі AdBlue «NOVA AdBlue» 
• Система ідентифікації видачі палива зі стаціонар-

них та мобільних ПРК 
• Автоматизована система обліку та контролю на-

фтопродуктів 
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АКВА ТЕХНОЛОГІЇ, ПП
03127, Київ, пр. Голосіївський, 93, 
оф.323
+380676610262
adm@akwa.com.ua
www.akwa.com.ua

Виробляє та реалізує сертифіковані вологоміри зерна 
та інших сипучих матеріалів для експрес аналізу та 
в потоці для зернопереробних підприємств, олійно-
екстракційних заводів, виробників біопалива. Реа-
лізує вологоміри зерна звісних світових виробників 
(Wile, Kett .). Вологоміри зерна, насіння, круп, грун-
ту, тирси, сіна, біопалива, сухарів, пластівців, масла 
вершкового, казеїну, макаронних виробів, кокосової 
стружки та іншіх. Психрометри, пенетрометри, агро-
міри та інші прилади.

AKWA TECKNOLOGII, PE
03127, Ukraine, Kiev, пр. Golosiivski, 93, 
оf.323
+380676610262
adm@akwa.com.ua
www.akwa.com.ua

Production automation in the agricultural industry. 
Measuring, electronic devices for the agricultural industry

АЛАРІТ-ПРОМ-, ТОВ
Україна, 01103, м. Київ, 
вул. Німанська,10
+380443643546
sec@liugong.ua
www.liugong.ua

Ексклюзивний дистриб’ютор одного з найбільших 
виробників спецтехніки – концерну Guanxi LiuGong 
Machinery Co., Ltd. (Китай) в Україні: навантажу-
вачі, екскаватори, бульдозери, грейдери, котки, 
мінінавантажувачі, екскаватори навантажувачі, 

P.W.«WICHŁACZ» Польша, на территории Украины с 
2012 года. В магазинах компании представлен боль-
шой ассортимент твердотопливных котлов длитель-
ного горения любой мощности. Котлы «WICHŁACZ» 
производства «АИСС ГРУПП» («Вихлач-УА») прошли 
все испытания и имеют все необходимые сертифи-
каты. В отличие от классических моделей котлов в 
котлах длительного горения процесс сгорания про-
исходит намного дольше. Это связанно с тем, что за 
основу работы оборудования берется метод «верхне-
го горения». Всего лишь одна закладка горючего в то-
пку и котел на твердом топливе работает бесперебой-
но, обеспечив 85-90% теплоотдачей на 24–72 часа.

AISS GROUP WICHLACZ, 
LTD
UKRAINE, ZAPORIZHYA, SEVERNOE 
SHOSSE, 27
+380612190044
teh@wichlacz.ua
www.wichlacz.ua

LLC AISS GROUP and the company LLC WICHŁACZ-UA, 
ATEPLO which are included in the group of companies 
AISS GROUP, are the only representative of the Polish 
Plant for the production of PW boilers WICHŁACZ Poland, 
in Ukraine since 2012. In stores the company has a 
wide range of solid fuel boilers of long burning of any 
capacity. Boilers «WICHZACZ» production «AISS GROUP» 
(«WICHŁACZ-UA») passed all the tests and have all the 
necessary certificates. In contrast to the classical models 
of boilers in long-burning boilers, the combustion process 
takes place much longer. This is due to the fact that 
equipment takes the method of «upper combustion». 
Only one tab of the fuel in the furnace and the solid 
fuel boiler runs smoothly, providing 85-90% of the heat 
emission for 24–72 hours.
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ALEX-AGRO, LTD
Ukraine, 65003, Odessa, 
Chernomorskogo Kazachestva str., 103
+380978340773
alexagro2003@gmail.com
www.aleks-agro.ua

Production and sale of quality soil machinery and spare 
parts at affordable prices. We offer hinged plows from 3 
to 8 corps on regular racks and elongated ones, as well 
as reversible plows on elongated racks. We make custom-
made cultivators KPSO-4 with the working bodies of the 
firm «BELLOTA» and rolls of ring-spherical KTP-7,8. We 
realize a large selection of various spare parts for plows, 
harrows, rollers and cultivators of KPS and KRN.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА, ООО
Украина, 28006, Александрия, 
Кировоградская область, 
проезд Полиграфистов, 8-Б
+380503240649
info@aegroup.net.ua
www.aegroup.com.ua

Производим и реализуем прицепную и навесную 
сельхозтехнику, а также запчасти к ней, в том числе 
по индивидуальным заказам, с 2002 года.Благодаря 
наличию собственных производственных мощно-
стей мы контролируем каждый этап изготовления в 
соответствии с международными стандартами каче-
ства. 
Основные направления деятельности ООО «АМГ»: 
• производство сельскохозяйственной техники: 

жатка для уборки подсолнечника, КЗК, плуг, глу-
бокорыхлитель, КИПО, измельчитель, рапсовые 
столы, тележки и др ; 

• изготовление комплектующих и запчастей к 
сельхозтехнике; 

вилочні навантажувачі; Серед наших партнерів – 
провідні підприємства України. Ми забезпечуємо 
постійну наявність достатньої кількості техніки з 
широкої лінійки продукції LiuGong на складі Ала-
ріт-Пром. Ми гарантовано надаємо цілодобову 
сервісну підтримку, своєчасне постачання запас-
них частин, проводимо діагностику та ремонт, на-
вчаємо операторів, консультуємо з будь-яких пи-
тань, що забезпечує тривалий період експлуатації 
техніки. Ми надаємо запасні частини на весь строк 
експлуатації техніки в Україні.

ALARIT-PROM-, LLC
Ukraine, 07301, Vyshgorod city, 
st. Vatutina 69g
+380443643546
sec@liugong.ua
www.liugong.ua

АЛЕКС-АГРО, ТОВ
Україна, 65003, м. Одеса, 
вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 103
+380978340773
alexagro2003@gmail.com
www.aleks-agro.ua

Виробництво та продаж якісної ґрунтообробної техні-
ки та запчастин за доступними цінами. Пропонуємо 
плуги навісні від 3-х до 8-ми корпусів на звичайних 
стійках та на подовжених, а також плуги оборотні на 
подовжених стійках. Виготовляємо під замовлення 
культиватори КПСО-4 з робочими органами фірми 
«BELLOTA» та котки кольчато-шпорові КТП-7,8. Реа-
лізуємо великий вибір різноманітних запчастин до 
плугів, борін, котків та культиваторів КПС і КРН.
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тические транспортеры зерновых производительно-
стью от 1,5 до 50 тонн в час, а также запасные части 
и комплектацию к пневматическим транспортерам 
зерновых. 
Пневматические транспортеры зерновых предназ-
начены для транспортирования зерновых и масле-
ничных культур, загрузки и разгрузки автомобиль-
ного и ж/д транспорта. Кроме этого, наша продукция 
используется для обслуживания зернохранилищ, 
сушильного оборудования и работа в комплексе с 
очистными машинами и перерабатывающим обору-
дованием.

ALEKSZERNOTEHNIKA, PE
Ukraina 28000 Olexandriya City,  
4, str.6-th Dekabrya
+380675397314
alekszernotex@ukr.net

Privatne Enterprise «Alekszernotehnika» within 15 
years produces and distributes the pneumatic grain 
conveyors wish the throughput 1,5-50 thrs and spare 
parts for them. Pneumatic grain conveyors design 
for the transportation of grains and oil seeds,loading 
and unloading of automobile and railway transports.
Besides our products are used for the maintenance of 
granaries,drying equipments and working in complex 
wish cleaninh mashines and processing equipment.

АЛМЕТ, ТОВ
79017, Львівська обл., м.Львів,  
вул.Водогінна, буд.2, оф.223
+380677071087
profnastul@gmail.com
www.almet.com.ua/

Профнастил для покрівлі промислових будівель, ме-
талочерепиця, несучі профнастили, фасадні касети, 

• производство промышленных вентиляторов; 
• литье из стали, чугуна; 
• лазерная и плазменная резка деталей любой слож-

ности, гибка металла, механосборочные работы.

ALEXANDRIA ENGINEERING 
GROUP, LLC
Ukraine, 28006, Kirovograd region, 
Aleksandria, proyizd Poligrafistiv 8-B
+380503240649
info@aegroup.net.ua
www.aegroup.com.ua

Producing and selling: trailer and hinged agricultural 
machinery as well as spare parts for it, including on 
individual orders since 2002. Due to our own production 
facilities, we control every stage of production in 
accordance with international quality standards. 
The main activities of LLC AЕG: 
• production of agricultural machinery: sunflower 

header, roller, plow, grubber, KIPO,chopper, rapeseed 
extension, trucks, etc. 

• production of components and spare parts for 
agricultural machinery; 

• production of industrial fans; 
• casting from steel, cast iron; 
• laser and plasma cutting parts of any complexity, 
• metal bending, 
• mechanical assembly work.

АЛЕКСЗЕРНОТЕХНИКА, ЧП
Украина, 28000, Кировоградская 
область, г. Александрия,  
ул. 6-го Декабря, 4
+380675397314
alekszernotex@ukr.net

Частное предприятие «Алексзернотехника» на про-
тяжении 15 лет изготавливает и реализует пневма-
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technologies and the use of materials and units of 
European quality. Supply of products is carried out on the 
markets of Ukraine and CIS countries. We create a dealer 
network. We will be glad to cooperate in the sphere 
of wholesale of own products, as well as wholesale 
procurements of components for own production.

АЛЬФА КОРМ, ТОВ
Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Козацька, 120/4
+380444920708
info@alfakorm.com.ua
www.alfakorm.com.ua

Компанія «АЛЬФА КОРМ» – постачальник високоя-
кісних продуктів для годівлі та репродукції сільсько-
господарських тварин. 
Компанія пропонує: премікси, БМВД, сорбенти міко-
токсинів, мультиензимні комплекси, пре- та пробі-
отичні добавки, продукцію для відтворення тварин 
(розбавники, кормові добавки, катетери) тощо. 
«АЛЬФА КОРМ» реалізує товари власного виробни-
цтва та є ексклюзивним дистриб’ютором продуктів 
компанії MG2MIX (Франція), Chemopharma (Австрія), 
Andres Pintaluba, s.a., INGASO, Kubus (Іспанія), Natural 
Herbs&Formulations (Індія).

ALFA KORM, LLC
Kozatska Str., 120/4, Kyiv, 03022, Ukraine
+380444920708
info@alfakorm.com.ua
www.alfakorm.com.ua

ALFA KORM is the supplier of quality feed additives for 
feeding livestock and poultry. 
The company offers the following products: premixes, 
sorbents of mycotoxins, multienzyme complex, pre- and 
probiotic, additives for silage, amino acids, products for 
animals reproduction (diluents, feed additives, catheters). 

каркасні профілі, сендвіч панелі, огорожа зі зварної 
сітки – штахету, огорожа-жалюзі.

ALMET, LTD
79017, Lviv region, Lviv, Vidoginna str., 
2, of.223
+380677071087
profnastul@gmail.com
www.almet.com.ua/

Corrugated sheet for roofing of industrial buildings, metal 
tiles, load-bearing corrugated sheets, facade cassettes, 
frame profiles, sandwich panels, fences from welded 
mesh – stoke, fence-blinds.

КБ БЗС «АЛЬФА, ТОВ
71101, Україна, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, вул. Будівельників,4В
+380506012877
alfa-kb@ukr.net
www.alfa-kb.com.ua/

Виробництво прибирального та транспортного облад-
нання.

ALFA, LTD
71101, Ukraine,Zaporozhskaya oblast’, 
Berdyansk, Builders Street,4В
+380506012877
alfa-kb@ukr.net
www.alfa-kb.com.ua/

KB Alfa is leading Ukrainian manufacturer of cleaning 
and transport equipment for self-propelled domestic and 
foreign production. The products, developed by its own 
design bureau, are characterized by a high level of quality 
and reliability at a low cost. When creating products, the 
main attention is paid to the introduction of modern 
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Versatile, гірничорудного обладнання Astec Industries 
і Telsmith, комунальної техніки Retech і Ausa. 
Альфатех реалізує широкий асортимент навісного об-
ладнання Kovaco, Hydro Khan, Bobcat, яке може вико-
ристовуватися на будівельних, комунальних, гірничих 
підприємствах. Також в наявності широкий асортимент 
запасних частин і шин від відомих світових виробників.

ALFATECH, LLC
Dnipropetrovsk region, Podhoronoye 
city M04, 227 km + 580 m, Znamianka-
Lugansk-Izvaryne
+380567323346
alfatech@alfatechtd.com.ua
alfatech.com.ua

Alfatech Special Technics Center is the official exclusive 
distributor on the Ukrainian market of Hyundai Heavy 
Industries and Shantui Construction Machinery Co. 
Ltd, carries out the sale and service of construction, 
industrial machinery of world manufacturers. The official 
dealer of Bobcat technology, Unia, Agrisem, Tecnoma, 
Versatile agricultural equipment, Astec Industries mining 
equipment and Telsmith, Retech and Ausa utility vehicles. 
AlfaTech implements a wide range of Kovaco, Hydro 
Khan, Bobcat mounted machines, which can be used 
in construction, municipal, mining companies. Also 
available is a wide range of spare parts and tires from 
well-known world manufacturers.

АМАКО УКРАЇНА, ТОВ
Адреса: 08322, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. 
Броварська, 2
Тел: +38 (044) 490-7781
e-mail: ukraіne@amacoіnt.com
www.amacoіnt.com

ALFA KORM sells products of own production and carries 
out an exclusive product distribution from MG2MIX 
(France), Chemopharma (Austria), Andres Pintaluba, 
s.a., INGASO, Kubus (Spain), Natural Herbs&Formulations 
(India).

АЛЬФА-МЕТАЛ ГРУП, ТОВ
Україна, м.Київ, вул. Васильківська, 
9/14, оф.63
+380674645328
amg2015@ukr.net

Обладнання для утримання свиней

ALFA-METAL GRUP, TOV
Ukraina, m. Kiev. vul. Vasilkivska 9/14, 
of.63
+380674645328
amg2015@ukr.net

Обладнання для утримання свиней.

АЛЬФАТЕХ, ТОВ
Днепровский р-н, г. Подгородное, 
Автодорога М04, Знамянка-
Луганск-Изварино, 227 км + 580 м, 
Днепропетровская обл., Украина
+380567323346
alfatech@alfatechtd.com.ua
alfatech.com.ua

Центр спеціальної техніки Альфатех – офіційний екс-
клюзивний дистриб’ютор на українському ринку ком-
паній Hyundai Heavy Industries і Shantui Construction 
Machinery Co. Ltd, здійснює продаж і сервісне обслу-
говування будівельної, промислової техніки світових 
виробників. Офіційний дилер техніки Bobcat, сіль-
ськогосподарської техніки Unia, Agrisem, Tecnoma, 
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AMKODOR-
UKROSPETSMASH, LLC
03134, Kyiv, Kiltseva str 22
+380670001094
bogdan.amk@gmail.com
www.amkodor.ua

«Amkodor» holding is one of the CIS leading producers 
of road construction, utility, snow removal, airfield 
cleening, forestry, agricultural and other special 
machinery and equipment. «Amkodor» produces more 
than 5,000 machines of 90 models and modifications 
annually. Extensive machinery families and wide range 
of removable working attachments enable Amkodor’s 
products to be used in different fields of application. 
Amkodor brand is well known in more than 32 countries 
of the world. The technical parameters and quality of the 
machinery produced meet world standards. A quality 
management system certified to meet ISO 9001 standard 
is implemented at «Amkodor» holding .

АНАЛИТ ПРИБОР, ТОВ
Україна, вул. Середньофонтанська 32 
м. Одеса, інд. 65039
+380487051888
a-pribor@ukr.net
analit-pribor.com.ua

ТОВ «АНАЛИТ ПРИБОР» провідна українська компанія 
яка займається виготовленням, поставкою лабо-
раторного обладнання імпортного та вітчизняного 
виробництва для визначення якості зерна, борошна, 
комбікормів, хліба. 
Наша компанія надає послуги по калібровці, на-
стройці, ремонту, вводу в експлуатацію та навчанню 
персоналу замовника роботі з даним лабораторним 
обладнанням. 
Також компанія є регіональним представником ви-
робника ІЧ-аналізатора Інфраскан в Україні

ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» – один з найбільших дилерів 
в Україні з продажу сільськогосподарської техніки та 
комерційного транспорту. Компанія представляє такі 
бренди сільгосптехніки як Massey Ferguson, Challenger, 
Maschio Gaspardo, Geringhoff, Bicchi, WESTERN, а та-
кож комерційні автомобілі IVECO. Компанія АМАКО 
розпочала свою діяльність у 1996 році і є частиною 
потужної міжнародної групи компаній Alkhorayef 
Group, діяльність якої зосереджена в 40 країнах світу. 
Дистриб’юторська мережа АМАКО нараховує 16 пред-
ставництв по всій території України. Пріоритетом у 
діяльності компанії є післяпродажне обслуговування 
клієнтів (запчастини, сервіс, навчання) і допомога у 
вирішенні будь-яких технологічних завдань.

АМКОДОР-
УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
03134, м. Київ, вул. Кільцева дорога 22
+380670001094
bogdan.amk@gmail.com
www.amkodor.ua

Щорічно холдинг «Амкодор» випускає більше 5 000 
одиниць спеціальної техніки близько 90 моделей і 
модифікацій. 

Великий перелік машин, що випускаються, та широ-
кий асортимент змінних робочих органів дозволяє 
активно використовувати техніку в різних галузях 
економіки. 

Сьогодні машини з маркою «Амкодор» працюють у 32 
країнах світу. За своїми технічними характеристика-
ми та якістю вся техніка, що випускається, відповідає 
світовим стандартам. На підприємствах товариства 
впроваджена система менеджменту якості, сертифі-
кована на відповідність стандарту ISO 9001. 

Холдинг «Амкодор» має торговельні зв’язки з багать-
ма державами світу. В даний час із товариством пра-
цюють більше 50 дистриб’юторів і дилерів у країнах 
СНД, Балтії, далекого Зарубіжжя.
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Компанія «Анкар-Агро» – відкрита до співпраці та 
має гарний асортимент товарів для всіх, хто займа-
ється тваринництвом.

ANKAR-AGRO, LLC
Ukraine,03062, Kiev, avenue 
Peremogi,67, office 302
+380442061090
info@ankaragro.com.ua
www.ankaragro.com.ua/

Ankar-Agro is a leader in providing dairy commodity 
farms with consumable materials. 

The official representation on the territory of Ukraine of 
such companies as Unisensor, Kerbl, Uvmilk, Farmcomp, 
as well as the presence of ANKAR’s own brand products, 
offers the opportunity to offer certified products to 
customers in all regions of the country at the best prices. 

Full customer service is Ankara-Agro main rule. Qualified 
specialists of the company are always ready to provide the 
necessary consultations and support to the clients. Our 
customers – always aware of new products, promotions 
and discounts, are sure of the quality of products and the 
timely delivery of orders. 

Ankar-Agro is open to cooperation and has a good range 
for all people who is engaged in livestock breeding.

АПРІОЙЛ ІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Україна, 02002, м. Київ, 
вулиця Комбінатна, 25А, офіс № 705
+380678263972
sm@aprioil.com.ua
www.azs-bud.com.ua

Наша компанія займається поставками обладнан-
ня, арматури, витратними матеріалами, продажем 
готових заправних комплексів, міні заправок, комп-
лектуючих, швидко-з’єднань типу CAMLOCK та іншого 

ANALIT PRIBOR, LLC
Ukraine, 65039, Odessa, 
Srednefontanskay Str., 32
+380487051888
a-pribor@ukr.net
analit-pribor.com.ua

Ltd «ANALIT PRIBOR » is the leading Ukrainian company 
engaged in manufacture and delivery labware for 
definition of quality of grain, a flour, mixed fodders, bread, 
both imported and domestically produced imported. 
We are the regional representative and the service centre 
of the manufacturer IR – analyzer Infraskan in Ukraine. 
Our company renders services in calibration, adjustment, 
repair, commissioning and training of the personnel of 
the customer to work with the given labware

АНКАР-АГРО, ТОВ
Україна, 03062. м.Київ, проспект 
Перемоги, 67, оф. 302
+380442061090
info@ankaragro.com.ua
www.ankaragro.com.ua/

«Анкар-Агро» – лідер у сфері забезпечення молоч-
но-товарних ферм витратними матеріалами. 

Офіційне представництво на території України таких 
компаній-виробників, як Unisensor, Kerbl, Uvmilk, 
Farmcomp, а також наявність продукції власної марки 
ANKAR, дає можливість пропонувати клієнтам у всіх 
регіонах країни сертифіковану продукцію за найкра-
щими цінами. 

Повне сервісне обслуговування клієнтів – головне пра-
вило «Анкар-Агро». Кваліфіковані спеціалісти компанії 
завжди готові надати клієнтам необхідні консультації 
та підтримку. Наші клієнти – завжди в курсі новинок, 
акційних пропозицій та знижок, впевнені в якості про-
дукції і вчасному постачанні замовлення. 
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The company «ARJS-UKRAINE» LTD offers equipment 
for processing primary and secondary raw materials, 
followed by putting them into operation and training of 
service personnel, as well as warranty

АРК-ГРУПП, OOO
Кіровоградська область, 
м. Кропивницький, вул. Районна, 10
+380688709453
arkgroupkr@gmail.com
arkgroupp.com.ua

Наша компания занимается продажей незамени-
мой в сельском хозяйстве техники. Ассортимент 
насчитывает различные модели опрыскивателей, 
плугов, сеялок, культиваторов, глуборыхлителей и за-
пасных частей к ним. Приобретая такую продукцию, 
Вы превращайте посевные работы и сбор урожая в 
автоматизированный процесс. Мы ценим Ваш труд. 
Поэтому сотрудничаем с заводами, выпускающи-
ми оборудование исключительно высокого каче-
ства. Имея большие склады в нескольких областях 
Украины, мы готовы быстро совершить отправку за-
пчастей, чтобы Ваша техника не простаивала, а сроки 
работ не сдвигались. Наши специалисты лично про-
веряют каждый товар на наличие брака или дефектов 
перед каждой отправкой клиенту.

ARK-GROUP, LTD
Kіrovogradsk region, Kropivnitsky, 
Rayonna, 10
+380688709453
arkgroupkr@gmail.com
arkgroupp.com.ua

Our company is engaged in the sale of indispensable 
equipment in agriculture. The range includes various 
models of sprayers, plows, seeders, cultivators, deep 
tillers and spare parts for them. By purchasing such 

обладнання для АЗС. Компанія є офіційним представ-
ником PIUSI (Італія), TOKHEIM (Англія), Franklin Fueling 
Systems (США), OPW F.M.S. (США)

APRIOIL ENGINEERING, LLC
Ukraine, 02002, Kyiv, 
Kombinatnaya street, 25-a, office № 705
+380678263972
sm@aprioil.com.ua
www.azs-bud.com.ua

Our company is engaged in the supply of equipment, 
fittings, consumables, sale of ready-made filling 
complexes, mini gas stations, components, CAMLOCK 
quick-disconnect couplings and other equipment for 
gas stations. The company is the official representative 
of PIUSI (Italy), TOKHEIM (England), Franklin Fueling 
Systems (USA), OPW F.M.S. (USA)

АРІЄС-УКРАЇНА, ТОВ
Львівська обл., Буський р-н., 
с. Ожидів, вул. Шашкевича, 72, 80530
+380326446986
office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua/

Фірма ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» пропонує обладнання 
для переробки первинної та вторинної сировини з 
наступним введенням його в експлуатацію та навчан-
ням обслуговуючого персоналу а також гарантійне та 
післягарантійне обслуговування з постачанням комп-
лектуючих та запасних частин.

ARJES-UKRAINE, LLC
Ukraine 80530 Lviv region. Busk district, 
Ozhid village street Shashkevich, 72
+380326446986
office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua/
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Компанія АРПАЛ займається виготовленням подріб-
нювачів гілок. Установки нашого виробництва – це 
пристрої для швидкого та легкого подрібнення гілок 
і відходів деревини. Продукція отримана за допо-
могою даного процесу, може бути використана як 
паливо для різноманітних опалювальних пристроїв. 
Подрібнювачі приводяться в дію як бензиновими та 
електричними двигунами, так і агрегатуються у парі з 
тракторами різноманітних модифікацій.

ARPAL, LLC
Nemirov highway str., 76 Vinnitsa, 
21000, Ukraine
+380976928685
arpal.ua@gmail.com
www.arpal.ua/

ARPAL company is engaged in the production of branches 
shredders. The machines of our production are devices 
for quick and easy shredding of branches and wood 
wastes. The products obtained with this process can be 
used as fuel for a variety of heating devices. Shredders 
are powered by both gasoline and electric motors, and 
aggregated with tractors of various modifications.

АРСЕНАЛ-ЦЕНТР, ТОВ
03067, Україна, м. Київ, провулок 
Чугуївський, 21
+380444544747
adm.kiev@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua

Промислова Група «Арсенал–Центр» – найбільша в 
Україні група компаній, що спеціалізується на вироб-
ництві покрівельних і фасадних матеріалів з тонколи-
стової сталі, вогнестійких мінераловатних сендвіч-па-
нелей, водостічних систем.

products, you turn sowing and harvesting into an 
automated process. We appreciate your work. Therefore, 
we cooperate with factories producing equipment of 
exceptionally high quality. Having large warehouses in 
several regions of Ukraine, we are ready to quickly send 
parts, so that your equipment does not stand idle, and the 
timing of work does not move. Our specialists personally 
check each product for defects or defects before each 
shipment to the client.

АРЛАН, ООО
Украина, г. Днепр, ул. Верхоянская, 49, 
49049
+380503404525
tovarlan@ukr.net
arlan.in.ua

ТОВ «Арлан» на ринку сільскогосподарської техніки 
працює вже 17 років. Основними напрямками роботи 
є розробка,виготовлення і реалізація ґрунтообробної 
техніки.

ARLAN, LTD
Ukraina, Dnepr, Verhoyanskaya str., 49
+380503404525
tovarlan@ukr.net
arlan.in.ua

LTD «Arlan» the market of agricultural technique works more 
than 17 years.Basic work assignments is development,making 
and realization of technique tools for soil.

АРПАЛ, ТОВ
Україна, 21000, м.Вінниця, 
вул. Немирівське Шоссе, 76
+380976928685
arpal.ua@gmail.com
www.arpal.ua
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Компанія ТОВ «Артіль» ЛТД була заснована в 1992 
році. На початку свого існування компанія виступила 
як виробник високоякісних ексклюзивних меблів. З 
1998 року стартувало нове виробництво – верстато-
будування з ЧПУ. 

У 2009 році виникла ідея відкриття нового напрямку 
– суднобудування. Першим творінням компанії став 
унікальний засіб пересування hovercraft (Судно на пові-
тряній подушці – СПП). Отримавши хороший показник, 
на черзі проектування і створення стали маломірні і 
човни, та гордість нашої компанії – сталеве суднобу-
дування. Наразі це прогулянкові багато палубні судна, 
морські трамвайчики та катери спец призначення.

ARTEL’ LTD, LLC
Ukraine, 54017, Mykolaiv,  
20 Chkalova str.
+380512500535
absolutesize@gmail.com
hovercraft.com.ua

LLC «Artil» LTD was founded in 1992. At the beginning 
of its existence, the company acted as a manufacturer 
of high-quality exclusive furniture. Since 1998, new 
production was started – CNC routers. 

For today the company produces and sells: 
• woodworking equipment with CNC; 
• glassworking equipment with CNC; 
• metal cutting equipment with CNC; 
• Various specialized software; 

In 2009, there was the idea to open a new direction – 
shipbuilding. The first creation of the company was a 
unique vehicle – hovercraft. We have received a good 
reaction and experience, in turn, and started to design 
and develope smal steell boats. Finnaly the pride of our 
companyis a steel shipbuilding. At the moment, it is a 
pleasure boat for many deck ships, sea trams, and special 
purpose boats.

ARSENAL-CENTER, LLC
21 Chuguyivskyi lane, Kyiv, 03067, 
Ukraine
+380444544747
adm.kiev@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua

Manufacturing Group Arsenal-Center is the largest group of 
companies in Ukraine which specializes in the production 
of roofing and facade materials from thin-sheet steel, fire-
resistant mineral wool sandwich panels, gutter systems.

АРТ-АГРО, НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ
Україна, 61004, вул. Степова,24
+380660115956
inafagskf@gmail.com
art-agro.com.ua

Торгівля запасними частинами.

ART-AGRO SCIENTIFIC 
AND MANUFACTURING 
ENTERPRISE, LLC
Ukraine, Kharkiv, Stepna str., 24, 61004
+380660115956
inafagskf@gmail.com
art-agro.com.ua

Spare parts trade.

АРТІЛЬ ЛТД, ТОВ
Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. 
Чкалова, 20.
+380512500535
absolutesize@gmail.com
hovercraft.com.ua
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• компаніі «TATU», Бразилія, виробника робочіх ор-
ганів до ґрунтообробної техніки (диски, лапи, доло-
та та інші)

ASTA, PE
19, str. Kirgizskaya, Kharkov, 61105 
Ukraine
+380663617449
asta.pp.ua@gmail.com
www.asta-ua.com

Official dealer of following companies: 
• Company «Gascon», Spain, manufacturer of 

soilworking machines (subsoilers, cultivators, disc 
harrows, etc.) 

• Company «Bellota», Spain, manufacturer of spare 
parts for soilworking machines (discs, sweeps, tines, 
blades, etc.) 

• Company «TATU», Brazilia, manufacturer of spare parts 
for soilworking machines (discs, sweeps, points, etc.)

АТ БИОФАРМ, ООО
Украина, г. Харьков, 
пер. Театральный, 5, кв. 1 а
+380577061756
biofarmukraina@hotmail.com
www.biofarm.kharkiv.com
• Разработка и производство ветеринарных препа-

ратов.

AT BIOPHARM, LLC
5 Teatralny per., Apt.1a
+380577061756
biofarmukraina@hotmail.com
www.biofarm.kharkiv.com

Veterinary medicines development and production.

АРТМАШ, ООО
Украина, 23100, Винницкая обл., 
ул. Барляева, 19
+380979353271
artmashgroup@gmail.com
www.artmash.com.ua/

Артмаш является производителем линий гранули-
рования кормов и топливных пеллет, смесителей, 
грануляторов, измельчителей и другого с/х оборудо-
вания.

ARTMACH, LLC
Ukraine, 23100, Vinnytsia region, 
Zhmerinka city, str Barlyaev, 19
+380979353271
artmashgroup@gmail.com
www.artmash.com.ua/

Artmash is a manufacturer of granulation lines for feed 
and fuel pellets, mixers, granulators, shredders and other 
agricultural equipment.

АСТА, ПП
Україна, 61105, м. Харків, 
вул. Киргизька, 19
+380663617449
asta.pp.ua@gmail.com
www.asta-ua.com

ПП «АСТА» є офіційним ділером: 
• компаніі «Gascon», Іспанія, виробника ґрунто-

обробної техніки (глибокорозрихлювачі, культива-
тори, дискові борони, дискатори та інше) 

• компаніі «Bellota Agrisolutions», Іспанія, виробника 
робочіх органів до ґрунтообробної техніки (диски, 
лапи, лемеші, стійки, метізи та інші) 
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AT TEKHNIKA, LLC
+380612703800
office@at-technika.com.ua
www.at-technika.com.ua

АЭРОМЕХ, ООО
Украина, 92905, Луганская обл., 
г. Кременная, ул. Харьковская, 37
+380506145257
aeromehua@gmail.com
www.aeromeh.com.ua/

Инновационное Предприятие «АЭРОМЕХ» занимается 
разработкой и производством зерноочистительного 
оборудования, технологий по получению полноцен-
ных семян, погрузочного оборудования для зерна. 
Свою историю завод АЭРОМЕХ отсчитывает с 2001 
года и сегодня уже насчитывается 52 страны, в ко-
торые поставляется оборудование.

AEROMEH, CLL
37 Kharkivska str., town of Kreminna, 
92900, Ukraine
+380506145257
aeromehua@gmail.com
www.aeromeh.com.ua/

Innovative Enterprise «AEROMEH» engaged in the 
development and production of grain cleaning 
equipment, technologies for obtaining full-fledged seeds, 
loading equipment for grain. The history of AEROMEH 
plant since 2001 and today already has 52 countries to 
which equipment is supplied.

А-ТЕРА, ТОВ
45636, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛУЦЬКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ГАРАЗДЖА, 
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 107
+380503733161
soroka@a-tera.com.ua
www.a-tera.com.ua

Компанія «Агротерра» динамічно розвивається на 
території України. За своє існування показала себе на-
дійним і стабільним професіоналом, з яким хочеться 
працювати. Все це завдяки команді професіоналів, 
які готові надати якісну допомогу 24 години на добу, 
7 днів на тиждень та оптимального поєднання порт-
феля товарів, де абсолютно кожен зможе задоволь-
нити свої потреби. Компанія Агротерра є офіційним 
дилером таких компаній: New Holland, Lemken, Rauch, 
Weidemann, 360 Yield Center та Dawn.

АТ ТЕХНІКА, ТОВ
Украина 69114, г. Запорожье, 
ул. Новостроек, 3
+380612703800
office@at-technika.com.ua
www.at-technika.com.ua

Предприятие АТ-Техника специализируется на про-
изводстве разделителей боксов для беспривязного 
содержания крупного рогатого скота (далее КРС). 
Современным предприятиям по производству мо-
лока требуются испытанные, практичные и гибкие 
концепции доильных залов. ООО «АТ Техника», имея 
большой опыт в разработке и внедрении современ-
ных технологий производства и хранения молока осу-
ществляет обследование молочно-товарных ферм и 
выдачу рекомендаций по выбору оптимальных со-
временных технологий производства.
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• Жниварок Geringhoff, Fantini, Capello, Oros, Olimac; 
• Комбайнів Claas. 
Маємо великий асортимент на складі комплектую-
чих: метизів, підшипників, втулок, сальників, ланцю-
гів, рукавів, пасів. 
З 2016 року є дилером польського виробника розпи-
лювачів MMAT. 
З 2017 року є дилерами німецького виробника під-
шипників ковзання GLT і LHG та турецького заво-
ду-виробника редукторів DI-SAN.

BAS-AGRO GROUP, LTD
Ukraine, 18007, Cherkassy, Khomenko 
lane, 8/1
+380674703544
Office@bas-agro.com.ua
www.bas-agro.com.ua

Our company has been successfully operating in the 
Ukrainian market since 2007, it is engaged in the 
production of high quality analog spare parts for 
agricultural machinery and the supply of original spare 
parts and accessories to it. 
The main activity of our company is the manufacture of 
spare parts for: 
• Planters: Kverneland, Monosem, Gaspardo, Kuhn, 

Kinze, John Deere, Great Plains; 
• Corn headers: Geringhoff, Fantini, Capello, Oros, 

Olimac; 
• Claas combines. 
We have a large amount of components on our 
warehouse: fastening products, bearings, bushings, seals, 
chains, sleeves, belts. 
Since 2016 we are a dealer of Polish manufacturer of 
sprayers MMAT. 
Since 2017, dealers of the German manufacturer of 
GLT and LHG slider bearings and the DI-SAN’s Turkish 
manufacturer of gearboxes.

БАН ІНТЕРНЕШНЛ 
УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 02068, м. Київ, 
вул. Драгоманова, б.31, оф.142
+380992767733
banintlukr@ukr.net
baninternational.us

Компанія БАН Інтернешнл Україна спеціалізується 
на поставках сільгоспмашин від компанії FAST. Еле-
ваторного обладнання: вентильованих силосів для 
збереження зерна ємністю від 10 тон до 38000 тон 
фермерського та промислового типів компанії Sioux 
Steel; потокових зернових сушарок гравітаційного 
типу зі змішаним потоком гарячого та холодного по-
вітря компанії Grain Handler, які дбайливо та ощад-
ливо працюють з вашим зерном. Компанія Grain 
Handler виробляє мобільні та стаціонарні зернові 
сушарки потужністю від 10 т/год до 212 т/год. На-
сіннєві заводи, очисні та калібрувальні машини, які 
працюють з усіма видами культур, компанії Carter 
Day. Все обладнання вироблено в США та має 100% 
американську якість.

БАС-АГРО ГРУП, ТОВ
Україна, 18007, м. Черкаси, провулок 
Хоменка, 8/1
+380674703544
Office@bas-agro.com.ua
www.bas-agro.com.ua

Наше підприємство успішно працює на ринку України 
з 2007 року, займається виробництвом високоякісних 
аналогових запчастин до імпортної сільськогосподар-
ської техніки та постачанням оригінальних запчастин 
та комплектуючих до неї. 
Основним напрямком діяльності являється виготов-
лення запчастин до: 
• Сівалок Kverneland, Monosem, Gaspardo, Kuhn, 

Kinze, John Deere, Great Plains; 
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ПрАТ «Бердянські жниварки» – провідний завод-ви-
робник сільськогосподарської техніки для збирання 
зернових і зернобобових культур. Завод серійно ви-
пускає наступні види жаток – це жатки для збирання 
соняшника ЖНС, жатки для збирання кукурудзи ЖК-80, 
ЖК-82, жатка для прибирання сої ЖС-6, ЖС-7,5, ЖС-
9,1, пристосування для збирання ріпаку, соняшнику 
та сої, ЖВН-6В; ЖВП-4,9; ЖВП-6,4; ЖВП-9,1; ЖЗМ-4,2; 
ЖБВ-4,2, ЖВР-5, ЖВК-5, платформу-підбирачі, грунтоо-
бробна техніка, борона БДПС-8, культиватори КШС-12. 
Усі жатки нашого виробництва можуть оснащуватися 
оригінальним ріжучим апаратом фірми Schumacher.

BERDIANSKIE ZHATKI, JSC
Ukraine, Zaporozhye., Berdiansk, etc. 
Vostochnyi
+380615360800
kodak0802@gmail.com
www.john-greaves.com

JSC «Berdyanskie zhatki» – the leader manufacturer 
of agricultural machinery for harvesting. The factory 
serially makes the following models of headers for 
combines: sunflower harvesting ZHNS, corn harvesting 
ZHK-80, ZHK-82, soybean harvesting ZHS-6, ZHS-7,5, 
ZHS-9,1; the attachments for cleaning rape, sunflower 
and soybean, JHVN-6V; JHVP-4,9; JHVP-6,4; JHVP-9,1; 
JHZB-4.2; JHBV-4.2; JVR-5, ZHVK-5, a platform a sorter, 
soil cultivation equipment BDPS-8, KSHS-12. All headers 
of our production can be equipped with the original 
Schumacher cutting machine.

БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬГОСПТЕХНІКИ, ТОВ
71100, України, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Матвєєва, буд.1
+380963408218
commerce@bzst.com.ua
www.bzst.com.ua

БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 46400, Тернопіль, 
вул. Степана Будного, буд. 7
+380981605500
info.ua@bepcoparts.com
www.bepco.net.ua/

Наша компанія займається продажем запчастин для 
усієї сільськогосподарської техніки. Комбайни, прес-
підбирачі та трактори це наша спеціальність. Наші 
спеціалісти з багаторічним досвідом допоможуть 
Вам підібрати відповідний товар для Вашої техніки. 
Склади, які знаходяться у Бельгії, Голандії, Франції, 
Англії, Іспанії, Німеччині та Польщі гарантують наяв-
ність товарів та швидкість поставок.

BEPCO UKRAINA, ТОВ
Ukraine, 46400, Ternopol, Stepana 
Budnoho str 7
+380981605500
info.ua@bepcoparts.com
www.bepco.net.ua/

Bepco Group is a worldwide leading supplier of parts 
and accessories for agricultural tractors and machinery. 
With over 360 employees Bepco Group has subsidiaries 
in Belgium, Netherlands, France, Germany, Spain and UK 
and is also present in Australia, New Zealand, South Africa 
and Brazil. Bepco Group is a truly global company with 
customers in over 100 countries worldwide.

БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ, 
ПРАТ
Україна, 71100, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, Пр-т Східний, 2А
+380615360800
kodak0802@gmail.com
www.john-greaves.com
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БІ ТУ БІ АГРО 
ЮКРЕЙН, ТОВ
Київ, 03150, вул. Велика 
Васильківська, 114, оф. №168
+380442272696
office@b2b-agro.com
www.b2b-agro.com

Наш бізнес полягає в задоволенні потреб наших клі-
єнтів в високотехнологічному обладнанні, автомати-
зації процесів виробництва і в кінцевому результаті 
підвищення якості виробленої продукції, а так само в 
мінімізації витрат. 
Сьогодні для аграрного сектора України ми постав-
ляємо високоякісне обладнання турецького вироб-
ництва торгових марок, що відповідають найвищим 
стандартам якості ISO, CE, УкрСЕПРО. 
Ми пропонуємо обладнання для сушки, очистки, 
транспортування та зберігання зерна. А також облад-
нання для виробництва насіння.

B2B-AGRO, LLC
Velyka Vasylkivska 114 St
+380442272696
office@b2b-agro.com
www.b2b-agro.com

Automation of production processes in the agro-sphere

БІБУС УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 08136, Київська область, 
Києво-Святошинський р-н, 
с. Крюківщина, вул. Одеська, 22
+380445454404
info@bibus.ua
www.bibus.ua

Гідравліка від БІБУС Україна – це широкий перелік 
гідравлічного та електрогідравлічного обладнання, 

ТОВ «Бердянський завод сільгосптехніки» засновано 
в 2003 р. Основні напрямки діяльності: розробка та 
виробництво сільськогосподарської техніки. Завод 
має у розпорядженні виробничу базу з сучасним об-
ладнанням, професійним трудовим колективом та 
достатнім досвідом в сільськогосподарському маши-
нобудуванні. 
Підприємство постійно нарощує обсяги та номенкла-
туру продукції, на сьогодні це жатки для збирання 
соняшника, фронтальні навантажувачі, снігоприби-
ральні відвали, рапсові столи, усього більш ніж 20 
найменувань продукції, темпи росту якої постійно 
збільшуються, вже у 2018 року завод вивів на аграр-
ний ринок жатки для збирання кукурудзи та сої а та-
кож універсальний візок для їх транспортування.

BERDIANSK AGRICULTURAL 
MACHINERY PLANT, LLC
Ukraine, Zaporizhian region, Berdyansk, 
1 Matvejeva Str,
+380963408218
commerce@bzst.com.ua
www.bzst.com.ua

Berdyansk Plant of Agricultural Machinery Ltd. was 
founded in 2003. Main directions of activity: development 
and production of agricultural machinery. The plant has a 
production base with modern equipment, a professional 
labor force and sufficient experience in agricultural 
machinery. 
The enterprise constantly builds the scope and range of 
products, today it is a reaper for sunflower harvesting, 
front loaders, snow-removing dumps, rapeseed tables, 
more than 20 product names, the growth rate of which 
is constantly increasing, in 2018 the plant brought to the 
agrarian market a reaper for the harvesting of corn and 
soya as well as a versatile cart for their transportation.
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ральної, ґрунтообробної та кормозбиральної техніки, 
техніки для поливу, техніки для захисту рослин, комп-
лексів для внесення добрив та хімії, посівної техніки, 
спеціалізоване обладнання виробництва «БІЛОЦЕР-
КІВМАЗ» та «Херсонський машинобудівний завод».

BILOTSERKIVMAZ, LLC
09107, Ukraine, Kyiv region, Bila Tserkva 
city, boulevard M. Grushevskogo, 13
+380675008536
office@usm-ua.com
www.usm-ua.com

Developed retail network.Sale of grain harvesting, 
tillage and forage harvesting equipment, irrigation 
machinery, plant protection equipment, fertilizer and 
chemical fertilizer complexes, sowing machinery, 
special equipment of BILOTSERKIVMAZ production and 
Kherson machine-building plant.There is a profitable 
leasing program. Service and warranty service. A large 
selection of spare parts. The technique is subject to state 
compensation.

БІОПРІМ, ТОВ
Україна, 03067, м. Київ, 
вул. Машинобудівна, 37, оф. 105
+380956478585
bioprim.ukraine@outlook.com
www.bioprim.pt

ТОВ «Біопрім» є офіційним постачальником високо-
якісних кормових добавок провідних Європейських і 
Китайських виробників для всіх видів сільськогоспо-
дарських тварин. 
Поставляючи високоякісні кормові добавки, ми про-
понуємо ефективні рішення для зниження витрат і 
підвищення ефективності вашої ферми. 
У результаті, ви виробляєте більш якісні, екологічно 
чисті та безпечні продукти.

розроблений для застосування в аграрному секторі. 
Гідравліка від БІБУС – це високоякісні запчастини, 
модернізація гідравлічних систем і розробка вузлів. 
Маючи більш ніж 40-річний досвід у галузі гідравліки, 
компанія БІБУС разом із партнерами-виробниками по 
всій Європі забезпечить Вас найкращими технічними 
рішеннями та найшвидшими поставками. 

Бренди: DANFOSS, ARGO-HYTOS, TUROLLA, ASA 
Hydraulik, SUN Hydraulics, KAWASAKI, Filtration Group 
(MAHLE), VELJAN, STAUFF, OESSE, FREUDENBERG, LINDE.

BIBUS UKRAINE, LTD
Ukraine, 08136, Kyiv region, Kyevo-
Svyatoshinsky District, Kryukivshchina, 
Odeska Str. 22
+380445454404
info@bibus.ua
www.bibus.ua

Hydraulics by BIBUS Ukraine offers an extensive hydraulic 
and electro-hydraulic product line, engineered to 
meet applications in the agriculture sector. Our local 
subsidiaries European wide assure you best engineering 
expertise and most rapid deliveries. We provide true 
single source convenience with innovative components 
and complete systems. 
Brands: DANFOSS, ARGO-HYTOS, TUROLLA, ASA 
Hydraulik, SUN Hydraulics, KAWASAKI, Filtration Group 
(MAHLE), VELJAN, STAUFF, OESSE, FREUDENBERG, LINDE.

БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
09107, Київська обл., м. Біла Церква, 
бульвар М. Грушевського, 13
+380675008536
office@usm-ua.com
www.usm-ua.com

Продаж сучасної сільгосптехніки від виробника. 
Розвинена торгівельна мережа. Продаж зернозби-
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Entomofages (trichogram) breeding and realization. 
Biological products for plant protection distribution. 
Manufacturing cockroach and rodent glue traps.

БОГДАН-ІНДУСТРІЯ, ТОВ
м.Київ, вул.Електриків, 29А.
+380443517550
boris.tkalenko@bogdan.ua
greatwall-ukraine.com

«ТОВ» Богдан-Індустрія» є офіційним дистриб’ютором 
автомобілів Great Wall в Україні. Компанія представляє 
широкий модельний ряд пікапів, включаючи бюджетну 
модель Wingle 5, що зарекомендувала себе як автомо-
біль високої прохідності завдяки системі повного приво-
ду. Рамний повнопривідний пікап Wingle 6, який пропо-
нується в конфігурації з бензиновим двигуном, порадує 
водіїв в першу чергу економічним споживанням палива. 
Новинка модельного ряду Great Wall – Wingle 7 відріз-
няється від своїх попередників стильним дизайном, 
комфортним інтер’єром рівня SUV, а також передовими 
інтелектуальними технологіями безпеки.

BOGDAN INDUSTRY, LLC
Kyiv-city, Elektrikiv street, 29A.
+380443517550
boris.tkalenko@bogdan.ua
greatwall-ukraine.com

Bogdan-Industry LLC is the official distributor of Great Wall 
vehicles in Ukraine. The company presents a wide range of 
pickups, including the economic model Wingle 5, which has 
proven to be a high-throughput car because of all-wheel-
drive system. The all-wheel drive pickup Wingle 6, which is 
offered in a configuration with a gasoline engine, will please 
drivers first of all with the economic fuel consumption. 
The new model of Great Wall – Wingle 7 differs from its 
predecessors in a stylish design, a comfortable interior of 
SUV level and advanced intelligent safety technology.

BIOPRIM, LLC
Ukraine, 03067, Kyiv, 
Mashіnobudivna str., 37, office 105
+380956478585
bioprim.ukraine@outlook.com
www.bioprim.pt

LLC Bioprim is the official supplier of high-quality 
feed additives from leading European and Chinese 
manufacturers for all types of farm animals. 
By delivering high quality feed additives, we offer 
effective solutions to reduce costs and increase the 
efficiency of your farm. 
As a result, you make higher quality, environmentally 
friendly and safe products.

БІОХІМТЕХ УКРАЇНА, ТОВ
49125, м.Дніпро, вул.Терещенківська, 
23, нежитлове пріміщення 250, офіс 3
+380671886666
biohimtehukraina@gmail.com
www.biochemtech.com.ua

Производство и реализация феромонных ловушек 
для проведения мониторинга и защиты растений от 
вредителей. 
Производство клеевых ловушек для отлова грызунов 
и тараканов.

BIOCHEMTECH UKRAINE, LLC
49125, Tereshchenkivska 23, nezhitlove 
primishchennya 250, office 3, Dnipro, 
Ukraine
+380671886666
biohimtehukraina@gmail.com
www.biochemtech.com.ua

Production and distribution of pheromone traps for 
comprehensive pest control and plant protection. 
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soil processing CU-6A with synchronous application of 
fertilizers and equipment for injection of UAN (Nitrogen 
solutions). Experienced staff, advanced technology, many 
years of experience and attention we give to feedback 
from our customers ensures reliability of our products.

БОНДІОЛІ І ПАВЕЗІ 
УКРАЇНА, ТОВ
47470, Тернопільська обл., 
Тернопільський р-н, смт. Великі Бірки, 
вул. Грушевського, буд. 134-Б
+380352492125
sales@bypy.com.ua
www.bondioli-pavesi.com

Компанія Бондіолі і Павезі Україна ТОВ заснована в 
2005 році та є дочірньою компанією групи BONDIOLI 
& PAVESI. З дати свого заснування компанія тісно 
співпрацює з виробниками сільськогосподарських, 
промислових та будівельних машин надаючи комп-
лексну технічну і комерційну підтримку в питаннях 
приводу вузлів та агрегатів. 

Кваліфікований персонал та широкий асортимент 
продукції, наявної на складі, в змозі швидко задо-
вольнити потреби вибагливих покупців. 

Товариство Бондіолі і Павезі Україна представляє в 
Україні відомі у всьому світі товари: 
• BONDIOLI & PAVESI – привідні вали 
• BONDIOLI & PAVESI – редуктори 
• BIMA – мультиплікатори 
• DINOIL – гідророзподільники 
• HP HYDRAULIC – аксіально-поршневі та шестеренні 

насоси і мотори 
• FIRA – теплообмінники

БОГУСЛАВСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА, ПРАТ
09701, Київська обл., м.Богуслав, 
вул. Миколаївська, 133
+380931713265
sale@boguslav.ua
boguslav.ua

ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» спеціалізується 
на виготовленні техніки для захисту рослин і внесен-
ня рідких мінеральних добрив. Лідерство в цій галузі 
компанія завоювала власним 20-річним досвідом у 
поєднанні з впровадженням новітніх світових тех-
нологій. Лінійка нашої техніки легко задовольнить 
потреби найвимогливіших покупців, як у техноло-
гічному, так і у фінансовому плані. Окрім того, сіль-
госпвиробники можуть вибрати саме ту техніку, яка 
відповідає специфіці структури посівів, рельєфу і 
особливостям земель їх господарств. Компанія «БО-
ГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» надає не тільки якісну 
техніку, але і своєчасне сервісне обслуговування про-
тягом всього терміну її експлуатації.

BOGUSLAVSKAYA 
SELKHOZTECHNIKA, PJSC
Nikolaevskaya str., 133, Boguslav, Kiev 
region, Ukraine, 09701
+380931713265
sale@boguslav.ua
boguslav.ua

PJSC «BOGUSLAVSKAYA SELKHOZTECHNIKA» is the largest 
in Ukraine manufacturer of sprayers for agriculture and 
equipment for application of liquid fertilizer. The range of 
our products for plant protection includes trailed sprayers 
ODYSSEY, KRONOS, TITAN and ATLANT of 18m, 22m, 24m, 
28m, 32m and 36m working width with capacity of 2000, 
2500, 3000, 4000 liters plastic tanks, trailed sprayers with 
air assisted system STORM. The range of our products 
for application of liquid fertilizer includes cultivators for 
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БРИКЕТУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, 
ПП
Україна, 13306, Житомирська обл., 
м. Бердичів, вул. Семенівська, 116
+380674102102
a_peryan@ukr.net
www.press-udarnyi.com.ua

Розпочинаючи з 2010 року Приватне підприємство 
«Брикетуючі технології» займається виробництвом 
обладнання для брикетування та гранулювання від-
ходів сільського господарства та деревообробної про-
мисловості. За час існування виготовлено більш ніж 
600 одиниць різноманітного обладнання.

БРИГ, ТДВ
Україна, 55210, м. Первомайськ, 
Миколаївської обл.,  
вул. Корабельна, 30
+380516132169
brig-market@ukr.net
www.brig-zerno.com.ua

Виробництво обладнання для сушіння, переробки, 
обробки та транспортування зерна. Виробництво те-
плоенергетичного обладнання на біомасі:
• Зерносушильних комплексів на соломі 8; 16 т/год. 
• Теплогенераторів повітряних на соломі тюкованій, 

лузгі, тирсі, дровах 500; 650 кВт/год. 
• Модулів завантаження теплогенераторів сипким 

паливом 500 кг/год. 
• Обладнання крупоцехів для всіх видів круп (3-15 т/

добу). 
• Вібропневмостолів 1; 2,5 т/год. 
• Парогенераторів.

БОНЕНКАМП, ТОВ
08114, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, Село Стоянка, 
вулиця 21 км Житомирського шосе
+380800300210
info@bohnenkamp.ua
www.bohnenkamp.ua/

Заснована в 1950 році в Оснабрюці, Bohnenkamp AG 
є одним з лідируючих європейських постачальників 
шин і коліс для індустріальної, сільськогосподарської, 
гірничо-видобувної та іншої спеціальної техніки, а 
також вантажних автомобілів і причепів. Компанія 
також пропонує широкий асортимент вісей та інших 
комплектуючих для сільськогосподарського облад-
нання. Компанія налічує близько 260 співробітників 
і пропонує свою продукцію і послуги в Німеччині, 
Швейцарії, Австрії, країнах Бенілюксу, Словаччини, 
Чехії, Угорщини та Польщі. Детальна інформація на 
www.bohnenkamp.com.

BOHNENKAMP, LLC
08114, Ukraine, Kyiv oblast, Kievo-
Sviatoshynskyy district, Stoyanka 
village, 21 km of Zhytomyr highway 
Street
+380800300210
info@bohnenkamp.ua
www.bohnenkamp.ua/

Founded in 1950 in Osnabrück, Bohnenkamp AG is one 
of the leading European suppliers of tires and wheels 
for industrial, agricultural, mining and other specialty 
vehicles, as well as trucks and trailers. The company also 
offers a wide range of axles and other components for 
agricultural equipment. The company employs about 
260 employees and offers its products and services in 
Germany, Switzerland, Austria, the Benelux countries, 
Slovakia, the Czech Republic, Hungary and Poland. 
Details at www.bohnenkamp.com
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• Ремонтно-відновлюючи роботи наявних в госпо-
дарствах зерноочисних сушильних комплексів 
(ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40, КЗС).

BUDMONTAZH KOLOS, LLC
Zhytomyr, st. Chekhov, 1
+380505511364
kolos_zh@meta.ua
www.bmkolos.com/
• Universal grain-cleaning machines (separators BCS) 

СЗ-25, СЗ-50, СО-25, sieve 
• Metal structures ЗАВ, fans, grain lines, control panels 

ZAV; 
• Grain throw ZM-90 and spare parts for it, tape endless, 

belts; 
• Noria H-5, H-25

БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ, 
ТЗОВ
Україна, 48400, Тернопільська обл, 
м. Бучач, вул. Галицька, 160
+380354426996
buchach-seed@ukr.net
www.buchach-ahp.com.ua/

Компанія ТзОВ «Бучачагрохлібпром», досвідчений та 
надійний партнер сільгоспвиробника у забезпеченні 
стабільних врожаїв, була заснована у 2004 р. За цей 
період, завдяки висококваліфікованим спеціалістам, 
використовуючи новітні технології, постійно удоско-
налюючи якість продукції, компанія займає одне з 
ведучих місць серед виробників насіння, реалізуючи 
кращі продукти на насінневому ринку, маючи в своє-
му розпорядженні потужну матеріально-технічну 
базу, сучасний машино-тракторний парк, грунтообро-
блювальну, посівну, зернозбиральну техніку.

BRIG, ALC
Ukraine, 55210, Pervomaisk, Nikolaev 
region, Korabelna str., 30
+380516132169
brig-market@ukr.net
www.brig-zerno.com.ua

The manufacturer of the equipment for processing a grain: 
• Drying complexes for a grain on straw 8; 16 т/hour. 
• Generators of heat (fuel: peel, straw) – 500; 650 kw /

hour for dryers of a grain. 
• Manufacture of the process equipment for manufacture 

of all kinds of groats (3-15 tons/day). 
• Units for preseeding sorting, clarification of a grain, 

preparation of seeds

БУДМОНТАЖ КОЛОС, ТОВ
Украина, г. Житомир, ул. Чехова, 1
+380505511364
kolos_zh@meta.ua
www.bmkolos.com/

ПРОПОНУЄ : 
• Універсальні зерноочисні машини (сепаратори 

БЦС) СЗ-25, СЗ-50, СЗ-100, СО-25, решета;
• Металоконструкції ЗАВ, вентилятори, зернопрово-

ди, пульти керування ЗАВ; 
• Зерновий кидач ЗМ-90 та запчастини до нього, 

стрічка безкінцева, ремені ; 
• Норії Н-5, Н-25, Н-50, Н-100, стрічка норійна, ковші; 
• Транспортери горизонтальні скребкові ТГ-25, ТГ-50, 

ТГ-75; 
• Охолоджувачі БВ-25, БВ-40.

ВИКОНУЄ : 
• Реконструкції зерноочисних комплексів ЗАВ-10, 
• ЗАВ-20, ЗАВ-40, КЗС; 
• Підйом конструкції ЗАВів без демонтажу кровлі та 

технологічної лінії обладнання; 
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VECTOR ATTRACTION, PC
24A, Zaliznychna Str., Kharkiv, 61040, 
Ukraine
+380675726766
info@vector-in.com
www.holstroy.com.ua

Development, manufacturing and sale of air-beam 
structures (pneumu-frame inflatable buildings), air-
supported structures, pre-engineered metal structures, 
tensile structures; recreational and sports boats and 
powerboat; as well as special purpose boats and 
motorboats; children’s inflatable attractions, inflatable 
water attractions and combos, children’s soft playrooms.

ВЕЛДІНГ, ТОВ
Київська обл., м. Фастів,  
вул. Транспортна, 2
050-441-04-74
info@welding.com.ua
www.weldingextruder.com

Провідний український виробник екструзійного та 
стикового зварювального обладнання та матеріалів 
для зварювання пластмас. Висока якість, надій-
ність, універсальність, доступні ціни роблять наші 
ручні зварювальні екструдери привабливими для 
будь-якого споживача. 

Також наша компанія являється офіційним пред-
ставником компанії «Мемпекс» (Білорусь) та «Ritmo» 
(Італія).

WELDING, LTD
2, Transportna str., Fastiv, Kyiv region, 
08500
050-441-04-74
info@welding.com.ua
www.weldingextruder.com

BUCHACHAGROHLIBPROM, 
LTD
Ukraine, Ternopil reg., Buchach, 
Galician street, 160
+380354426996
buchach-seed@ukr.net
www.buchach-ahp.com.ua/

Buchachagrohlibprom Ltd., an experienced and reliable 
agricultural producer in stable yields, was founded in 
2004. During this period, thanks to highly qualified 
specialists, using the latest technologies, constantly 
improving the quality of products, is one of the leading 
places among the producers of seeds, implementing the 
best products on the seed market, having a powerful 
material and technical base, modern machine-tractor 
park, soil-cultivating, seeding, grain harvesting 
equipment.

ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
61040 Україна, м. Харків, 
вул. Залізнична, 24-а
+380675726766
info@vector-in.com
www.holstroy.com.ua
www.ribboat.com.ua 
www.vector-in.com 

Розробка, виробництво і продаж пневмокаркасних 
споруд (пневмомодульних надувних споруд), пові-
троопірних споруд, тенто-каркасних споруд, шатро-
вих конструкцій, прогулянкових і спортивних човнів 
і катерів, а також човнів і катерів спеціального при-
значення, дитячих надувних атракціонів, водних 
надувних атракціонів і комплексів, дитячих ігрових 
кімнат, а також гнучких резервуарів для зберігання та 
транспортування рідини.
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Company VELES AGRO is the manufacturer of 
multifunctional tillage with high quality standards, taking 
into account modern and cost effective technologies. 
Company VELES AGRO was founded in 1996 and over the past 
twenty years of continuous development and improvement, 
the company took a well-deserved place among the leading 
manufacturers of tillers and spare parts, and quality products 
has gained recognition not only in Ukraine but also abroad. 
Map of exports covers the vast region from Asia, Eastern and 
Western Europe, Africa, Australia. The range of manufactured 
parts for tillage and sowing technology of domestic and 
foreign production of more than 1,5000 items.

ВЕНТА ЛАБ, ТОВ
Україна, 49064, м. Дніпро,  
пр. Сергія Нігояна, 50, оф.22
+380563776725
info@ventalab.com.ua
www.ventalab.ua/

Найпоширеніші на Україні, найбільш оптимальні за 
ціною і якістю вологоміри всесвітньо відомої фірми 
Farmcomp OY моделі Wile 55, Wile 65, Wile 78, Wile 25, 
Wile 26 та інші, електропастухи Olli, ПЧП, ІК-аналізато-
ри, сушильні шафи, ваги та багато іншого лаборатор-
ного обладнання для агропромислових та харчових 
підприємств.

VENTA LAB, LLC
Ukraine, 49064, Dnipro, Sergij Nigoyan 
ave 50, office 22
+380563776725
info@ventalab.com.ua
www.ventalab.ua/

Laboratory equipment for agro and food industry.

Leading Ukrainian manufacturer of extrusion and butt 
welding equipment and materials for welding of plastics. 
High quality, reliability, versatility, affordable prices make 
our hand-held extruders available to any consumer. Also, 
our company is an official representative of the company 
«Mempex» (Belarus) and «Ritmo» (Italy).

ВЕЛЕС АГРО, ООО
Украина 65013, Одесса, 
ул. Николаевская дорога, 253
+380503959544
marketing@velesagro.com
www.velesagro.com

Компания VELES AGRO является производителем мно-
гофункциональной почвообрабатывающей техники 
с высокими стандартами качества, учитывая совре-
менные и экономически эффективные технологии. 
Компания VELES AGRO была основана в 1996 году и 
за прошедшие двадцать лет постоянного развития и 
совершенствования предприятие заняло заслужен-
ное место среди ведущих производителей почвоо-
брабатывающих машин и запчастей, а продукция 
получила признание качества не только в Украине, но 
и за ее пределами. Географическая карта экспортных 
поставок охватывает обширный регион стран Азии, 
Восточной и Западной Европы, Африки, Австралии. 
Спектр производимых запасных частей к почвообра-
батывающей и посевной технике отечественного и 
иностранного производства превышает 15000 наи-
менований.

VELES AGRO, LLC
Ukraine 65013 Odesa, str. Mykolaivska 
road, 253
+380503959544
marketing@velesagro.com
www.velesagro.com
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LLC «Verbena» sells protein-vitamin and mineral feed 
additives for pigs and cows, and fertilizers for non-root 
nutrition of plants. Our partner – company EKOPLON 
(Republic of Poland) since 1989 is one of the leading 
manufacturers in Europe of feed and animal feed 
additives. 

All goods are 100% cleared and certified in Ukraine. None 
of them contains any prohibited components in animal 
nutrition. All products undergo a number of inspections 
before shipment and of the highest quality.

ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА, ТОВ
01135, Україна, м. Київ, 
вул. В’ячеслава Чорновола, 20, 
оф. 206
+380445965528
office@versatile.ua
www.versatile.ua/

Сьогодні VERSATILE – група компаній, до якої входять 
13 підприємств, розташованих на 10 виробничих 
майданчиках в 5 країнах. Продуктова лінійка компа-
нії включає в себе більше 150 моделей і модифікацій 
24 типів техніки, в тому числі зерно- і кормозбираль-
них комбайнів, тракторів, обприскувачів, кормоза-
готівельного і зернопереробного обладнання та ін. 
Реалізація техніки VERSATILE, її передпродажна під-
готовка і сервісне обслуговування здійснюється через 
розгорнуту дилерську мережу компанії в країнах 
присутності на 4 континентах. На сьогодні агромаши-
ни VERSATILE затребувані в більш ніж 50 країнах світу.

VERSATILE UKRAINE, LLC
office 206, 20, Vyacheslav Chornovil 
Street, Kyiv, 01135, Ukraine
+380445965528
office@versatile.ua
www.versatile.ua/

ВЕНТУРА, ПП
79035, м. Львів, вул. Зелена, 253
+380676739498
oks.shlapak.ventura@gmail.com

Обладнання для птахофабрик і свинокомплексів.

VENTURA, PP
79035, Lviv, Zelena str 253
+380676739498
oks.shlapak.ventura@gmail.com

Equipment for poultry farms and pig farms

ВЕРБЕНА, ТЗОВ
Україна, Волинська область, 45400, 
Нововолинськ, вул. Маяковского, 44
+380988235085
office.verbena@gmail.com
www.verbena-agro.com.ua

ТзОВ «Вербена» реалізує білково-вітамінно-міне-
ральні кормові добавки для свиней та корів, а також 
добрива для позакореневого живлення рослин. Наш 
партнер – компанія EKOPLON (Республіка Польща) з 
1989 року є одним з провідних виробників в Європі 
кормів та кормових добавок для тварин. 
Всі товари 100% розмитнені та сертифіковані в Укра-
їні. Жоден з них не містить заборонених складників 
в харчуванні тварин.Вся продукція проходить ряд 
перевірок перед відправленням та є найвищої якості.

VERBENA, LLC
Ukraine, Volyn region, 45400, 
Novovolynsk, st. Mayakovskoho, 44
+380988235085
office.verbena@gmail.com
www.verbena-agro.com.ua/
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ВЕСТА МК, ТОВ
Україна, Харків, 
вул. Малопанасівська, 4/7
+380675777325
vaga@vesta-ltd.com.ua
vesta-ltd.com.ua

ТОВ «Веста МК» – спеціалізоване підприємство з про-
ектування, виробництва, монтажу, налаштування та 
обслуговування автомобільних ваг. 
Ваги «Аксіома» – переможець престижного Всеукра-
їнського конкурсу «100 кращих товарів», мають па-
тент на винахід і внесені в Держреєстр Вимірювальної 
техніки України.

VESTA MK, LLC
Ukraine, Kharkiv, 
Malopanasivska str. 4/7
+380675777325
vaga@vesta-ltd.com.ua
vesta-ltd.com.ua

Vesta MK Ltd. specializing in design, manufacture, 
mounting, adjustment and maintenance of truck scales. 
«Axiom» scales construction based on metrological 
aspects of non-automatic weighing instruments EN 
45501 and registered in the State registry of measurement 
instruments accepted for usage in Ukraine.

ВЕСТА-І, ПП
Україна, 65005, м. Одеса, 
вул. Мельницька, буд. 26/2, офіс 603
+380505107660
vestinfo@ukr.net
www.vesta-i.com.ua

ЧП «Веста – І» является эксклюзивным представите-
лем в Украине многих итальянских компаний, про-
изводящих продукцию для овощного сектора сель-
скохозяйственной отрасли. 

Nowadays, VERSATILE is a group of companies 
comprising 13 enterprises, located in 10 production 
sites in 5 countries. The product line of the company 
features over 150 models and modifications of 24 
types of the equipment, among which are grain and 
forage harvesters, tractors, sprayers, forage equipment 
and grain processing equipment, etc. The presale 
preparation, sale and maintenance of the equipment 
produced by VERSATILE are performed via an extensive 
dealer network on four continents in the countries 
where the company operates. Today, the agricultural 
equipment of VERSATILE is in high demand in more than 
50 countries worldwide.

ВЕСПЕР ГРУП, ТОВ
Україна, 03134, Київ, вул. академіка 
Корольова, 13, оф. 102
+380990283506
dbaskak@gmail.com
www.vespergroup.org/

Украинский производитель промышленных и быто-
вых стабилизаторов напряжения электросети.

VESPER GROUP, LTD
UKRAINE, 03134, KYIV,  
KOROLYOVA AK. AVE, 13, OF. 102
+380990283506
dbaskak@gmail.com
www.vespergroup.org/

Ukraine based manufacturer of industrial 3-phase 
transformers and electric nets complex protection.
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Вам параметрами і габаритами. І досить велика кіль-
кість різновидів металоконструкцій, які підходять 
для різних цілей

VESTT AS, LLC
Ukraine, 65031, m.Odesa, Kievsky 
shose, bud.5-A
+380662059197
dimonbmwod@gmail.com
www.vestt-as.com

Virobnitstvo VESTT AS oopoplyuypayreni vidi ipіnopnoi 
tekhnіki (Kombaynovozi, Zernovozy, Containerovozi, Bortovі 
pripepi, Kuzova, Oporovi) Vikorisovuvvanoyi in Denmark 
for an hour in the industrialized industry. So it is possible to 
control the situation at the headquarters with the parameters 
and dimensions. І dosit is great kіlkіst іzvіdnіv metal 
constructions, yakі p_dhodyat for ізних цілей

ВЕТЛІКАР УКРАЇНА, ТОВ
м. Київ, вул. Ушинського, 40
+380976317311
info@vetlikar.ua
www.vetlikar.ua/

Поставки ветеринарних препаратів, вакцин, дезін-
фектантів, обладнання та інструментарію для штуч-
ного осіменіння від провідних світових та вітчизняних 
виробників. Ветеринарне супроводження та забезпе-
чення свинарських і тваринницьких підприємств.

VETLIKAR UKRAINE, LLC
Kyiv, st. Ushinskogo, 40
+380976317311
info@vetlikar.ua
www.vetlikar.ua/

Delivery of veterinary drugs, vaccines

Мы работаем в следующих направлениях: 
• Семена: имеется широкий спектр семян овощных 

культур ведущего производителя семян компании 
ISI Sementi; 

• Техника: представлена разнообразным спектром, в за-
висимости от культуры выращивания и стадии процес-
са (Подготовка почвы, посадка, процесс роста, уборка).

VESTA-I, PE
Ukraine, 65005, Odessa, 
Melnitskaya Str. 26/2, office 603
+380505107660
vestinfo@ukr.net
www.vesta-i.com.ua

Private enterprise «Vesta – І» is the exclusive 
representative in Ukraine of many Italian companies 
producing products for the vegetable sector of the 
agricultural sector. 
We work in the following areas: 
• Seeds: There is a wide range of vegetable seeds from 

ISI Sementi, a leading seed producer; 
• Technique: represented by a diverse spectrum, 

depending on the cultivation culture and stage of the 
process (Soil preparation, planting, growth process, 
harvesting).

ВЕСТТ АС, ТОВ
Україна,65031, м.Одеса, Київське 
шосе,буд.5-А
+380662059197
dimonbmwod@gmail.com
www.vestt-as.com

Виробництво ВЕСТТ АС охоплює найпоширеніші види 
причіпної техніки (Комбайновози, Зерновози, Контей-
неровози, Бортові причепи, Кузова, Опоровози) вико-
ристовуваної в даний час в промисловому сільсько-
господарському призначенні. Так само є можливість 
виготовлення причепів на замовлення з необхідними 
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the end of 2009, the company was certified with the 
International Certificate of Quality management system 
ISO 9001-2008. «Vetsintez» received the GMP Certificate 
2013. •On March, 2018 the company was given and 
European GMP+ Certificate

ВИРОБНИЦТВО 
ПІДСИЛЕНОЇ ТЕХНІКИ, ТОВ
Україна, 70545, Запорізька обл., 
Оріхівський район, 
село Преображенка, 
вул. Труда,  будинок 46
+380503374939
tehnikazm@ukr.net
www.agrotehnika.in.ua

Підприємство ТОВ «Виробництво підсиленої техні-
ки», спеціалізоване на виробництві зернометачів 
(посилених) ЗМ-60У, ЗМ-80У, ЗМ-90У, ЗМ-120у, норій 
стрічкових ковшових стаціонарних з відцентровим 
розвантаженням типу НЦ – НЦ-5; 2НЦ-5; НЦ-10; 2НЦ 
-10; НЦ-20; 2НЦ-20; НЦ-50; 2НЦ-50; НЦ-75; 2НЦ-75; 
НЦ-100; 2НЦ-100, очищувачів вороху посилених ОВУ-
25 та ОВУ-60, Стаціонарної очисно-калібрувальної ма-
шини СОМ-60К, тракторних причепів 2ПТС-4, 2ПТС-6 і 
причепів до автомобілів КамАЗ АП-14, АП-20.

PRODUCTION OF 
REINFORCED TECHNOLOGY, 
LLC
Ukraine, 70545, Zaporozhye region, 
Orehiv district, village Preobrazhenka, 
street Truda, house 46
+380503374939
tehnikazm@ukr.net
www.agrotehnika.in.ua

The enterprise «Production of the strengthened 
equipment» LLC specializes in the production of grain 

ВЕТСИНТЕЗ, ТОВ
Адреса: 61001, Україна, м. Харків,  
вул. Смольна, 30
Тел: +38 (057) 714-3751
e-mail: info@vetsintez.com
vetsintez.com

ТОВ «Ветсинтез» – це сучасна компанія, що дина-
мічно розвивається, яка є одним з найвпливовіших 
лідерів серед виробників ветеринарних препаратів в 
Україні.Компанія заснована 27 липня 2000 року в Хар-
кові. Основна місія компанії – створення і виробни-
цтво для клієнтів у вітчизняному та іноземних ринках 
безпечних та ефективних лікарських препаратів для 
ветеринарного застосування. «Ветсинтез» має три ве-
ликі лабораторії: Хіміко-аналітична, Бактеріологічна 
та Науково-дослідна лабораторії. 
• До кінця 2009 року компанія була сертифікована 

Міжнародним Сертифікатом Системи Управління 
якістю ISO 9001-2008. 

• «Ветсинтез» отримав сертифікат GMP у 2013 році. 
• У березні 2018 року компанія отримала Європей-

ський сертифікат GMP+.

VETSINTEZ, LTD
Address: 61001, Ukraine, Kharkiv, vul. 
Smolny, 30
Tel: +38 (057) 714-3751
e-mail: info@vetsintez.com
vetsintez.com

«Vetsintez» LLC – is a modern, dynamically developing 
company, which is one of the most influential leaders 
among manufacturers of veterinary medicines in Ukraine. 
The company was established on July 27, 2000 in Kharkiv. 
The main mission of the company – the creation and 
production for customers in the domestic and foreign 
markets safe and effective veterinary medicines. 
«Vetsintez» has it’s own two major laboratories: chemical 
analytical laboratory and Bacteriological laboratory. •By 
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PRODUCTION 
COOPERATIVE VERNISSAGE, 
COOPERATIVE
Ukraine, 10009 Zhytomyr, 
st. Seletska, 35
+380412345440
v13548314@gmail.com
www.kvz.com.ua/

Manufacturer of grain cleaning and grain loading 
mechanism. 
• Pre-cleaning machinery with capacity of 50/100 ton 

per hour. 
• Noria elevators with productivity 5-175 ton per hour. 
• Scraper conveyor with productivity 25/100 ton per 

hour. 
• Grain-cleaning systems with productivity 10/50 ton 

per hour. 
• Restoration and production of spare parts to grain-

cleaning mechanism «Petkus». 
• Installation and commissioning works. 
• Production of spare parts for the grain-cleaning and 

grain-loading mechanism. 
• Selling of grids and other spare parts to grain-cleaning 

mechanism.

ВІДІ-КРАЙ МОТОРЗ, ТОВ
Україна, 08131, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Софіївська 
Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60а
+380443910343
viktoriia.halkina@vidi.ua
www.ford.vidi.ua

Офіційний дилерський центр Ford «ВіДі-Край Моторз» 
– це концептуальний 3S комплекс у складі Міста Ав-
томобілів «ВіДі АвтоСіті Кільцева», що надає повний 
комплекс основних та супутніх послуг в одному місці: 
продаж нових автомобілів, включаючи тест-драйв, кре-
дит, страхування, можливість покупки авто по системі 

meters (reinforced) ZM-60U, ZM-80U, ZM-90U, ZM-120U, 
Narius tape bucket stationary with centrifugal unloading 
type NC – NTS-5; 2СЦ-5; NC-10; 2CP-10; NC-20; 2СЦ-
20; NC-50; 2СЦ-50; NC-75; 2НЦ-75; NTS-100; 2НЦ-
100, Cleaners of a heap of reinforced OVU-25, ОВУ-60, 
Stationary cleaning and calibrating machine KOM-60K, 
tractor trailers 2PTS-4, 2PTS-6 and trailers to KamAZ AP-
14, AP-20 vehicles.

ВИРОБНИЧИЙ 
КООПЕРАТИВ ВЕРНІСАЖ, 
КООПЕРАТИВ
Україна, 10009 м. Житомир, 
вул. Селецька, 35
+380412345440
v13548314@gmail.com
www.kvz.com.ua/

Виробник зерноочисного та зерно-навантажувально-
го обладнання:
• Машин попередньої очистки продуктивністю 

50/100 т. год. 
• Елеваторів норійних продуктивністю 5-175 т. год. 
• Транспортерів скребкових продуктивністю 

25/100 т. год. 
• Зерноочисних комплексів продуктивністю 

10/50 т.  год. 
• Реставрація та виготовлення запчастин до зерноо-

чисної техніки «Петкус» 
• Монтаж та пуско-налагоджувальні роботи. 
• Виготовлення запчастин до зерноочисної та зерно-

навантажувальної техніки. 
• Продаж решіт та інших комплектуючих до зерноо-

чисної техніки.



254

ViDi-Sunrise is the official Nissan dealer in Ukraine. This 
is a modern 3S-conceptual (sales, service, spares – sales, 
service, spare parts) Nissan automotive center in Kiev. 
The two-storey interior occupies an area of 9, 000 square 
meters and offers the entire official lineup of Nissan cars.

ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
Україна, 21034, м. Вінниця, 
вул. Чехова, буд. 29
+380674300706
vinmash@ukr.net
www.vinmashpostach.com

Виробництво та продаж Зернонавантажувачів марок 
ЗН-80, ЗН-90, ЗН-120, ЗНБ-120; Підйомників гідрав-
личних ПНУ-1,3 «СВАРОГ»; Розкидачів мінеральних 
добрив РМД-1200. Виробництво та продаж запасних 
частин до вітчизняної та імпортної техніки.

VINMASHPOSTACH, LLC
Ukraine, 21034, Vinnitsa, Chekhov st. 29
+380674300706
vinmash@ukr.net
www.vinmashpostach.com

Production and sale of Grain loaders brands ZN-80, 
ZN-90, ZN-120, ZNB-120; Elevators hydraulic PNU-1,3 
«SVAROG»; Mineral spreaders RMD-1200. Production and 
sale of spare parts for domestic and imported equipment.

ТД ВІННИЦЬКИЙ 
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД, ТОВ
УкраЇна, 21007, м.Вінниця,  
вул.Батожська, 16Б, тел: 0432 551334
+380679634497
sales@vzta.com.ua
www.vzta.com.ua

trade-in, преміальне сервісне обслуговування, можли-
вість придбання офіційних запчастин та аксесуарів, Ford 
Assistance, єдину Програму Лояльності «VIDI». Просторий 
сучасний шоурум побудований за всіма стандартами 
бренду Ford і дозволяє розмістити всю модельну гаму 
автомобілів цієї марки, не обмежуючи світло і простір.

VIDI KRAY MOTORS, LLC
114, Soborna str., Sofiivska 
Borschagivka, Kyiv region, 08131, 
Ukraine
+380443910343
viktoriia.halkina@vidi.ua
www.ford.vidi.ua

ВІДІ-САНРАЙЗ, ТОВ
08131, Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Софіївська 
Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60-А
+380445070007
sales@nissan-vidi.com
nissan.vidi.ua

«ВіДі-Санрайз» – офіційний дилер Nissan в Україні. 
Це сучасний 3S-концептуальний (sales, service, spares 
– продажі, обслуговування, запасні частини) автомо-
більний центр Nissan в Києві. Двоповерховий салон 
займає площу в 9 000 квадратних метрів і пропонує 
весь офіційний модельний ряд автомобілів Nissan

VIDI-SUNRISE, LLC
08131, Kiev region, Kyiv-Svyatoshinsky 
district, p. Sofiyivska Borshchagivka, 
vul. Velika Kiltseva, 60-A
+380445070007
sales@nissan-vidi.com
nissan.vidi.ua
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crops that bring profit to their owner from the very first 
day on the farm.n an effort to excel – we create new 
standards. 

Sincerely, Team of «VINNTEHAGRO» Ltd.

ВІНТЕХПОСТАЧ, ПП
Україна, 21100, м. Вінниця, 
вул. Ватутіна 10-а
+380432556625
vintehpostach@vintehpostach.com
www.vintehpostach.com

ЧП ВИНТЕХПОСТАЧ реализует запасные части и комп-
лектующие для сельськохозяйственной техники и 
автомобилей производства СНГ. Предлагаем широ-
кий вибор – запчасти и комплектующие (МТЗ, ЮМЗ, 
Т-16,25,40, ДТ – 75, Т – 150, СК 5 «НИВА», ДОН, ГАЗ, ЗИЛ, 
ЯМЗ, техника для обработки почвы (плуги, культива-
торы, бороны, сеялки), подшипники, рукава високого 
давления, насоси, гидроцилиндры, ТКР, масла, манже-
ти, ремни, аккумуляторы, ремкомплекты, шины, ме-
таллические изделия (болты, шайбы, гайки и другое).

VINTEHPOSTACH, PE
Ukraine, 21100, Vinnitsa, 
Vatytina st, 10-a
+380432556625
vintehpostach@vintehpostach.com
www.vintehpostach.com

PE VINTECHPOSTACH sells spare parts and components for 
agricultural machinery and vehicles manufactured. We 
offer a wide choice of spare parts and accessories (MTZ, 
YuMZ, T-16,25,40, DT-75, T-150, SK 5 NIVA, DON, GAZ, ZIL, 
soil processing equipment (plows, cultivators, harrows, 
seeders), bearings, high pressure hoses, pumps, hydraulic 
cylinders, turbochargerы, oils, cuffs, belts, batteries, 
repair kits, tires, metal products (bolts, washers, nuts, 
etc.).

Виробництво гідроциліндрів, гідравлічних шестерен-
них насосів, гідромоторів, секційних насосів, рукавів 
високого тиску для сільськогосподарського, кому-
нального, дорожного машинобудування та автомо-
більної техніки

TRADE HOUSE VINNITSIA 
UNIT PLANT, LLC
Ukraine, 21007, Vinnitsa,  
Batozka str., 16B
+380679634497
sales@vzta.com.ua
www.vzta.com.ua

Produces hydraulic gear pumps and hydromotors, 
section pumps, hydrocylinders, high pressure sleeves for 
agricultural, communal, road mechanical engineering 
and automobile techniks

ВІННТЕХАГРО, ТОВ
м. Вінниця Україна  
вул. Черняхівського 78
+380678497566
vinntechagro@gmail.com

Продаж ґрунтообробної техніки, продаж техніки для 
поля,точне землеробство.

VINNTECHAGRO, LLC
Chernjahovskogo str/ 78
+380678497566
vinntechagro@gmail.com

The company «VINNTEHAGRO» is a professional partner 
in supply, warranty and post-warranty service of 
agricultural machinery. 

We love our native land and offer only the best quality 
and most effective examples of domestic and foreign 
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ВОЙКОН, ООО
Украина, 61106, г. Харьков,  
пр-кт Московский, 303
+380505121165
ev@voykon.com.ua
www.voykon.com.ua

Поставка и сервисное обслуживание гидравлических 
компонентов производства Danfoss Power Solutions 
(Sauer-Danfoss), Eaton, Poclain. 
Поставка микроудобрений производства компании 
Plantin, Франция.

VOYKON, LTD.
Ukraine, 61106, Kharkiv, 303 ave. 
Moskovskiy
+380505121165
ev@voykon.com.ua
www.voykon.com.ua

Sales and service of hydraulic components: Danfoss 
Power Solutions (Sauer-Danfoss), Eaton, Poclain. 
Plantin fertilizer: granular and water soluble.

ВОЛИНСЬКА ФОН ДОВА 
КОМПАНІЯ, ПРАТ
Україна, Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Вахтангова, 16
+380332786520
office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua/uk

Сільськогосподарська техніка, сервіс, запасні части-
ни, шпагат, сітка, оливи.

ВІТА, ПФ
Україна, 08704, Київська обл., 
м. Обухів, вул. Каштанова, 29-А
+380457251033
pf_vita@ukr.net
www.vita.biz.ua/

Виробник кормових концетратів ЖИВИНА АВМКК, 
мінеральних сумішей САЛЬЦІЙ Р, комбікрмів КОМБІ, 
білкових добавок ДИВО, для продуктивних тварин, 
птиці, та ін. Постачання компонентів для виробни-
цтва кормосумішей в асортименті.

VITA, PF
Ukraine, 08704, Obukhiv, 
Kashtanova st. 29a
+380457251033
pf_vita@ukr.net
www.vita.biz.ua/

Production: concenrates of ZHIVINA AVMKK, calcium- 
phosphoric mixture Ca P, the fullration mixed fodders 
of KOMBIkorm for agricultural zoons and birds, protein 
supplements DIVO.

ВЛАДИМИР ОЛЕФИРЕКО, 
PE
72364, Zaporozhye region Melitopol 
district S. Konstantinovka Street 
Sadovaya, d. 87
+380982853165
vladimirttplus@gmail.com
www.tturbo.com.ua/

Plant Tavria Turbo specializes in the design and 
manufacture of automotive turbochargers for engines of 
domestic and imported production.
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ВОЛЬВО УКРАЇНА, 
ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ
Київ, 03134, Кільцева дорога, 20/1-А
+380444903111
info.ua@volvo.com
www.volvotrucks.com.ua

Продаж та післяпродажне обслуговування вантажної 
техніки Volvo Trucks та Renault Trucks.

VOLVO UKRAINE, LLC
Kyiv, 03134, Kiltseva doroga 20/1-A
+380444903111
info.ua@volvo.com
www.volvotrucks.com.ua

Official importer of Volvo Trucks and Renault Trucks in 
Ukraine.

ВПВКМП ЛОТІРОН
Україна, 21011, м. Вінниця, 
вул. Ватутіна, 137
+380674324003
lotiron.tehno@gmail.com
www.lotiron.com.ua/

Основними напрямками діяльності підприємства 
ВПВКМП «Лотірон» є: 
• Виготовлення та продаж теплогенераторів (ТГБ) 

різних потужностей, зерносушильних установок на 
альтернативних видах палива(пелети,с/г відходи: 
кукурудзи, соняшника, ріпаку; дрібна тріска і т.д.) 

• Модернізація та переобладнання зерносушарок 
різних моделей на альтернативні види палива 

• Проектування, виготовлення та монтаж обладнан-
ня для обігріву приміщень(виробничих, склад-
ських, торгівельних) альтернативними видами 
палива.

VOLYN FUND COMPANY, 
PJSC
Ukraine, Volyn region Lutsk city, 
st. Vakhtangov, 16
+380332786520
office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua/uk

Sale of agricultural machinery, service, spare parts, net, 
twine, oils.

ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС, ТОВ
Україна, 45008, м. Ковель, 
вул. Грушевського 110 а
+380952609147
volkalvis@gmail.com
www.volyn-kalvis.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів центрально-
го опалення потужністю від 8 до 2000 кВт, модульні 
котельні, котли-плити, банні печі, каміни, металокон-
струкції, с/г техніка, конвеєри, ланцюги, димососи, 
проектні та монтажні роботи

VOLYN-KALVIS, LLC
45008, 110a Grushevskogo St., Kovel, 
Ukraine
+380952609147
volkalvis@gmail.com
www.volyn-kalvis.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів центрально-
го опалення потужністю від 8 до 2000 кВт, модульні 
котельні, котли-плити, банні печі, каміни, металокон-
струкції, с/г техніка, конвеєри, ланцюги, димососи, 
проектні та монтажні роботи.
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VPK-SERVICE, LTD
Ukraine, 14013, Chernigiv, 
Peremogy av., 119-A
+380462614624
info@trudovik.com.ua
www.trudovik.com.ua

The company «VPK-Service» is one of the leaders among 
retail-wholesale enterprises in Ukraine. The assortment of 
products available at our shop is more than 10000 units. 
Here you can find power tools for private households, 
professional applications, garden chainsaw and electrical 
engineering, pump installation, welding equipment, 
construction equipment, cleaning equipment for inside and 
outside works by the leader in this sphere «Kärcher», wide 
assortment of hand-held painting, metalworking, joining 
tools, cutting instruments and consumable products.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
СЕЛЕКЦІЇ (ВНІС), ТОВ
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30
+380442597215
vnis.marketing@gmail.com
vnis.ua

Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС) – про-
відна селекційна компанія України, яка спеціалізується 
на створенні та виробництві насіння основних сільсько-
господарських культур. В основу компанії покладена 
наполеглива праця сім’ї українських генетиків-селек-
ціонерів Паріїв. За роки існування компанія ВНІС заре-
комендувала себе серед аграріїв, як надійний партнер 
з високоякісного посівного матеріалу, що є запорукою 
отримання високих та стабільних урожаїв. 
Ключовими напрямами діяльності компанії ВНІС є 
селекція та виробництво насіння високопродуктив-
них гібридів соняшнику, кукурудзи та ріпаку. Також 
в асортименті компанії представлені сорти власної 
селекції пшениці, спельти, тритикале, жита, ячменю 
ярого та бобових культур.

LOTIRON, VPPCSE
Ukraine, 21011, Vinnytsya, 
street Vatutina, 137
+380674324003
lotiron.tehno@gmail.com
www.lotiron.com.ua

The main areas of activity of the Enterprise «Litoron» are: 
• Production and sale of heat generators (TGBs) of 

various capacities, grain drying plants on alternative 
types of fuel (pellets, agricultural waste: corn, 
sunflower, rape, small cod, etc.) 

• Modernization and refurbishment of grain dryers of 
different models for alternative fuels 

• Designing, manufacturing and installation of 
equipment for the heating of premises (industrial, 
warehouse, commercial) alternative fuels).

ВПК-СЕРВІС, ТОВ
Україна, 14013, м. Чернігів, 
пр. Перемоги, 119-А
+380462614624
info@trudovik.com.ua
www.trudovik.com.ua

Компанія «ВПК-Сервіс» є одним з провідних опто-
во-роздрібних підприємств України. Асортимент 
продукції представленої в нашому магазині стано-
вить понад 10000 найменувань. У нас Ви знайдете 
електроінструмент для побутового та професійного 
призначення, садову бензо і електротехніку, насосне 
обладнання, зварювальне обладнання, будівельне 
устаткування, збиральну техніку для зовнішніх і вну-
трішніх робіт від світового лідера в цій галузі компанії 
«Керхер», широкий асортимент ручного малярного, 
слюсарного і столярного інструменту, ріжучих інстру-
ментів, а також витратних матеріалів.
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ТД ГАЛПІДШИПНИК, ПП
79035 м. Львів, вул. Зелена, буд. 238-з
+380322971529
office@galp.lviv.ua
www.galp.com.ua

Мультибрендова компанія, дистриб’ютор світових ви-
робників, пропонує своїм клієнтам підшипники та під-
шипникові вузли, привідні паси, транспортерні стрічки, 
ущільнення гідравлічні та пневматичні, стопорні кіль-
ця, ланцюги та зірочки, з’єднувальні муфти, втулки та 
шківи, мастила та системи змащування, інструменти 
для монтажу/демонтажу підшипників. Також на базі 
підприємства створено 4 Технічні центри, спеціалісти 
яких надають послуги з вібродіагностики, моніторингу 
стану машин та лазерної вивірки обладнання. 
Представництва зі складами у Львові, Києві, Запоріж-
жі, Одесі, Харкові, Вінниці, Кропивницькому, Рівному, 
Чернівцях.

TH GALPIDSHYPNYK, PE
79035, Lviv, Zelena str., 238-z
+380322971529
office@galp.lviv.ua
www.galp.com.ua

The multibrand company, an official supplier of 
worldwide manufacturers of bearings, bearing units, 
power transmissions (chains, belts, pulleys, couplings, 
sprockets, bushing and hubs), conveyor belts, retaining 
rings, seals, mechanical seals, linear motion products, oil 
and lubrication systems, tools for assembly/disassembly 
of bearings; technical services. 
There are offices with stores all over Ukraine – Lviv, Kyiv, 
Zaporizhya, Odessa, Kharkiv, Vinnytsya, Kropyvnytsky, 
Rivne, Chernivtsi.

UKRAINIAN SCIENCE 
INSTITUTE OF PLANT 
BREEDING, LTD
Ukraine 03022 Kyiv, Vasylkivska str. 30, 
office 7
+380442597215
vnis.marketing@gmail.com
vnis.ua

«Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding» (VNIS) 
is the leading plant breeding company in Ukraine, which 
specializes in the creation and production of major crops’ 
seeds. The company is based on the hard work of the 
Ukrainian geneticist’ and breeders’ family named Parii. 
Over the years, VNIS company has proven itself as a 
reliable partner in high quality seed material among the 
farmers, that is a guarantee of high and stable yields. 
The key areas of VNIS’s activity are plant breeding and 
production of the seeds of high-yield sunflower, maize 
and oilseed rape hybrids. Also, the company product 
range is presented by varieties of its own wheat, spelt, 
triticale, rye, barley, and legume crops.

ВТЦ, ТОВ
02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 7
+380674562053
info@wtc.com.ua

Торгівля.

WTC, LLC
02099, Kyiv, BORYSPILSKAYA str., 7
+380674562053
info@wtc.com.ua

Тrade.
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ГЕНЕТИКА І СЕЛЕКЦІЯ, ПП
Україна, 39627, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Генерала 
Карбишева, 6
+380672478733
ppgenetika01@meta.ua
www.gsel.com.ua

Неспеціалізована оптова торгівля сільськогосподар-
ською продукцією.

GENETIKA & SELEKTSIA, PE
Ukraine, 39627, Poltavskaya Region, 
Kremenchug City. ul. Generala 
Karbysheva, 6
+380672478733
ppgenetika01@meta.ua
www.gsel.com.ua

non-specialized wholesale of agricultural products.

ТВО ГІДРАВЛІКА, ТОВ
Україна, 79026, м.Львів, 
вул. Персенківка,12
+380676710572
tvogidravlika@gmail.com
www.hydramech.com.ua

Продаж та постачання широкого асортименту гідрав-
лічних комплектуючих для силових та комунікацій-
них систем. 
Гідрофікація тягачів – встановлення гідравлічних сис-
тем для самоскидних кузовів, напівпричіпів, причіпів, 
цистерн, рухомих підлог від компанії Bezares(Іспанія).
Підбір Коробок Відбору Потужності, маслостанцій, гідро-
циліндрів і насосів для вантажних автомобілів, тягачів. 
Високоякісний і професійний ремонт, виготовлення та 
продаж нових гідроциліндрів під замовлення. 

ГАННОВЕР АГРО, ТОВ
м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського 21
+380432664803
mark.shurak70@gmail.com
www.hannover-agro.in.ua

Наша компанія «Hannover Agro» займається постав-
кою в Україну якісних запасних частин до сільсько-
господарської техніки. Компанія займає позицію 
лідера серед відповідних компаній на ринку Укра-
їни. В наявності завжди маємо запасні частини до 
провідних світових виробників, таких як: Kverneland, 
Gaspardo, Lemken, Sukov, Gregoire besson, Quvogne. 
Також компанія має в наявності на складі запасні ча-
стини до провідних європейських виробників жаток, 
зокрема: Geringhoff, Fantini, Olimac Drago, Capello, 
Oros. Ми пропонуємо широкий асортимент запчастин 
до імпортної сільськогосподарської техніки світових 
виробників

HANNOVER AGRO, LLC
VINNITSA, SERGEYA ZULINSKOGO 21
+380432664803
mark.shurak70@gmail.com
www.hannover-agro.in.ua

Our company «Hannover Agro» is engaged in the delivery 
to Ukraine of high-quality spare parts for agricultural 
machinery. The company occupies a leading position 
among the relevant companies in the Ukrainian market. 
In the presence of always there are spare parts for the 
world’s leading manufacturers, such as: Kverneland, 
Gaspardo, Lemken, Sukov, Gregoire besson, Quvogne. 
Also, the company has in stock spare parts for leading 
European manufacturers of reapers, in particular: 
Geringhoff, Fantini, Olimac Drago, Capello, Oros. We offer 
a wide range of spare parts for imported agricultural 
equipment of world manufacturers.
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Компанія ГІДРОБАК є передовим виробником гнучких 
резервуарів в Україні. 
Продукція компанії використовується для тривалого 
зберігання та транспортування рідких мінеральних 
добрив (КАС, РКД), ПММ, води питної та технічної. 
Гнучкі резервуари ГІДРОБАК відрізняються такими 
властивостями, як мобільність, стійкість до ко-
розії, короткими термінами монтажу/демонтажу, 
відсутності рекультиваційних робіт перед та після 
експлуатації, мала вага та габарити у порожньому 
стані, а також короткими строками виготовлення та 
доставки.

GIDROBAK, LLC
Ukraine, 49069, Dnipropetrovs’ka obl., 
Dnieper Avenue A. Poly 107G of. 303
+380963668331
Gidrobak.zp@gmail.com
www.gidrobak.com

GIDROBAK is the leading manufacturer of flexible tanks 
in Ukraine. 
The company’s products are used for long-term storage 
and transportation of liquid mineral fertilizers, diesel, 
fuel, drinking water and technical water. 
Flexible GIDROBACK tanks have the following properties: 
mobility, corrosion resistance, short mounting / 
dismantling times, lack of rehabilitation work before and 
after operation, low weight and empty dimensions, as 
well as short production and delivery dates.

ГІДРОМАРКЕТ, ТОВ
Україна, 08132, Київська обл., 
м. Вишневе, вул. Чорновола
+380661226512
igormenshoff@gmail.com
www.hydromarket.com.ua

Вісі та підвіски для сільгосптехніки від компанії 
Ferruz(Іспанія).
 Також наша компанія професійно виготовляє високо-
якісні гідравлічні рукави: високого тиску, маслобен-
зостійкі і високотемпературні.

TVO HYDRAULICS, LLC
Ukraine, 70926, L’viv, str.,  
Persenkivka, 12
+380676710572
tvogidravlika@gmail.com
www.hydramech.com.ua

Продаж та постачання широкого асортименту гідрав-
лічних комплектуючих для силових та комунікацій-
них систем. 
Гідрофікація тягачів – встановлення гідравлічних 
систем для самоскидних кузовів, напівпричіпів, при-
чіпів, цистерн, рухомих підлог від компанії Bezares(Іс-
панія).
Підбір Коробок Відбору Потужності, маслостанцій, 
гідроциліндрів і насосів для вантажних автомобілів, 
тягачів. 
Високоякісний і професійний ремонт, виготовлення та 
продаж нових гідроциліндрів під замовлення. 
Вісі та підвіски для сільгосптехніки від компанії 
Ferruz(Іспанія).
Також Наша компанія професійно виготовляє високо-
якісні гідравлічні рукави: високого тиску, маслобен-
зостійкі і високотемпературні.

ГІДРОБАК, ТОВ
Україна, 49069, Дніпропетровська 
обл., м.Дніпро пр. А. Поля, 107Г,  
оф. 303
+380963668331
Gidrobak.zp@gmail.com
www.gidrobak.com
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Застосування нашої продукції: 
• гірничо – шахтне устаткування 
• механізовані кріплення, секції, прохідницькі ком-

байни, водоводи та інше гідравлічне обладнання 
гірничих машин і механізмів 

• дорожня, будівельна та комунальна техніка (екс-
каватори, бульдозери, навантажувачі, грейдери, 
автокрани, трактори та автомобілі) 

• сільськогосподарська техніка (трактори, комбай-
ни, автомобілі та навісне обладнання) 

Основні переваги нашого виробницства: 
• Замкнутий цикл виробництва 
• Європейська якість 
• Сучасне обладнання та технології 
• Виробництво за технічним завданням замовника 
• Гнучкі умови співпраці

HYDROSTANDART, PE
Ukraina, 72319, Melitopol, University 
Street 231/8.
+380977565901
gst.melitopol@gmail.com
www.hydrostandart.com

Application of our products: 
• mining equipment 
• (mechanized fasteners, sections, traction combines, 

water conduits and other hydraulic equipment of 
mining machines and mechanisms 

• Road, construction and utilities (excavators, bulldozers, 
loaders, graders, truck cranes, tractors and cars) 

• agricultural machinery (tractors, combines, cars and 
attachments) 

• Main advantages of our production: 
• Closed production cycle 
• European quality 
• Modern equipment and technology 
• Manufacturing according to the technical requirements 

of the customer 
• Flexible terms of cooperation

Компанія ГІДРОМАРКЕТ займається поставкою зап-
частин європейського якості для гідравлічних систем 
тягачів, агротехніки, спецтехніки, техніки комуналь-
них служб, будівельного обладнання, а також уста-
новкою гідравліки на нашому СТО та ремонту гідрав-
лічних систем. 
Ми поставляємо і встановлюємо: 
• коробки відбору потужності, 
• вали відбору потужності, 
• гідравлічні баки, 
• шестерні (шестеренчатые) насоси, 
• аксіально-поршневі насоси, 
• шланги високого тиску, 
• повні гідравлічні комплекти.

HYDROMARKET, LTD
UKRAINE, 08132, KYIV REGION, 
VYSHNEVE CITY, VYACHESLAV 
CHORNOVIL STREET 2A
+380661226512
igormenshoff@gmail.com
www.hydromarket.com.ua

Ми поставляємо і встановлюємо: 
• коробки відбору потужності, 
• вали відбору потужності, 
• гідравлічні баки, 
• шестерні (шестеренчатые) насоси, 
• аксіально-поршневі насоси, 
• шланги високого тиску, 
• повні гідравлічні комплекти.

ГИДРОСТАНДАРТ, ПП
Україна, 72319, м.Мелітополь,  
вул.Університетська, 231/8
+380977565901
gst.melitopol@gmail.com
www.hydrostandart.com
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• crimp fittings and couplings 
• connectors and adapters

ГЛОБУС, НВК, ТОВ
Україна, 62341, Харківська обл., 
Дергачівський район, село Чайківка, 
вулиця Озерна, будинок 9
+380680306026
info@globusp.com
www.globusp.com/uk/

Науково-виробнича компанія «ГЛОБУС» (ТОВ НВК 
«ГЛОБУС»)– вітчизняний виробник продуктів з нату-
ральних природних компонентів для здоров’я тварин 
та ефективного тваринництва.

SPC GLOBUS, LTD
Ukraine, 62341, Kharkiv region. 
Dergachi district, village Chaykivka 
Ozernaya street, house 9
+380680306026
info@globusp.com
www.globusp.com/uk/

Scientific-production company «GLOBUS» (LLC 
«GLOBUS») is a domestic manufacturer of products 
from natural natural components for animal health and 
efficient livestock breeding.

ГК АГРОСТУДИОГРУП, 
ООО
Киев, ул. Мишуги, 12, оф. 352
+380981071111
zaslaw@agrostudio.com.ua
www.zaslaw.pl/ru

AgrostudioGroup предлагает к Вашему вниманию 
продукцию компании ZASLAW (г.Андрухов, Поль-

ГІДРОХАУС, ТОВ
01013, м. Київ,  
вул. Деревообробна, 6Б
+380445457067
kiev@hydrohouse.com.ua
hydrohouse.com.ua

Постачання гідравлічних комплектуючих найвищої 
якості у співпраці з провідними європейськими ви-
робниками. Виготовлення та ремонт гідравлічного 
обладнання. 
Офіційний дистриб’ютор Interpump Hydraulics в 
Україні. 
• сервісне обслуговування гідравлічних систем 
• верстати власного виробництва для порізки та об-

жиму рукавів високого тиску 
• виробництво ущільнень 
• гідравлічні циліндри та комплектуючі 
• штоки та труби 
• рукава високого тиску 
• фітинги та обжимні муфти 
• з’єднувальні елементи

HYDROHOUSE, LLC
6-B Derevoobrobna st., Kyiv, Ukraine
+380445457067
kiev@hydrohouse.com.ua
hydrohouse.com.ua

Supply of hydraulic components of the highest quality in 
cooperation with leading European manufacturers. 
Official distributor of Interpump Hydraulics in Ukraine. 
• hydraulic systems service 
• own production machines for cutting and crimping 

high pressure hoses 
• the production of seals 
• hydraulic cylinders and components 
• rods and tubes 
• hydraulic and industrial hose 
• High pressure 
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ГОЛДЕЗ, ТОВ
33013 Україна, м. Рівне, пр. Миру 11, 
оф. 14
+380987788240
yh-goldez@ukr.net
www.goldez.net

Ми кидаємо виклик трьом основним проблемам ви-
робників молока України: МАСТИТУ, КУЛЬГАВОСТІ та 
тривалому СЕРВІС-ПЕРІОДУ. Озброївшись унікальною 
лінійкою дезинфікуючих та косметичних препаратів, 
інноваційними ліками та вакцинами та глибокими 
знаннями, ми маємо на меті суттєво підвищити ефек-
тивність молочного бізнесу в Україні.

GOLDEZ, LLC
Ukraine, Rivne
+380987788240
yh-goldez@ukr.net
www.goldez.net

GOLDEZ private enterprise is engaged in complex hygiene 
in livestock husbandry, namely: udder treatment BEFORE 
milking, udder treatment AFTER milking, equipment 
washing means, insecticides, hygiene products for 
hooves and for hygiene of milking personnel. Also, 
GOLDEZ implements a wide range of veterinary tools 
from the world’s best manufacturers, most of which are 
exclusive on the Ukrainian market.

ГРАНД АВТОМОТІВ 
(УКРАВТО), АВТОСЕРВІСНА 
ФІЛІЯ ПРАТ
Київ, Столичне шосе, 90
+380800507221
office@jeep-official.com.ua
www.jeep.ua

Продаж автомобілів, сервісне обслуговування.

ша) – одного из ведущих производителей прицепов 
и полуприцепов в Центральной Европе. 
Линейка продуктов включает в себя: Само-
свалы-Зерновозы объемом от 39 до 65м3, Лесо-
возы, Тенты, Строительные платформы, Прицепы 
для агросектора. 
Полуприцепы ZASLAW – это надежная техника, ко-
торая отличается высоким качеством, новаторски-
ми технологическими решениями, безопасностью 
на дорогах и неприхотливостью эксплуатации в 
трудных условиях. За более чем 65 лет было про-
дано свыше 500 000 единиц профессиональной 
техники. Полуприцепы ZASLAW встречаются на 
дорогах Польши, Германии, стран Скандинавии и 
Прибалтики, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, 
России и, конечно, Украины.

AGROSTUDIOGROUP, LLC
Kiev, Mishugi str., 12, of.352
+380981071111
zaslaw@agrostudio.com.ua
www.zaslaw.pl/ru

AgrostudioGroup offers to your attention the products 
of the company ZASLAW (Andruchow, Poland) – one of 
the leading manufacturers of trailers and semi-trailers in 
Central Europe. 
The product line includes: Tippers with volume from 39 
to 65 m3, Timber, Box-tarpaulin, Construction platforms, 
Trailers for the agricultural sector. 
ZASLAW semi-trailers are reliable vehicles that are 
characterized by high quality, innovative technological 
solutions, road safety and unpretentious operation in 
difficult conditions. For more than 65 years, over 500,000 
pieces of professional equipment have been sold. 
ZASLAW semi-trailers are found on the roads of Poland, 
Germany, Scandinavian and Baltic countries, the Czech 
Republic, Slovakia, Austria, Romania, Russia and, of 
course, Ukraine.
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Ltd «Granitzaptschast» is an official distributor of the 
Italian plant EUROZAPPA S.P.A., what is a leader on the 
production of paws for cultivators, repair parts and 
components for disk harrows, mulchers, cultivators and 
other agricultural technique. 
Our company is the official partner of the German plant 
MWS, that is specialized on made repair parts to the 
cutting vehicles – knives, segments, fingers.

ГРАССЕР, ТОВ
м. Київ, 03143, вул. Планетна, 12/2
+380442000998
info@grasser.com.ua
grasser.com.ua

Компанія «Грассер» будує футбольні поля і спортивні 
газони для стадіонів, професійних і аматорських клу-
бів. До переліку наших послуг входить також проек-
тування, реконструкція і комплекс сезонних програм 
по догляду за футбольними полями з натуральним і 
штучним покриттям.

GRASSER, LLC
Kyiv, 03143, St. Planetna, 12/2
+380442000998
info@grasser.com.ua
grasser.com.ua

Grasser company builds football fields and sport lawnes 
for stadiums, professional and amateur football clubs. 
The list of our services also includes the development, 
reconstruction and the seasonal care of football pitches 
with natural and artificial turf.

GRAND AUTOMOTIVE 
(UKRAVTO), AJSC
Kyiv,Stolychne Chaussee 90
+380800507221
office@jeep-official.com.ua
www.jeep.ua

Car Sales & Auto Service.

ГРАНИТЗАППЧАСТЬ, ООО
61099, Украина, г. Харьков, 
ул. Автогенная, 7А
+380503097551
info@granitzapchast.com
www.shop.granitzapchast.com/

ООО «Гранитзапчасть» предлагает широкий спектр 
запасных частей к сельскохозяйственной технике. 
ООО «Гранитзапчасть» – официальный дистрибьютор 
итальянского завода EUROZAPPA S.P.A., что являет-
ся лидером по производству культиваторных лап, 
запчастей и комплектующих для дисковых борон, 
мульчирователей, культиваторов и другой сель-
скохозяйственной техники. 
Наша компания является официальным партнером 
немецкого завода MWS (МВД), который специализи-
руется на изготовлении запчастей к режущим аппара-
тов – ножи, сегменты, пальцы.

GRANITZAPTSCHAST,  
LTD
61099, Ukraine, Kharkov, 
Avtogennaya St., 7A
+380503097551
info@granitzapchast.com
www.shop.granitzapchast.com/

Ltd «Granitzaptschast» offers the wide spectrum of parts 
to the agricultural technique. 
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ГРОВЕКС, ТОВ
Миколаївська область, місто 
Первомайськ, вул Краснофлотська 76
+380977633537
growex007@gmail.com
www.growex.com.ua/

Інформаційно-навчальний ресурс для аграріїв та 
інтернет-магазин насіння, засобів захисту рослин, 
мікродобрив.

GROWEX, LTD
Mykolaiv region, city of Pervomaisk, 
street Krasnoflotskaya 76
+380977633537
growex007@gmail.com
www.growex.com.ua/

Information resource for farmers and online store of 
seeds, plant protection products, microfertilizers

ГРОЗБЕР УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 12
+380445969033
onashko@grozber.com
www.grozber.com/

Компанія «Грозбер Україна» успішно поставляє оригі-
нальні запчастини до с / г техніки з 2008 року. Клієнти 
нашого магазину – це, як правило, постійні замов-
ники, які встигли переконатися в якості і швидкості 
поставок наших деталей. 
Основною діяльністю нашої компанії є поставка та ре-
алізація нових оригінальних запчастин до іноземної 
сільськогосподарської техніки. Серед запчастин, що 
поставляються компанією присутні такі бренди: John 
Deere, Claas, Case, Horsch, Amazone, Kverneland та ін.

ГРАСФІЛД, ТОВ
вул. Білицька, буд. 18, кв. 109, м. Київ, 
04078
+380674616126
os.grassfield@gmail.com
www.grassfield.com.ua/

Продаж та сервіс сільськогосподарської техніки.

GRASSFIELD, ТОВ
вул. Білицька, буд. 18, кв. 109, м. Київ, 
04078
+380674616126
os.grassfield@gmail.com
www.grassfield.com.ua/

Продаж та сервіс сільськогосподарської техніки.

ГРІНКО АГРО, ТОВ
Україна, 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 7, оф. 221/1
+380504119348
grinko-04@ukr.net
www.striptill.com.ua

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами 
й устаткуванням.

GRINKO AGRO, LTD
Ukraine, 02099, Kiev, Borispolskya 7, 
office 221/1
+380504119348
grinko-04@ukr.net
www.striptill.com.ua

Wholesale trade in agricultural machinery and equipment.
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DLIGHT, LLC
03170, m Kyiv, Velika Okruzhna, 4-B, 
of. 207
+380503472705
web@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

D Light – special equipment in Ukraine: production, sale 
and service. 
Company D LAITE is a well-known supplier and 
manufacturer of special equipment in Ukraine! 
Our motto «turnkey» is not accidental: you can buy special 
equipment and equipment from us, as well as receive a full 
range of services during their operation. We offer consulting 
and training work, service and warranty service, repair and 
modernization of equipment, sale of components and spare 
parts. The company’s head office is located in Kharkov, our 
service centers are represented in all regions of Ukraine.

ДАЛЬНОБОЙ, ТОВ
02089, м. Київ, а/с 2
+380669252527
zd@dalnoboy.com
www.dalnoboy.com/

Компанія Дальнобой надає повний комплекс кваліфі-
кованих послуг з підбору, сервісу, ремонту, обліку та 
утилізації вантажних шин. 
На сьогодні Дальнобой налічує 16 сучасних сервіс-
но-технічних станцій і 4 офіси продажів. Компанія 
пропонує унікальне рішення, завдяки якому ви не 
будете витрачати час і гроші на купівлю вантажних 
шин та їх обслуговування, а можете купувати тільки 
результат роботи шин – фактичний пробіг в кіломе-
трах за фіксованою ставкою. 
Ви взагалі не будете платити за шини та їх обслуговуван-
ня, а будете платити тільки за кілометри фактичного про-
бігу. Про все інше піклується Дальнобой. Понад 100 ком-
паній вже не купують вантажні шини, а купують пробіги 
вантажних шин і грамотно керують шинним бюджетом.

GROZBER UKRAINE, 000
Ukraine, 04050 Kyiv, Melnikova, str.
+380445969033
onashko@grozber.com
www.grozber.com/

Компания «Грозбер Украина» успешно поставляет 
оригинальные запчасти к с/х технике с 2008 года. 
Клиенты нашего магазина – это, как правило, посто-
янные заказчики, которые успели убедиться в каче-
стве и скорости поставок наших деталей. 
Основной деятельностью нашей компании является 
поставка и реализация новых оригинальных зап-
частей к иностранной сельскохозяйственной технике. 
Среди поставляемых компанией запчастей присут-
ствуют такие бренды: John Deere, Claas, Case, Horsch, 
Amazone, Kverneland и др.

Д ЛАЙТ, ТОВ
03170, м Київ, Велика Окружна, 4-Б, 
оф. 207.
+380503472705
web@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

Д Лайт – спецтехніка в Україні: виробництво, продаж 
та сервіс. 
Компанія Д ЛАЙТ – відомий постачальник і виробник 
спецтехніки в Україні! 
Наш девіз «спецтехніка під ключ» не випадковий: ви 
можете купити у нас спеціальну техніку та обладнан-
ня, а також отримати повний комплекс послуг під час 
їх експлуатації. Пропонуємо консультації та навчання 
роботі, сервісне і гарантійне обслуговування, ремонт 
і модернізацію техніки, продаж комплектуючих та 
запчастин. Центральний офіс компанії розташований 
в Харкові, наші сервісні центри представлені у всіх 
областях України.
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DVM, LLC
Ukraine, 14017, Chernihiv, Ivana 
Mazepy str., 53
+380462930923
info@dvmtractor.com
www.dvmtractor.com

«DVM Tractor» offers worldwide brands equipment: 
Doosan forklifts, Yanmar mini-excavators, excavators and 
front loaders. We supply originals and alternative parts 
and reliable service.

ДВОСТОРОННЯ КООПЕРА-
ЦІЙНА ПРОГРАМА ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО МІНІСТЕРСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВА 
ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ, 
COOPERATION PROGRAMME
Україна, 01030, Київ, 
вул. Рейтарська, 29б
+380665981440
info@apd-ukraine.de
bkp-ukraine.de

Двостороння коопераційна програма BMEL забезпе-
чує обмін знаннями на рівні експертів та покращує 
обмін досвідом. При цьому у полі зору знаходяться 
надійні та створені за усіма правилами рамкові умо-
ви для сталого та безпечного для навколишнього 
середовища сільського господарства, а також для 
посилення торгівлі між німецьким та українськими 
підприємствами. 
Німецько-український агрополітичний діалог  
www.apd-ukraine.de 
Надання консультацій Україні з питань аграрної тор-
гівлі – в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну 
зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною (Фаза 
ІІ) www.agritrade-ukraine.com 

SERVICE POINTS CHAIN 
TIDICI-DALNOBOY, LTD
Ivana Kudri street, 5, room 312, Kyiv, 
01042, Ukraine
+380669252527
zd@dalnoboy.com
www.dalnoboy.com/

Компанія Дальнобой надає повний комплекс квалі-
фікованих послуг з підбору, сервісу, ремонту та обліку 
вантажних шин. На сьогодні Дальнобой налічує 16 
сучасних сервісно-технічних станцій і 4 офіси прода-
жів. Дальнобой пропонує унікальне рішення, завдяки 
якому ви не будете витрачати час і гроші на купівлю 
вантажних шин та їх обслуговування, а можете купу-
вати тільки результат роботи шин – фактичний пробіг 
в кілометрах за фіксованою ставкою. Про все інше пі-
клується Дальнобой. Понад 100 компаній, в тому числі 
WOG, Socar, Транс-Логістик, УкрРостранс, Белтранс, 
Арлоджик та інші вже не купують вантажні шини, а 
купують пробіги вантажних шин і грамотно керують 
шинним бюджетом. Приєднуйтеся і ви! Деталі за теле-
фоном гарячої лінії – 701 (безкоштовно з мобільного).

ДВМ ТРАКТОР, ТОВ
Україна, 14017, м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 53
+380462930923
info@dvmtractor.com
www.dvmtractor.com

«ДВМ Трактор» пропонує техніку відомих світових 
брендів: навантажувачі Doosan, міні-екскаватори, 
екскаватори та навантажувачі Yanmar. Забезпечуємо 
постачання оригінальними та альтернативними зап-
частинами та надійним сервісом.
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«DELTA-2015» є інноваційною компанією в Україні, яка 
динамічно розвивається і стабільно займає протягом 
4-х років лідируючі позиції в сегменті продажу і об-
слуговування сільськогосподарської та будівельної 
техніки імпортного виробництва. 
Спектр техніки, яку ми поставляємо, охоплює прак-
тично всі види сільськогосподарських робіт на 
агропідприємствах будь-якого масштабу в Україні. 
Наш товар – це відомі марки: JOHN DEERE, MANITOU, 
CLAAS, JCB, LEMKEN, VADERSTAD, MBJ. 
На сьогоднішній день ми є офіційними дилерами 
компанії DIECI, запровадили напрямок з продажу 
нової техніки такої як: жатки CAPELLO та DOMINONI, 
причепи BODEX, трактори WORLD. 
Маємо власний сервісний центр зі штатом професіо-
налів високого рівня, та свій склад запасних частин.

DELTA2015, LTD
4 Shevchenko street, Zvenigorodka, 
Ukraine, 20200
+380675094207
alina@delta2015.com
www.delta2015.com

«DELTA-2015» is an innovative and dynamic company in 
Ukraine that is developing for 4 years and is the market 
leader in sales and service of agricultural and construction 
machinery of imported production. 
The range of equipment we supply covers almost all 
types of agricultural activities in any size of Ukrainian 
agro-enterprises. Our products are famous brands, 
such as JOHN DEERE, MANITOU, CLAAS, JCB, LEMKEN, 
VADERSTAD, MBJ. 
Today, we are the official DIECI Dealer and also introducing 
the direction of selling new machinery, such as CAPELLO 
and DOMINONI, BODEX, WORLD tractors. 
We have our own service center with high skilled 
professionals, and its spare parts store.

Німецько-українська співпраця в галузі органічного 
землеробства www.coa-ukraine.com 
Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних ко-
леджах України www.agrarausbildung-ukraine.net

BILATERAL COOPERATION 
PROGRAMME OF FEDERAL 
MINISTRY OF FOOD 
AND AGRICULTURE, 
COOPERATION PROGRAMM
Ukraine, 01030, Kyiv, 
Reitarsksa Street 29b,
+380665981440
info@apd-ukraine.de
bkp-ukraine.de

The bilateral cooperation program of BMEL provides an 
exchange of expertise at high levels and improves the 
exchange of experiences. At the same time focus is put on 
the establishment of a frameswork for sustainable and 
environmental friendly agriculture, as well as for strengthening 
of trade between German and Ukrainian enterprises. 
German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue 
www.apd-ukraine.de 

Advising Ukraine on Agricultural Trade Issues -within the 
Framework of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive 
Free Trade Agreement (DCFTA) www.agritrade-ukraine.com 
German-Ukrainian Cooperation in Organic Farming www.
coa-ukraine.com 
Promoting the development of professional education 
in agrarian colleges of Ukraine www.agrarausbildung-
ukraine.net

ДЕЛЬТА-2015, ТОВ
Україна Черкаська обл. 
м.Звенигородка вул.Шевченка,4
+380675094207
alina@delta2015.com
www.delta2015.com
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DEMIX, LLC
Ukraine, 49044, Dnipro, 
V. Mossakovskogo street 1a
+380981385863
nayden.olesya@demix.com.ua
demixforklift.com.ua

Demiks loading equipment was founded in 2005. Our 
range of loaders is represented by a wide selection of global 
TM: Nissan-UniCarriers, Hyundai, Dieci, Omg, HC, Skiper. 
We guarantee timely delivery of high-quality equipment 
for solving any problems, as well as high level of services. 
Our service centers work for you 24/7 and always have basic 
spare parts. Also we offer different forms of payment.

ДЕКОРТ, ТОВ
Украiна, 72319,  
м. Мелiтополь,  
вул. Монастирська 21/4
+380964746972
info@dekort-turboservice.ru
www.dekort-turboservice.ru/catalog/
turbiny/

Проектування та виробництво турбокомпрессорiв.

DECORT, LTD
Ukraine, 72319,  
m. Melitopol, vul. Monastirska 21/4
+380964746972
info@dekort-turboservice.ru
www.dekort-turboservice.ru/catalog/
turbiny/

Design and manufacture of turbochargers.

ДЕМІ-МІКС-УКРАЇНА,ТОВ
м. Кременчук
+380672380644
dymad@i.ua
www.demi-mix.com.ua/

Кормозмішувачі, навантажувачі, рулононаванта-
жувач.

DEMI-MIX-UKRAINE, LLC
Krementshug
+380672380644
dymad@i.ua
www.demi-mix.com.ua/

TMR Mixer

ДЕМІКС, ТОВ
Україна, 49044, г. Дніпро, 
вул. В. Моссаковського (Клари Цеткін), 
буд. 1а, поверх 2
+380981385863
nayden.olesya@demix.com.ua
demixforklift.com.ua

Компанія «Демікс» входить в 3-ку найбільших ком-
паній України в своєму сегменті і займає лідируючі 
позиції по продажу навантажувальної і складської 
техніки, а саме навантажувачі, штабелери, рохли. 
Є офіційним дистриб’ютором таких відомих брендів 
як: Nissan (Японія), Hyundai (Корея), Dieci (Італія), HC 
(Китай), Skiper (Німеччина), OMG (Італія). 
Сервісні центри працюють по всій Україні. 
На ринку України компанія «Демікс» вже понад 15 
років і за цей період здобула імідж надійного і взає-
мовигідного партнера. 
Фінансово стабільна компанія з постійним асорти-
ментом техніки в наявності і можливостями розтер-
мінування платежу без залучення кредитів і лізингів.
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На рынке сельского хозяйства мы рады предста-
вить Вам нашу фирму «Дизель-Транс», как делового 
партнера, представляющего разнообразную каче-
ственную продукцию запасных частей к топливной и 
дизельной аппаратуре для тракторов и комбайнов к 
автомобилям стандарта Евро-4, оснащенных систе-
мой Common Rail. Форсунки и распылители, топлив-
ные насосы (ТНВД) и секции высокого давления (СВД), 
медные (алюминиевые) шайбы и ремкомплекты РТИ 
на всю технику, более полутора тысяч наименований 
деталей и узлов автомобильной и сельскохозяйствен-
ной техники находятся на складах компании.

ДИЗЕЛЬ-ТРАНС, РЕ
Kharkivska Street, 27/4
+380508179090
dieseltr@ukr.net
www.diesel-trans.com.ua/

In the market of agriculture we are glad to present you our 
company «DIESEL TRANS», as a business partner, representing 
a variety of quality products of spare parts for fuel and diesel 
equipment for tractors and combines for vehicles of Euro-
4 standard, equipped with Common Rail system. Nozzles 
and atomizers, fuel pumps and high-pressure sections, 
copper (aluminum) washers and remkomplektov RTI for all 
equipment, more than one and a half thousand items of parts 
and assemblies of automotive and agricultural machinery are 
in the warehouses of the company.

ДНІПРО М, ТОВ 
КТ УКРАЇНА
вул. Новокостянтинівська, 9,  
м. Київ 04080
+380675107514
a.onishchuk@kt.ua
www.dnipro-m.ua

Електро/ручний інструмент.

ДЖЕЙСІК УКРАЇНА, ТОВ
Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд.2, оф. 35
+380678249656
ykovalov@ivrus.com.ua
jasic.ua

ТОВ «Джейсік Україна» – єдиний офіційний представ-
ник в Україні зварювального обладнання торгової 
марки JASIC. Головний офіс компанії «Jasic» розта-
шований в Китаї. Про якість та надійнiсть говорить 
той факт, що крім товарів під власними торговими 
марками компанія виробляє обладнання для таких 
брендів як: Migatronic, ESAB і Lincoln Electric. 
Власний сервіс-центр проводить гарантійне обслуго-
вування придбаного у нас зварювального обладнання. 
Також можливий ремонт обладнання інших виробників.

JASIC UKRAINE, LLC
Irpin, Kyiv reg., Ukraine, 
2 Hryboiedova Str., of. 35
+380678249656
ykovalov@ivrus.com.ua
jasic.ua

JASIC UKRAINE LLC is the only official representative of 
JASIC brand in Ukraine. The quality and reliability are 
proved by the fact that, beside its own products, the 
company also produces equipment of such brands as 
Migatronic, ESAB and Lincoln Electric. The own service 
center provides warranty service of the purchased 
welding equipment. It is also possible to repair the 
equipment of other manufacturers.

ДИЗЕЛЬ-ТРАНС», ЧП
63501, Харьковская обл., Чугуев, 
ул.Харьковская 27 кв.4
+380508179090
dieseltr@ukr.net
www.diesel-trans.com.ua/
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ДНІПРОШИНА, ТОВ
Україна, 08301, м. Бориспіль, 
вул. Шевченка, 100А
+380664850991
dneproshina.garant@gmail.com
dneproshina.org

Производство аграрных, грузовых и легковых шин. 
Импорт шин мировых брендов.

DNEPROSHINA, LLC
Ukraine, 08301, Boryspil, str. 
Shevchenka, 100A
+380664850991
dneproshina.garant@gmail.com
dneproshina.org

Production of agro, truck and PCR tires. Import of tires by 
wellknown brands.

ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
01042, м.Київ, б-р М. Приймаченко, 
будинок 1/27
+380504110788
dat-pr@ukr.net
www.dat.kiev.ua/

Підприємство «Дойче Аграртехнік» (DAT) з моменту 
свого заснування у 1994 й дотепер займається поста-
чанням в Україну сільськогосподарської техніки, запас-
них частин та обладнання европейських фірм-вироб-
ників для ферм, птахофабрик, свинокомплексів. Дойче 
Аграртехнік забезпечує монтаж, введення в експлуа-
тацію, підтримання гарантії та післягарантійний сервіс 
сільськогосподарської техніки та обладнання. 
Підприємство «Дойче Аграртехнік» є офіційним ди-
лером компаній Amazone, Gaspardo, Krone. Пропонує 
техніку фірм Seppi m,Bourgoin,Bauer Group в Україні, а 
також мікродобрива компанії Timac Agro.

DNIPRO M, LLC KT UKRAINE,
Kyiv, Novokostyantynivs’ka St, 9
+380675107514
a.onishchuk@kt.ua
www.dnipro-m.ua

Power tool

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДМАШ, ТОВ
49101 Україна, м. Дніпро, 
вул. М. Руденко, 53
+380675230889
info@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com

Виробництво і продаж решіт (сит) для зерноочисних 
машин, устаткування для підготовки зерна до помелу. 
Послуги з гнуття і різання металу, порошкового фарбу-
вання, токарній обробці деталей, плазмової різки.

DNEPROPETROVSK 
FACTORY PRODMASH, LLC
49101 Ukraine, Dnipro, 
st. M. Rudenko, 53
+380675230889
info@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com

Production and sale of grates (sieves) for grain cleaning 
machines, equipment for grain preparation to grinding. 
Services in bending and cutting of metal, powder 
coloring, turning parts, plasma cutting.
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DSV-UKRAINA, LLC
Ukraine, Kiev, blvd . Lesi Ukrayinky 34, 
off. 405, 01133
+380504489533
Olena.Shtanovska@dsv-ukraina.com.ua
www.dsv-ukraina.com.ua

Deutsche Saatveredelung AG is an international plant 
breeding company with headquarters in Germany. 
For over 90 years we have focused on the breeding, 
production and sales of forage and turf grasses, oilseeds, 
clovers, various cover crops, cereals and maize. 
1,500 farms produce premium-quality, single-variety seed 
for DSV. The company as a whole sells 51,000 tonnes of 
seed a year. To do this we rely on a 600-strong national and 
international workforce. Our share capital is in the hands of 
800 shareholders, mainly seed producers and our staff. 
DSV has subsidiaries in Denmark, Great Britain, France, 
the Netherlands, Poland and the Ukraine and maintains 
a global presence through our shareholdings, marketing 
organisations and partners around the world.

ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬГОСПТЕХНІКИ, ТОВ
вул. Шевченка, 6 , с. Дубовичі, 
Кролевецького району,  
Сумської області, 41321, Україна
+380545376523
dzst@ukr.net
dzst09.com

ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» засноване 
в травні 2009 року. 
ТОВ «ДЗСТ» пропонує Вам комплексний підхід до ме-
талообробки, від проектування до виготовлення з 
наступним сервісним обслуговуванням. 
В 2014 році випущено швидкоз`ємний фронтальний 
навантажувач для МТЗ ДубОк-12 власної розробки, 
в якому поєднали стандартизовану рамку EURO для 
змінного інструменту та першу в СНД ідеальну кіне-

DEUTSCHE AGRARTECHNIK
01042, Kiev, Bul. M. Pryimachenko, 1/27
+380504110788
dat-pr@ukr.net
www.dat.kiev.ua

The company «Deutsche Agrartechnik» (DAT) since 
its founding in 1994 until now in Ukraine engaged in 
supplying agricultural machinery, equipment and spare 
parts for European manufacturers to farms, poultry farms, 
pig farms. Deutsche Agrartechnik provides installation, 
commissioning operation, maintenance guarantee and 
post-guarantee service of agricultural machinery and 
equipment. The company «Deutsche Agrartechnik « is the 
official dealer of companies Amazone, Gaspardo, Krone. 
Offers engineering firm Seppi m, Bourgoin, Bauer Group 
in Ukraine and fertilizers of Timac Agro.

ДСВ-УКРАЇНА, ТОВ
Україна, м. Київ, бульвар Л. Українки, 
34, офіс 405,01133
+380504489533
Olena.Shtanovska@dsv-ukraina.com.ua
www.dsv-ukraina.com.ua

DSV – провідна німецька компанія у сфері рослинни-
цтва, яка має 90-річну історію. 

Приблизно 800 акціонерів, головним чином, ферме-
ри та співробітники, мають частки в основному капі-
талі компанії DSV (10% максимум/акціонера). 

Компанія DSV утримує на території країни та поза її ме-
жами значну участь у капіталі видатних компаній, які 
займаються рослинництвом, і має 100% дочірніх під-
приємств в Польщі, Франції, Сполученому Королівстві, 
Нідерландах, Данії та в тому числі Україні. Більше 600 
робітників залучені до роботи з компанією DSV. 
Компанія нараховує велику кількість різних станцій з 
виведення нових видів насіння, розташованих в усіх 
кліматичних зонах Європи.
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ЕВА-ЛАЙН, ТОВ
м. Чорноморськ, вул. Промислова 1
+380 66 868 8141
evaline.office@gmail.com
evaline.com.ua

Компанія EvaLine — перший в Україні виробник про-
дукції з екологічних полімерних материалів Ethylene 
Vinyl Acetate (EVA). Наше виробництво знаходиться 
в м. Чорономорск, Одеська область. Підприємство 
EvaLine – це повний цикл виробництва від листів до 
готової продукції, що дозволяє нам виробляти ши-
рокий асортимент продукції з EVA, які широко вико-
ристовивуеться в повсякденному житті. EVA – вспіне-
ний полімер, який в 5 раз легше гуми и в 4 раза легше 
ПВХ. Цей вид поліолєфіна завдяки високим гігієнич-
ним та високими амортизуючим якостям використо-
вується в медицині, спорті, взуттєвій промисловості, 
при виготовлені дитячих играшок та різноманітних 
підлогових покриттів

EVA-LINE, LLC
Chornomorsk, Promislova 1
+380 66 868 8141
evaline.office@gmail.com
evaline.com.ua

ЕВРОАГРОШИНА, ТОВ
49000. Украина, г. Днепр, 
ул. Паникахи, 5А
+380981704769
euroagroshina@gmail.com

Компания «Евроагрошина» осуществляет про-
изводство и реализацию колесных дисков для сель-
скохозяйственной техники, а также реализует шины 
импортных и отечественных брендов.

матику стріли, що дозволяє зберегти орієнтацію ін-
струменту під час руху стріли. Сотні вдячних покупців 
вже оцінили європейську якість та українську ціну 
навантажувача. 
Постійно розширюється асортимент змінного інстру-
менту до навантажувачів: ковші, вила, захвати, крю-
ки та інше. 
Пропонуємо ковші, вила,пилки для гілок до телеско-
пічних навантажувачів JCB, Manitou, Dieci, Bobcat 
Налагоджено випуск іншого навісного обладнання до 
тракторів МТЗ, Т150 – поворотні відвали, захвати для 
колодок.

DZST, LLC
6 Shevchenko Str., Dubovichy vil., 
Krolevets dis., Sumy region, 41321, 
Ukraine
+380545376523
dzst@ukr.net
dzst09.com

Ltd. «DZST» as an independent specialized company was 
founded in May 2009.  
Ltd. «DZST» offers a comprehensive approach to metal 
processing, from design to production with subsequent 
service. 
In 2014 was released the own design DubOk12 loader 
for tractor MTZ . We managed to develop the world`s 
first ideal kinematics, which allows to maintain the tool 
orientation during lifting and lowering . 
Dozens of grateful customers assessed the quality loader. 
We constantly expanding range of interchangeable tools 
for loaders: buckets, forks, clamps, hooks and more. 

We offer buckets, forks for telescopic loaders JCB, 
Manitou,  Dieci , Bobcat .
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EVROVET, Limited Liability Company, is one of the most 
powerful suppliers of veterinary products for animals and 
poultry in Ukraine. 
Livestock sector – up-to-date vaccines for disease 
prevention in cattle, swine, horses and rabbits. 
Small animals – the best vaccines for health protection 
of dogs and cats. 
Poultry – wide choice of live and inactivated vaccines. 
As well as a wide variety of treatment agents for animals 
and poultry and disinfectants. 
World-known companies Bioveta а.s. (Czech Republic), 
Huvepharma EOOD (Bulgaria), ABIC Biological 
Laboratories Ltd. (Israel), Fibro Animal Health Corporation 
(USA), Bioteh (Russia), are the producers of presented 
products.

ЕВРО ПЛАСТ, ЧП
Адреса: 67832, Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, смт.
Великодолинське, пров.Ентузіастів, 7
+380938161272
viktoriaor3@gmail.com
www.europlast.ua/melkaia-tara/

ПРОДУКЦИЯ «ЕВРО ПЛАСТ» 

Емкости пластиковые Euro Plast изготовлены по новей-
шим технологиям методом ротационного формования. 
Все виды изделий многослойные, цельнолитые без 
швов. Ротационное формование является универсаль-
ным способом переработки полиэтиленовых материа-
лов, позволяющим производить высококачественную 
конкурентоспособную продукцию для различных сфер 
применения; для домашней и промышленной эксплуа-
тации. Сегодня компания «Евро Пласт» представляет на 
рынке более 100 видов накопительных многослойных 
пластиковых емкостей.

EUROAGROSHINA, LLC
49000, Ukraine, Dnepr, Panikahi str., 5A
+380981704769
euroagroshina@gmail.com

«Evroagroshina» company is manufacturer and supplier 
wheels for agricultural technics, selling tires different 
imported and national brands as well.

ЕВРОВЕТ, ТОВ
Україна, м. Київ, вул. Народного 
Ополчення, 26-А, к. 112-124
+380442462010
evrovet@evrovet.com.ua
www.eurovet.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «Евро-
вет»  – один із найбільш потужних постачальників 
ветеринарних продуктів для тварин та птиці в Україні. 
Для тваринництва – найсучасніші вакцини для профі-
лактики хвороб ВРХ, свиней, кролів та коней. 
Для дрібних домашніх тварин – найкращі вакцини 
для охорони здоров’я котів, собак. 
Для птахівництва – найбільший вибір живих та інак-
тивованих вакцин. 
А також широкий вибір засобів для лікування тварин 
та птиці і деззасобів. 
Виробниками представленої продукції є всесвітньо 
відомі компанії Вiоveta а.s. (Чехія), Huvepharma EOOD 
(Болгарія), АВІС Biological Laboratories Ltd. (Ізраїль), 
Fibro Animal Health Corporation (CША), Біотех (Росія).

EVROVET, LLC
Ukraine, 03151, Kyiv, Narognoho 
Opolchennia Str., 26-A, office 112-124
+380442462010
evrovet@evrovet.com.ua
www.eurovet.com.ua
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APIS HOLDING, LLC
Ukraine, Cherkassy, 18000, 
st. B. Vishnevetsky, 36/1
+380978164678
office@apis-holding.com.ua
apis-holding.com.ua

Aipis Company specializes in high quality fertilizers at an 
affordable price. Our products are high in S, Ca, Mg. 
We will definitely help the client: 
• to expose the soil 
• еnrich the land with available S, Ca, Mg 
• calculate the required fertilization rates 
• to get high and most important qualitative harvest 
• to improve the structure of the soil

ЕКВІВЕС, ТОВ
Україна, 02094, м.Київ,  
вул. Гната Хоткевича 8, оф.199
+380674636567
tks@ekvives.com.ua
www.ekvives.com

Компанія «Еквівес» – успішно працює на ринку Укра-
їни з 1999 року в сфері виробництва та поставок про-
мислового обладнання. 
В нашому асортименті представлені товари як влас-
ного виробництва, так і провідних виробників світу, 
а саме: 
• електродвигуни загальнопромислові; 
• електродвигуни високовольтні; 
• електродвигуни вибухозахисні; 
• вентилятори низького, середнього та високого тис-

ку; 
• насоси та насосні станції водопостачання, водовід-

ведення та пожежогасіння; 
• спецтехніка для земляних робіт, вантажно-розван-

тажувальних та ін. 
Ми здійснюємо реалізацію та сервісне обслуговуван-
ня обладнання для різних потреб промисловості та 

EURO PLAST, PE
Address: 67832, Odesa region, 
Ovidiopolsky district, Velykodolinskoe 
village, prov. Entuziastov, 7
+380938161272
viktoriaor3@gmail.com
www.europlast.ua/melkaia-tara/

PRODUCTION «EURO PLAST» 
Capacities plastic Euro Plast are made on the latest 
technologies by a method of rotational molding. All types 
of products are multi-layered, solid, seamless. Rotational 
molding is a versatile way of processing polyethylene 
materials, allowing to produce high-quality competitive 
products for various applications; for domestic and industrial 
use. Today, Euro Plast presents more than 100 types of 
accumulative multilayer plastic containers on the market.

ЕЙПІС ХОЛДИНГ, ТОВ
Україна, м. Черкаси, 18000, 
вул. Б. Вишневецького, 36/1
+380978164678
office@apis-holding.com.ua
apis-holding.com.ua

Компанія Ейпіс спеціалізується на якісних добривах за 
доступною ціною. Наші продукти відрізняються висо-
ким вмістом S, Ca, Mg. 
Ми точно допоможемо клієнту: 
• розкислити ґрунт 
• збагатити землю доступними S, Ca, Mg 
• розрахувати потрібні норми внесення добрив 
• отримати високий і найголовніше якісний врожай 
• покращити структуру ґрунту
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ТОВ «ЕКІАГРО» – є офіційним дистрибютором наступ-
них виробників аграрного обладнання: BROCHARD 
(Франція), MacDon (Канада), Sly Agry (Франція), APV 
(Австрія), «Варіанит Агро Буд» (Україна).

EKIPAGRO, LLC
Ukraine 04071 Kiev, 
Vozdvizhenska st., 1-b, of.3
+380444637878
y.gorbyk@ekipagro.com
www.ekipagro.com/

ТОВ «ЕКІАГРО» – є офіційним дистрибютором наступ-
них виробників аграрного обладнання: BROCHARD 
(Франція), MacDon (Канада), Sly Agry (Франція), APV 
(Австрія), «Варіанит Агро Буд» (Україна).

ЕКОЛАЙН, ТОВ
Київ, пр.-т Перемоги, 148/1
(044) 409-14-72
Ekoline@ekoline.kiev.ua
www.ekoline.kiev.ua

ООО «Эколайн» динамично развивающаяся компа-
ния. Основана в 1996 году, с целью продвижения 
на рынок Украины систем очистки сточных вод. 
Компания является поставщиком оборудования 
польской фирмы «Roto plast» и французской фирмы 
«Desjoyaux». 

Основа работы компании – предложить Заказчику 
простую, но в тоже время эффективную и финансово 
приемлемую технологию, использующую передовые 
способы очистки стоков. Ресурсы компании позволя-
ют реализовывать проекты очистных сооружений от 
частного дома до коттеджного городка или крупного 
промышленного предприятия.

сільського господарства. Звертайтесь до нас, і ми за-
пропонуємо найкращий варіант вирішення Вашої по-
треби, враховуючи оптимальну ціну та високу якість.

EKVIVES, LLC
8 Hnata Hotkevycha Str., office 199, Kyiv, 
02094, Ukraine
+380674636567
tks@ekvives.com.ua
www.ekvives.com

The company «Ekvives» – successfully works on Ukrainian 
market since 1999 in the field of production and supply of 
industrial equipment. 
Our company can offer goods of own production, as well 
as leading world manufacturers, specifically: 
• general purpose engines; 
• high voltage engines; 
• explosion-proof engines etc.; 
• fans of low, medium and high pressure; 
• pumps and pumping stations of water supply, water 

disposal and fire-fighting system; 
• special equipment for earthwork, handling operations 

etc. 
We realize sales and after-sales service equipment for 
different industries and agriculture needs. 
Please contact us and we will offer the best solution for 
your requirements, considering the optimum price and 
high quality.

ЕКІПАГРО, ТОВ
Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Воздвиженська, 1-Б, оф.3
+380444637878
y.gorbyk@ekipagro.com
www.ekipagro.com/
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diagnostics as well as quality control services for many 
production companies, including EPU. The quality 
management system of the laboratory is based on the 
ISO/IEC 17025 requirements. The high-tech equipment 
of the laboratory allows to conduct 1000+ complex 
laboratory researches in all veterinary and agricultural 
areas. The Biolights Laboratory is proud of its team of 
professionals where all the employees have been trained 
in accordance with the highest international standards.

ЕКСПОСЕРВІС УКРАЇНА, 
ТОВ
Україна, Київ, вул. Олександра 
Пироговського 18, оф №1
+380971603716
smolyak@expo-service.com.ua
www.expo-service.com.ua

Колективний Організатор виставки «АГРО-2019».

EXPOSERVICE UKRAINE, 
LLC
Ukraine, Kyiv, vul. Oleksandr 
Pirogovskogo 18, of №1
+380971603716
smolyak@expo-service.com.ua
www.expo-service.com.ua

Collective Organizer of the exhibition «AGRO-2019».

ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ, 
ТОВ
Україна
+380674808676
manager@elevatorsystems.com.ua
www.elevatorsystems.com.ua/

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР 
ДІАГНОСТИКИ ТА 
ЛАБОРАТОРНОГО 
СУПРОВОДУ БІОЛАЙТС, 
ТОВ
Україна, 07500, Київська обл,  
смт. Баришівка,  
вул. Б. Хмельницького 135
+380964541122
zrazky@bls.com.ua
www.bls.com.ua

ТОВ «Експертний центр діагностики та лабораторного 
супроводу «Біолайтс» – це єдиний в Україні іннова-
ційний, незалежний лабораторний комплекс євро-
пейського рівня по дослідженню харчових продуктів, 
кормів, води та ветеринарної діагностики. 

Система управління якістю лабораторії побудована 
відповідно до вимог ISO/IEC 17025. 

Високотехнологічне обладнання лабораторії дозво-
ляє проводити біля тисячі найскладніших лаборатор-
них досліджень за всіма напрямками ветеринарної та 
сільськогосподарської діяльності.

EXPERT CENTER OF 
DIAGNOSTICS AND 
LABORATORY SUPPORT 
BIOLIGHTS, LLC
Ukraine, 07500, Kyivska obl, smt. 
Barishivka, vul. B. Khmelnitsky 135
+380964541122
zrazky@bls.com.ua
www.bls.com.ua

Expert Center for Diagnostics and Laboratory Support 
«Biolights» is a newly built unique independent laboratory 
facility in Ukraine. Main focus in the agricultural business 
is placed on food, feed, water studies and veterinary 
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Elixir Ukraine since 2016 is an importer and official 
representative of the company «Elixir Zorka» (Republic 
of Serbia), and is engaged in the implementation of 
complex mineral fertilizers NP and NPK in Ukraine. Elixir 
Zorka and Elixir Group (www.elixirzorka.rs/en) are the 
leader of the European market for mineral fertilizers. 
The fertilizer line has a high concentration of nutrients 
and good solubility. 
Such advantages allow the use of nutrients in the first 
year of life of plants and provide stable yields, as well as 
demonstrate high profitability

ДГ ЕЛІТНЕ ІР НААН, ДП
62408, Харківська область, 
Харківський район, с. Елітне, 
вул. Насіннева, 19
+380978633389
elitne.dpdg@gmail.com
www.elitne.com.ua

Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук; вирощування 
зернових культур (крім рису), бобових культур і насін-
ня олійних культур.

PF ELITNE PPI NAAS, SE
Ukraine, 62408, Kharkov region, Kharkiv 
district, township Elitne, Nasineva 
street, Home 19
+380978633389
elitne.dpdg@gmail.com
www.elitne.com.ua

Research and experimental development in the field of 
other natural and technical sciences; Growing of cereals 
(except rice), legumes and seeds of oilseeds

Виробництво високоякісного елеваторного обладнан-
ня: сучасних транспортних систем та ємностей для 
зберігання зернопродукції.

ELEVATOR SYSTEM, LLC
Ukraine,49055, Dnipro, Titova street, 6/4
+380674808676
manager@elevatorsystems.com.ua
www.elevatorsystems.com.ua/

Production of high-quality elevator equipment: modern 
transport systems and storage tanks for grain products.

ЕЛІКСИР УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 65009 м. Одеса, 
вул. Генуезька 1/2, 4 поверх
+380674324863
office@elixir-ukraine.com
www.elixir-ukraine.com

Еліксир Україна з 2016 року є імпортером та офіцій-
ним представником компанії «Еліксир Зорка» (Респу-
бліка Сербія), та займається реалізацією комплексних 
мінеральних добрив NP і NPK в Україні. «Еліксир Зор-
ка» та Еліксир Груп (www.elixirzorka.rs/en) є лідером 
європейського ринку мінеральних добрив. 
Лінійка добрив має високу концентрацію поживних 
елементів і добру розчинність. 
Такі переваги дозволяють використовувати елементи 
живлення в перший рік життя рослин і забезпечувати 
стабільні врожаї вирощуваних культур, а також де-
монструвати високу рентабельність внесення.

ELIXIR UKRAINE, LLC
Ukraine, 65009 Odessa 
1/2 Genuezska str., fl. 4
+380674324863
office@elixir-ukraine.com
www.elixir-ukraine.com
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Інтернет магазин 
www.shopelvorti.com 

Компанія «Ельворті» – провідний виробник посівної 
та ґрунтообробної техніки на території України і Схід-
ної Європи. 
Виробляє більше 40 найменувань високоякісної про-
дукції з урахуванням всіх вимог аграріїв. 
«Ельворті» співпрацює з основними операторами 
ринку сільгосптехніки з 15 країн Європи та Азії.

ELVORTI, JSC
Ukraine, 25006, city Kropyvnitskiy, 
E.Chikalenka str, 1
+380522356140
ex@elvorti.com
www.elvorti.com
phone 0 (800) 752-452, (+380522) 35-61-25 
www.elvorti.com 
Spare parts store 
phone 0 (800) 752-452, +38 (0522) 35-61-24 
Internet-shop 
www.shopelvorti.com 

«Elvorti» company is a leading producer of seeding and 
tillage equipment in Ukraine and Eastern Europe. 
Produces more than 40 titles of high-quality products, 
Elvorti considered all customers requirements. 
«Elvorti» cooperates with the main operators of the agricultural 
machinery market in 15 countries of Europe and Asia.

ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ, ТОВ
03151, м. Київ, проспект 
Повітрофлотський, буд. 94-А
+380674077575
sales@petroline.com.ua
www.petroline.ua

Заправні колонки, МініАЗС, резервуари, насоси, лі-
чильники.

ЕЛЕКТРОМІСТ, ТОВ
01013, м.Київ, вул. Будіндустрії, 9,  
оф. 302
+380675059076
elektro@unirais.com.ua
www.unirais.com.ua

Офіційний дилер білоруського заводу-виробника 
електродвигунів ВАТ «Поліссяелектромаш», м. Луні-
нець. Офіційний сервіс-інтегратор промислової авто-
матики ОВЕН. Офіційний дистриб’ютор промислової 
контактної апаратури CHINT. Проектування і виготов-
лення щитів управління для сушарок, які працюють 
на біотопливі або газі з подальшим обслуговуванням. 
Продаж редукторів та мотор-редукторів.

ELECTROBRIDGE, LLC
Kyiv, Strojindustryi str., 9
+380675059076
elektro@unirais.com.ua
www.unirais.com.ua

The official dealer of the Belarusian manufacturer of 
electric motors OJSC «Polissyaelektromash» in Luninets 
city. Official service-integrator of industrial automation 
OVEN. The official distributor of CHINT industrial contact 
equipment. Design and manufacture of control panels 
for dryers working on biofuels or gas with subsequent 
maintenance. Sale of reducers and fans.

ЕЛЬВОРТІ, AT
Україна, 25006, м. Кропивницький, 
вул. Є. Чикаленка, 1
+380522356140
ex@elvorti.com
www.elvorti.com

Магазин запасних частин 
тел. 0 (800) 752-452, +38 (0522) 35-61-24 
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LLC «Eridon Tech» offers the full spectrum of agricultural 
machinery of world producers, which are known not only 
abroad, but also earned a positive image in the fields of 
Ukraine. All the equipment we offer will meet the needs 
of agricultural producers. We are absolutely confident in 
the quality of the goods we deliver to our customers. Any 
time, our qualified service engineers are ready to go to 
the farm for trouble shooting and computer diagnostics 
of your equipment. Also, here you can buy original spare 
parts for all the equipment we offer.

ЕТАЛОН, ВКФ, ТОВ
Украина Киевская область Гребенки 
ул. Киевская 125
+380671120022
etalon_grebinki@ukr.net
www.etalonpools.com.ua

Компания Эталон занимается изготовлением и уста-
новкой композитных бассейнов и других изделий из 
стекловолокна: фонтаны, бункера, мобильные дома, 
рекламные стелы, лодки и катера, ванны, лавочки и 
др. Если у Вас бетонный бассейн, компания занимает-
ся ламинированием бетонных бассейнов.

ETALON, VKF, TOV
Ukraine Kiev region Grebenki st.  
Kiev 125
+380671120022
etalon_grebinki@ukr.net
www.etalonpools.com.ua

The company is engaged in reference 

Manufacturing and installation of composite pools and 
other fiberglass products: fountains, bunkers, mobile 
homes, advertising steles, boats and boats, baths, 
benches, etc. If you have a concrete pool, the company is 
engaged in laminating concrete pools.

ENJOY INVEST, LLC
Ukraine, Kyiv, Povitroflotskiy 
avenue 94-a
+380674077575
sales@petroline.com.ua
www.petroline.ua

Fuel dispenser, tanks, pumps, meter, filter

ЕРІДОН ТЕХ, ТОВ
Україна, 08130, Київська область, 
Києво-Святошинський р-н, 
с.Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Кришталева, 5
+380444235050
office@eridon-tech.com.ua
www.eridon-tech.com.ua

ТОВ «Ерідон Тех» пропонує весь спектр сільськогоспо-
дарської техніки світових виробників, які відомі не 
тільки за кордоном, а також заробили позитивний 
імідж і на полях України. Вся запропонована нами 
техніка задовольнить потреби сільгоспвиробників. 
Ми абсолютно впевнені в якості товару, який постав-
ляємо нашим клієнтам. Будь-коли, наші кваліфіко-
вані сервісні інженери, готові виїхати в господарство 
для усунення неполадок та комп’ютерної діагностики 
Вашої техніки. Також, у нас Ви можете придбати ори-
гінальні запасні частини на всю техніку, яку ми про-
понуємо.

ERIDON TECH, LLC
UA, 08130, Kyiv region, Petropavlivska 
Borschahivka, Kryshtaleva str., 5
+380444235050
office@eridon-tech.com.ua
www.eridon-tech.com.ua



282

ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ 
УКРАЇНА, ТОВ
01042, Україна, Київ, вул. Ігора 
Брановицького, 7А
+380962881052
InfoUkraine@eurofins.com
eurofins.com.ua

Лабраторії Eurofins Agro Testing Ukraine пропонують 
об’ємний портфель аналітичних послуг нашої групи 
компаній для гравців українського ринку, зокрема, для 
виробників органічних зернових і олійних культур, які 
включають контроль якості пестицидів та ГМО, надійну 
консультацію, швидку вибірку та підготовку проб.

EUROFINS AGRO TESTING 
UKRAINE, LLC
01042, Ukraine, Kyiv, I. Branovytskoho 
street, 7А
+380962881052
InfoUkraine@eurofins.com
eurofins.com.ua

Laboratories of Eurofins Agro Testing Ukraine offers analytical 
services of our Group’s vast portfolio to the Ukrainian market 
players, in particular, organic cereal and oilseed producers 
including quality control for pesticide and GMO, reliable 
consultancy, swift sampling and sample preparation.

ЗАВОД 
АГРОПРОМИСЛОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, ПРИВАТНА 
ВЛАСНІСТЬ, ТОВ
УКРАЇНА, 62364, ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ, ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, 
СМТ.ПЕРЕСІЧНЕ, ВУЛ.НОВА БУД.16
+380670077233
sushka_14_8@ukr.net

ЄУРО ДРАЙВШАФТС-
ЮКРЕЙН, ТОВ
м. Чернігів, Квітнева 17, 15501
+380462258219
eurodriveshafts-ukraine@ukr.net
www.eurodriveshafts.com.ua

ТОВ «ЄУРО ДРАЙВШАФТС-ЮКРЕЙН» входить в міжна-
родну групу DRIVESHAFT PARTS, яка розпочала свою 
історію ще в 1988 року та має свої представництва в 
Америці, Великобританії, Іспанії, Південній Африці, 
Польщі та Україні. Ми пропонуємо карданні вали та 
їх елементи для автомобілів, позашляховиків, авто-
бусів та на сільськогосподарську техніку. Пропонуємо 
продукцію як власної торгової марки «DRIVESHAFT 
PARTS», так і найбільш відомих виробників у світі.

EURO DRIVESHAFTS-
UKRAINE, LTD
Kvitneva Str. 17, Chernihiv, 15501, 
Ukraine
+380462258219
eurodriveshafts-ukraine@ukr.net
www.eurodriveshafts.com.ua

EURO DRIVESHAFTS-UKRAINE is a part of the international 
group DRIVESHAFT PARTS, which was founded in 1988 
and has branches throughout the world: USA, UK, Spain, 
South Africa, Poland and Ukraine. We offer drive shafts 
and their components for cars, buses and agricultural 
machinery. We offer products of our own brand 
«DRIVESHAFT PARTS», as well as the items produced by 
most famous manufacturers of the world.
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ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ, 
ТОВ
04073, Україна, м. Київ, 
вул. Сирецька, буд. 96
+380444518952
gidroprom_comp@ukr.net
www.gidroprom.com.ua

Наше підприємство є виробником кінцевої приєд-
нувальної арматури до рукавів високого тиску різної 
конфігурації та діаметрів від 4 до 100 мм. Обладнання 
дозволяє випускати в місяць до 100 000 комплектів. 
Поряд з використанням арматури власного виробни-
цтва ми виготовляємо штуцерованні РВТ (Semperit, 
LWM, Tractor, Sel) різних діаметрів і довжиною від 0,2 
до 30 м на робочий тиск від 10 до 800 атм. З приєдну-
вальних арматурою різних видів і розмірів. 
Вироблені нами рукава ВД використовуються в гід-
равлічних системах ж/д рухомого складу, різних видів 
дорожньо-будівельних машин, тракторів, комбайнів 
та іншої техніки. На підприємстві діє 3-х ступінчаста 
система контролю якості, постійно впроваджуються 
новітні технології. 
На заводі впроваджена система управління якістю 
ISO 9001

ZAVOD GIDROARMATURY, 
LTD
04073, Ukraine, Kyiv, str. Syretska, 96
+380444518952
gidroprom_comp@ukr.net
www.gidroprom.com.ua

Our company, Limited Liability Company Zavod 
gidroarmatury, is a producer of end fittings of various 
configuration fixable to high-pressure hoses with 4 
through 100 mm inner diameter. The company’s capacity 
allows it to produce nearly 400 000 sets of fittings per 
month. 

Виробництво обладнання для переробки та зберіган-
ня зерна

AGRO-INDUSTRIAL 
TECHNOLOGIES РLANT, LLC
62364, Kharkiv oblast, Dergachevsky 
district, village of Peresechnoe, Nova 
street 16
+380670077233
sushka_14_8@ukr.net

Рroduction of equipment for the storage and processing 
of grain

ЗАВОД ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ВОСХОД, 
ПРАТ
вул. Костомарова, 26 м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська область 
19400
+380676306251
agro@voshod.dp.ua
www.voshod.ua

Завод ПрАТ ВО – виробник ґрунтообробної техніки 
Завод ВОСХОД – виробництво ґрунтообробної техніки 
КУЛЬТИВАТОРИ 
• Культиватори причіпні 5-ти рядні 
• Культиватори причіпні 5-ти рядні з внесенням рід-

ких добрив 
БОРОНИ ДИСКОВІ 
• Борони дискові 2-х рядні з ріжучими котками 
• Борона з пружинними стійками 
• Борона з жорсткими стійками 
РОТОЦІЙНІ БОРОНИ 
АГРЕГАТИ ГЛИБОКОГО РОЗПУШУВАННЯ 
КОТКИ ЗУБЧАТО-КІЛЬЧАТІ
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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.

ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 
ДЖЕРОЛ, ТОВ
Україна, 14021, м. Чернігів, 
вул. Ріпкинська, буд. 27А
+380674603830
gerolcardan@gmail.com
www.gerol.cn.ua

Основним видом діяльності компанії є виготовлен-
ня та реалізація карданних валів для вітчизняної та 
імпортної сільськогосподарської, автомобільної та 
спецтехніки. 
Якість продукції відповідає вимогам європейських 
стандартів та технічних умов. 
Ми продаємо свою продукцію та організовуємо до-
ставку по всій території України та в країни ближнього 
зарубіжжя. Серед наших клієнтів – заводи-вироб-
ники сільськогосподарської техніки, торговельні та 
сервісні організації, сільгоспвиробники та фермерські 
господарства. 
Також ми пропонуємо нашим клієнтам: хрестовини 
карданных валів; сільгосп шарніри (шарніри Гука); 
адаптери (перехідники); запобіжні муфти; широко-
кутні шарніри (ШРУСи); інші елементи карданних ва-

In addition to fittings, our enterprise produces coupling-
like connections for various hoses. 
Among our clients are many big enterprises of Russia, 
Lithuania, Belarus and other countries of Commonwealth 
of Independent States that produce large-sized vehicles 
and equipment. 
For more detailed information, please, consult our 
website: www.gidroprom.com.ua 
Contact telephone numbers: (+38 044 451-89-52)

ЗАВОД ДВИГУН, ПП
72312, Запорізька обл., с. Семенівка
+380619254190
anna.manager93@gmail.com
www.zdvigatel.com

Виробництво поршнів, гільз, циліндро-поршневих 
комплектів, поршневих пальців і водяних насосів до 
автотракторної техніки. 
Завод має акредитовану лабораторію хімічного ана-
лізу для забезпечення контролю якості сплаву та го-
тової продукції. 
В механічних цехах проводиться обробка відливок 
поршнів, гільз, циліндрів та водяних насосів на вер-
статах з числовим програмним забезпеченням, що 
дозволяє отримати високу якість продукції, що ви-
пускається. 
У цехах працюють кваліфіковані конструктори, токарі, 
фрезерувальники, слюсарі-інструментальники. 
В даний час ведуться пусконалагоджувальні роботи 
по виготовленню гільз і поршнів до двигунів сільсько-
господарської техніки іноземного виробництва.

ZAVOD DVIGATEL, PE
72312, Ukraine, Zaporozhye region, 
Melitopol, Pokrovskaya, 4
+380619254190
anna.manager93@gmail.com
www.zdvigatel.com
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• тракторні причепи та напівпричепи 4,4-39 тонн 
• універсальні здвижні напівпричепи «Атлант» 
• перевантажувальні бункери-накопичувачі 9-50 м3 
• тюковози місткістю 12, 18, 24 та 30 рулонів 
• напівпричепи-цистерни об’ємом 6-36 м3 
• мобільні та стаціонарні розчинно-заправочні станції 
• розкидачі мінеральних добрив 
• зерно-пакувальна техніка для зберігання зерна в 

рукавах 
• техніка для завантаження-розвантаження вагонів 
• шнеки для завантаження сівалок, стаціонарні шнеки 
• ковші, силосні котки, дорожні щітки, відвали та ін. 
Власний автопарк в Україні – бiльше 30 одиниць рiз-
них транспортних засобів, забезпечує швидку достав-
ку продукції до клієнта та своєчасну поставку комп-
лектуючих з України та Європи.

ZAVOD KOBZARENKO, LTD
Ukraine, 42500, Sumy region., Lypowa 
Dolyna, Rusaniwska str., 17
+380545252404
market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

«Zavod Kobzarenko» Ltd., manufacturer #1 of agricultural 
tractor’s semi-trailers in Ukraine, produce: 
• Tractor’s semi-trailers and trailers with capacity 4.4-39 

tones 
• Universal sliding semi-trailers «ATLANT» 
• Reloading semi-trailers 9-50 m3 
• Self-loading bale trailers with capacity 12, 18, 24 and 

30 bales 
• Tanks-semitrailers with capacity 6-36 m3 
• Mobile and stationary dissolve filling stations 
• Mineral fertilizers spreaders 
• Grain packing and unpacking machines 
• Machines for loading and unloading train carts 
• Augers for loading seeders, stationary augers 
• Buckets, snow blades, Silo rinks, and other Self auto 

park in Ukraine 

лів (шліцеві вали, опори, вилки, фланці, підшипники, 
втулки, телескопічні елементи).

DRIVESHAFTS FACTORY 
GEROL, LLC
Ukraine, 14021, Chernihiv, 
Ripkynska st., 27A
+380674603830
gerolcardan@gmail.com
www.gerol.cn.ua

Основним видом діяльності компанії є виготовлен-
ня та реалізація карданних валів для вітчизняної та 
імпортної сільськогосподарської, автомобільної та 
спецтехніки. 
Якість продукції відповідає вимогам європейських 
стандартів та технічних умов. 
Ми продаємо свою продукцію та організовуємо до-
ставку по всій території України та в країни ближнього 
зарубіжжя. Серед наших клієнтів – заводи-вироб-
ники сільськогосподарської техніки, торговельні та 
сервісні організації, сільгоспвиробники та фермерські 
господарства. 
Також ми пропонуємо нашим клієнтам: хрестовини 
карданных валів; сільгосп шарніри (шарніри Гука); 
адаптери (перехідники); запобіжні муфти; широко-
кутні шарніри (ШРУСи); інші елементи карданних ва-
лів (шліцеві вали, опори, вилки, фланці, підшипники, 
втулки, телескопічні елементи).

ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
42500, Сумська обл., смт. Липова 
Долина, вул. Русанівська, 17
+380545252404
market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

ТОВ «Завод Кобзаренка» виробник №1 тракторних 
причепів в Україні виготовляє: 
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quality products in the market of Ukraine and the 
CIS, which includes reversible plows, deep plows and 
seeders. Own production and application of the latest 
generation allows to provide unique consumer properties 
of products with an affordable price for the end user. The 
products meet all the requirements and existing quality 
standards adopted on the territory of Ukraine and the EU, 
certified in accordance with the requirements of technical 
regulations.

ЗАВОД ПОЛИГОН, ООО
Украина, 65005, Одесса, 
ул. Дальницкая 43/1
+380679784085
poligon2010@ukr.net
www.poligon.odessa.ua

Производство плугов. Навесные, полунавесные. Обо-
ротные и не оборотные под отечественные и импорт-
ные трактора

PLANT POLYGON, LLC
Ukraine, 65005, Odessa, st. 
Dalnitskaya 43/1
+380679784085
poligon2010@ukr.net
www.poligon.odessa.ua

Plow production. Suspended, semi-mounted. Negotiable 
and non-negotiable for domestic and imported tractors

ЗАВОД ПРОФНАСТИЛ,  
ТОВ
Украина, 49008, Днепр, Рабочая, 23-В 
ТОВ Завод Профнастил ТОВ
+380503208231
zavod_pn@ukr.net
www.profnastil.com.ua

• more then 30 pcs. of different trucks, that provides 
quick delivery of production to client and timely 
delivery of components from Ukraine and Europe.

ЗАВОД ОПТИКОН, ТОВ
Україна, Одеська область, місто Балта, 
вулиця Шевченка, 15
+380675587377
Optikon@meta.ua
www.zavod-optikon.com.ua/

ТОВ «Завод Оптикон» – активний учасник ринку сіль-
госптехніки. Компанія почала свою діяльність у 2004 
році,використовуючи для успішного старту високий 
інноваційний і науковий потенціал професіоналів в 
сфері розробки і виробництва сільгосптехніки. Сьогодні 
компанія успішно реалізує на ринку України та СНД ви-
сокоякісну продукцію,до складу якої входять оборотні 
плуги, глибокорозпушувачі та сівалки. Власне вироб-
ництво і застосування останнього покоління дозволяє 
забезпечити унікальні споживчі властивості продукції 
з прийнятною ціною для кінцевого споживача. Продук-
ція відповідає всім вимогам та існуючим стандартам 
якості, прийнятим на території України та ЄС, сертифіко-
вана відповідно до вимог технічних регламентів.

ZAVOD OPTIKON, LCC
Ukraine, Odessa Oblast, town of Balta, 
Shevchenko street 15
+380675587377
Optikon@meta.ua
www.zavod-optikon.com.ua/

LCC «Zavod Optikon» – an active participant of the 

market of agricultural technics. The company started its 
activity in 2004, using for the successful start the high 
innovative and scientific potential of professionals in 
the field of development and production of agricultural 
machinery. Today, the company successfully sells high-
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ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН, 
ТОВ
Україна, 51030, с. Китайгород, 
Царичанський р-н, 
Дніпропетровська обл., 
вул. Комсомольська, буд. 12б
+380504201033
zsm7717@gmail.com

Завод сільгоспмашин – провідний спеціалізований 
завод з виробництва зерноочисних машин, зерно-
метальників і розкидачів добрив. Ми виробляємо їх 
з 1999 року і є в цьому професіоналами. За цей час 
нами виготовлено понад 7000 сільгоспмашин, які 
успішно працюють в 21 країні світу. Чудові технічні 
характеристики, високу якість, зручність і безпеку ви-
робленої заводом техніки визнано в багатьох країнах. 
За виробництво нових інноваційних мобільних комп-
лексів завод нагороджений сертифікатом міжна-
родного конкурсу інноваційної продукції, «Зелений 
імпульс. Green Chamber Award». 
Наша чудова техніка, досвід і професійна підтрим-
ка партнерів – це те, що представить Вам унікальні 
можливості для успішного бізнесу в сфері сільського 
господарства.

PLANT OF AGRICULTURAL 
MACHINES, LLC
51030,Ukraine, Dnepropetrovsk region, 
Tsarichanskiy district, v. Kitaygorod, 
Komsomolskayа str., 12 b
+380504201033
zsm7717@gmail.com

The agricultural plant is a leading specialized plant for 
the production of grain cleaning machines, grain mills 
and fertilizer spreaders. During this time, we produced 
over 7000 agricultural machines, which successfully 
operate in 21 countries of the world. Excellent technical 
characteristics, high quality, convenience and safety 

Производство Профнастила, Фасадных кассет, Услуги 
обжига, Каркасы, Подсистемы, Крепеж солнечных 
батарей, Прокатное оборудование – производство, 
наладка.

ZAVOD PROFNASTIL, LTD
Ukrain, 49008, Dnipro, Robocha, 23-B 
Zavod Profnastil
+380503208231
zavod_pn@ukr.net
www.profnastil.com.ua

Profnastil.

ЗАВОД СЕГМЕНТ, АТ ПРАТ
Україна, 25011, м. Кропивницький, 
вул. Родімцева, 83
+380954695272
segment@ua.fm

Виробництво комплектуючих до жниварок,сегменти, 
пальці,ножи,планетарні механізми приводу ножа 
жниварки.

ZAVOD SEGMENT, JSC
Ukraine,25011, Kropyvnytsky city, 
Rodimtseva street, 83
+380954695272
segment@ua.fm

Manufacturing of harverst’s components, segments, knives, 
guards, pro-drives.
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ЗАВОД СПІРАЛЬНИХ 
ШЛАНГІВ ЕКСІМПЛАСТ, 
ТОВ
вул. Сергія Цимбала 9, смт. Ставище, 
Київська область, Україна, 09400
+380674401327
sales@cf2hose.com
www.cf2hose.com.ua

«Ексімпласт» – єдиний в Україні виробник гнучких 
армованих шлангів з полівінілхлориду та поліуре-
тану, сертифікований згідно міжнародної системи 
якості ISO 9001:2015. Шланги «Ексімпласт» успішно 
використовуються в галузях агропромисловості, де-
ревообробки, асенізації, хімічній та харчовій промис-
ловості. Ідеальні для комплектації насосної, сільсько-
господарської та іншої спецтехніки. Застосовуються 
при обладнанні басейнів, систем вентиляції та конди-
ціонування. Шланги ПВХ та ПУ застосовуються скрізь, 
де стоїть завдання транспортування рідин, сипучих 
матеріалів, повітря, газів. Армовані ПВХ та ПУ шланги 
представлені в різних конструктивно-технологічних 
варіантах та типорозмірах з якими ви можете озна-
йомитись на нашому сайті cf2hose.com.ua

PLANT SPIRAL HOSES 
EXIMPLAST, LLC
st. Sergіya Tsimbala 9, Stavyshche, Kiev 
Region, Ukraine 09400
+380674401327
sales@cf2hose.com
www.cf2hose.com.ua

EximPlast is the only manufacturer of flexible 
polyvinylchloride and polyurethane wire-armored 
hoses in Ukraine, which is certified in accordance with 
ISO  9100:2015 international quality management 

of the technology produced by the plant have been 
recognized in many countries. 
For the production of new innovative mobile complexes, 
the plant was awarded with the certificate of the 
international competition of innovative products, «Green 
Chamber Award». 
Our excellent technicians, experience and professional 
support of partners are what will give you unique 
opportunities for successful business in the field of 
agriculture.

ЗАВОД СПЕЦПРОММАШ, 
ТОВ
61105, Харківська область, м. Харків, 
вул. Киргизька, 19
+380577390671
Specprommash2015@gmail.com
www.specprommash.com

Виробництво і продаж наступного обладнання: зер-
носушарки шахтні, барабанні сушарки для сушіння 
різних матеріалів, стрічкові транспортери, шнекові 
транспортери, норії (елеватори), бункера (силоса), 
лінії переробки твердих побутових відходів, лінії пе-
реробки ПЕТ.

FACTORY SPECPROMASH, 
LLC
61105, Kharkiv region, Kharkiv, 
Kyrgyzskaya street, 19
+380577390671
Specprommash2015@gmail.com
www.specprommash.com

Production and sale of the following equipment: shaft 
dryers, drum driers for drying various materials, belt 
conveyors, screw conveyors, thrusts (silos), bunkers 
(silos), lines for solid waste recycling, PET processing 
lines.
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FACTORY FADEEVAGRO, 
LTD
Ukraine, 61039, Kharkiv, 
Vykonkomivska, 32
+380501575740
fadeevagro@ukr.net
www.fadeevagro.com

INNOVATIVE NON-TRAUMATIC TECHNOLOGY OF 
PRODUCING HIGH-YIELD SEEDS OF DIFFERENT 
AGRICULTURAL CROPS BY FRACTIONALLY SEPARATION 

Technology allows to select from all seeds the most high-
yielding seeds and significantly increases productivity 
while maintaining soil fertility. 

The technology is based on such principles like: 
• eliminate the seeds injury at all stages of processing; 
• seed calibration takes into account their performance; 
• seeds separation by density is made only by fraction-

ally separation ; 
• Seed pre-treatment process involves separate applica-

tion of drugs to protect against pests and diseases, as 
well as application of microbial drugs. 

We introduced this technology not only in Ukraine but 
also in other countries (Russia, Kazakhstan, Paraguay, 
Argentina).

ЗАВОД ФРУНЗЕ, ПАТ
Украина 61037, г. Харьков, 
ул. Плехановская, 126А
+380577581100
op@frunze.ua
www.frunze.ua

Завод Фрунзе с вековой историей, которая длится уже 
более 130-ти лет. Мы производим продукцию, кото-
рая оптимально сочетает дизайн и красоту, надеж-
ность и функциональность, качество и эстетику. Завод 
Фрунзе имеет несколько приоритетных направлений, 

system. The hoses manufactured by EximPlast are 
successfully used in agroindustry, woodworking, sewage 
disposal, chemical and food industry. They are ideally 
suited for completing the pumping, agricultural and other 
specialized machinery. They are also used for equipping 
the swimming pools, air ventilation and conditioning 
systems. PVC and PU hoses are used wherever the 
transportation of liquids, loose materials, air, and gases 
is required. PVC and PU wire-armored hoses are available 
at differnt structural and technical variants, and standard 
sizes that you may learn about at our web-site.

ЗАВОД ФАДЄЄВ АГРО,  
ТОВ
Україна, 61039, м. Харків, 
вул. Виконкомівська, 32
+380501575740
fadeevagro@ukr.net
www.fadeevagro.com

ІННОВАЦІЙНА НЕТРАВМУЮЧА ПОФРАКЦІЙНА ТЕХНОЛО-
ГІЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОРЕПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ 
РІЗНИХ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

Дозволяє з насінневого матеріалу виділити насіння 
високих посівних і врожайних якостей, істотно підви-
щити врожайність при збереженні родючості ґрунту. 

Технологія заснована на принципах: 
• не допущеня макро і мікротравмування насіння на 

всіх етапах обробки; 
• калібрування насіння враховує його виповненість; 
• сепарація насіння за щільністю виконується ви-

ключно пофракційно; 
• передпосівна обробка насіння включає роздільне 

нанесення препаратів для захисту від хвороб і шкід-
ників, а також нанесення мікробних препаратів. 

Ця технологія впроваджується нами не тільки в Укра-
їні, але і в інших країнах (Росія, Казахстан, Парагвай, 
Аргентина).
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ЗАПЧАСТЬ, ООО
41600, Украина, Сумская обл., 
г. Конотоп, ул. Шевченко, 19а
+380544762047
market@3z-d.com
www.3z-d.com

Производство и поставка Цилиндро-поршневых 
комплектов «Запчасть-Дизель» для тракторов, ком-
байнов и автомобилей. Поставка сопутствующих зап-
частей.

ZAPCHAST, LLC
str. Shevchenko, 19 «A», Konotop city, 
Sumskii region, Ukraine, 41600
+380544762047
market@3z-d.com
www.3z-d.com

The company manufactures and delivers cylinder-piston 
sets the brand «ZAPCHAST-DIZEL» and accompanying 
details for domestic tractors MTZ, UMZ, T-40, T-25, 
T-16, T-150, SMD, DT-75, T-4A, T-130, T-170, combines 
DON, NIVA, ENISEY, cars KAMAZ, MAZ, GAZ, UAZ and 
agricultural machinery.

ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, 
ТЗОВ
Україна, 45606, Волинська обл., 
Луцький р-н, с. Рованці,  
вул. Веселкова, 54А
+380332282032
zat-1@ukr.net
www.zatechnica.com.ua

Компанія «Захід-Агро-Техніка» пропонує: 
• причепи, зерноперевантажувачі, перевантажувачі 

буряка та розкидачі органічних добрив Hawe, Ні-
меччина; Conow, Німеччина; 

среди которых: металлические сетки (в т.ч. просеч-
но-вытяжная), сварная, тканая, фильтровая, шарнир-
ная); системы ограждения (секции, калитки, ворота); 
решета (сита); перфорированный металл; Несмотря 
на столь солидный возраст, предприятие постоянно 
развивается и расширяет свой ассортимент. Не ищите 
дешевле или дороже, выбирайте качество. Качество 
нашего товара давно оценил потребитель: мы сотруд-
ничали с городскими и областными администрация-
ми, крупными табачными компаниями, аэропортами 
и метрополитенами, курортами, парками, торговыми 
центрами.

FRUNZE PLANT, PJSC
Ukraine, 61037, Kharkov, 
Plekhanovskaya str. 126A
+380577581100
op@frunze.ua
www.frunze.ua

Frunze Plant PJSC is a manufacturer of perforated metal 
sheets, punched screens, meshes, and also finished 
articles of perforated metal, metal mesh fencing panels. 
More then 130 years our experience, up-to-date 
equipment and technologies are concentrated on 
fulfillment of the most non-standard ideas and wishes of 
our customers. 
We kept the best traditions;we stored huge invaluable 
experience; we developed technologies; we used and 
use now progressive equipment; we expand our range; 
we provide high quality; Perfect design and beauty, 
reliability and functional characteristics, quality and 
aesthetics are harmonized in our products:more than 160 
types of perforated metal sheets, 1500 items of punched 
screens, different types of mesh, finished products for 
different applications.
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ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
Україна, 46008, м.Тернопіль, 
вул. Острозького, 45/71
+380675223939
office@zbarazh-agro-trade.com.ua
zbarazh-agro-trade.com.ua

Виробництво: 
• Зерносушарок 
• Транспортного обладнання (норії, транспортери) 
• Теплогенератори (пелети, дрова, солома) 
• Будівництво ЗАВ 
• Автоматизація 
• Проектні роботи, інжиніринг

ZBARAZH AGRO-TRADE, 
LLC
Ukraine, 46008, Ternopil, Ostrozkogo 
str. 45/71
+380675223939
office@zbarazh-agro-trade.com.ua
zbarazh-agro-trade.com.ua

ЗЕВС, ТОВ
Україна, 69083, м. Запоріжжя, 
вул. Східна, 9
+380612185420
office@zeus.ua
www.zeus.ua/

Компанія «Зевс» – лідер ринку вантажопідйомної 
техніки України. 

Ексклюзивний дилер найбільших в світі виробників: 
• Cat Lift Trucks – виробник навантажувачів і склад-

ської техніки; 
• HELI – виробник навантажувачів і складської тех-

ніки; 
• Bawoo – виробник ковшових міні навантажувачів; 

• кормозаготівельна техніка фірми Krone, Німеччина; 
• ґрунтообробна та посівна техніка від фірми 

Köckerling, Німеччина; 
• ґрунтообробна техніка від фірми ROLMAKO, Польща; 
• техніка для внесення мінеральних добрив фірми 

RAUCH, Німеччина; 
• ґрунтообробна техніка від фірми ALPEGO, Італія. 
• посівна техніка від фірми Mater Macc, Італія. 
• фронтальні навантажувачі фірми Stoll, Німеччина. 
• кормозмішувачі Siloking, Німеччина. 
Захід-Агро-Техніка забезпечує гарантійне та після-
гарантійне обслуговування імпортної с/г техніки, а 
також пропонує запасні частини, мастило, шпагат та 
сітку для тюкування сіна та соломи.

ZAHID-AGRO-TECHNIKA, 
TOV
str. Veselkova 54A, 45-606 Rovantsi 
Volyn Region, Ukraine
+380332282032
zat-1@ukr.net
www.zatechnica.com.ua

Die Firma « Zahid-Agro-Technika» bietet: 
• Anhänger, Getreidelader, Rübenverarbeiter und Bio-

Streuer Hawe, Deutschland; Conow, Deutschland; 
• Futtererntemaschinen von Krone, Deutschland; 
• Maschinen zum Kultivieren und Säen von Saatgut aus 

Köckerling, Deutschland; 
• Bodenmaschinen der Firma ROLMAKO, Polen; 
• RAUCH Mineraldünger-Technologie, Deutschland; 
• Bodenausrüstung von ALPEGO, Italien. 
• Sämaschinen von Mater Macc, Italien. 
• Frontlader von Stoll. 
• Siloking Futtermischer, Deutschland. 
Die West-Agro-Technik gewährleistet den Garantie- und 
Nachgarantieservice von importierten Landmaschinen 
sowie Ersatzteile, Schmiermittel, Bindfäden und ein Netz 
zum Spucken von Heu und Stroh.
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ZEMMASH-TECHNIKA, LLC
Ukraine, 62441, Kharkivsk region, 
Kharkiv district, Tsirkuni village, 
Soborna street 72 / 74
+380675721274
sila2017@ukr.net
zemmash.net

Manufacturer of tillage equipment and spare parts for it.

ЗЕРНОВІ КОМПЛЕКСИ ТА 
СИСТЕМИ, ТОВ
Україна, 09113, Київська область,  
м. Біла Церква, Сквирське шосе 194
+380456344516
gcs.chief@gmail.com
www.gcs.com.ua

Основне гасло нащої компанії- «ЕВРОПЕЙСЬКІ ЕЛЕВА-
ТОРИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА». Ми поставляе-
мо найсучасніше европейське обладнання для еле-
ваторів України. Це- енергозберігаючі зерносушарки 
з Італії, зерносховища з Іспанії та транспортне облад-
нання – кращих італійських виробників. Всі роботи 
по закупівлі обладнання, проектні монтажні, пуско-
налогоджувальні роботи виконуються нашими спе-
ціалістами «під ключ» та в стислі строки. Співпраця з 
нашою компанією забезпечить найкраще вкладення 
Ваших інвестицій в аграрний бізнес.

GRAIN COMPLEX & 
SYSTEMS, LTD
Ukraine, 09113, Kyiv region, m. Bila 
Tserkva, Skvirskoe highway 194
+380456344516
gcs.chief@gmail.com
www.gcs.com.ua

Construction of grain elevators.

• ТАВ – виробник акумуляторних батарей для наван-
тажувачів; 

• Camso Loadstar (Solideal) – виробник шин промис-
лового призначення. 

Здійснює постачання, гарантійне і технічне обслугову-
вання, поточний і капітальний ремонт техніки

ZEUS, LTD
Ukrainе, 69083, Zaporozhye, 
Vostochnaya str. 9
+380612185420
office@zeus.ua
www.zeus.ua/

Company ZEUS is the leader of Ukrainian market of 
material handling equipment. 
Zeus is an exclusive dealer of the world’s largest 
manufacturers: 
• Cat Lift Trucks – the manufacturer of forklifts and 

warehouse equipment; 
• HELI – the manufacturer of forklifts and warehouse 

equipment; 
• TAB – the manufacturer of traction batteries for 

forklifts; 
• Camso Loadstar – the manufacturer of industrial tires. 
ZEUS provides supplies, warranty and maintenance, 
current repair and overhaul.

ЗЕММАШ-ТЕХНІКА, ТОВ
Україна, 62441, Харьківська обл., 
Харківський р-н, с. Циркуни, 
вул. Соборна, буд.72/74
+380675721274
sila2017@ukr.net
zemmash.net

Виробник техніки для оброблення ґрунту та зап-
частин для неї.
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ціонування, а також автономних систем опалення і 
передпускового підігріву. 

Також виконуємо розробку нових і адаптацію існую-
чих систем під серійні моделі техніки. Запрошуємо 
до співпраці автовиробників, а також сервісні центри 
з продажу та встановлення додаткового обладнання 
(автокондиціонерів, транспортного холодильного 
обладнання, автономних опалювачів і передпускових 
підігрівачів).

ZUM, LLC
02232, Ukraine, Kyiv, street. 
Zakrevskogo 89, кв.164
+380442772478
zubok-m@ukr.net
z-climate.com.ua

Our company for more than 10 years has been supplying 
components for air conditioning systems, as well as 
autonomous heating and pre-heating systems. 

We also carry out development of new and adaptation 
of existing systems under serial models of technology. 
We invite to cooperation car manufacturers, as well as 
service centers for the sale and installation of additional 
equipment (auto-conditioners, transport refrigeration 
equipment, autonomous heaters and pre-heater)

ИНТЕРПОЛИТЕКС, ООО
Украина, 02094, Киев, 
Магнитогорская, 1
+380638047860
interpolitex@ukr.net
www.interpolitex.in.ua

Первый отечественный производитель полипропи-
ленового шпагата, который используется для нужд 
сельского хозяйства при тюковании сена, соломы; 
подвязки растений в тепличных хозяйствах.

ЗЗБК БЕТОНЕНЕРГО, ТОВ
Україна, 01013, м. Київ, Голосіївський 
р-н, вул. Будіндустрії, 5
+380442855425
info@betonenergo.com.ua
www.betonenergo.com.ua

Компанія «БЕТОНЕНЕРГО» – передовик і новатор в 
області комплектації та виробництва інженерних 
мереж, енергетичного, підстанційного і цивільного 
залізобетону. Розробка грамотного виробництва та 
впровадження інноваційних технологій – ключові 
фактори формування надійного заводу ЗБВ в Києві, 
яке постачає якісну продукцію. 

Потужна технічна база та великі виробничі можливо-
сті – головні, але не єдині переваги, якими кооперує 
наш завод ЗБВ. Головна концепція в роботі – проек-
тування та впровадження в усі галузі будівництва 
новітніх розробок, технологій і методів. Саме такий 
підхід дозволяє максимально знизити ціну не тільки 
на залізобетонні конструкції, але і на відтворення 
проекту в цілому.

ZZBK BETONENERGO, LLC
01013, Budindustrii str. 5, Kiev, Ukraine
+380442855425
info@betonenergo.com.ua
www.betonenergo.com.ua

ЗУМ, ТОВ
02232, Україна, м. Київ, 
вул. Закревського 89,кв.164
+380442772478
zubok-m@ukr.net
z-climate.com.ua

Наша компанія вже більше 10 років здійснює постав-
ку комплектуючих для транспортних систем конди-
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IRBIS-AGRO, LTD
61001, Ukraine, Kharkiv, Zakhysnykiv 
Ukrainy square, 7/8
+380577578530
irbis@irbis.ua
www.irbis.ua

IRBIS-AGRO is one of the leading suppliers of spare 
parts for agricultural machinery in Ukraine – CASE, 
NEW HOLLAND, JOHN DEERE, DEUTZ, FENDT, Challenger, 
Massey Ferguson, Claas, CAT, Laverda, Sampo, HOLMER, 
GRIMME, Lemken, Great Plains, Amazon, Kverneland, 
KUHN, KINZE and others. 
We supply: 
• Bearings: SKF, INA, FAG, NSK, TIMKEN, KOYO, PEER, 

FERSA, KINEX, FKL, HARP, KG International FZCO, ZKL 
Group, CT-AGRI. 

• Belts: Gates, Carlise, Contitech, CT, BC. 
• Filters: Donaldson, HENGST, HIFI, SF Filter 
• Conveyor belts: 4B, KALE 
• Motor-reducers: Varvel, TRAMEC, ZT, CT, PRO MOTOR 
• Chains: RENOLD, Helvic, Donghua, CT 
• Oils and Lubricants: SKF, OKS, ROWE, AVIA 
• High-pressure hoses: Gates, Voswinkel, CT-Hose, Vitillo 
• Components for transmissions: SKF, SATI 
And many others.

ІДЕЛЬ, ПП
Украина 65011, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Осипова, буд.19
+380503361352
idel@ukr.net
www.idel.net.ua

Продажа сварочного оборудования и материалов.

INTERPOLITEX, LLC
Ukraine, 02094, Kiev,  
Magnitogorskaya st., 1
+380638047860
interpolitex@ukr.net
www.interpolitex.in.ua

The company Interpolitex LLC specializes in the 
production of polypropylene twine for agricultural needs 
and greenhouses.

ИРБИС-АГРО, ТОВ
61001, Україна, м. Харків, 
м. Захисників України, 7/8
+380577578530
irbis@irbis.ua
www.irbis.ua

ИРБИС-АГРО – один із провідних постачальників зап-
частин для с/г техніки в Україні – CASE, NEW HOLLAND, 
JOHN DEERE, DEUTZ, FENDT, Challenger, Massey Ferguson, 
Claas, CAT, Laverda, Sampo, HOLMER, GRIMME, Lemken, 
Great Plains, Amazon, Kverneland, KUHN, KINZE та ін. 
Ми постачаємо: 
• підшипники: SKF, INA, FAG, NSK, TIMKEN, KOYO, PEER, 

FERSA, KINEX, FKL, ХАРП, 10 ГПЗ, 20 ГПЗ, 11 МПЗ, KG 
International FZCO, ZKL Group, CT-AGRI. 

• паси: Gates, Carlise, Contitech, CT, БЦ. 
• фільтри: Donaldson, HENGST, HIFI, SF Filter 
• конвеєрні стрічки: 4B, KALE 
• мотор-редуктори: Varvel, TRAMEC, ZT, CT, PRO MOTOR 
• ланцюги: RENOLD, Helvic, Donghua, CT 
• масла та мастила: SKF, OKS, ROWE, AVIA 
• ущільнення: SKF, JULU, GMN, Simrit 
• РВТ: Gates, Voswinkel, CT-Hose, Vitillo 
• комплектуючі для трансмісій: SKF, SATI
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ТОВ «ІКФ Сервіс Плюс» – широковідома в молочній 
промисловості компанія,яка оснащує молочні заводи 
та лабораторії найкращим обладнанням для визна-
чення якості молока,наборами для аналізу харчової 
продукції та сировини, приладами для тваринництва 
та зернової культурі, та багато іншої продукції. Пред-
ставляє такі торгові марки, як: BULTEH 2000 – Ekomilk 
(Болгарія) – є ексклюзивним дистриб’ютором,BIOO 
SCIENTIFIC (aPerkinElmer company)(США),ADVANCED 
INSTRUMENTS (США), ASTORI TECNICA – (Італія), XS 
Instruments – (Італія), FUNKE–GERBER (Германі-
я),BIOSAN (Італія),«Draminski» (Польща)

IKF SERVICE PLUS, LLC
02002, Kiev,Ukraine, Sverstyuaka 
52-V,office 7
+380445372116
info@ikf.com.ua
www.ikf.com.ua

IKF Service Plus is well-known in the dairy industry, a 
company that supplies dairies and laboratories with 
the best equipment for determining the quality of milk, 
sets for analysis of food and raw materials, livestock and 
grain crops, and many other products. Represents such 
trademarks as: BULTEH 2000 – ultrasonic milk analyzers 
Ekomilk (Bulgaria) – is the exclusive distributor and 
representative,BIOO SCIENTIFIC (a PerkinElmer company) 
(USA), ADVANCED INSTRUMENTS (USA),ASTORI TECNICA 
– (Italy),XS Instruments – (Italy),FUNKE–GERBER 
(Germany),BIOSAN (Latvia), «Draminski» (Poland).

ІМЕКС ГРУП СЕРВІС, ТОВ
Україна, 04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 
4, корпус «Б», офіс 223
+380935739672
office@imeks.net.ua
www.imeks.net.ua

IDEL, PЕ
Osipova Street, 19, 65011, Odessa, 
Ukraine
+380503361352
idel@ukr.net
www.idel.net.ua

Welding equipment and materials

ІКР ГРУП, ТОВ
Україна, Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Курчатова, 18 а
+380978468986
sales@ikrtech.com.ua
www.ikrtech.com.ua/

Дистрибуция холодильного оборудования предназ-
наченного для фермерского сектора для охлаждения, 
переробки и хранения молочных продуктов, а также 
комплектующих запчастей к ним.

IKR GROUP, LLC
Ukraine, Rivne region, Rivne, street. 
Kurchatov, 18 a
+380978468986
sales@ikrtech.com.ua
www.ikrtech.com.ua/

Distribution of refrigeration equipment for cooling, 
recycling and storage of dairy products, as well as 
complementary spare parts for them, intended for the 
farming sector.

ІКФ СЕРВІС ПЛЮС, ТОВ
Україна, 02002, Київ,  
вул. Є.Сверстюка, 52-В, офіс -7
+380445372116
info@ikf.com.ua
www.ikf.com.ua
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Підприємство «Інтергума» – є одним з найбільших 
постачальників гумово-технічної продукції на ринку 
України. Весь спектр реалізаційної продукції: гумо-
во-технічні вироби (рукави кислотні, поливальні, 
паропроводні, маслобензостійкі, харчові, для води та 
повітря, сантехнічні, та ін.), А також газове обладнан-
ня: горілки, різаки, редуктори, манометри; хомути, 
крани і сантехнічні з’єднувачі, розбризкувачі, з’єдну-
вальна арматура.

INTERGUMA, LLC
Ukraine, 03069, m. Kyiv,  
vul. Volodymyra Brozka, 64
+380675020032
sales.interguma@gmail.com
www.interguma.com

Interguma Enterprise – is one of the largest suppliers of 
rubber and technical products on the Ukrainian market. 
The whole spectrum of realization products: rubber-
technical products (acid sleeves, watering, steam, oil 
and gas, food, water and air, plumbing, etc.), as well as 
gas equipment: vodka, cutters, reducer, pressure gauges; 
clamps, cranes and plumbing connectors, sprayers, 
coupling valves.

ІПРОХІМ-СОЮЗ, ТОВ
Україна, 52005, Дніпропетровська 
обл. Дніпровський р-н., 
cмт. Слобожанське 
вул. Нижньодніпровська, 1
+380505967005
yevgen.rudakov@agrosoyuz.com

Компанія ТОВ «Іпрохім-Союз» створилася у 2008 році 
та на 90% належить Китайському виробнику та экс-
портеру Засобів Захисту Рослин – компанії IPR0CHEM 
COMPANY LIMITED, яка в свою чергу знаходиться у 
першій десятці експортерів пестицидів. 

ТОВ «Імекс Груп Сервіс»-TAIHO (www.imeks.net.ua) 
– компанія, яка почала свою діяльність в 2010 р. За 
час нашої роботи ми отримали репутацію надійного 
партнера і постачальника високоякісних матеріалів і 
обладнання. Ми пропонуємо: 
1. Фотосепаратори 
2. Рентгендетектори X-ray 
3. Пакувальне обладнання 
4. Мішкозашивочна нитка 
5.  Фільтрувальні матеріали для фільтрації рідин і по-

вітря 
6. Пакувальні мішки Bag-In-Box

IMEKS GROUP SERVICE - 
TAIHO, LLC
Ukraine, 04112, Oleny Teligy street, 
building 4, case B, of. 223
+380935739672
office@imeks.net.ua
www.imeks.net.ua

LLC «IMEKS GROUP SERVICE»-TAIHO (www.imeks.net.
ua) started its business since 2010. We got a reputation 
of reliable partner and supplier of high-quality products 
and equipment. We offer: 
1. Color sorters 
2. X-ray Detector 
3. Packing equipment 
4. Bag closing thread 
5. Filter materials for dry and wet filtration 
6. Packing materials – Bag-In-Box

ІНТЕРГУМА, ТОВ
Україна, 03069, м.Київ, 
вул. Володимира Брожка, 64
+380675020032
sales.interguma@gmail.com
www.interguma.com
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ІНВЕСТЛАБ, ТОВ
04073, м. Київ, вул. Куренівська 21, 
офіс 2
+380676925575
info@investlab.com.ua
www.investlab.com.ua

Обладнання для аналізу якості продукції в молочній, 
зерновій, медовій промисловості.

INVESTLAB, LLC
KURENEVSKAYA STR 21, OFFICE 2, KIEV 
04073, Ukraine
+380676925575
info@investlab.com.ua
www.investlab.com.ua

The company Investlab has been working in the Ukrainian 
market for products to test the quality of products in the 
dairy, grain, honey industries since 2014.

ІНВЕТ УА, ТОВ
03143, вул. Метрологічна, 14-Б, м. Київ
+380445030464
invet@i.ua
www.invet.ua

INVET® UA займається продажем ветеринарних пре-
паратів в Україні. Компанія є офіційним дистриб’ю-
тором провідних світових та вітчизняних виробників 
в Україні, таких як: INVESA (Іспанія), NEOGEN (США), 
Vetoquinol (Польща), Interchemie (Голландія), Ceva 
Santé Animale (Франція), ARTERIUM (Україна), а також 
ексклюзивним дистриб’ютором компаній CALIER (Іс-
панія), LODI GROUP (Франція) та EUROWET (Польща). 
Каталог компанії складається з понад 1500 позицій, 
який постійно оновлюється згідно попиту на рин-
ку. Метою нашої роботи є надання клієнтам якісних 
сервісних послуг. Прямі контракти з виробниками, 

На сьогодні ми пропонуємо біля 20 найменувань най-
більш популярних гербіцидів, інсектицидів, фунгіци-
дів і інших препаратів, які вже зареєстровані в Україні 
нашою компанією. Ми одна з небагатьох компаній в 
Україні, яка за цінами виробника може запропонува-
ти стабільну якість препаратів. Ми пропонуємо прямі 
поставки ЗЗР від китайського виробника до кожного 
сільгосптоваровиробника України без посередників.

IPROCHEM-SOYUZ, LTD
Ukraine, 52005, Dnipropetrovsk region. 
Dniprovskyj rn., Smt. Slobozhanskaya 
st. Nizhnedneprovskaya, 1
+380505967005
yevgen.rudakov@agrosoyuz.com

Wholesale trade of pesticides and agrochemicals.

І-ТЕК УКРАЇНА, ПП
Україна, 65045, м. Одеса, 
вул. Успенська, 113, оф. 1
+380487830021
vvmikhailov@outlook.com

Створене в 1992 році підприємство спеціалізується 
на розробці, виробництві та реалізації обладнання 
для свинокомплексів. Підприємство реалізовує ви-
сокотехнологічне обладнання що відповідає високим 
вимогам та яке створює комфортні умови для утри-
мання тварин.

I-TEK, PC
Ukraine
+380487830021
vvmikhailov@outlook.com

Animal
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INSAIT+, LLC
Ukraine, 14007, Chernihiv,  
str. Kil’tseva 7
+380936566816
info@specnaz.com.ua
www.specnaz.ua/

The company «INSAIT+» is a Ukrainian manufacturer and 
supplier of overalls, work footwear and personal protective 
equipment. The main goal we set for ourselves is «To save 
lives and health of people, making the work safe».

ІНСТАЛПЛАСТ, ТОВ
81500 УКРАЇНА, Львівська обл., 
м. Городок, вул. Біласа, 35
+380323132220
iplast@iplast.com.ua
www.iplast.com.ua

Виробник пластикових труб для водопостачання, во-
довідведення та газопостачання.

INSTALPLAST, LLC
Ukraine 81500 Gorodok Lviv region, 
Bilasa str. 35
+380323132220
iplast@iplast.com.ua
www.iplast.com.ua

Producer of plastic pipes for a water-supply, overflow-
pipe and gas-supplying

ІНТЕРШЛАНГ, ТОВ
Україна, 04080, м.Київ, вул 
Новоконстянтинівська, буд. 4А
+380672209510
info@interhose.com.ua
www.interhose.com.ua

які підтверджуються сертифікатами офіційного дис-
триб’ютора, дають змогу нашим клієнтам впевнитися 
в якості, оригінальності та найкращій ціні продукту.

INVET UA, LLC
03143, Metrologichna str. 14-B, Kyiv
+380445030464
invet@i.ua
www.invet.ua

INVET® UA specializes in wholesale trade of veterinary 
products in Ukraine. The company is an official distributor 
of leading international and domestic manufacturers 
in Ukraine, such as: INVESA (Spain), NEOGEN (USA), 
Vetoquinol (Poland), Interchemie (Netherlands), Ceva 
Santé Animale (France), ARTERIUM (Ukraine) and the 
exclusive distributor of CALIER (Spain), LODI GROUP 
(France) and EUROWET (Poland). The portfolio consists 
of more than 1500 items which are always updating in 
accordance with the market demand. 
The purpose of our work is to provide our customers with 
quality service. Direct contracts with producers, which 
are confirmed with certificate of official distribution, give 
the opportunity for our customers to be sure in quality, 
originality and the best price for products.

ІНСАЙТ+, ТОВ
Україна, 14007, м. Чернігів, 
вул. Кільцева буд. 7
+380936566816
info@specnaz.com.ua
www.specnaz.ua/

Компанія «ІНСАЙТ+» – український виробник і поста-
чальник спецодягу, робочого взуття та засобів інди-
відуального захисту. Головну мету, яку ми поставили 
перед собою, це – «Зберегти життя і здоров’я людей, 
роблячи працю безпечною».
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• використання датчиків висіву які не потребують 
розрізання насіннєпроводу і які не впливають на 
рух насіння; 

• відображення якості посіву кольоровими індика-
торами і чисельними значеннями.

INTRIS TRADE, LLC
Ukraine, vul. Yaroslava Mudroho, 48a, 
of. 215, m Kramators’k, 84301
+380626414284
intris@gmail.com
www.intris.com.ua

System control seeding.

ІСКОФІТА, ТОВ
Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Козацька, 120/4
+380444920708
info@virkon.com.ua
www.virkon.com.ua

«Іскофіта» – постачальник миючих та дезінфікуючих 
засобів широкого спектру дії. 
В портфелі компанії представлені дезінфектанти Ві-
рукват 300 (на основі глютаральдегіду) та Віркон С – 
дезінфектант-лідер з біозахисту, багатофункціональні 
миючі засоби Біофоам та Біосолв Є, засоби для миття 
СІР, а також продукти для дезінфекції дійок у ВРХ. 
Крім того компанія «Іскофіта» здійснює дистрибуцію 
рибного борошна з Мавританії та Марокко.

ISKOFITA, LLC
Kozatska Str., 120/4, Kyiv, 03022, 
Ukraine
+380444920708
info@virkon.com.ua
www.virkon.com.ua

Український виробник шлангів (шланги для поливу, 
гофра, універсальний шланг). Виробничі потужності 
знаходяться в м. Бровари, за адресою: вул. Металур-
гів, 50. Потужність виробництва 10 тонн/доба. Від не 
дорогого до преміум сегменту. Гарантія на продукцію 
5 років.

INTERHOSE, LLC
Ukraine, 04080, Kyiv, street 
Novokonistyninivska, d. 4A
+380672209510
info@interhose.com.ua
www.interhose.com.ua

Ukrainian manufacturer of hoses (hoses for irrigation, 
corrugation, universal hose). Production facilities are located 
in the city of Brovary, at the address, 50 Metallurg str. The 
production capacity is 10 tons / day. From the not expensive 
to premium segment. Warranty on products is 5 years.

ІНТРІС ТРЕЙД, ТОВ
Україна, 84301, м. Краматорськ, 
вул. Ярослава Мудрого 48-А, оф. 215
+380626414284
intris@gmail.com
www.intris.com.ua/

Розробка, виготовлення та установка систем контро-
лю висіву насіння, добрив (сухих та рідких).
Принципова відмінність наших систем від інших: 
• використання системи GPS/ГЛОНАС, що дозволяє 

точно визначати пройдений сівалкою шлях, та 
швидкість висіву, відображати карту якості посіву 
на картах Googlе із розташування насіння (сівалки); 

• визначення якості роботи сівалки по інтегрованому 
показнику – якості посіву – показнику, що показує 
вплив якості посіву на майбутній врожай (визнача-
ється реальною нормою висіву, кількістю двійників, 
пропусків, рівномірністю розподілу насіння по полю); 
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ISM PROMIN, LLC
+380979958714
8714@ukr.net
ism-promin.com

КАЗАКОВА НАТАЛІЯ 
БОРИСІВНА, ФОП
Україна, 03143, м.Київ, 
вул. Метрологічна, 10, кв.20
+380445268498
igeba@ukr.net
www.igeba.in.ua

Ексклюзивний представник в Україні німецького ви-
робника аерозольного обладнання для дезінфекції та 
дезінсекції фірми «IGEBA» 
• Професійне миюче обладнання(мобільне і стаціо-

нарне), апарати високого тиску, пилососи для сухо-
го та вологого прибирання 

• Спреєри для дезінфекції площ фірми TARAL 
• Ремонт, гарантійне, післягарантійне технічне обслу-

говування миючого та аерозольного обладнання

KAZAKOVA N.B., PE
Ukraine, 03143, Мetrologichna str. 10, 
ap.20
+380445268498
igeba@ukr.net
www.igeba.in.ua
• The representative in Ukraine German manufacturer of 

the aerosol equipment for disinfection of firm «IGEBA» 
• The professional washing equipment (mobile and 

stationary), sinks of a high pressure, vacuum cleaners 
for dry and damp cleaning 

• A spray for disinfection of the areas of firm TARAL 
• Repair, maintenance service of the washing and 

aerosol equipment.

ІСМ ПРОМІНЬ, ТОВ
09100, Україна, Київська область, 
м. Біла Церква,  
вул. Леваневського, 87, оф.320
+380979958714
8714@ukr.net
www.ism-promin.com

Виробництво дискових агрегатів ДАН і ДАР, культива-
торів КПН та КПН-Р, Глибокорозрихлювачів ГРУ та ГРУ 
ЕКО

IAE PROMIN, ТОВ
09100, Ukraine, Kyivska region, m. Bila 
Tserkva, vul. Levanevskogo, 87, of.320
+380979958714
8714@ukr.net
www.ism-promin.com

Production of DAN and DAR disk harrows, KPN and KPN-R 
cultivators, Deep-rippers GRU and GRU ECO

ІСМ ПРОМІНЬ, ТОВ
Україна, Київська область, м. Біла 
Церква, Леваневського, 87,
+380979958714
8714@ukr.net
ism-promin.com

Підприємство ІСМ «Промінь» було засновано в 2011 
р. в місті Біла Церква. Мета була гранично зрозуміла 
і чітко сформована з першого робочого дня: ство-
рення інноваційної техніки для обробітку грунту, яка 
буде відповідати європейським стандартам якості і 
задовольняти найбільш вимогливого українського 
фермера.
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means saving fuel, reducing the labor-intensive seeding 
process and quick payback of machinery

КАФ ЛТД, ООО
08132, Украина, Киевская область, 
с. Святопетровское, ул. Киевская, 27в
+380503101668
sales.kaf@gmail.com
www.verner.com.ua

Изготовление отопительного оборудования на био-
массе по лицензии фирмы VERNER a.s.:
• автоматические котлы на агропеллетах, зерне, 

щепе; 
• пиролизные котлы на дровах, 
• тепловоздушные печи для теплиц на дровах и бри-

кетах.

KAF LTD, LLC
08132 Sviatopetrivske, 27v 
Kievskaya obl., Ukraine
+380503101668
sales.kaf@gmail.com
www.verner.com.ua

Изготовление отопительного оборудования на био-
массе по лицензии фирмы VERNER a.s.: 
• автоматические котлы на агропеллетах, зерне, щепе; 
• пиролизные котлы на дровах, 
• тепловоздушные печи для теплиц на дровах и брикетах.

КЗТК ТАВРИЯ ТУРБО, ЧП
72364, Запорізька обл. 
Мелітопольський р-н, 
с. Костянтинівка, вул. Садова, буд. 87
+380982853165
vladimirttplus@gmail.com
www.tturbo.com.ua

КАПІТАЛПРОМРЕСУРС, ПП
Україна,69065, м Запоріжжя,  
вул.Електрозаводська,3
+380954005613
Ork11@i.ua
siva-agro.com

У 2014 р ТОВ «Капіталпромресурс» спільно з ЗСТО ПАТ 
Електротехнологія освоїла виробництво сівалки зер-
нової механічної «Сива» СЗМ 3.6 Nо-Till technology.
Механічно стерньова сівалка «Сіва» СЗМ 3,6 при-
значена для посівів всіх видів зернових культур за 
технологією Nо-Till з одночасним внесенням сухих 
мінеральних добрив і коткуванням.Невисока ціна і 
агрегатування з тракторами класу 1,4 (від 80 к.с.), є 
явною перевагою використання «Сіва» СЗМ 3,6 як у 
великих агрохолдингах так і в невеликих господар-
ствах. Посів сівалкою «Сіва» СЗМ 3,6 не потребує пе-
редпосівної обробки, а це означає економію палива, 
зменшення трудомісткості процесу посіву і швидку 
окупність техніки.

CAPITALPROMRESURS, LTD
Ukraine 69065, m. Zaporozhye, street 
Elektrozavodskaya, 3
+380954005613
Ork11@i.ua
siva-agro.com

In 2014, the Company «Capitalpromresurs» together 
with the Plant of Special Technology Equipment PJSC 
«Electrotechnology» has mastered the production of a grain 
mechanic «Siva» SZM 3.6 Nо-Till technology. Mechanically 
Stern Seeder «Siva» SZM 3.6 is intended for crops of all 
kinds of grain crops using the technology of No-Till, while 
simultaneously applying dry mineral fertilizers and potting.
The low price and aggregation with tractors of class 1.4 (from 
80 hp), is an obvious advantage of using «Siva» SZM 3.6 as in 
large agroholdings and in small farms.Sowing the seed drill 
«Siva» SZM 3.6 does not require pre-seed treatment, which 
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agriculture are, Kärcher’s innovative products can meet all 
the requirements. Therefore, we offer you a solution for 
optimal cleaning of machinery and equipment, buildings 
and rooms, as well as excellent care for them. Progressive 
Kärcher technologies ensure smooth, safe and efficient 
execution of all production processes, and therefore, the 
stable and profitable work of your enterprise.

КИЇВГУМА, ТОВ
07400 Київська область, м. Бровари, 
вулиця О.Онікієнка (Кутузова), 
будинок 127.
+380443645600
info@kievguma.ua
www.kievguma.ua

ТОВ «Київгума» є підприємством державного маcштабу 
та займає лідируючу позицію на ринку гумових виро-
бів України. Історія підприємства бере свій початок з 
1930 року. На сьогоднішній день, «Київгума» виробляє 
більш ніж 3,5 тис. найменувань продукції з гуми, латек-
су, ПВХ, ТЕП і силікону, яка широко використовується в 
усіх галузях народного господарства. Ми є підприєм-
ством повного циклу, що дозволяє надавати всі послу-
ги по виготовленню виробів, починаючи від розробки 
суміші та проектування оснастки до їх виготовлення. 
ТОВ «Київгума» має сертифікати відповідності ДСТУ ISO 
9001, ДСТУ ISO 13485 і міжнародні – ТUV SUD ISO 9001 та 
TÜV Austria EN ISO 13485. Продукція «Київгума» поста-
чається в усі регіони України та в 28 країн світу.

KIEVGUMA, LLC
07400 Ukraine, Brovary,  
127 Оlega Onikienka (Kutuzova) Str
+380443645600
info@kievguma.ua
www.kievguma.ua

Проектирование и производство автотракторных 
турбокомпрессоров для двигателей отечественного и 
импортного производства.

КЕРХЕР, ТОВ
08130 Київськая обл., Києво-
Святошинський р-н, с. 
Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Петропавлівська, 4,
+380445947500
info@karcher.ua
www.kaercher.com/ua-uk

Чистота – необхідна умова успіху. Високі ефективність 
і рентабельність, бездоганні чистота і гігієна, функці-
ональність і найвища якість . Наскільки б різноманіт-
ними не були запити до прибиральної техніки в різних 
галузях сільського господарства, інноваційна продук-
ція Kärcher здатна задовольнити всім вимогам. Тому 
ми пропонуємо Вам рішення для оптимального очи-
щення машин і устаткування, будівель і приміщень, 
а також чудового догляду за ними. Прогресивні тех-
нології Kärcher забезпечують безперебійне, безпечне 
та ефективне виконання всіх виробничих процесів, а 
значить, стабільну і прибуткову роботу Вашого під-
приємства.

KÄRCHER, LTD
08130 Ukraine, Kyiv region, 
Petropavlivska Borschagivka, 
Petropavlivska Str., 4
+380445947500
info@karcher.ua
www.kaercher.com/ua-uk/

Purity is a necessary condition for success. High efficiency 
and profitability, impeccable cleanliness and hygiene, 
functionality and highest quality. No matter how various 
the requests for cleaning equipment in various fields of 
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КІВОНЬ УКРАЇНА, ТОВ
Україна,02081, Київ, 
вул. Здолбунівська, 7Д
+380443932907
office@quivogne.ua
www.quivogne.ua

ТОВ «Ківонь Україна» – офіційний представник фран-
цузької компанії «QUIVOGNE» в Україні. 
Компанія Quivogne спеціалізується на виробництві 
широкої лінійки сільськогосподарських машин для 
обробітку грунту та посівної техніки і запасних частин. 
Своїми розробками та впровадженням інноваційних тех-
нологій в сільськогосподарські агрегати Компанія Quivogne 
полегшує роботу агро сектору, підвищує врожайність та 
зменшує витрати сільськогосподарського виробництва.

QUIVOGNE UKRAINE, LLC
Ukraine, 02081, Kiev,  
Zdolbunivska str. 7d
+380443932907
office@quivogne.ua
www.quivogne.ua

ТОВ «Ківонь Україна» – офіційний представник фран-
цузької компанії «QUIVOGNE» в Україні. 
Компанія Quivogne спеціалізується на виробництві 
широкої лінійки сільськогосподарських машин для 
обробітку грунту та посівної техніки і запасних частин. 
Своїми розробками та впровадженням інноваційних тех-
нологій в сільськогосподарські агрегати Компанія Quivogne 
полегшує роботу агро сектору, підвищує врожайність та 
зменшує витрати сільськогосподарського виробництва.

КЛЕНАГРОТЕХ, ООО
Україна, 02100 м.Київ бульвар 
Верховної Ради б.1а кв.64
+380969163827
klen.ukraine@gmail.com

«Kievguma» LLC has become the national scale enterprise 
and occupies a leading position on the market of rubber 
products in Ukraine. History of the company dates back 
to 1930. Nowadays, «Kievguma» produces more than 
3 thousand types of products of rubber, latex, PVC, TPE 
and silicone, which are widely used in all industries. We 
are complete production cycle manufacturer that allows 
performing all fabrication good services starting from 
a mixture development and equipment designing to 
goods manufacturing. «Kievguma» LLC has conformity 
certificates of DSTU ISO 9001, DSTU ISO 13485 and 
international ones: ТUV SUD ISO 9001 and TÜV Austria EN 
ISO 13485. The products of «Kievguma» are supplied to all 
regions of Ukraine and in 28 countries of the world.

КИЇВОБЛАГРО- 
ОБЛАДНАННЯ, ПРАТ
08132 Київська обл., м. Вишневе, 
вул. Київська, буд.13А
+380506873184
agro-vishneve@ukr.net
www.oblagro.com.ua/

Молочно-доїльне обладнання, Поїлки, Дробарки, 
Миючі засоби, Термоси харчові, Гноєприбиральні 
транспортери, Насоси,Вакуумні установки, Ланцюги, 
Редуктори

KYIVOBLAGROOBLAD-
NANNYA PRJSC, PRJSC
UKRAINE, KYIV REGION,  
13-A, KYIVSKA ST.
+380506873184
agro-vishneve@ukr.net
www.oblagro.com.ua/

Milk-dairy equipment, Drinking bowls, Crushers, 
Detergents, Food thermos, Barn transporters, Pumps, 
Vacuum installations, Chains, Reducers.
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КЛЮЧКІН АНАТОЛІЙ 
ІВАНОВИЧ, ФОП
УКРАЇНА, 36004 М. ПОЛТАВА ВУЛ. 
ГОЛОВКА 14/11 КВ.161
+380988322022
KLUCHKIN@UKR.NET

Підприємство потягом 10 років є виробником лабо-
раторного обладнання для зернопереробних підпри-
ємств. Виконує роботи підготовки до атестації лабора-
торій, ремонту лабораторного обладнання.

KLUCHKIN A.I., PE
UKRAINE, 36004, st.Golovko,14/11, 
of. 161
+380988322022
KLUCHKIN@UKR.NET

Our company is already 10 years manufacturer of 
laboratory eguipment for grain processing enterprises. 
Performs work in preparation for the certification of 
laboratories, repair of laboratory eguipment.

КНЯЖА АВІЛА, ТОВ
Україна,07451, Київська 
обл.,Броварський р-н,с.
Красилівка,вул.Механізаторів,3
+380979421047
Kormoceh@ukr.net
www.kormoceh.kiev.ua

ТОВ «Княжа Авіла» працює на ринку України з 2003 
року. За цей час ми освоїли виробництво обладнан-
ня для сільського господарства та комбікормової 
промисловості. Це, насамперед, млини-змішувачі 
з пневматичною подачею для переробки зернових 
культур в якісний комбікорм для відгодівлі великої 
рогатої худоби, свиней,кролів, птиці, риби та інших 
тварин. Крім цього ми виробляємо дробарки, змішу-

Виробництво сучасної сільськогосподарської техніки 
з електроним управлінням та контролем висіву

KLENAGROTECH, LLC
Ukraine Kyiv
+380969163827
klen.ukraine@gmail.com

Production of modern agricultural machinery with 
electron control and seed control

КЛИМЧУК, ФОП
21027 Україна, м. Вінниця, 
вул. Космонавтів, 61/117
+380975281297
klymchuk02@ukr.net
www.mtw.pp.ua/

Виготовлення гумотехнічних виробів: сайлентблоки, 
муфти, подушки, ущільнення, манжети, мембра-
ни, втулки демпферні, кільця та інше. Приймаємо 
замовлення на розробку і виготовлення будь-яких 
нестандартних гумотехнічних виробів, відповідно до 
технічного завдання.

KLIMCHUK, PE
21027 Kosmonavtiv 61/117, Vinnitsya, 
Ukraine
+380975281297
klymchuk02@ukr.net
www.mtw.pp.ua/

Manufacturing of rubber products: silent blocks, clutches, 
pillows, seals, cuffs, membranes, damper bushes, rings 
and others. We accept orders for the development and 
production of any non-standard rubber products in 
accordance with the specifications.
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КОЛОСІЯ, ТОВ
Україна, Закарпатська область, 
Ужгородський район, с. Концово, 
вул. Миру, буд.№167
+380990858267
info@invitroplant.com.ua
www.invitroplant.com.ua/

ТОВ «Колосія» є фермерським господарством, на базі 
якого працює єдина лабораторія in vitro в Закарпатті.

KOLOSIIA, LLC
Ukraine
+380990858267
info@invitroplant.com.ua
www.invitroplant.com.ua/

Kolosiia.

КОМАНДОР 2000, ТОВ
03187 Київ, ул.Заболотного 14, кв. 10
+380672324705, +380672391533
info@komandor2000.ua
https://komandor2000.ua

Виробництво , продаж ємкостей від 100л до 20000 л , 
розбірні хозблоки, пластикові причали 

KOMANDOR 2000, LTD

03187 Kiev, ul.Zabolotnogo 14, sq. 10
+380672324705, +380672391533
info@komandor2000.ua
https://komandor2000.ua

Production, sale of tanks from 100l to 20000 liters, 
collapsible sheds, plastic berths

вачі, транспортери шнекові та стрічкові, норії, вагові 
дозатори, годівниці та інше.

KNYAZHA AVILA, LTD
Ukraine,07451,Kiev region, Brovarsky 
district,Krasylivka country
+380979421047
Kormoceh@ukr.net
www.kormoceh.kiev.ua

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

ВО КОВЕЛЬСІЛЬМАШ», 
ТОВ
м.Ковель, Варшавська, 1
+380509115663
kovelsilmash.zbut@gmail.com
www.kovelselmash.com/

ООО «ПО «Ковельсельмаш» – ведущий машинострои-
тельный завод, который специализируется на про-
изводстве цепей, штамповок и горячих поковок, 
сельскохозяйственной техники, комплектующих и 
запасных частей к ней.

PA KOVELSILMASH, LLC
Ukraine, 45007, Kovel, Varshavska str., 1
+380509115663
kovelsilmash.zbut@gmail.com
www.kovelselmash.com/

hot press plant, round link chains, manure remount machine
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• Own production of agricultural products 
• Repair of agricultural machinery of any complexity 
• Delivery of spare parts and accessories

КОМПАНІЯ АЛЬБІОН, 
ТОВ
49083, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Теплична, 21
+380567320606
lysenkooa@albion.org.ua
www.albion.biz.ua

Компанія «Альбіон» один з найбільших дилерів сіль-
ськогосподарської техніки в Україні. Компанія була 
створена в 2010 році і вже сьогодні посідає перше 
місце за обсягом продажів і обслуговування таких 
брендів як Great Plains, Deutz Fahr, Kverneland.

COMPANY ALBION, LLC
49083, Dnipropetrovs’ka obl.,  
M. Dnipro, vul. Teplichna, 21
+380567320606
lysenkooa@albion.org.ua
www.albion.biz.ua

The company «Albion» is one of the largest dealers of 
agricultural equipment in Ukraine. The company was 
established in 2010 and today ranks first in terms of sales and 
service brands such as Great Plains, Deutz Fahr, Kverneland.

КОМПАНІЯ БІО-ГЕЛЬ,  
НВ ПП ІНСТИТУТ ТЕКМАШ, 
ФОП
73000, Україна, м. Херсон, 
Київська, 31/22
+380964849505
info@biogel.com.ua
www.biogel.com.ua

Виробництво органічного добрива.

КОМПАНІЯ АГРО-ТЕМП, 
ТОВ
08700, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Каштанова 9 Б
+380445209696
zinchenko@agro-temp.com.ua
www.agro-temp.com.ua/

Компанія «Агро-Темп» є постачальником і сервісним 
оператором сільськогосподарської техніки. В Україні 
ми працюємо з 2009 року, активно розвиваючи влас-
ну мережу представництв по всій країні. Наша мета 
– бути якомога ближче до клієнта. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
• Продаж імпортної сільгосптехніки 
• Продаж запасних частин 
• Гарантійний сервіс та післягарантійне обслугову-

вання сільгосптехніки 
• Власне виробництво сільгоспобладнання 
• Ремонт сільгосптехніки будь-якої складності 
• Доставка запасних частин та комплектуючих

COMPANY AGRO-TEMP, LLC
Ukraine, 08700, Kiev region., Obukhiv, 
Kashtanova str., 9 b
+380445209696
zinchenko@agro-temp.com.ua
www.agro-temp.com.ua/

Agro-Temp Company is a supplier and service provider 
of agricultural machinery. In Ukraine, we have been 
operating since 2009, we are actively developing our own 
network of representative offices throughout the country. 
Our goal is to be as close as possible to the client. 

Main activities: 
• Sale of imported agricultural machinery 
• Sale of spare parts 
• Warranty service and post-warranty service of agricul-

tural machines 
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Надання послуги з внесення КАС, ЗЗР та рідких комп-
лексних добрив самохідними обприскувачами. 
Модернізація ґрунтообробних агрегатів для внесення 
рідких добрив з комп’ютером для точного землероб-
ства. 
Виробництво та продаж комп’ютерів обприскувачів 
«Водолій», агронавігаторів «Водолій», систем контро-
лю забиття форсунок; систем управління агропідпри-
ємством. 
Мікроклонування рослин в умовах «in vitro»

COMPLEX AGROSERVICE, 
LLC
Ekspresivs’ka st, 26 Zaporizhzhia, 
Ukraine Zip Code 69008
+380504200357
sale1@kas32.com
www.kas32.com/

Production and sale of self-propelled sprayers and 
spreaders «Vodoley». Providing services of application of 
the UAN 32, plant protection products and liquid complex 
fertilizers by self-propelled sprayers. 
Modernization of soil tillage units for liquid fertilizers 
application. 
Production and sale of the spraying computers «Vodoley 
1», guidance system «Vodoley 2», system for checking 
spray nozzles blockage; agribusiness management 
system «Agrosystem».

КОНСЕНСУС, ТОВ
Украина, 65031, Одесса,  
ул. Химическая 1/27
+380503164371
konsensus@ukr.net
www.konsensus.com.ua

Производство кормушек, поилок, леек, грабель, ведер.

BIO-GEL COMPANY, PE
73000, Ukraine, Kyivska Str, 31/22
+380964849505
info@biogel.com.ua
www.biogel.com.ua

Manufacturing organic fertilizer BIO-GEL.

КОМПАНІЯ ВЕГА, ТОВ
Україна, 01054 м. Київ. вул. Ярославів 
Вал, буд.33-Б
+380504888869
kovalchuk@utc-vega.com
www.utc-vega.com

Продаж запчастин до с/г техніки.

COMPANY VEGA, LLC
33-B, Yaroslavov Val., Kiev, Ukraine, 
01054
+380504888869
kovalchuk@utc-vega.com
www.utc-vega.com

Parts for agricultural machines.

КОМПЛЕКСНИЙ 
АГРОСЕРВІС, ТОВ
м.Запоріжжя вул.Експресівська, 26
+380504200357
sale1@kas32.com
www.kas32.com/

Виробництво та продаж агротехнічних комплексів 
самохідних обприскувачів та розкидачів «Водолій». 
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The group of companies «Konstanta» is an Association 
of Enterprisers, which consists of 2 feed-mills located 
on the territory of Ukraine: «KONSTANTA FEED» LLC (1 
Dokuchaieva Str., Kostiantynivka town, Donetsk region) 
and «KONSTANTA – KOMBIKORM» LLC (3 Polyova Str., 
Pisky vill., Zhytomyr region). 

The group of companies «Konstanta» specializes in 
manufacture of animal feed and AVMA (albuminous 
vitamin-mineral additives) according to the most 
complex recipes, both standard and individual, as well as 
pre-starters of European quality. 

The capacity of the line is 15-18 t/h on a 3.5 mm matrix 
with standard feed. At our plants we have the opportunity 
to produce 35 thousand tons of feed per month. Among 
them, 20 thousand tons per month are produced at 
«KONSTANTA – KOMBIKORM» LLC.

КОНСТРАКШЕН 
ЕКВІПМЕНТ ДГ, ТОВ
м. Київ, вул. Жмеринська, 26
+380504732621
info@construction-group.com.ua
www.construction-group.com.ua

Торгівля сільськогосподарською та будівельною тех-
нікою.

CONSTRUCTION 
EQUIPMENT DG, LLC
Kyiv, st. Zhmerinskaya, 26
+380504732621
info@construction-group.com.ua
www.construction-group.com.ua

Sales of agricultural and construction machinery.

KONSENSUS, LTD
Ukrains Odessa 65031 Himicheskaya str. 
1/27
+380503164371
konsensus@ukr.net
www.konsensus.com.ua

Production of feeders, drinkers, watering can, rakes, 
buckets

КОНСТАНТА-КОМБІКОРМ, 
ТОВ
УКРАЇНА, 01001 КИЇВ, КОСТЬОЛЬНА, 
4/4
+380503284160
polyakova2012@mail.ru
konstanta-ua.com

До складу групи компаній «Константа» входять 2 
комбікормових заводи, розташовані на території 
України: ТОВ «Константа-Фід»» (Донецька область, 
м. Костянтинівка, сел. Бересток, вул.  Докучаєва, 1) і 
ТОВ «КЗ «Константа»» (Житомирська область, с. Піски, 
вул. Польова, 3). 

Наше підприємство спеціалізується на виготовленні 
комбікормів і БМВД за найскладнішими рецептами, 
типовими та індивідуальними, а також предстарте-
ра європейської якості. На наших заводах ми маємо 
можливість виробляти 35 тисяч тон комбікорму на 
місяць. Із них 20 тисяч тон виготовляється ТОВ «КЗ 
«Константа»». Вся продукція сертифікована.

KONSTANTA-KOMBIKORM, 
LLC
UKRAINE, 01001, KOSTELNA STREET,4/4
+380503284160
polyakova2012@mail.ru
konstanta-ua.com
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Комплексний постачальник моторних олив та 
мастильних матеріалів в Україні. 
Корпорація IOI – офіційний дистриб’ютор мастильних 
матеріалів ZIC (виробництва SR Lubricants, Південна 
Корея) на протязі 20 років в Україні. 
Корпорація IOI має мережу власних регіональних 
торгових представництв по всій Україні і є національ-
ним та системним оператором на ринку мастильних 
матеріалів. 
Пропонуємо співпрацю по мастильних матеріалах 
ZIC для сільськогосподарських підприємств з ком-
фортними умовами та комплексним постачанням 
мастильних матеріалів ZIC.

CORPORATION IOI (ZIC), 
LTD
Vatutina, 69-B, VishgorodKiyv region, 
07300 UKRAINE
+380444923086
ostapenko.RP@ioi.com.ua
www.zic.com.ua

General decisions on the oils and lubricants market 
Ukraine 
Corporation IOI – оfficial distributor of lubricants ZIC 
(South Korea) for 20 years. 
IOI has a network of regional sales offices throughout 
Ukraine – the national and system operator on market 
lubricants.

КОРПОРАЦИЯ ПРОМСТАН, 
ООО
54028, м. Миколаїв, 
вул. Новозаводська, 13-б
+380997501717
zavod@promstan.com.ua
promstan.com.ua

КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ, 
ТОВ
м. Київ, вул. Петропавлівська, 54а
+38 044 468 11 10
kiev@cml.ua
www.cml.ua 

Компанія CML була заснована у 2003 році. Компанія є 
лідером серед постачальників спецтехніки в Україні.
Компанія CML є офіційним дилером англійського 
бренду JCB, і пропонує як сільськогосподарську, так і 
будівельну техніку. 
Компанія має ряд представництв та сервісних центрів 
у найбільших містах країни – Києві, Львові, Дніпрі, 
Харкові, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Тернополі, Хмель-
ницькому, Житомирі, Луцьку та Сумах.                 

CONSTRUCTION 
MACHINERY, LTD
04086, Ukraine, Kyiv
+38 044 468 11 10
kiev@cml.ua
www.cml.ua 

The CML Company was founded in 2003. Nowadays the 
Company is the leader among the machinery suppliers in 
Ukraine. 
The CML Company is official dealer of JCB, and offers 
agricultural and construction machinery. 
The Company has several regional offices and service 
centers in the largest cities in Ukraine – Kyiv, Lviv, Dnipro, 
Kharkiv, Odesa, Zaporizhia Poltava,Ternopil, Khmelnitskiy, 
Zhytomyr, Lutsk and Sumy. 

КОРПОРАЦІЯ IOI, ТОВ
вул. Ватутіна, 69-Б, м. Вишгород, 
Київська обл., 07300
+380444923086
ostapenko.RP@ioi.com.ua
www.zic.com.ua
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КОРСАЛ, ТОВ
м.Тернопіль, вул.Текстильна, 34
+380673503929
sales1@korsal.com.ua
www.korsal.com.ua

ТОВ «КОРСАЛ» – імпортер в Україну зварювального 
дроту електродів та розхідного обладнання заво-
дів-виробників Індії, Китаю.Туреччини. А також вил-
кових навантажувачів і фронтальних навантажувачів 
торговоі марки TEREN. 

ТОВ «КОРСАЛ» пропонує широкий асортимент продук-
ції за оптовими розцінками: 

Зварювальний дріт: 
• Обміднений; 
• Флюсовий; 
• З нержавіючої сталі; 
• Алюмінію; 

Прутки для зварювання; 
Електроди; 
Фронтальні навантажувачі TEREN; 
Вилкові навантажувачі TEREN;
Вилкові навантажувачі виробництва Японії (бувших в 
використанні);
Деталі для навантажувачів складських, фронтальних.

KORSAL, LTD
46000 Ukraina, Tekstilna st.34 Ternopil
+380673503929
sales1@korsal.com.ua
www.korsal.com.ua

Korsal» Ltd. is an importer to Ukraine of welding wires 
of electrodes and removable equipment of factories-
manufacturers of India, China. Turkey. As well as forklift 
trucks and front loaders trade brand TEREN. 

Korsal LLC offers a wide range of products at wholesale 
prices: 

Корпорация Промстан – это проектирование, изго-
товление и монтаж Быстромонтируемых зданий, 
фасадных и кровельных конструкций (сэндвич-пане-
лей, профнастила, металлочерепицы). Строим соору-
жения сельскохозяйственного назначения – склады, 
ангары, зерно и овощехранилища, животноводче-
ские фермы, холодильные камеры и т.д. Одним из 
направлений деятельности является изготовление 
лотков для выращивания растений в теплицах раз-
личной конфигурации по желанию клиента. Специа-
листами компании разработан мобильный прокат-
ный стан, который позволяет производить гнутые 
профили непосредственно на месте расположения 
объекта, без швов и стыков, неограниченной длины 
из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

PROMSTAN CORPORATION, 
LTD
street Novozavodskaya, 13 b, Mykolayiv, 
Ukraine
+380997501717
zavod@promstan.com.ua
promstan.com.ua

Promstan Corporation is the design, manufacture 
and installation of bvz, facade and roof constructions 
(sandwich panels, corrugated board, metal tiles). We are 
building agricultural structures – warehouses, hangars, 
animal farms, and others like that. One of the areas of 
activity is the production of trays for growing plants in 
greenhouses of various configurations at the request of 
the client. The company’s specialists have developed a 
mobile rolling mill that allows the production of bent 
profiles directly at the site of the object, without joints 
and joints, of unlimited length from galvanized steel (or 
with a polymeric coating).
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KRAMAR, PRIVATE 
ENTERPRISE
Ukraine, Dnipropetrovsk region, 
Krivorozhsky district, Novoplytsia 
village, Dnipropetrovsk street, 3
+380672333272
zakaz@Kramar.ua
www.kramar.ua/ua

Private Enterprise «Kramar» is a producer of high-quality 
balanced feed and AVMA for poultry and animals. 
We are present on the market for 18 years and during 
this time we have won impeccable reputation and high 
confidence of all our consumers. 
To do this, we have everything: high-quality raw 
materials; integrated application of the most advanced 
technologies; the newest quality control system; 
Innovative Certified Laboratory; accurate calculation of 
feeding rations, preparation of individual feed programs; 
animal feed and animal consultation. 
The formulations of our feed are completely natural and 
are designed taking into account all needs of different 
age groups of farm animals and poultry and designed to 
maximize the potential of productivity.

КРАСНЯНСЬКЕ СП 
АГРОМАШ, ТОВ 
Україна, 23342, вул. Д. Нечая, 2, 
с.Красне, Тиврівський р-н.,  
Вінницька обл.
+380674307939
agromash.krasne@ukr.net
www.krasnagromash.vn.ua

Виробництво ґрунтообробної техніки.

Welding wire: 
• Flooded; 
• Flux; 
• Stainless steel; 
• Aluminum; 

Welding rods; 
Electrodes; 
TEREN Wheel Loaders 
TEREN forklifts 
Japanese forklift (used in the future) 
Details for forklift .

КРАМАР, ПП
Дніпропетровська обл., 
Криворізький р-н, с. Новопілля, 
вул. Дніпропетровська,3
+380672333272
zakaz@Kramar.ua
www.kramar.ua/ua

ПП Крамар – виробник високоякісних збалансованих 
кормів та БМВД для птахів і тварин. 
Ми 18 років на ринку і за цей час завоювали бездоган-
ну репутацію та високу довіру споживачів. 
Для цього у нас є все необхідне: високоякісна сировина; 
комплексне застосування найсучасніших технологій; 
новітня система контролю якості; інноваційна атесто-
вана лабораторія; точний розрахунок раціонів годівлі, 
складання індивідуальних кормових програм; кон-
сультації з питань годівлі та утримання тварин. 
Рецептури наших кормів повністю натуральні та роз-
роблені з урахуванням усіх потреб різних вікових груп 
сільськогосподарських тварин і птиці та розраховані для 
максимальної реалізації потенціалу продуктивності.
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Українське виробництво кормових ферментів, під-
кислювачів, пробіотиків, засобів дезінфекції та ТМЗ. 
Маємо акредитовану науково-вимірювальну лабора-
торію та систему ISO 9001:2009 i ISO 22000:2005/HACCP.

KRONOS AGRO, PE
07834 Ukraine, Kyiv region, 
Borodyanka district, village Ozera, 
Shevchenko Str., 18-B
+380445996071
office@biocontact.com.ua
www.kronos-agro.com.ua

Ukrainian manufacturer of products for animal nutrition: 
feed enzymes, acidifying agents, probiotics, disinfection 
and detergents etc. We have an accredited research 
laboratory and system ISO 9001: 2009 and ISO 22000: 
2005 / HACCP

ЛАВАНДА, ПП
с.Сопошин вул..Бічна Гагаріна 15 
Жовківський р-он Львівська обл.
+380673388500
lavanda-wood@ukr.net
www.lavanda-wood.com

Будівництво дерев’яних будинків

LAVANDA, PE

Ukraine. Lviv region. Zhovkva district. Village Soposhyn, 
St. Bichna Gagarina, 15. 80356
+380673388500
lavanda-wood@ukr.net
www.lavanda-wood.com

Construction of wooden houses.

KRASNIANSKE SPECIALIZED 
ENTERPRISE AGROMASH, 
LLC 
Ukraine, 23342, Vinnitsa region., 
Tyvrovsky district, Krasnoe, st. Danila 
Nechaya, 2
+380674307939
agromash.krasne@ukr.net
www.krasnagromash.vn.ua

Production of soil cultivation machinery.

КРЕДОБАНК, АТ
79026, Україна, м. Львів, 
вул. Сахарова, 78а
+380322972747
leasing@kredobank.com.ua
www.kredobank.com.ua

Банківська фінансова установа. Організаційну струк-
туру АТ «КРЕДОБАНК» формують Головний Банк і 93 
відділення. Надає послуги кредитування та лізингу.

BANKING FINANCIAL 
INSTITUTION, JSC
79026, Ukraine, Lviv, 
Sakharov street, 78a
+380322972747
leasing@kredobank.com.ua
www.kredobank.com.ua

Banking Financial Institution

КРОНОС АГРО, ПП
07834, Київська обл, Бородянский р-н, 
с. Озера, вул. Шевченка, 18-Б
+380445996071
office@biocontact.com.ua
www.kronos-agro.com.ua
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ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
Україна, 08335, Київська обл., 
Бориспільський р-н., с.Іванків, 
вул. Харківська, 1в.
+380676565406
secretar@agrosvit.com
www.ltec.com.ua/

Компанія «Ландтехнік» – імпортер сільськогосподар-
ської та спецтехніки в Україну. 
Сільськогосподарська техніка, яку ми пропонуємо, 
представлена всесвітньо відомими брендами, ліде-
рами в своїх галузях: Schulte, CoupEco, Suokone, Kello-
bilt, Husqvarna, Quivogne, Househam, PC-Staal, Cicoria, 
Agrokraft, Ziegler, Watermaster, KingTony. 
Ми допоможемо оптимізувати Ваші витрати, пропо-
нуючи якісну техніку з досвідом: б \ в комбайни, трак-
тори, телескопічні навантажувачі, оборотні плуги, 
прес-підбирачі, посівні агрегати. 
Наша компанія пропонує широкий асортимент запас-
них частин до імпортної сільськогосподарської техні-
ки та послуги професійної сервісної служби.

LANDTECHNIK, LLC
Ukraine, 08335, Kiev, region, Borispol 
district, Ivankov, Kharkovskay str. 1-V
+380676565406
secretar@agrosvit.com
www.ltec.com.ua/

Company «Landtechnik» is an importer of agricultural 
and special equipment in Ukraine. 
The agricultural machinery we offer is represented by 
the world-famous brands, leaders in their fields: Schulte, 
CoupEco, Suokone, Kello-bilt, Husqvarna, Quivogne, 
Househam, PC-Staal, Cicoria, Agrokraft, Ziegler, 
Watermaster, KingTony. 
We will help you optimize your expenses by offering quality 
equipment with experience: combine harvesters, tractors, 
telescopic loaders, reversible plows, press-pickers, sowing units. 

ЛАВРІН ОЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ТОВ
Україна, 49100, м. Дніпро, 
вул. Бульвар Слави 18/110
+380637966076
lavrin.biz@gmail.com
www.lavrin.com.ua

Підприємство Лаврін – український виробник обладнан-
ня для виробництва рослинних олій та переробки зерно-
вих. Протягом 20 років випускає обладнання для пере-
робки сільськогосподарської продукції для фермерських 
господарств, а саме: маслопреси шнекові, лінії фільтрації 
рослинних олій, екструдери зернові, екструдери соєві, 
гранулятори (кормів і пеллет), шнекові та стрічкові тран-
спортери, сепаратори, шелушілкі, калібратор насіння 
(очищення насіння), кормозмішувачі і т.д.

LAVRIN, LTD
Ukraine, Dnipro, st. Bulvar Slavi 18\110
+380637966076
lavrin.biz@gmail.com
www.lavrin.com.ua

Enterprise Lavrin is a Ukrainian manufacturer of 
equipment for the production of vegetable oils and 
grain processing. For 20 years, it produces equipment 
for the processing of agricultural products for farms, 
namely: oil presses for screw conveyors, lines for filtration 
of vegetable oils, grain extruders, soya extruders, 
granulators (forages and pellets), screw conveyors and 
belt conveyors, separators, shoulushilki, seed calibrator 
(cleaning seeds), feed mixers, etc.
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LBU-TECH, LLC
Chigorin str., 12, room 14, 01042, Kiyv, 
Ukraine
+380445372992
dvig@lbu.kiev.ua
www.lbu.com.ua

Systems of control the temperature of the grain. 
Complex technical solutions to improve the efficiency and 
reliability of equipment. 
Energy audit of the existing facilities. 
Supply of electric motors, frequency converters, 
automation. 
Maintenance and repair of electrical equipment, 
commissioning, consulting services. 

Our partners: ABB, ITG (Infotech-Group), OMEC MOTORS, 
KEB, VEMP, and others.

ЛЕКХІМ (АТ «ЛЕКХІМ»), 
ПАТ
01033, м.Київ, вул.Шота Руставелі,23
+380442466312
angela@lekhim.ua
www.lekhim.ua

Група компаній «Лекхім» – це сучасна високотехноло-
гічна фармацевтична компанія, яка займає лідируючі 
позиції серед вітчизняних підприємств по розробці, ви-
робництву, реалізації якісних та доступних лікарських і 
ветеринарних препаратів. Продукція нашої компанії 
пройшла всі необхідні дослідження, підлягає суворому 
контролю якості на виробництві, є високоефективною, 
якісною та безпечною. Високоякісна сировина закупо-
вується у провідних світових виробників. Всі препарати 
виготовляються відповідно до міжнародних стандартів 
GMP. Компанія «Лекхім» пропонує наступні групи вете-
ринарних препаратів: антибактеріальні, антисептичні, 
вітамінні, протипаразитарні.

Our company offers a wide range of spare parts for 
imported agricultural machinery and services of 
professional service.

ЛАФАТ УКРАЇНА, ТОВ
03191, м. Київ, ВУЛИЦЯ 
ЛЯТОШИНСЬКОГО, б. 14
+380506339359
lafat.ukraine@gmail.com
www.lafat-ukraine.com.ua/
Монтаж водопровідних систем опалення.
Оптова торгівля опалювальною технікою.

LAFAT UKRAINE, LLC
03191, Kyiv, LYATOSHINSKIY AVENUE, 
b. 14
+380506339359
lafat.ukraine@gmail.com
www.lafat-ukraine.com.ua/
Installation of plumbing heating systems. 
Wholesale trade in heating equipment.

ЛБЮ-ТЕХ, ТОВ
Україна, 01042, м Київ,  
вул. Чигоріна, 12, к. 14
+380445372992
dvig@lbu.kiev.ua
www.lbu.com.ua
Системи контролю температури зерна. 
Комплексні технічні рішення для підвищення енерго-
ефективності та надійності роботи обладнання. 
Енергоаудит існуючих виробничих потужностей. 
Поставка електродвигунів, перетворювачів частоти, 
засобів автоматизації. 
Сервісне обслуговування і ремонт електрообладнання, 
пусконалагоджувальні роботи, консультаційні послуги. 
Наші партнери: ABB, ITG (Infotech-Group), OMEC 
MOTORS, KEB, ВЕМЗ та інші
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LANDAGRO, LLC
Ukraine, 02121, Kiev, 
Kolektornaya street, 3A
+380991747204
office@landagro.com.ua
landagro.com.ua

LLC «LANDAGRO» – the official dealer of agricultural 
machinery FANTINI SRL. Our company specializes in the 
supply of corn and sunflower headers, original spare 
parts Fantini and other world manufacturers. On all sold 
equipment we provide warranty and service.

ЛИВАРНИЙ ЗАВОД ТДВ 
ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬ-
МАШ, ДП
55213 Україна, Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, вул. Гагаріна, 17
+380675103720
litzavod@i.ua
www.lit-zavod.in.ua

ДП «Ливарний завод» – лідер українського сільсько-
господарського машинобудування по виробництву 
котків польових. На теперішній час освоєно і серійно 
виробляється 39 моделей котків польових з шириною 
захвату від 2,8 до13,5 м. 
Котки поставляються також і на зовнішній ринок: 
Литву, Латвію, Молдову і РФ. На європейському ринку 
котки уже відомі під торговою маркою «Голта». 
Перспективні моделі: 
• КЗК-6П – найбільш популярний коток; 
• ККШ-6Г-02 – єксклюзивна форма шпори робочого 

органа; 
• КЗШ-6Г-02 – диски «Croskil»; 
• 5ККШ-10Г – коток європейського рівня; 
• «Голта-6» – з дошками вирівнювання; 
• КЗК-12.5ПТ – для спрощеного транспортування на 

далекі відстані; 
• КР-01 – потрібнювач рослинних залишків; 

LEKHIM («LEKHIM» JSC), 
PJSC
23 Shota Rustaveli str., 01033 Kiev, 
Ukraine
+380442466312
angela@lekhim.ua
www.lekhim.ua

LEKHIM Group of Companies is a modern high-tech 
pharmaceutical company that has a leading position 
among the Ukrainian companies in development, 
manufacture and sale of high-grade and moderate 
medicinal products for human and veterinary use. 

Our products have been proved by all necessary studies; 
we strictly control their quality at the manufacturing site 
and produce products of good quality, highly efficient 
and safe. We buy starting materials from leading global 
producers. All products are manufactured according to 
the international GMP standards. 
LEKHIM proposes veterinary products of antibacterial, 
antiseptic, antiparasitic groups and vitamins.

ЛЕНДАГРО, ТОВ
Україна, 02121, м. Київ, 
вул. Колекторна, 3А
+380991747204
office@landagro.com.ua
landagro.com.ua

ТОВ «ЛАНДАГРО» – офіційний дилер сільськогоспо-
дарської техніки FANTINI SRL. Наша компанія спеціа-
лізується на поставці кукурудзяних і соняшникових 
жаток, оригінальних запасних частин до техніки 
Fantini та інших світових виробників. На всю реалізо-
вану нами техніку надається гарантійне та сервісне 
обслуговування.
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ЛІРА ТОВ офіційний представник фірм «SERRA» і 
«GOMA» в Україні. Також виробляє та продає сухий 
зрощений пиломатеріал із сосни (дошка для підлоги, 
коробка дверна, брус клеєний, вагонка, плінтус, рей-
ка) та клеєний меблевий щит.

LIRA, LLC
08628, Kyiv region, Vasilkovsky district, 
Bezpyatnoye village,  
Vasilkovskaya vul. 76
+380457122025
lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

LLC LIRA official representative of firms «SERRA» and 
«GOMA» in Ukraine. Also produces and sells dry brushed 
lumber from pine (floor board, door box, glued lumber, 
lining board, skirting board, rack) and glued furniture 
shield.

ЛІСНИЧАНСЬКЕ, ФГ
Україна, 24400, Вінницька область 
м. Бершадь, вулиця Шевченка, 42
+380970009984
yaviras@ukr.net

Розведення ДРХ (вівці, кози).

ЛЛЕНТАБ УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 08131, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Софіївська 
Борщагівка, вул. Соборна 114
+380443910343
info@llentab.ua
www.llentab.ua

Шведська компанія LLENTAB є передовим постачаль-
ником швидко монтованих будівель із металокон-

• К2У-4 – коток використовується разом з плугом 
для підготовки під посів рапсу.

LYVARNYI ZAVOD SE
Gagarin str., 17, Pervomaisk, Mykolaiv 
region, Ukraine, 55213
+380675103720
litzavod@i.ua
www.lit-zavod.in.ua

ДП «Ливарний завод» – лідер українського сільсько-
господарського машинобудування з виробництва 
котків польових. На теперішній час освоєно і серійно 
виробляється 39 моделей котків польових з шириною 
захвату від 2,8 до13,5м. 
Котки поставляються також і на зовнішній ринок: 
Литву, Латвію, Молдову і РФ. На європейському ринку 
котки уже відомі під торговою маркою «Голта». 
Перспективні моделі: 
• КЗК-6П – найбільш популярний коток; 
• ККШ-6Г-02 – єксклюзивна форма шпори робочого 

органа; 
• КЗШ-6Г-02 – диски «Croskil»; 
• 5ККШ-10Г – коток європейського рівня; 
• «Голта-6» – з дошками вирівнювання; 
• КЗК-12.5ПТ – для спрощеного транспортування на 

далекі відстані; 
• КР-01 – потрібнювач рослинних залишків; 
• К2У-4 – коток використовується разом з плугом 

для підготовки під посів рапсу.

ЛІРА, ТОВ
08628, Київська обл., Васильківський 
рн с.Безп’ятне, вул.Васильківська, 76
+380457122025
lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com
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LMV-33, LLC
32300 Ukraine Kamenets-Podilsky 
Khmelnitsky reg. Matrosova str 1A
+380384931420
autolmv33ltd@ukr.net
www.lmv.com.ua

Official importer manufacturer of coupling system in 
agriculture and lorry and heavy trucks Scharmueller 
(Austria), Orlandi (Italy). Manufacturer of wiring harnesses.

ЛОГІСТІК КОМПАНІ, ПП
Україна, 49006, м. Дніпро, 
вул. Талліннська 4
+380676346830
logistikkompani@gmail.com

ЛОГІСТІК КОМПАНІ займається перевезенням ван-
тажів різного ступеня складності в міжнародному 
сполученні. Індивідуальний підхід щодо оптимізації 
доставки вантажу. Повний інформативний і докумен-
тальний супровід під час перевезення вантажу, до 
моменту вивантаження. Контакти: +380 67 634 6830, 
+380 67 620 3160

LOGISTIC COMPANY, PE
Ukraine, 49006, Dnepr, 
Tallinnskaya St., 4
+380676346830
logistikkompani@gmail.com

LOGISTIC COMPANY engages in transportation of loads 
of different degree of complication in an international 
report. Individual approach is in relation to optimization 
of delivery a load. Complete informing and documentary 
accompaniment during transportation of load, to the 
moment of unloading. Contacts: +380 67 634 6830, 
+380 67 620 3160

струкцій на ринку Європи. Сільське господарство – 
один із сегментів, де будівлі LLENTAB перевтілюються 
в ферми, комплекси, склади, ангари, сховища або хо-
лодильні термінали. Завдячуючи унікальній системі 
та власним сучасним заводам по виготовленню мета-
локонструкцій, сталеві будівлі LLENTAB відрізняються 
винятковими теплоізоляційними властивостями, 
стійкістю до корозії та короткими строками виготов-
лення та доставки.

LLENTAB, LLC
114, Soborna str., Sofiivska 
Borschagivka, Kyiv region, 08131, 
Ukraine
+380443910343
info@llentab.ua
www.llentab.ua

LLENTAB, Sweden is the leading supplier of prefabricated 
steel buildings in Europe. Agriculture is one of the 
segments where the LLENTAB buildings transform into 
farming premises, warehouses, hangars, storages or cold 
terminals. Due to its unique system and its own modern 
factories, when steel structure is being manufactured, 
LLENTAB steel buildings have the excellent thermal 
insulation efficiency, resistance for corrosion and short 
terms of production and delivery.

ЛМВ-33, ТОВ
32300 Кам’янець-Подільський вул 
Матросова 1/А
+380384931420
autolmv33ltd@ukr.net
www.lmv.com.ua

Виробництво кабельно-провідникової продукції. Реа-
лізація тягово – зчеплювальних систем і механізмів 
для с/г та вантажної техніки. Офіційний представник 
Scharmueller(Австрія) Orlandi(Італія).
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farms (with low power tractors of 80-180 hp), as well as 
for large agricultural enterprises, focused on large-scale 
tillage (with the most powerful tractors). 
Today LOZOVA MACHINERY is significantly expanding 
the range of products: the line of disc harrows has been 
expanded (a full line from 2,5 to 16 m), the DINAR rotary 
harrow, the LIRA-XL heavy tooth harrow and the DUCAT-
GOLD heavy disc harrow have been launched into serial 
production, and some other units are being tested.

ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ, ТОВ
пр. Фрунзе, 3, м. Харків, Україна
+380503034972
ovl@upec-trading.com
lozovamachinery.com

Лозівські машини – сучасна сільгосптехніка, представ-
лена широкою лінійкою енергоефективних ґрунтоо-
броблювальних та посівних агрегатів. Сільгоспагрегати 
«Лозівські машини» адаптовані як для вітчизняної, так 
і для імпортної тягової техніки, та підходять як для не-
великих фермерських господарств (з парком тракторів 
невеликої потужності 80-100 к.с.), так і для найбільших 
агропідприємств, орієнтованих на обробку великих 
площ (з найпотужнішими тракторами). Лозівські ма-
шини розширюють асортимент; збільшена лінійка 
дискових борін, випущена ротаційна борона «Динар», 
важка зубова борона «ЛІРА XL» та важка дискова боро-
на Дукат GOLD, проходять випробовування інші ґрунто-
оброблювальні агрегати, які не тільки не поступаються 
найсучаснішим іноземним аналогам, але і по деяким 
параметрам перевершують їх.

UPEC TRADING, LLC
3, Frunze ave., Kharkiv, Ukraine
+380503034972
ovl@upec-trading.com
lozovamachinery.com

ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСКО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ТОВ
Украіна, 64602, Харківська обл., 
м. Лозова, вул. Свободи, буд. 24
+380577381043
agro@upec-trading.com
www.lozovamachinery.com

Лозівські машини – сучасна сільгосптехніка, пред-
ставлена широкою лінійкою енергоефективних 
ґрунтооброблювальних та посівних агрегатів. Сіль-
госпагрегати «Лозівські машини» адаптовані як для 
вітчизняної, так і для імпортної тягової техніки, та 
підходять як для невеликих фермерських госпо-
дарств (з  парком тракторів невеликої потужності 
80-100  к.с.), так і для найбільших агропідприємств, 
орієнтованих на обробку великих площ (з найпотуж-
нішими тракторами). 
Лозівські машини розширюють асортимент; збіль-
шена лінійка дискових борін, випущена ротаційна 
борона «Динар», важка зубова борона «ЛІРА XL» 
та важка дискова борона Дукат GOLD, проходять 
випробовування інші ґрунтооброблювальні агре-
гати, які не тільки не поступаються найсучаснішим 
іноземним аналогам, але і по деяким параметрам 
перевершують їх.

LOZOVAYA FORGING 
AND FARM VEHICLE 
ENGINEERING WORKS, LTD
Ukraine, 64606, Kharkov region, Lozova 
town, Svobody str., 24
+380577381043
agro@upec-trading.com
www.lozovamachinery.com

LOZOVA MACHINERY is a wide range of modern energy-
efficient and innovative tillage and seeding units. LOZOVA 
MACHINERY implements are adapted both to domestic 
and imported tractors, so they are suitable for small 
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ЛЬВІВАГРОМАШ ПРОЕКТ, 
ТДВ
Україна, 79041 Львів, Городоцька 205
+380504300928
sales@lvivagromash.com
www.lvivagromash.com

Львівагромашпроект – одна з провідних компа-
ній-виробників техніки та обладнання для захисту 
рослин на теренах Східної Європи. 
Постійний рівень розвитку сільського господарства та 
високотехнологічний прогрес надихає нас на створен-
ня нової потужної, якісної та інноваційної техніки. 
Використовуючи багаторічний досвід конструювання 
машин для захисту рослин, підприємство розробило 
та налагодило виробництво цілого ряду продуктів, 
які відповідають вимогам та потребам сучасних сіль-
госпвиробників різних масштабів. 
Для створення техніки з найвищим рівнем якості, 
наша компанія використовує комплектуючі провід-
них світових виробників.

LVIVAGROMASHPROEKT, 
ADL
Horodotska str., 205 79015 Lviv, Ukraine
+380504300928
sales@lvivagromash.com
www.lvivagromash.com

«Lvivagromashproekt» – Ukrainian company whose staff 
has more than 50 years creating new and improving 
existing designs of machines and equipment for 
application of plant protection products.

Lozova Machinery is a wide range of modern energy-
efficient tillage and sowing units. Original design 
solutions provide energy efficient and economical 
performance of the units. For example, the spring tine 
used in the DUCAT disc harrows provides significant 
savings in fuel consumption, 3D protection of the 
bearing unit, self-cleaning of the discs in the operation 
conditions. For many agrarians it is important that Lozova 
Machinery tillage units can be used both with domestic 
and imported tractors, and are suitable both for small 
farms (with a fleet of 80-180 hp tractors) and for large 
agro-enterprises, using the most powerful tractors.

ЛУБНИМАШ, ПП
Україна, 37500, м. Лубни, 
проспект Володимирський, 110/1
+380536161015
info@lubnymash.com
www.lubnymash.com

Виробництво елеваторного обладнання. Виготовлен-
ня шахтних зерносушарок. Обладнання для зберіган-
ня та транспортування зерна.

LUBNYMASH, PE
Ukraine, 37500, Lubny, Vladimirsky 
avenue, 110/1
+380536161015
info@lubnymash.com
www.lubnymash.com

Production of elevator equipment. Manufacturing of mine 
grain dryers. Equipment for storage and transportation of 
grain.
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як у національного виробника, Ви отримуєте 25% ком-
пенсації від Уряду України! Також ми маємо обладнання 
для обробки великогабаритних деталей 1000х1000х3000 
мм, на токарних, фрезерних, розточних і шліфувальних 
верстатах. Ми маємо обладнання для шліфовки станин 
металообробних та деревообробних верстатів, робимо 
капремонт цих верстатів. Здійснюємо ремонт: ходових 
гвинтів, опорних шийок обгумованих валів, реставраціію 
отворів стріли екскаватора.

МААНС, ВИРОБНИЧО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ, ПП
вул. Грушевського 28, м. Здолбунів, 
Рівненська обл., 35705, Україна
+380365223634
vko.maans@gmail.com
www.maans.com.ua

ПП «ВКО»МААНС» – одне з найбільших підприємств 
Рівненської обл., яке спеціалізується з виготовлення 
запчастин та обладнання до сільськогосподарської 
техніки. Продукція підприємства відповідає самим 
високим вимогам споживачів в Україні і за кордоном. 
Наша висококваліфікована та досвідчена команда, а 
також виробничі потужності можуть задовольнити на-
віть самих вимогливих клієнтів. Ми розглядаємо кож-
ного клієнта як VIP-клієнта. Цей підхід дозволяє нам 
стати довгостроковим партнером для наших клієнтів.

MAANS, MANUFACTURING 
AND ENGINEERUNG 
ASSOCIATION, PE
28 Hrushevsky street, Zdolbuniv, Rivne 
region, 35705, Ukraine
+380365223634
vko.maans@gmail.com
www.maans.com.ua

ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ, 
ТЗДВ, ТОВ
79035 Україна м. Львів, 
вулиця Зелена, 149
+380682405300
stanok@lviv.farlep.net
www.stanok.lviv.ua

Підприємство виробляє сільськосподарську техніку: 
комбінатори для передпосівної обробки грунту ЛК2, 
ЛК4, ЛК6 шириною захоплення 2, 4 і 6 метрів; вакуум-
ні насоси для доїльних апаратів 4,5-1000м³/хв ; гідро-
розподільники для с/г техніки та автокранів; колеса 
для внесення рідких міндобрив. Купуючи у нас с/г 
техніку, як у національного виробника, Ви отримуєте 
25% компенсації від Уряду України! Також ми маємо 
обладнання для обробки великогабаритних деталей 
1000х1000х3000 мм, на токарних, фрезерних, розточ-
них і шліфувальних верстатах. Ми маємо обладнання 
для шліфовки станин металообробних та деревоо-
бробних верстатів, робимо капремонт цих верстатів. 
Здійснюємо ремонт: ходових гвинтів, опорних шийок 
обгумованих валів, реставраціію отворів стріли екс-
каватора.

LVIVSKYY ZAVOD 
FREZERNYKH VERSTATIV, 
ALC
79035 Ukraine. Lviv. Zelena street 149
+380682405300
stanok@lviv.farlep.net
www.stanok.lviv.ua

Підприємство виробляє сільстокосподарську техніку: 
комбінатори для передпосівної обробки грунту ЛК2, 
ЛК4, ЛК6 шириною захопалення 2, 4 і 6 метрів; вакуумні 
насоси для доїльних апаратів 4,5-1000м³/хв ; гідророз-
подільники для с/г техніки та автокранів; колеса для 
внесення рідких міндобрив. Купуючи у нас с/г техніку, 
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МАНУЛИ УКРАИНА ЛТД, 
СУИ ООО
Україна, Київ, вул. Малинська, 18, 
03142
+380445373147
info@manuli.ua
manuli-agri.com.ua

Працюючи на ринку України з 1997 року, компанія 
«Манулі Україна Лтд.» займається комплексними рі-
шеннями для завершальних стадій упаковки. «Манулі 
Україна Лтд.» – ексклюзивний дистриб’ютор MANULI 
STRETCH (Німеччина) – стретч-плівка для сінажу 
AGRIFLEX, дистриб’ютор SILOFLEX – плівка для силосних 
ям, MANUAGRI – шпагат сінов’язальний, AGRINET – сіт-
ка для тюків, від кращих європейських виробників.

MANULI UKRAINE LTD, JVC
Ukraine, Kyiv, Malynska str. 18, 03142
+380445373147
info@manuli.ua
manuli-agri.com.ua

The company «Manuli Ukraine LTD.» has been working in 
Ukraine since 1997 and is engaged in a comprehensive 
solution for the final stages of packing. «Manuli 
Ukraine LTD.» – Exclusive distributor MANULI STRETCH 
(Germany) – stretch films for silage AGRIFLEX, distributor 
SILOFLEX film for silage pits, MANUAGRI twine Hay 
knitting, AGRINET net bale from the best European 
manufacturers.

МАРОЛ УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 30100, Хмельницька обл., 
м. Нетішин, вул. Незалежності, 11
+380984060582
30239308@ukr.net
www.marol.pp.ua

Private enterprise «VKO» MANAS «is one of the largest 
enterprises of Rivne region, which specializes in the 
manufacture of spare parts and equipment to agricultural 
machinery. The production of the company meets the 
highest requirements of consumers in Ukraine and 
abroad. 
Our highly skilled and experienced team, as well as 
manufacturing capability, can satisfy even the most 
demanding customers. We view each client as a VIP 
client. This approach allows us to become a long-term 
partner for our clients.

МАЗУРТЕХСЕРВІС, ПП
Україна, 08801, Київська обл., 
м. Миронівка, вул. Соборності, 69а
+380672433676
mazurtechservice@gmail.com
www.mir-mts.com.ua

Продаж тракторів бренду ArmaTrac, сівалок для тех-
нічних культур OZDUMAN, розкидачів мінеральних 
добрив DONDER, глибокорозпушувачів JYMPA, техніки 
для садівництва, запчастин.

MTS, PC
Ukraine, 08801, Mironivka, 
str. Sobornosti, 69a
+380672433676
mazurtechservice@gmail.com
www.mir-mts.com.ua

Sale of tractors of the ArmaTrac brand, OZDUMAN 
industrial cultivators, DONDER mineral fertilizer 
spreaders, JYMPA deep plows, gardening equipment, 
spare parts
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MASCHIO-GASPARDO 
UKRAINE, LLC
Zoolohichna str. 4-A, office 139, Kyiv, 
Ukraine 04119
+380445381838
info@maschio.com.ua

Maschio Gaspardo S.p.A is a leading Italian company of 
agricultural machinery and equipment production. 19 
plants of the group are located in different countries of 
Europe, North America and Asia. Presence in Ukraine 
from 2006 is assured by official representative – Maschio-
Gaspardo Ukraine with wide dealer network. Full range 
of trailed and mounted machines for different types of 
works is offered to our clients.

МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД САНФЛОРОМАШ, 
ТОВ
61106, Україна, м. Харків, 
вул. Індустріальна,17
+380676120226
sunfloromash@gmail.com
sunfloromash.com

Машиностроительный завод «Санфлоромаш» – это 
интенсивно развивающееся предприятие, которое 
специализируется на производстве надежной сель-
скохозяйственной техники для уборки урожая Пре-
миум-класса.

SUNFLOROMASH, LTD
71100, Ukraine, Kharkiv, Industrialna 
str. 17
+380676120226
sunfloromash@gmail.com
sunfloromash.com

Фірма ТОВ «Марол Україна» є офіційним представни-
ком польської фірми M-rol на Україні, яка займається 
виготовленням обладнання, що допоможе вашому 
господарству приготувати повнораціональний корм 
для усіх тварин та птиці. Все обладнання поставляєть-
ся виключно з заводу виробника і реалізовується на 
території України.

MAROL UKRAINE, LLC
30100 m. Netishyn Prospekt 
Nezalezhnosti, 12A, of. 209, 
Khmelnytsky region Ukraine
+380984060582
30239308@ukr.net
www.marol.pp.ua

The firm Marol Ukraine Ltd. is an official representative of 
the Polish company M-rol in Ukraine, which is engaged in 
the manufacture of equipment that will help your farm to 
prepare a full-fledged feed for all animals and poultry. All 
equipment comes exclusively from the manufacturer of 
the plant and is sold on the territory of Ukraine.

МАСКІО-ҐАСПАРДО 
УКРАЇНА, ТОВ
04119, м.Київ, вул. Зоологічна, 4-А, 
оф.139
+380445381838
info@maschio.com.ua

Maschio Gaspardo S.p.A. – провідна італійська ком-
панія з виробництва сільськогосподарської техніки 
та обладнання. 19 заводів групи розташовані у кра-
їнах Європи, Північної Америки та Азії. Діяльність в 
Україні здійснюється з 2006 року, завдяки офіційному 
представництву – ТОВ «Маскіо-Ґаспардо Україна» із 
розвиненою дилерською мережею. До уваги наших 
клієнтів – повний асортимент причіпних та навісних 
агрегатів для виконання усіх типів робіт.
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Підприємство виготовляє сполуку силікато-фулере-
нову (ССФ) Торгівельної марки «МЕГАФОРС», яка від-
носиться до РЕНОВАТОРІВ. «МЕГАФОРС» застосуються 
як добавка в олії і мастила в усі види промислового 
устаткування, в транспорті і в техніці для сільського 
господарства. З її допомогою відновлюються двигу-
ни, коробки передач, в тому числі автоматичні, раз-
датки, мости, ШРУСи, паливні насоси високого тиску і 
інше. Ресурс механізмів збільшується більш ніж в 2 
рази, а витрата палива знижується на 10-15%.

MEGAFORCE, LLC
Ukraine, CP 49101, Dniprо, Sichevsh 
Striltsiv, 43
+380676346189
mascart@megaforce.net.ua
www.megaforce.net.ua

Megaforce – tribotechnical tool, nanomodifiers of 
friction, silicate – fullerene composition for rubbing 
surfaces, which refers to renovators. 

Megaforcel composition is designed to handle the details 
and mechanisms, including the road, in order to increase 
their wear resistance, as well as restoration of these items, if 
they are already worn out, by getting in the zone, anti friction 
metal-silicatecarbon layer (carbon in the form of fullerenes). 
Composition produced in liquid form and in the form of 
grease. It’s used as an additive in oil, greases and technical 
fluids (technological, hydraulic, etc.).

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА 
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ, 
ТОВ
72318, Україна, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 333
+380974600322
micmel2019@gmail.com
www.mpk2019.prom.ua

Machine-building plant «Sunfloromash» is an intensively 
developing company that specializes in the production of 
reliable agricultural equipment for harvesting Premium 
Class.

МАШРЕМБУД, ТОВ
Україна, 03194, Київ, 
бульвар Кольцова, 1-А, оф.3
+380673402003
promotion@mrbud.com.ua
www.mrbud.com.ua

Постачання та сервісне обслуговування сільсько-
господарської техніки – навантажувачів, грейдерів. 
Продаж нової спецтехніки (XCMG, SUNWARD, PENGPU) 
та техніки з напрацюванням. Запчастини до с/х техні-
ки та спецтехніки.

MASHREMBUD,  
LLC
Ukraine, 03194, Kiev,  
Koltsova Blvd., -A, r. 3, 1
+380673402003
promotion@mrbud.com.ua
www.mrbud.com.ua

Sale and servicing of new and used graders, auto-loaders, 
excavators, bulldozers (by XCMG, SUNWARD, PENGPU). 
Spare parts to agricultural and heavy machinery.

МЕГАФОРС, НВФ, ТОВ
Україна, м.Дніпро, вул.Січових 
Стрільців,б.43
+380676346189
mascart@megaforce.net.ua
www.megaforce.net.ua
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МЕТА, ТОВ
Україна, 49000, м. Дніпро, проспект 
Богдана Хмельницького, 147
+380665586385
yulia26.01.89@gmail.com
zavodmeta.com
Виробництво обладнання та запчастин для перероб-
ки насіння олійних культур

META, TOV
Ukraine, 49000, m.Dnipro, Bogdan 
Khmelnytsky avenue 147
+380665586385
yulia26.01.89@gmail.com
zavodmeta.com
Vyrobnitstvo obladnannya and spare parts for pererobki 
usіnnya olіynykh cultures.

МЕТАЛІСТ, ТОВ
81100, Україна, Львівська обл., 
Пустомитівський р-н, м. Пустомити, 
вул. Богдана Хмельницького, 9
+380676754897
kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua
ТзОВ «Металіст» виготовляє КОТЛИ ВОДОГРІЙНІ ТВЕР-
ДОПАЛИВНІ на відходах деревини, тирсі, стружці, 
трісці (щепі), паливних гранулах (пелети), брикетах, 
фрезерному торфі, подрібненій біомасі, луззі для 
систем гарячого водопостачання, водяного опалення 
приміщень і сушильних камер та забезпечення те-
плом технологічних процесів.

METALIST, LLC
+380676754897
kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

ТОВ «Мелітопольська промислова компанія» (ТОВ 
«МПК») спеціалізується на виробництві і продажу за-
пасних частин і вузлів до сільськогосподарської тех-
ніки (комбайни Палессе, ДОН, НИВА, ВЕКТОР, АКРОС, 
тракторів МТЗ, ЮМЗ, Т-150, Т-40, Т -16, ДТ-75, К-700, 
сівалок СЗ-3.6, СЗ-5.4, борін ЗБР-6, БДТ-3, БДТ-3.5, 
плугів ПЛН-8 і т.д.). Асортимент продукції складає по-
над 3 тисячі найменувань запасних частин провідних 
виробників України, а також власного виробництва. 
Перелік щомісяця поповнюється новими позиціями 
відповідно до актуальних тенденцій ринку сільсько-
господарських запчастин. 
ТОВ «МПК» є постачальником надійних запасних ча-
стин не тільки на території України, а й на зовнішньо-
економічному ринку. Ми є партнерами торгово-ви-
робничих компаній Казахстану, Республіки Білорусь і 
Російської Федерації.

MELITOPOL INDUSTRIAL 
COMPANY, LTD
72318, Ukraine, Zaporizhia Region, 
Melitopol, Lomonosov St., 333
+380974600322
micmel2019@gmail.com
www.mpk2019.prom.ua

Melitopol Industrial Company Ltd specialize on 
production and sale of spare parts and components for 
agricultural machinery (combines PALESSE, DON, NIVA, 
VECTOR, AKROS, tractors MT3, ЮМЗ, T-150, T-40, T-16, DT-
75, K-700, seeders СЗ-3.6, СЗ-5.4, harrows, ЗБР-6, БДТ-3, 
БДТ-3.5, plows ПЛН-8, etc.) Assortment of products 
exceeds more than 3 thousand items of spare parts from 
own production and leading Ukraine manufacturers. The 
list monthly is replenished with new positions according 
to current trends in the market of agricultural spare parts. 
 Melitopol Industrial Company Ltd is a supplier of reliable 
spare parts not only in Ukraine, but also in an external 
economic market. We are partners of trading companies 
of Kazakhstan, Republic of Belarus and Russian Federation.
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На сьогодні ми виробляємо більше 12 різних моде-
лей парканів. Усі огорожі можуть бути виготовлені у 
будь-якому кольорі та з покриттям Printech. Металеві 
паркани виготовляються з якісного металу на високо-
точному обладнанні. Конструкторські рішення втілю-
ються досвідченими майстрами підприємства. Тому на 
заводі є всі можливості виробляти огорожі з ідеальни-
ми естетичними та споживчими властивостями.

MECHBUD, PJSC
street Academician of Crimea, 4a Kyiv, 
Ukraine
+380503822855
referent@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua

The «Mehbud» plant is the leader among the manufacturers 
of metal constructions in Ukraine. The enterprise specializes 
in the production of modern metal fences, suspended 
ceilings and stylish facade solutions. We produce modern 
products from quality materials in our own production, 
which has been working for more than 40 years! 
Today we produce more than 12 different models of 
fences. All fences can be made in any color and with 
Printech coating. Metal fences are made of high-quality 
metal with high precision equipment. Design solutions 
are embodied by experienced masters of the enterprise. 
Therefore, the plant has every opportunity to produce 
fences with perfect aesthetic and consumer properties.

МЗТК, ТОВ
Україна, 72311, м. Мелітополь, 
вул. Каховське шосе, 3/7
+380676123667
turbocom.ua.02@gmail.com

Виробництво турбокомпресорів до автотракторної 
техніки.

МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ
04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 15/15
+380979766696
mplast@meta.ua
mplast.com.ua

Компанія ТОВ «Металпласт» є виробником продук-
ції з ПВХ (труби, сідла, фітинги), яка призначена для 
монтажу самосплавної системи гноєвидалення і тру-
би для водопостачання в сучасних свинокомплексах. 
Також ТОВ «Металпласт» виробляє індивідуальні бу-
диночки та поїлки для телят.

METALPLAST, LTD
04080, Kyiv citym, 
Vikentiya Khvoiki str.,15/15
+380979766696
mplast@meta.ua
mplast.com.ua

The company «Metalplast» is a manufacturer of PVC 
products (pipes, saddles, fitting), wich is designed for 
mounting samosplavnoyi hnoyevydalennya system and 
pipes for water supply in modern pig. Also «Metalplast» 
produces individual houses for calves.

МЕХБУД, ПРАТ
Україна, 03142, місто Київ, 
вул. Академіка Кримського, 4а
+380503822855
referent@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua
Підприємство спеціалізується на виготовленні сучас-
них металевих огорож, підвісних стель та стильних 
фасадних рішень. Ми виробляємо сучасну продукцію 
з якісних матеріалів на власному виробництві, яке 
вже працює більше 40 років 
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МІНЕТЕХ, LLC
08135, Київська область, с.Чайки, 
вул. Антонова, 8-А, БЦ «Сенсей»
+380444023742
sales@mineteh.com.ua
www.mineteh.com.ua

Компанія «МІНЕТЕХ» була заснована у 2012 році як ди-
стриб’ютор імпортної сільськогосподарської техніки та 
запчастин. Напрямами діяльності нашої компанії є : 
• Продаж сільськогосподарської техніки провідних 

виробників світу 
• Сервісне обслуговування та ремонт техніки 
• Продаж оригінальних запасних частин 
Сьогодні успішно працюють 6 повнофункціональних 
дилерських центрів у Хмельницькому, Вінницькому, 
Одеському, Чернігівському та Сумському регіонах, з 
головним офісом у м. Києві.

MINETEKH, LLC
Ukraine, 08135, Kyiv region, Chaiky, 
Antonova str. 8-А
+380444023742
sales@mineteh.com.ua
www.mineteh.com.ua

МІНІ-АГРО, ТОВ
Україна, 08120, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Бузова, 
вул. Садовського, буд. 2
+380638410273
miniagro.com.ua@gmail.com
www.miniagro.com.ua

Компанія «Міні-Агро» – Перший національний опе-
ратор з продажу мінітракторів потужністю від 12 до 
90 к.с. Ми більше 15 років працюємо в цьому бізнесі. 

MELITOPOLSKYI PLANT 
OF TURBOCOMPRESSORS, 
CO.,LTD
Kahovskoe highway, 3/7, Melitopol, 
Zaporozhye region, Ukraine, 72311
+380676123667
turbocom.ua.02@gmail.com

Production of turbochargers for motor vehicles, tractors 
and specialized machinery.

МІЛЯ, ТОРГІВЕЛЬНО-
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ, 
ТОВ
72356, Україна, Запорізька область, 
Мелітопольський р-н, с. Обільне, 
вул. Залізнична, буд. 16/6
+380685502851
td.atsua@gmail.com

Продажа и производство запасных частей и узлов к 
сельскохозяйственной технике (комбайнам, жаткам, 
тракторам), компрессорам и автомобилям.

TPС MILYA, LTD
Zheleznodorozhnaya st., 16/6, 
v.Obilnoe, Melitopolsky district, 
Zaporozhye region,Ukraine, 72356
+380685502851
td.atsua@gmail.com

TPK Milya, Ltd, The company offer a wide range of spare 
parts for agricultural and combine equipment of ukranian 
production. 

Ready to consider the possibility of manufacturing parts 
according to customer drawings.
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МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 
МАШЗАВОД, ПРАТ
Україна, 24000, Вінницька 
обл., м.Могилів-Подільський, 
вул. Вокзальна 4/67.
+380683260816
sbit_mpmz@ukr.net
www.mpmz.ua/main

Могилівсько-Подільський машинобудівний завод є 
виробником комбікормового, зернового, борошно-
мельного та елеваторного обладнання різної потуж-
ності. Інноваційні розробки та інноваційний підхід 
дозволили заводу стати одним з найбільш конкурен-
тоспроможних машинобудівних підприємств для ви-
робництва обладнання для агропромислових комп-
лексів (комбікормових заводів, агрегатних валкових 
млинів, крупи та іншого обладнання, необхідного в 
циклі підготовки кормів, переробки зерна), збері-
гання зернових продуктів, обслуговування зернових 
елеваторів і млинів, поєднання якості продукції за 
розумною ціною.

MOGILEV-PODILSKY 
MACHINE-BUILDING PLANT, 
PRJS
24000, UKRAINE, Vinnytsia reg., 
Mogyliv-Podilskyi, Vokzalna str. 4/67.
+380683260816
sbit_mpmz@ukr.net
www.mpmz.ua/main

Mogilev-Podilsky Machine-Building Plant is a manufacturer 
of feed mill, grain mill, flour mill and elevator equipment 
of various capacities. Innovative developments and 
innovative approach allowed the plant to become one of 
the most competitive machine-building enterprises for 
the production of equipment for agroindustrial complexes 
(feed mills, aggregate roller mills, groats and other 
equipment needed in the cycle of preparation of feed, grain 

Представництва Компанії «Міні-Агро» розташовані по 
всій Україні. 
Наша техніка відрізняється простотою експлуатації і 
легкістю в управлінні, дозволяючи використовувати 
широкий асортимент навісного та причіпного облад-
нання для сільськогосподарських, комунальних та бу-
дівельних робіт. Наші основні напрямки діяльності з 
продажу та обслуговування це мінітрактори відомих 
торгових марок ZOOMLION, DONGFENG, LOVOL, JINMA, 
XINGTAI, БУЛАТ, SHIFENG, SOLIS, BRANSON; навісне і 
причіпне обладнання до них а також сервісне обслу-
говування та ремонт техніки, що продається.

MINI-AGRO, ТОВ
Ukraine, 08120, Kyiv region, Buzova 
village, Sadovskogo str. 2
+380638410273
miniagro.com.ua@gmail.com
www.miniagro.com.ua

Компанія «Міні-Агро» – Перший національний опе-
ратор з продажу мінітракторів потужністю від 12 до 
90 к.с. Ми більше 15 років працюємо в цьому бізнесі. 
Представництва Компанії «Міні-Агро» розташовані по 
всій Україні. 
Наша техніка відрізняється простотою експлуатації і 
легкістю в управлінні, дозволяючи використовувати 
широкий асортимент навісного та причіпного облад-
нання для сільськогосподарських, комунальних та бу-
дівельних робіт. Наші основні напрямки діяльності з 
продажу та обслуговування це мінітрактори відомих 
торгових марок ZOOMLION, DONGFENG, LOVOL, JINMA, 
XINGTAI, БУЛАТ, SHIFENG, SOLIS, BRANSON; навісне і 
причіпне обладнання до них а також сервісне обслу-
говування та ремонт техніки, що продається.
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МОТОРІМПЕКС, ТОВ
Україна, 61105, м. Харків, 
вул. Киргизька, 94/1
+380577136162
m-impex@m-impex.com.ua
www. motorimpex.ua

Компанія «Моторімпекс» пропонує широкий асорти-
мент гідравлічного обладнання для мобільної тех-
ніки – трактори, комбайни, навісне обладнання для 
сільськогосподарської техніки, екскаватори, наванта-
жувачі, бульдозери, крани, транспортери, і т. п. 
Вимоги до мобільнї гідравліки – максимальна про-
дуктивність при максимальній енергоефективності, 
високі стандарти безпеки і надійності в важких умо-
вах експлуатації, що досягаються за рахунок високого 
опору зовнішнім факторам, невеликих габаритів, 
малої ваги, високої питомої потужності, корозійної 
стійкості та простоти обслуговування. 
Ми поставляємо спеціалізовану продукцію, виробле-
ну з найсуворішим стандартами якості, відповідну 
найжорсткішим вимогам по експлуатації, підвищую-
чи продуктивність і надійність.

MOTORIMPEX, LTD
Ukraine, 61105, Kharkov, 
94/1 Kirgizskaya str.
+380577136162
m-impex@m-impex.com.ua
www. motorimpex.ua

Company «Motorimpex» proposes a wide range of 
hydraulic equipment for mobile machineries – tractors, 
combines, attachments for agricultural machinery, 
excavators, loaders, bulldozers, cranes, conveyors, and 
so on. 
Requirements for mobile hydraulics – maximum 
performance at maximum efficiency, high standards 
of safety and reliability in heavy duty exploitation, 
achievable through high resistance to external factors, 

processing, storage of grain products, maintenance of grain 
elevators and mills), combining the quality of products 
with a reasonable price.

МОТОР СІЧ, АТ
Україна, 69068, м. Запоріжжя 
пр. Моторобудівникиів, 15
+380617204007
btir.ctir@motorsich.com
www. motorsich.com

ААТ «МОТОР СІЧ» виробляє велику номенклатуру 
споживчих товарів, таких як сепаратори молочні для 
побутового та промислового використання, бензо- та 
електропили, двигуни внутрішнього згоряння для 
засобів малої механізації, товари для автолюбителів 
та запчастини до автомобілів, господарські товари, 
будівельні матеріали, слюсарний інструмент та багато 
чого іншого, постійно збільшуючи номенклатуру та 
обсяги їхнього виробництва. 
Запрошуємо підприємства та фірми до взаємовигід-
ного співробітництва!

MOTORSICH, JSC
Ukraine, 69068, Zaporozhye, 
Motorostroiteley avenue, 15
+380617204007
btir.ctir@motorsich.com
www. motorsich.com

MOTOR SICH JSC manufactures a large range of consumer 
products, such as milk separators for household and 
industrial use, petrol-powered and electric saws, internal 
combustion engines used for means of small-scale 
mechanization, goods for car owners and spare parts for 
cars, household goods, construction materials, bench-
work tool and many others. The company constantly 
increases the range and output of these products. 
We invite companies and firms for mutually beneficial 
cooperation!
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LLC «MPI-AGRO» was established in 2006 and currently 
trademark «RINGROUP» is the absolute leader in the 
production of hydraulic seals in Ukraine, and also has a 
partnership with CIS and European countries. We have 
established a trusting relationships with our partners, 
because in the production of our seals only high-quality 
raw materials of the world’s leading brands are used. We 
produce a wide range of standard products by injection 
molding, and also provide the possibility of making molds 
according to your individual demands. For the production 
of our high-quality seals highly technological equipment 
is used. ТМ «RINGROUP» is aimed that you will be able to 
receive quality products by competitive prices.

МУЛЬТИКОПТЕР УКРАЇНА, 
ТОВ
63540, Харківська обл., Чугуївський 
район, село Коробочкине, вул.
Ростовська, буд.7
+380735252323
mcopter.ua@gmail.com
www.multicopter.com.ua

Наша компанія надає для АПК спеціалізовані безпі-
лотні літальні апарати, які забезпечують виконання 
ряду сільськогосподарських завдань з високою ефек-
тивністю: 
• Інспекція та моніторинг полів 
• Внесення ЗЗР та мікродобрив (в тому числі деси-

кація); 
• Внесення трихограми за допомогою дронів; 
• Боротьба з гризунами; 
• Посів дрібносем’яних культур; 

Наша компанія здійснює продаж, гарантійне та сер-
вісне обслуговування, навчання операторів. 

Надаємо послуги з обробки полів ЗЗР 
 і внесення трихограми.

small dimensions, low weight, high specific power, 
corrosion resistance and ease of maintenance. 
We supply specialized products, produced according to 
the strictest quality standards, corresponding to toughest 
requirements for use, improving performance and 
reliability.

МПІ-АГРО, ТОВ
Україна, 72311, м. Мелітополь, 
Каховське шосе, 3/5
+380686666444
mpi1@ringroup.com.ua
www.ringroup.com.ua/

«МПІ-АГРО» ТМ «RINGROUP» виробляє полімерні гід-
равлічні ущільнення та пластикові деталі до сівалок 
методом лиття під тиском, а також прокладки та ре-
монтні набори до вантажної, сільськогосподарської, 
дорожньо-будівельної, комунальної та іншої спеці-
альної техніки. За роки праці нашими постійними 
партнерами стали виробники гідравліки, підприєм-
ства оптової і роздрібної торгівлі та ремонтно-технічні 
організації, які довіряють нам тому, що у виробництві 
ми застосовуємо тільки якісну сировину, та досвід 
провідних світових виробників. Завдяки цьому ви-
користання гідравлічних ущільнень ТМ «RINGROUP» 
здатне збільшити міжремонтний ресурс гідроцилін-
дрів до чотирьох разів у порівнянні з використанням 
гумових ущільнень. Гідравлічні циліндри з ущільнен-
нями ТМ «RINGROUP» затребувані у 39 країнах світу.

MPI-AGRO, LLC
Kakhovskoe highway, 3/5, Melitopol, 
Zaporizhye region, Ukraine, 72311
+380686666444
mpi1@ringroup.com.ua
www.ringroup.com.ua
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НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА СВЕДА, ЛТД, ТОВ
Україна, 69005, Запоріжжя, 
вул. Антенна, 12
+380612131902
sweda@sweda.com.ua
www.sweda.com.ua

ТОВ НВФ «Сведа, Лтд» є одним з провідних підпри-
ємств з виробництва електронних промислових ваг 
і дозаторів. 
Ми виробляємо: 
• конвеєрні ваги (стрічкові ваги); 
• кранові ваги (дистанційне керування по інфра або 

радіоканалу); 
• бункерні ваги (для зважування та обліку насіння, 

комбікормів, круп, гранульованих продуктів, рос-
линного масла, патоки і т.д.); 

• дозатори безперервної дії (стрічкові дозатори); 
• вагові дозатори для фасування продукції в міш-

ки (зашивні, клапанні, Біг-Бег) -дозування круп, 
цукру, комбікормів, міндобрив, гранул, дрібно-
дисперсних порошків, флюсу і т.д.; 

• лінії зашивання мішків (мішкозашивочні машини); 
• системи обліку мішків (лічильники мішків); 
• автомобільні ваги і т.д.

THE SCIENTIFIC 
PRODUCTION FIRM SWEDA, 
LTD, LLC
Ukraine, 69005, Zaporozhye, 
st. Antenna, 12
+380612131902
sweda@sweda.com.ua
www.sweda.com.ua

Scientific-production firm «Sweda, Ltd» is one of the 
leaders in development, production and introduction of 
the industrial weighing equipment. 
We produce: 

MULTICOPTER UKRAINE, LTD
63540, reg. Kharkiv, dist. Chuhuiv, 
village Korobochkine,  
Rostovska street, b. 7
+380735252323
mcopter.ua@gmail.com
www.multicopter.com.ua

Our company provides specialized unmanned aerial 
vehicles for the agro-industrial complex, which ensure 
the implementation of a number of agricultural tasks 
with high efficiency: 
• Inspection and monitoring of fields 
• The introduction of plant protection products and mi-

cronutrients (including desiccation); 
• Making trichogram with drones; 
• Fight against rodents; 
• Sowing of small seed crops; 

Our company carries out the sale, warranty and service, 
training of operators. 
We provide services for the processing of plant protection 
products 
and the introduction of the trichogram.

МУР, ТОВ
м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля,7, 
+380432670101
www.mur.vn.ua

Проектно-будівельне підприємство ТОВ «МУР» - це про-
відна генпідрядна компанія України, яка надає повний 
комплекс проектних та будівельно-монтажних послуг.    
Більше 15 років підприємство спеціалізується на про-
ектуванні та будівництві об’єктів агропромислового 
комплексу, власними силами виконує монтаж облад-
нання та спеціалізовані роботи.
Серед наших замовників: UkrLandFarming; Астар-
та-Київ; Кернел; Нібулон; Агросіті-інвест; Alfred 
C.Toepfer International.
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ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ», 
НВ ПМП
Україна, 84333, м. Краматорськ, 
Донецька обл., вул. Дружби, 61
+380626432271
kiev@ptk.com.ua
www.ptk.com.ua

«Промтехконструкція» – одне з найперших під-
приємств України в галузі виробництва ланцюгів 
приводних та транспортерних до сільгоспмашин та 
промислового обладнання, транспортерів до зер-
нозбиральної техніки. Наше підприємство існує 
більше 22 років на ринку України. Підприємство має 
повний цикл виробництва стандартних і спеціальних 
ланцюгів. Фахівці підприємства постійно працюють 
над поліпшенням якості та надійності ланцюгів, які 
використовують в різноманітних галузях народного 
господарства. Підприємство має свою акредитовану 
лабораторію, де ланцюги проходять випробування 
на міцність, надійність (динамічне випробування), 
відповідність геометричним розмірам. Поставки з 
регіональних складів.

PROMTECHKONSTRUKTSIA, 
LLC
Ukraine, UA-84333, Kramatorsk, 
Donetsk region, 61, Druzhby St.
+380626432271
kiev@ptk.com.ua
www.ptk.com.ua

Research, development and manufacturing company 
«Promtechkonstruktsia» is one of the leading Ukrainian 
companies producing driving and conveyor chains for 
agricultural and industrial equipment, conveyers of 
grain harvesters. Our company exists for more than 22 
years in Ukrainian market. The enterprise has a complete 
production cycle of standard and special chains. Our 
professionals work constantly to improve the quality 

• belt scales are intended for continuous weighing and the 
account of granular materials on the existing conveyor; 

• belt feeders are intended for continuous and portion 
batching of granular materials; 

• hopper scales for free-flowing materials (grain, seed, 
granules, beet etc.) and liquid materials (sunflower oil, 
molasses etc.); 

• weighing batchers for product bagging (sewing, valve, 
«Big-Bag») for granular materials (sugar, cereals, grain 
etc.) with sewing machine; 

• system of bag weight accounting; 
• electronic blocks of scales and batchers.

НАК УКРАГРОЛІЗИНГ, 
ДПАТ
вул. Мечникова, 16-А, м. Київ, 01021
+380442543068
ukragroleasing@i.ua
www.ukragroleasing.com.ua

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 
надає повний комплекс послуг з фінансового лізингу 
сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизня-
ного та іноземного виробництва.

NATIONAL JOINT-
STOCK COMPANY 
UKRAGROLEASING, STATE 
PUBLIC JOINT STOCK 
COMPANY
Mechnikova str., 16-A, Kiev, 01021
+380442543068
ukragroleasing@i.ua
www.ukragroleasing.com.ua

National Joint-Stock Company «Ukragroleasing» provides 
a full range of services in financial leasing of agricultural 
machinery and equipment of domestic and foreign 
production.
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від конкурентів:Ми і вчені, і практики, тому впевнені 
в якості та результатах. Препарати створюють 2 екс-
перта по гуматами зі світовим ім’ям – Степченко Л. М. 
та Скрильник Є. В.!  Ми виготовляємо нашу продукцію 
на сучасному обладнанні з Чехії!

LEAF FORTE, LLC
Ukraine, 09500, Tarasha city, 
Khmelnitskogo street, 1 of 2
+380507500572
leaf.forte.sale@gmail.com
www.gumat-kaliya.agroexp.com.ua

The mission of the LEAF FORTE® is to help everyone 
who is engaged in farming to protect and increase their 
crops without harm to the environment and human 
health. Research and certification Over the years, LEAF 
FORTE® conducts laboratory research and field tests in 
conjunction with specialized institutions.

НВФ МОНАДА, ТОВ
Україна, 73003, м. Херсон, 
вул. Радянська, 46
+380552421685
office@monada.ks.ua
www.monada.ks.ua/

Розробка і виробництво засобів електроніки для про-
мисловості та АПК.

SCIENTIFIC AND 
PRODUCTION COMPANY 
MONADA, LTD
Ukraine, 73003, Kherson, Yaroslava 
Mudroho ctr. 46
+380552421685
office@monada.ks.ua
www.monada.ks.ua/

and reliability of the chains which are used in various 
industrial and agricultural areas. The company has 
its own accredited laboratory where the chains are 
tested for durability and reliability (dynamic test) and 
also geometrical standards. Supplies from regional 
warehouses.

НВП АГРОРЕСУРСИ,  
У ФОРМІ ТОВ
40009, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Білопільський шлях, 11
+380663173998
red_agrosnab@ukr.net
www.baki.com.ua/

Роздрібна торгівля у сфері аграрного сектору еконо-
міки.

AGRORESURSY, LLC
Sumy
+380663173998
red_agrosnab@ukr.net
www.baki.com.ua/

Trade

НВП ЛИСТ ФОРТЕ, ТОВ
Україна, 09500 Київська область, 
Таращанський район, м. Тараща, 
вул. Б. Хмельницького буд.1, оф. 2
+380507500572
leaf.forte.sale@gmail.com
www.gumat-kaliya.agroexp.com.ua

Науково – виробниче підприємство «ЛИСТ ФОРТЕ» з 
2010 року займається науковою розробкою і вироб-
ництвом гумінових і хелатних добрив для позакоре-
невого підживлення рослин.Наші головні відмінності 
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• arbitrary packing (weight out); 
• professional packing; 
• amateur packing (colour packets). 
«OSEVA» – spring and winter seeds of cereal-crops: 
• spring cultures: – peas upstanding; brewing barley; 

soft wheat; soy; 
• winter cultures: – barley; wheat; rapeseed of «00» 

type. 
The seeds imported to Ukraine come over quarantine 
supervision, expertise, certification and meet the 
requiment DSTU 2240-93.

НГК СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
ООО
Украина, 08203, Киевская обл., 
г. Ирпень, ул.Покровская 1-і
+380442278170
Kiev@nhc.com.ua
www.nhc.com.ua

ООО «НГК Силовые системы» – структурное подраз-
деление Холдинга GHP. 
Компания ООО «НГК Силовые системы» независимый 
разработчик приводных систем, поставщик высоко-
качественных комплектующих – элементов дизель-
ного, механического и гидропривода для мобильной 
техники и промышленного оборудования. 
Имеет большой опыт работы на рынке, что позволяет 
предоставить оптимальное решение во всех отраслях 
промышленности. Предлагает полный комплекс 
услуг по поставке, внедрению и обслуживанию ди-
зельных двигателей и оригинальных запасных частей 
от крупнейших мировых производителей. 
Компания является национальным дистрибьюто-
ром дизельных двигателей производства Kubota 
Corporation и John Deere Power Systems, а также ве-
дущих европейских производителей гидравлических 
комплектующих.

The development and manufacture of electronics for 
industry and agriculture.

НВФ ТИРА, ПП
46008, м. Тернопіль, вул. Живова, 32
+380352235022
turas@ukr.net

ПП «НВФ «Тирас» – офіційний представник в Україні 
компаній «Моравосід» та «Осева», пропонує високо-
якісне насіння овочевих та зернових культур Чеської 
селекції. 
Фірма «Моравосід» – насіння овочевих культур в пов-
ному асортименті: 
• довільна фасовка; 
• професійна фасовка; 
• любительська фасовка (кольорові пакети). 
Фірма «Осева» – насіння зернових ярих та озимих 
культур: 
• ярі культури: горох (неполягаючий); ячмінь (пиво-

варний); пшениця (м’яка продовольча);соя; 
• озимі культури: ячмінь, пшениця, ріпак «00»типу. 
Насіння, яке завозиться в Україну проходить каран-
тинний огляд, експертизу та сертифікацію і відповідає 
вимогам ДСТУ 2240-93.

SPF TYRAS, PE
Zhyvova 32, street, Ternopil, 46008
+380352235022
turas@ukr.net

PE «SPF «Tyras» is an official representative of 
«Moravoseed»and «Oseva» companies in Ukraine. The 
company offers the high quality of vegetable seeds and 
grain crops of the Czech selection. 
«MORAVOSEED» – full assortment of vegetable cultures 
seed: 



334

Ми пропонуємо нову техніку Capello, SEM, FMG, 
ER.MO, Rich Land, та вживану техніку Claas, John Deere, 
Lemken, Kuhn, Amazone, JCB, Manitou, а також оригі-
нальні запасні частини до неї, якісне та своєчасне га-
рантійне та постгарантійне сервісне обслуговування.

NEO AGRO, LLC
Ukraine, 47144, Ternopil region, 
Shumsky district, with. Great Dederkali, 
st. Central 76K
+380674638292
info@neoagro.com.ua
neoagro.com.ua

NeoAgro is a connecting point for Ukrainian agricultural 
machinery users and European farmers or dealers who 
sell machinery. 

We work in favor of already existing and potential clients: 
we provide advice on the choice of technology, share with 
farmers the European experience and new trends in the 
agrarian market, if necessary, help to get financing. 

We offer new Capello, SEM, FMG, ER.MO, Rich Land and 
used Claas, John Deere, Lemken, Kuhn, Amazone, JCB, 
Manitou, as well as original spare parts for it, high-quality 
and timely warranty and post-warranty service service.

НОВА-ТЕХНОЛОГІЯ, ТОВ
10029, м. Житомир, Проспект 
Незалежності, 57
+380972032040
sales@new-technology.com.ua
www.new-technology.com.ua

Продаж нової та вживаної спецтехніки з Європи та 
США, оренда, ремонт та сервісне обслуговування, 
продаж запасних частин, поставки техніки під ін-
дивідуальні замовлення клієнта. Основні напрям-
ки  – техніка для аграрного сектора, комунальна, 

NHC POWER SYSTEMS, LLC
08203, 1-i Pokrovskaya str., Irpen Kiev 
Region, Ukraine
+380442278170
Kiev@nhc.com.ua
www.nhc.com.ua

NHC Power Systems LLC is a structural unit of GHP Holding. 
NHC Power Systems LLC is an independent developer of 
drive systems, a supplier of high-quality components  – 
elements of diesel, mechanical and hydraulic drive 
for mobile equipment and industrial equipment. The 
company has great experience in the market, what allows 
to provide the optimal solution in all industries. Offers a 
full range of services for the supply, implementation and 
maintenance of diesel engines and original spare parts 
from the world’s largest manufacturers.The company is 
a national distributor of diesel engines manufactured 
by Kubota Corporation and John Deere Power Systems, 
as well as leading European manufacturers of hydraulic 
components.

НЕО АГРО, ТОВ
Україна, 47144, Тернопільська обл., 
Шумський р-н, с. Великі Дедеркали, 
вул. Центральна 76К
+380674638292
info@neoagro.com.ua
neoagro.com.ua

Компанія NeoAgro є сполучною ланкою для україн-
ських користувачів сільськогосподарської техніки та 
європейських фермерів або дилерів, які продають 
техніку. 

Ми працюємо на користь вже наявних та потенційних 
клієнтів: надаємо консультації з вибору техніки, діли-
мося з аграріями європейським досвідом і новими 
тенденціями на аграрному ринку, при потребі допо-
магаємо отримати фінансування. 
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Компанія пропонує клієнтам сотні моделей автомо-
білів, автобусів, тракторів і спеціальної техніки про-
відних світових виробників: Renault, Citroen, Ravon, 
Chevrolet, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, ПАЗ, Belarus та ін.

NOVI AVTO, LLC
04080, Vikentiya Hvoiky str. 21, Kyiv
+380445855296
reklama@ais.com.ua
www.ais.ua

AIS group of companies founded in 1992 is one of the 
largest players on the market for business technical 
equipment. The company specializes in sales and 
servicing of: 
• cars, commercial, heavy and special-purpose vehicles; 
• buses, minibuses, dual-purpose vehicles; 
• tractors and related corollary and auxiliary equipment. 

AIS group of companies includes sales centers and service 
stations throughout the country, spare parts stores, 
manufacturing company, logistics centers, and vehicle 
company 
The company offers customers hundreds of car models, 
buses, tractors and special equipment from leading world 
manufacturers: Renault, Citroen, Ravon, Chevrolet, GAZ, 
UAZ, MAZ, PAZ, Belarus, etc.

НОВОТРОИЦКОЕ РУДО-
УПРАВ ЛЕНИЕ, ЧАО
85732, смт Новотроїцьке, 
Волноваського р-ну Донецької обл., 
вул. Радянська, б. 85
+380955706080
kulish-va@ntru.com.ua
www.ntru.com.ua

ЧАО «Новотроицкое рудоуправление» – крупнейший 
производитель известняков в Украине с объемом 
производства 4 млн тонн в год и долей рынка 33%. 

будівельна та спецтехніка, навісне обладнення для 
спецтехніки, розточка та наплавка отворів для техні-
ки JCB, Manitou, Bobcat, Case, Linde, Toyota, Terex, Volvo, 
Doosan, Kubota, Bomag, Claas.

NEW-TECHNOLOGY, LTD
Ukraine, Zhytomyr, 57 Prospekt 
Nezalezhnosti
+380972032040
sales@new-technology.com.ua
www.new-technology.com.ua

We are dealing with selling used machinery from Europe 
and USA. We provide supplying and setting machinery, 
supplying spare parts and also execute warranty and post-
sale service of machinery, telehandlers, municipal machinery 
manufacturers of JCB, Manitou, Bobcat, Case, Linde, Toyota, 
Terex, Volvo, Doosan, Kubota, Bomag, Claas and etc.

НОВІ АВТО, ТОВ
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21
+380445855296
reklama@ais.com.ua
www.ais.ua

Групу компаній АІС заснована в 1992 році та є одним з 
найбільших операторів на ринку техніки для бізнесу. 
Компанія спеціалізується на продажу та сервісному 
обслуговуванні: 
• легкових, комерційних, вантажних та спеціалізова-

них автомобілів; 
• автобусів, мікроавтобусів, вантажно-пасажирської 

техніки; 
• тракторів і супутнього додаткового та навісного 

обладнання до них. 

Група компаній АІС – це центри продажів і станції 
технічного обслуговування по всій країні, магазини 
запасних частин, виробниче підприємство, логістичні 
центри, автотранспортна компанія. 
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Neuero Farm- und Fördertechnik GmbH 
Neuero: grain storage (up to 12500 m3), through-
flow dryers (up to 250 t/h), mixing and milling plant, 
pneumatic grain blowers, mechanical conveyors, grain 
cleaning equipment.

ОДЕССКИЙ ЗАВОД 
ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ПАО 
Украина, 65033, Одесса, Желябова, 4
+380677592555
nsozpk@gmail.com
pistonrings.od.ua

Поршневые кольца к двигателям внутреннего сгора-
ния к автомобилям и сельхозтехнике.

ODESSA PISTON RINGS 
PLANT, PAT
Ukraine Odessa jeliabova4
+380677592555
nsozpk@gmail.com
pistonrings.od.ua

Piston rings for all machines and agricultural engines.

ОЗСМ АГРОТЕХ, ТОВ
Україна, 70500, м. Оріхів, 
вул. Привокзальна, 2
+380506796217
sales@ozsm.com.ua
www.ozsm.com.ua

Вітчизняний виробник с/г техніки

Начиная с 2013 г., объем реализации НТРУ вырос в 5 
раз за прошедшие 5 лет.

NOVOTROITSKOE 
RUDOUPRAVLENIE, 
PRIVATE INCORPORATED 
COMPANY
85732, smt Novotroitsky, Volnovaskogo 
district of Donetsk region, 
st. Radyanska, 85
+380955706080
kulish-va@ntru.com.ua
www.ntru.com.ua

Private Incorporated Company «Novotroitskoe 
rudoupravlenie» is the largest limestone producer in 
Ukraine with a production volume of 4 million tons per year 
and a market share of 33%. Since 2013, the sales volume of 
NTRU increased by 5 times over the past 5 years.

НОЄРО УКРАЇНА, ТОВ
ул. Ломоносова, 1А, м.Вишневе, 08132
+380971536199
neuero.farm@gmail.com

Німецька компанія «Neuero Farm – und Fördertechnik 
GmbH» виробляє весь комплекс обладнання для 
зберігання (металічні силоси обємом до12500 
куб.м), сушки (до 250 т/год) та транспортування 
зерна, а також обладнання для приготування ком-
бікормів – комбікормові цеха, міні установки, дро-
барки та ін.

NEUERO, LLC
49328 Germany Alter Handelsweg 11
+380971536199
neuero.farm@gmail.com
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Ocean Invest company offers its customers a wide range of 
plant protection products for the major agricultural crops. 
Ocean Invest provides Ukrainian agricultural producers 
with highly-effective innovative plant protection 
products that meet the latest world standards of quality 
and environmental safety. Our professional team offers 
complex follow-up support from the stage of choosing 
a scheme of crop protection, to giving recommendations 
for the application of products, and up to the final result.

ОЛИС, ТОВ
Украина, г.Одесса, ул. Столбовая, 28/3
+380487528558
olis1@ukr.net
www.olis.com.ua

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОЛИС» 
• Зерноочистительные комплексы 
• Крупоцеха универсальные агрегатные 
• Крупоцеха универсальные комплектные 
• Крупоцеха по переработке гречихи 
• Крупоцеха по переработке овса 
• Крупоцеха по переработке кукурузы 
• Мельницы агрегатные 
• Мельницы сортового помола пшеницы 
• Зерноочистительное оборудование 
• Транспортное оборудование 
• Технологическое оборудование для производства 

муки 
• Технологическое оборудование для производства 

крупы 
• Аспирационное оборудование 
• Самотечное оборудование 
• Лабораторное оборудование 
• Комплексное оснащение лабораторий 
• Проектирование 
• Монтаж и наладка 
• Реконструкции 
• Сервисное обслуживание

OREKHOVSKY PLANT OF 
AGRICULTURAL MACHINES 
AGROTEH, LLC
Ukraine, 70500, Orikhiv,  
st. Privokzalna, 2
+380506796217
sales@ozsm.com.ua
www.ozsm.com.ua

Domestic producer of agricultural machinery.

ОКЕАН ИНВЕСТ, ООО
Украина, 69005, г. Запорожье, 
ул. Якова Новицкого,11, оф.56
+380442062432
yevheniia.kushnir@bkw.group
oceaninvest.ua

Компанія «Океан Інвест» пропонує своїм клієнтам 
широкий асортимент засобів захисту рослин для 
основних сільськогосподарських культур. «Океан 
Інвест» забезпечує українських аграріїв високоефек-
тивними інноваційними продуктами для захисту 
рослин, що відповідають найсучаснішим світовим 
стандартам якості і екологічної безпеки. Наша профе-
сійна команда пропонує клієнту повний супровід від 
етапу вибору методики захисту, рекомендацій щодо 
застосування продукції аж до отримання кінцевого 
результату

OCEAN INVEST, LLC
Ukraine, 69005, Zaporizhzhia, 11 Yakova 
Novytskoho str, of.56
+380442062432
yevheniia.kushnir@bkw.group
oceaninvest.ua
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OLIYNYA №1, LLC
Ukraine, 65025, Odessa Region, 
Misto Odesa, Suvorovskiy District, 
DOBROVOL’S’KIY Avenue, 114/2 A
+380683549988
sunrise_08@ukr.net

LLC «ОЛІЙНЯ №1» presents fresh press oil at one time.

ОПЕЛЬ УКРАЇНА, ТОВ
04080, м. Київ, вул. Кирилівська 60.
+380443649707
info@opel.ua
opel.ua

Официальное представительство Группы PSA в Украи-
не начало свою операционную деятельность в 2010 
году. Главная цель представительства – привнесение 
европейской культуры продаж и обслуживания авто-
мобилей PEUGEOT, CITROЁN, Opel и DS. 

С 2017 года в глобальный пул брендов Группы входит 
немецкая марка Opel, а с 2019 года интересы бренда 
в Украине представляет компания «Пежо Ситроен 
Украина», официальное представительство Группы. 
В модельной линейке Opel найдутся автомобили на 
любой вкус и кошелек: доступный седан Opel Astra 
J, высокотехнологичный флагман Opel Insignia, ком-
пактный кроссовер Opel Crossland X, стильный сред-
неразмерный SUV Opel Grandland X.

ОРІЕНТ ВЕЙ, ТОВ
07403, Україна, Київська обл. 
м. Бровари,  
вул. Гельсинської групи,14Б
+380504781683
info@orientway.com.ua
orientway.com.ua

OLIS, LTD
Ukraine, Odessa, Stolbovaya st., 28/3
+380487528558
olis1@ukr.net
www.olis.com.ua/

OLIS Ltd. WORK-STEAM 
• Grain cleaning complexes 
• Grain workshops 
• Mills 
• Designing 
• Installation and adjustment 
• Reconstructions 
• Maintenance service 
• Grain cleaning equipment 
• Processing equipment for flour manufacture 
• Processing equipment for grain manufacture 
• Transport equipment 
• Aspirating equipment 
• Gravity equipment 
• Laboratory equipment

ОЛІЙНЯ №1, ТОВ
Україна, 65025, Одеська обл., місто 
Одеса, Суворовський район, проспект 
Добровольського, будинок 114/2 А
+380683549988
sunrise_08@ukr.net

ТОВ «Олійня №1» – це новий підхід до виробництва 
натуральних олій рослинного походження, маслічних 
культур, а також інших корисних продуктів. Унікаль-
ний проект по виробництву фреш-рослинних олій 
холодного віджиму. Це, по суті, мініцехи, витримані в 
єдиному стилі (бренді) – поєднання торгово-вироб-
ничої точки в одному обличчі. Одна із цілей проекту – 
продаж франшизи та приєднання до міжнародної ме-
режі «Олійня №1». Відноситься до категорії крафтових 
виробників.



339

• affiliate programs for machinery and equipment 
purchase 

• compensation of interest rate and purchase value with 
state programs 

• interest rate and collateral requirements reduction 
with international programs

ПАРТНЕР-ВС, ТОВ
10001, Україна, м. Житомир, 
вул. Сергія Параджанова, буд. 93
+380506548474
kalenichenko@vibroseparator.ua
www.vibroseparator.ua

ТОВ «Партнер-ВС» – комплексні рішення з очистки, 
транспортування та зберігання зерна та насіння

PARTNER-VS, LLC
10001, Ukraine, Zhytomyr, Sergiy 
Paradzhanov Street, 93
+380506548474
kalenichenko@vibroseparator.ua
www.vibroseparator.ua

«Partner-VS»LLC – complex solutions for cleaning 
conveying and storage grain and seeds.

ПГТ-УКРАЇНА, ТОВ
Україна, Київ, вул. Велика 
Кільцева, 4-Б
+380445015505
litovchenko@pgt.in.ua
www.pgt.in.ua/

«ПГТ-УКРАЇНА» пропонує: 
• Виробництво гідравлічних шлангів для будь-яких 

задач. Виготовлення і ремонт гідравлічних цілін-
дрів. Поставки гідравлічних вузлів і компонентів: 

Кольоросортувальне обладнання (Фотосепаратори), 
Оптичні сортувальники. Комплекси «ПІД КЛЮЧ», Ше-
лушильне, шліфовальне та калібрувальне обладнан-
ня. Пакувальне обладнання.

ORIENT WAY, LTD
14B, Helsinki Group St., Brovary city, 
Kyiv region, Ukraine, 07403
+380504781683
info@orientway.com.ua
orientway.com.ua

Color sorter, dehulling line and packing equipment

ОЩАДБАНК, АТ
Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Госпітальна, 12 Г
+380442473792
lysenkoyv@oschadbank.ua
www.oschadbank.ua/

Програми фінансування та підтримки аграріїв: 
• партнерські програми з придбання техніки та об-

ладнання 
• програми державної компенсації відсотків за кре-

дитами та вартості техніки 
• зниження відсоткових ставок та вимог до забезпе-

чення за міжнародними програмами

OSCHADBANK, JSC
Ukraine, 01001, Kyiv, 
Hospitalna str., 12 G
+380442473792
lysenkoyv@oschadbank.ua
www.oschadbank.ua/

Financing and support programs for agro companies 
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PEUGEOT 2008, 3008 и семиместного 5008, маневрен-
ного PEUGEOT 108, яркого хэтчбека 208 и просторных 
универсальных автомобилей Нового PEUGEOT Rifter и 
Traveller. Из коммерческих автомобилей бренд готов 
предложить модели PEUGEOT Partner, Expert и Boxer.

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 
РАЙАГРОБУД, ТОВ
Україна Первомайськ, Миколаївська 
обл., 55214, вул. Одеська, 80
+380516173074
pervagrobud@ukr.net
rayagrobud.com.ua

Опис діяльності Компанія ТОВ Первомайський «Рай-
агробуд» пропонує комплекс послуг по будівництву 
та реконструкції каркасних та безкаркасних ангарів, 
автомобільних вагів, виготовленню і продажу бетону 
та залізобетонних виробів, асфальтування та вироб-
ництва тротуарної плитки.

PERVOMAYSKY 
RAYAGROBUD, LLC
Pervomaysk, Mikolaiv region, 55214, 
Odeska street, 80.
+380516173074
pervagrobud@ukr.net
rayagrobud.com.ua

The company Pervomaisky «Rayagrobud» LLC offers 
a complex of services for the construction and 
reconstruction of frame and frameless hangars, car scales, 
the manufacture and sale of concrete and reinforced 
concrete products, asphalting and production of paving 
slabs.

• маслостанції, гідромотори, гідронасоси, гідрав-
лічні акумулятори, вимірювальна апаратура, роз-
подільні клапани, гідрозамки, швидкороз’ємні 
з’єднання.

PGT UKRAINE, LCC
Ukraine, Kiev, Str. Bol’shaya 
Okruzhnaya, 4b
+380445015505
litovchenko@pgt.in.ua
www.pgt.in.ua/

«ПГТ-Групп» предлагает: 
• Производство гидравлических шлангов для любых 

задач.Изготовление и ремонт гидравлических ци-
линдров. Поставки гидравлических узлов и компо-
нентов: 

• маслостанции, гидромоторы, гидронасосы акту-
аторы, гидравлические аккумуляторы, измери-
тельная аппаратура распределительные клапаны, 
гидрозамки клапаны: обратные, переливные, 
давления, предохранительные, дроссели быстро-
разъемные соединения, камлоки фильтры: за-
ливные, сливные, давления запчасти и элементы 
гидравлики к технике импортного производства.

ПЕЖО УКРАЇНА, LLC
04080, м. Київ, вул. Кирилівська 60.
+380443649707
info@peugeot.ua
peugeot.ua

Официальное представительство Группы PSA в Украи-
не начало свою операционную деятельность в 2010 
году. Главная цель представительства – привнесение 
европейской культуры продаж и обслуживания авто-
мобилей PEUGEOT, CITROЁN, Opel и DS. 

Модельный ряд PEUGEOT состоит из флагмана – 
Нового фастбека PEUGEOT 508, городских SUV’ов 
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Лідер на ринку агробудівництва компанія «Пів-
деньангарбуд» займається проектуванням, роз-
робкою, виготовленням і зведенням безкаркасних 
ангарів під ключ, які все більше і більше набувають 
актуальності в даний час. Найголовніше і важлива 
відмінність даних конструкцій від житлових і нежит-
лових споруд – це повна відсутність каркасів, опор, 
стін, даху та основ, що дозволяє зводити ангарні кон-
струкції в найкоротші терміни з мінімальними додат-
ковими витратами.

UGANGARSTROY, LLC
Ukraine, Odessa, 29/1 Ataškhkin str
+380979939412
0979939412@ukr.net
www.ugangarstroy.com.ua

The leader in the agribusiness market «UGANGARSTROY» 
is engaged in the design, development, manufacture and 
construction of frameless hangars on a turnkey basis, 
which are becoming more and more relevant nowadays. 
The most important and important difference between 
these structures from residential and non-residential 
buildings is the complete absence of frames, supports, 
walls, roofs and foundations, which allows you to build 
hangar structures in the shortest possible time with 
minimal additional expense.

ПІДЙОМНІ МАШИНИ, ТОВ
04073, м. Київ,  
проспект Степана Бандери, 5
+380443370672
office@p-mash.com.ua
p-mash.com.ua

ТОВ «ПІДЙОМНІ МАШИНИ», офіційний дилер амери-
канської корпорації «Manitowoc Crane Group» та швед-
сько-голандської компанії «Alimak Hek Manufacturing 
B.V.», пропонує оренду, продаж та сервісне обслугову-

ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ, НВА, 
ТОВ
Україна, 30200, Хмельницька область, 
Білогірський район, смт. Білогір’я, 
вул. Миру, 10
+380673821122
perlpod@ukr.net
www.mzuri.in.ua/

Випробувана по всьому світу система обробітку грун-
ту Mzuri Pro-Till довела свою ефективну роботу у всіх 
ґрунтових умовах. 
На тлі зростання виробничих витрат для збереження 
і збільшення прибутковості в нинішніх умовах не-
обхідно впровадження інноваційних технологій ви-
робництва таких як смуговий обробіток грунту Mzuri 
Pro-Till.

NVA PEARL OF PODILLYA, 
LLC
Ukraine, 30200, Khmelnitsky region, 
Belogorsky district, smt. Bilogiria, st. 
Peace, 10
+380673821122
perlpod@ukr.net
www.mzuri.in.ua/

Proven worldwide tillage system Mzuri Pro-Till proven 
to be an effective work in all soil conditions. Against 
the backdrop of rising production costs to maintain 
and increase profitability in the current conditions it is 
necessary the introduction of innovative technologies 
such as Mzuri Pro-Till Soil strip processing.

ПІВДЕНЬАНГАРБУД, ТОВ
Україна, м.Одеса, вул.Асташкіна, 29/1
+380979939412
0979939412@ukr.net
www.ugangarstroy.com.ua
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PLOTYTSKA 
AHROPROMTEKHNIKA, ALC
Ukraine, Ternopil Region, Village 
Plotycha, Hrushevskyi Street, 9
+380969527719
agropromtehnikap@gmail.com
www.agropromtehnica.com.ua/

Plotytska Agropromtechnika is a leading Ukrainian company 
in the field of manufacturing conveyor belts, metal and 
polyurethane rollers, as well as many other accessories, 
accessories and spare parts for agricultural machinery and 
special equipment of domestic and foreign production.

ЯР-СТЕП, ПНВП
Ukraine, 79040, Lvov, 
street Gorodotska, 222
+380505504407
yar.step@ukr.net
www.yar-step.com.ua

Якісна техніка для Вашого господарства! 
ПНВП ЯР-СТЕП – добре відома компанія,яка займа-
ється продажем сільськогосподарської техніки. Сво-
єю метою підприємство ставить забезпечення ринку 
високоякісною сільськогосподарською технікою таких 
провідних світових марок як SIP Strojna Industrija d.d, 
INO BREZICE d.o.o., METAL-FACH Sp. z o. o., POMOT та ба-
гато інших. Наш головний принцип роботи це опера-
тивність у вирішенні будь-яких питань,що стосуються 
придбання та обслуговуванні техніки.

YAR-STEP, PNVP
Ukraine, 79040, Lvov, street, 
Gorodotska, 222
+380505504407
yar.step@ukr.net
www.yar-step.com.ua

вання наступної вантажопідйомної техніки провідних 
світових виробників:: 
• баштові крани Potain (Франція); 
• вантажопасажирські та фасадні платформи Неk 

(Нідерланди); 
• будівельні та промислові ліфти Alimak (Швеція).

HOISTING MACHINES, LLC
5, ave Stepana Bandery, Kyiv, 04073, 
Ukraine
+380443370672
office@p-mash.com.ua
p-mash.com.ua

LLC «HOISTING MACHINES», the official dealer of the 
American corporation «Manitowoc Crane Group» and the 
Swedish-Dutch company «Alimak Group», provides services 
for the sale of the following load-lifting equipment: 
• tower cranes Potain (France); 
• Passenger and front platforms Nek (the Netherlands); 
• construction and industrial elevators Alimak (Sweden).

ПЛОТИЦЬКА АГРОПРОМ-
ТЕХНІКА, ТОВ
47704, Тернопільська обл., 
Тернопільський р-н, с. Плотича, 
вул. Грушевського, 9
+380969527719
agropromtehnikap@gmail.com
www.agropromtehnica.com.ua/

«Плотицька Агропромтехніка» є провідним укра-
їнським підприємством в сфері виготовлення гу-
мо-пруткових транспортерних полотен, гумо-мета-
левих та поліуретанових роликів, а також багатьох 
інших комплектуючих, аксесуарів та запчастин для 
сільськогогосподарської техніки та спецтехніки ві-
тчизняного та іноземного виробництва.
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with European standards, thus providing high quality to 
the smallest details. Our goal is to lead the production 
of quality equipment and components for irrigation 
systems and sprinklers. If you are looking for a reliable 
supplier with the best products in this field, know-you 
can rely on us.

ПОЛФРОСТ-УКРАЇНА, ТОВ
03150, Україна, м. Київ, 
вул. Предславинська, 43/2
+380503801199
tatyana@polfrost.kiev.ua

Наданная транспортно-експедиторських послуг.

POLFROST-UKRAINE, LLC
UKRAINE
+380503801199
tatyana@polfrost.kiev.ua

Provided by forwarding agents.

EMBASSY OF CANADA IN 
UKRAINE
Kostelna str., 13A
+380504400971
Daria.Lysak@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/
ukraine/index.aspx?lang=ukr

Diplomatic representative office, introduces business 
opportunities with Canadian companies in agricultural 
sector.

PNPP YAR-STEP is a well-known company selling 
agricultural machinery. The company aims to provide the 
market with high-quality agricultural machinery of such 
leading brands as SIP Strojna Industrija d.d, INO BREZICE 
d.o.o., METAL-FACH Sp. z o o., POMOT and many others. 
Our main principle of work is the promptness in solving 
any questions relating to the purchase and maintenance 
of machinery. 

ПОЛІГОН-АВТО, ТОВ
Украіна, 69005, м. Запоріжжя,  
вулиця Антенна, 11
+380504884402
smailov@meta.ua

За плечима компанії «ПОЛІГОН-АВТО» більше 5 років 
роботи у сфері виробництва устаткування і комп-
лектуючих до систем зрошування. Ми проектуємо 
і робимо продукцію з дотриманням європейських 
стандартів, забезпечуючи тим самим високу якість 
аж до найдрібніших деталей. Наша мета – лідерство 
у виробництві якісного устаткування і комплектуючих 
для систем зрошування і дощувальних машин. Якщо 
ви шукаєте надійного постачальника з найкращою 
продукцією в цій галузі, знайте – ви можете на нас 
покластися.

POLIGON-AVTO, LLC
Ukraine, 69005, Zaporizhzhia city, 11 
Antenna St.
+380504884402
smailov@meta.ua

POLIGON-AUTO Company has over 5 years of experience 
in the field of equipment and components for irrigation 
systems. We design and produce products complying 
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Типографія повного циклу виробництва. Всі види ре-
кламної поліграфії. Упаковка будь-якої складності.

ПРОIНВЕСТ ГРУП, ТОВ
Румунія, 705200, Ясский повіт, м. 
Пашкань, вул. Грэдiнiцей 1
+40232760050
office@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro

Проiнвест Груп – багатопрофільна компанія з декіль-
кома виробничими потужностями, що спеціалізу-
ються на обробці сталі, від простих компонентів для 
будівництва до оснащення і точної механіки. 
Проiнвест Груп, в якій працює близько 500 чоловік, 
спеціалізується на обробці сталі з 2000 року. 
Компанія розробляє, виробляє і продає напівфабри-
кати зі сталі, сталеві компоненти і системи для будів-
ництва, машинобудування та промисловості, а також 
рішення для будівельної сталі, що мають найбільшу 
частку у виробництві і продажах.

PROINVEST GROUP, LLC
1st. Gradinitei, RO – 705200, Pascani 
(Iasi County)
+40232760050
office@proinvestgroup.ro
www.proinvestgroup.ro

Proinvest Group is a multiproduct company, with multiple 
manufacturing facilities, specialized in steel processing, 
from simple components for construction up to tooling 
and precision mechanical components. 
With nearly 500 dedicated employees, Proinvest Group 
specializes in steel processing since 2000. 
The company develops, manufactures and markets 
semifinished steel products, steel components and 
systems for construction, engineering and industry, the 
construction steel solutions having the largest share in 
production and sales. 

ПОСОЛЬСТВО КАНАДИ 
В УКРАЇНІ
вул. Костьольна, 13А
+380504400971
Daria.Lysak@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/
ukraine/index.aspx?lang=ukr

Дипломатичне представництво, представляє можли-
вості співпраці з канадськими компаніями в аграрно-
му секторі.

ПРАҐМА, ТОВ
Київ, вул.Казимира Малевича, 83, 
оф.5
+380442091761
info@pragma.ua
pragma.ua

Проектування та виробництво дерев’яних будівель-
них конструкцій за технологією Mitek. Сучасні покрі-
вельні каркаси для тваринницьких будівель.

PRAGMA, LLC
Kyiv, Malevycha 83, of.5
+380442091761
info@pragma.ua
pragma.ua

We make design and produce wooden building structures 
for livestock farming.

ПРАЙМ-ПРІНТ, ТОВ
Київська обл., с. Тарасівка,  
вул. Княгині Ольги, 1а
+38 044 390 87 85
info@prime-print.com.ua
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MAHLE Aftermarket – бізнес-підрозділ, що спеціалі-
зується на запасних частинах, використовує досвід 
серійного виробництва оригінального обладнання в 
своєму асортименті післяпродажного обслуговування 
автомобілів, а також постачальників торгових мереж, 
СТО та партнерів з ремонту двигунів. Асортимент та-
кож включає продукти, розроблені компанією MAHLE 
Service Solutions для обладнання автомайстерень, а 
також комплексні послуги та індивідуальні навчальні 
програми. Група компаній володіє брендами: MAHLE, 
BRAIN BEE, BEHR, CLEVITE, IZUMI, KNECHT і METAL LEVE. 
MAHLE Aftermarket представлена в 25 офісах прода-
жів по всьому світу, що мають близько 1600 співро-
бітників.

REPRESENTATIVE OFFICE 
MAHLE AFTERMARKET 
GMBH
Ukraine, 03150, Kiev, Antonovicha 172, 
office 713
+380445280817
natalya.medvedeva@pl.mahle.com

MAHLE Aftermarket, the business unit specializing in 
spare parts, uses the expertise from the series production 
of original equipment in its automotive aftermarket 
product range and supplies trade, workshop, and engine 
repair partners. The portfolio also includes products 
developed by MAHLE Service Solutions for workshop 
equipment as well as comprehensive services and 
customized training programs. The full extent of this 
expertise is found in the MAHLE, BRAIN BEE, BEHR, 
CLEVITE, IZUMI, KNECHT FILTER, and METAL LEVE brands. 
MAHLE Aftermarket is represented at 25 locations 
and other sales offices worldwide, with around 1,600 
employees.

Current production and sales program covers a very 
extensive range of steel products, grouped by applications 
and organized into several divisions: Building Materials, 
Building Systems, Infrastructure, Storage

ПРОГРЕС, ПРАТ НВО
Україна, 18034, місто Черкаси, вулиця 
Онопрієнко, 10
+380472550995
nvoprogres@ukr.net

Постачання сперми племінних бугаїв-плідників 
голштинської породи, симентал, монбельярд, нор-
везької червоної, абердин ангус. Надання послуг по 
штучному заплідненню ВРХ, забезпечення азотом і 
супутніми матеріалами. Надання консультацій і пов-
ний супровід у тваринництві ВРХ.

PROGRESS CATTLE 
BREEDING ASSOCIATION, 
JSC
Ukraine, 18034 Cherkassy town, 
Onoprienko street 10
+380472550995
nvoprogres@ukr.net

Semen of pedigree sires: Holstein, Simmental, 
Montbeliarde, Norwegian Red, Angus breeds. Services in 
cattle artificial insemination. Supply of nitrogen, gloves 
and sheeths.

ПРЕДСТАВНИЦТВО  
МАЛЄ АФТЕРМАРКЕТ 
ГМБХ
Україна 03150, Київ, 
вул. Антоновича, 172, офіс 713
+380445280817
natalya.medvedeva@pl.mahle.com
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ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних банків 
світу. Наприклад, понад десять років назад банк став 
одним із перших у світі, що почав використовувати 
одноразові SMS-паролі. До останніх інновацій, які 
отримали визнання по всьому світі, належать такі 
продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтер-
нет-банкінг через QR-код, онлайн-інкасація, а також 
десятки різноманітних мобільних додатків.

PRIVATBANK, JSC CB 
50, Naberezhna Peremogy str., Dnipro, 
49094, Ukraine
+380676892566
marina.ivanova@privatbank.ua
privatbank.ua

Established in 1992, PrivatBank is the leader in Ukrainian 
banking. According to market research carried out by Gfk 
Ukraine in the IV quarter of 2018, 53,4% of individual 
clients considered us as their main bank. This percentage 
exceeded the total percentages of the next twenty-five 
banks in the Gfk ranking. This index made up 45,9% for 
corporate clients. 
PrivatBank is one of the world’s most innovative banks. 
Over ten years ago the Bank was among the first banks 
that started using one-time SMS passwords. Among the 
recent innovations recognised all over the world, there 
are such products as payment mini-terminals, login to 
Internet bank using a QR code, online cash collection, and 
dozens of different mobile applications.

ПРИВАТ ЗАПЧАСТИНА, 
ТОВ
03191, м. Київ, вул. Ломоносова 54А, 
офіс 5
+380675671277
paveltabi@pleasing.com.ua
www.pzapchastina.com.ua/

ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕКТРОНІКС 
УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 69
+380672303243
office@president-electronics.com.ua
www.president-electronics.com.ua

Оптова та роздрібна торгівля СіБі радіообладнанням 
(радіостанції, антени, аксесуари PRESIDENT) для раді-
озв’язку між всіма видами транспорту, господарства-
ми тощо.

PRESIDENT ELECTRONICS 
UKRAINE, LLC
Ukraine, 04080, Kyrylivska Street, 69
+380672303243
office@president-electronics.com.ua
www.president-electronics.com.ua

CB radio equipment wholesale and retail (transceivers, 
antennas and accessories PRESIDENT) for communication 
between all types of transport, farms, etc.

ПРИВАТБАНК, АТ КБ
вул. Набережна Перемоги, 50, 
м. Дніпро, 49094, Україна
+380676892566
marina.ivanova@privatbank.ua
privatbank.ua

Банк для тих, хто йде вперед! 
Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк 
є лідером банківського ринку країни. За даними дослі-
дження GFK Ukraine у II кварталі 2018 року з нами співп-
рацюють 53,4% українців – фізичних осіб старше 16 
років. Вважають основним банком 45,9% користувачів 
банківських послуг – фізичних осіб, що більше, ніж у 
наступних за нами двадцяти банках разом взятих. 
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MANUFACTURING 
ENTERPRISE 
SELKHOZMASH, PE
Ukraine, 20300 Uman  
st. M. Zheleznyak, 6g
+380961695684
shm01@ukr.net
shm.in.ua

PE «ME Selkhozmash» Ukraine Uman on the market since 
1998. During this time, we have mastered the production 
of equipment for the production of plant oil (sunflower, 
soybean, canola, mustard, etc.). 

We produce oilpress, seedlings, separators, roller 
machines, multilayer cooker, crushers, elevators, 
conveyor, press extruders of different productivity. 
We serially produce spare parts for all manufactured 
equipment, as well as for MP-68 oil press machines, 
PM-450 and their analogues. Under the order – to the 
PSh-190, KhPSh-500, KhPSh-1000, MP-20, UTP-20, FM 
presses.

ПРОКРЕДИТ БАНК, АТ
03115, м. Київ, пр-т. Перемоги 107-А
+380503952311
Svitlana.Vozniak@procredit-group.com
procreditbank.com.ua

Банківська діяльність.

PROCREDIT BANK, АТ
107 A Peremohi Prosp. Kyiv 03115
+380503952311
Svitlana.Vozniak@procredit-group.com
procreditbank.com.ua

Banking.

Продаж с/г техніки Claas, Kuhn, Amazone, Stara, про-
даж запасних частин, гарантійне обслуговування.

PRIVAT ZAPCHASTINA, LTD
03191, Kyiv, street. Lomonosov 54A, 
office 5
+380675671277
paveltabi@pleasing.com.ua
www.pzapchastina.com.ua/

Sale of agricultural machinery Claas, Kuhn, Amazone, 
Stara, sale of spare parts, warranty service.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
СЕЛЬХОЗМАШ, ЧП
Украина, 20300, г.Умань 
ул. М. Железняка, 6г
+380961695684
shm01@ukr.net
shm.in.ua

«ЧП ПП Сельхозмаш» Украина г.Умань на рынке с 
1998  года. Освоили выпуск оборудования для про-
изводства растительного масла (подсолнух, соя, рапс, 
горчица и др). 

Производим маслопрессы, семенорушки, сепара-
торы, валковые станки, паровые жаровни, дробилки 
макуха, нории, конвейеры, пресс-экструдеры разной 
производительности. Серийно производим запчасти 
ко всему выпускаемому оборудованию, а также к 
маслопрессам МП-68, ПМ-450 и их аналогам. Под за-
каз – к прессам ПШ-190, ХПШ-500, ХПШ-1000, МП-20, 
ЕТП-20, FM. 

Кроме деталей, которые производим серийно, изго-
тавливаем по эскизам, образцам, чертежам.
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ПРОТОН, ТОВ
51831, Україна, Дніпропетровська 
область, Петриківський район, Село 
Єлизаветівка, вул.Індустріальна, 9Є
+380952347666
ltdproton@gmail.com
www.proton-ltd.com

ТОВ «ПРОТОН» – компанія, що зарекомендувала себе 
на ринку виробників поліпропіленової тари і упаков-
ки. Область застосування нашої продукції: аграрна, 
хімічна, харчова, будівельна індустрія і інші промис-
лові галузі. 

Підприємство ТОВ «Протон» є виробником повного 
циклу і виготовляє на замовлення Біг-Беги, поліпро-
піленову тканину, мультифіламентну нитку різної 
модифікації. Устаткування підприємства і висока 
кваліфікація фахівців дозволяє виготовляти м’які 
контейнери типу «Біг-Бег» за розмірами і технічними 
характеристиками замовника, наносити трафаретний 
багатоколірний друк будь-якої складності і конфігу-
рації.

PROTON, LLC
51831, Ukraine, Dnipropetrovsk region, 
Petrykivsky district, Elizavetovka 
village, Industrialnaya str., 9Е
+380952347666
ltdproton@gmail.com
www.proton-ltd.com

PROTON LLC is a company that has proven itself in the 
market of polypropylene packaging manufacturers. The 
scope of our products: agricultural industry, chemical 
industry, food industry, construction industry and other 
industrial sectors. 

Kamenskoe enterprise Proton, LLC is a full-cycle 
manufacturer and manufactures custom-made Big Bag, 

ПРОМІНСТРУМЕНТ, 
ОПТОВА КОМПАНІЯ, ТОВ
02121, м. Київ, 
вул. Автопаркова, буд. 5
+380444920314
zakaz@pgroup.com.ua
www.pgroup.com.ua

Оптова торгівля металоріжучим, слюсарним, пневма-
тичним, алмазним, вимірювальним інструментом. 
Запропонований нами інструмент зроблений на укра-
їнських заводах, які разом з компанією «Промінстру-
мент» входять в єдиний холдинг. Ми є ексклюзивни-
ми дистриб’юторами компанії Eastman – провідного 
виробника слюсарного обладнання в Індії. 
Промінструмент, ВІЗ, ЛІЗ, ЛАЗ, КЗТС, БЗСП, Scala, CRF-
Львів, Eastman, Gesac.

PROMINSTRUMENT, TOV
Ukraine, 02121, Kyiv, Avtoparkova, 5
+380444920314
zakaz@pgroup.com.ua
www.pgroup.com.ua

Wholesale trade of metal-cutting, metalwork, pneumatic, 
diamond and measuring 
tools. The instrument offered by us is made at the 
Ukrainian factories, which together 
with the company Prominstrument are grouped into one 
holding. We are 
• the exclusive distributor of Eastman Company – the 

leading manufacturer of the 
• hand tools in India. 
• Промінструмент, ВІЗ, ЛІЗ, ЛАЗ, КЗТС, БЗСП, Scala, 

CRF-Львів, Eastman, Gesac
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ПРОФМАШ, ПП
Запорізька обл., м. Мелітополь, Героїв 
України, 210/3
+380964040886
proffi502@gmail.com
www.profmash-agro.ru/

ПП «Профмаш» -сучасне підприємство, що спеціалі-
зується на розробці і виробництві високоякісніх по-
ршневіх, плунжерніх і телескопічних гідроциліндрів 
для автомобільної, сільськогосподарської, дорож-
ньо-будівельної, комунальної та іншої спецтехніки.

VIVTONICHENKO O. V., PP
Zaporiz’ka obl., M. Melitopol’, Heroyiv 
Ukrayiny 210/3
+380964040886
proffi502@gmail.com
www.profmash-agro.ru/

PP «Profmash» – predpriyatiye, spetsializiruyushche-
yesya na razrabotke i proizvodstve vísokokache stvenníkh 
porshnevíkh, plunzherníkh i teleskopiches kikh gidrot-
silindrov dlya avtomobil’noy, sel’sko khozyaystvennoy, 
dorozhno-stroitel’noy, kommunal’noy i drugoy spetstek-
hniki.

ПРОФТЕХНИКА, ТОВ
02121, м. Київ, Дарницький р-н. 
вул. Горлівська, будинок 226\228.
+380501055500
info@profitech.com.ua
www.proftehnika.in.ua/

Компания ООО «ПРОФТЕХНИКА», предлагает Вам 
профессиональные аппараты высокого давления в 
стационарном и передвижном исполнении для выпо-
лнения уборки и мытья техники, оборудования и по-
мещений на Вашем предприятии!

polypropylene fabric, multifilament yarn of various 
modifications. 

The equipment of the enterprise and the high 
qualification of the specialists allow us to make bags 
according to the size and technical characteristics of the 
customer, to apply a stencil multicolor printing of any 
complexity and configuration, to make soft containers of 
the Big Bag type.

ПРОФІАГРО, ТОВ
03027, Україна, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н., с. Новосілки, 
вул. Озерна, 20
+380445999209
office@profiagro.com.ua
www.profiagro.com.ua

Офіційний дилер в Україні відомих німецьких ви-
робників сільськогосподарської техніки : Krone (кор-
мозбиральна техніка ), BvL (вертикальні кормозмі-
шувачі), Bergmann (розкидачі органічних добрив, 
перевантажувачі зерна), Kockerling (грунтообробна 
техніка), Rauch (розкидачі мінеральних добрив).

PROFIAGRO, LLC
04176, Ukraine, Kyiv, Elektrykiv str. 26
+380445999209
office@profiagro.com.ua
www.profiagro.com.ua

Official dealer in Ukraine of well-known German 
agricultural machinery producers: Krone (forage 
harvesting equipment), BvL (vertical feed mixers), 
Bergmann (organic fertilizer spreaders, grain loaders), 
Kockerling (tillage technology), Rauch (mineral fertilizer 
spreaders).
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• are repair parts to the technique of cultivating soil 
(ploughs, harrows, cultivators) and wiffetss to them; 

• are the Professional hand instruments of Production 
firms «Bellota» (Spain) for gardening: 

• it is the special shoes, clothes 

The special terms are for herd and corporate partners.

РЕАЛ-М, ПП КФ
Україна, 69057, м.Запоріжжя, 
вул. Седова, 8, оф.510
+380666254222
info@agrosepmash.ua
www.agrosepmash.ua

ПП КФ Рела-М виробляє широкий модельний ряд зер-
ноочисного обладнання, яке з успіхом застосовується на 
фермерських господарствах, агрокомпаніях, елеваторах 
та переробних піприємствах. Індивідуальний підхід і 
глибоке розуміння специфіки роботи дозволять точно пі-
дібрати техніку, що забезпечить вирішення всіх існуючих 
проблем клієнта, пов’язаних з первинними, товарним 
очищенням зерна і підготовкою посівного матеріалу.

CF REAL-M, PE
69000, Ukraine, Zaporizhya, 8 Sedova 
str., 510
+380666254222
info@agrosepmash.ua
www.agrosepmash.ua

Real-M manufactures wide range of grain cleaning equipment, 
whis is used on a small farms, agrocompanies, elevators and 
processing enterprices. We help our clients to make relevant 
choise due to individual service and deep understanding of 
client’s needs and problems. So, pre-cleaning, fine cleaniong 
and calibration will never be the problem any more.

PROFTEHNIKA, LTD
Ukraine, 02121, Kyiv, st Gorlovka, 
b.226/228
+380501055500
info@profitech.com.ua
www.proftehnika.in.ua/

The company «PROFTEHNIKA», offers you high-pressure 
washers in stationary and mobile versions for industrial 
and professional cleaning.

РАМОС ТВК, ТОВ
Україна 33001, м. Рівне,  
вул. Присадибна, будинок № 7 б
+380362681992
ramos.tvk@gmail.com
www.tvk-ramos.com

ТОВ «ТВК РАМОС» пропонує запасні частини до сільсько-
господарської техніки. Нашими клієнтами стали більше 
ніж 2000 підприємств з усіх регіонів України. Ми про-
понуємо широкий асортимент запчастин до комбайнів 
Claas, John Deere, жниварок Geringhoff, плугів, дасковий 
борін, сівалок, культиваторів та глибокорозпушувачіів. 
Професійний садовий ручний інструмент. Запчастини ми 
отримуємо по прямих договорах від європейських ви-
робників, що забезпечує високу якість та доступну ціну.

RAMOS TVK, LCC
33001, Ukraine, Rivne region, Rivne, 
Prisadibna Str., 7B
+380362681992
ramos.tvk@gmail.com
www.tvk-ramos.com

Repair parts to the combines of Claas, John Deere, 
headers Geringhoff; 
• are Filters to the combines; 
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RAIN AGRO, LLC
25006, Ukraine, Kropyvnytskyi, 
Kropyvnytskogo st. 151.
+380991099196
info@rain-agro.com.ua
www.rain-agro.com.ua

RAYN AGRO company is the supplier of the necessary 
goods for agricultural producers and farmers, and also 
provides services in agro-consulting, agromarketing, 
precision agriculture and farmer support services.

РЕМСИНТЕЗ, ПП
Україна, 25014, м. Кропивницький, 
вул. Мурманська, 27-Б
+380675216161
zavod.remsintez@gmail.com
www.remsintez.com.ua

ПП «Ремсинтез» з 2010 року розробляє, виготовляє та 
реалізує сільськогосподарську техніку та проводить 
повний комплекс гарантійного та післягарантійного 
обслуговування. 

Наявність власного конструкторського бюро, сучасно-
го обладнання та висококваліфікованого персоналу 
дозволяє задовольнити потреби клієнтів, як в якості, 
так і в функціональності агрегатів. 

В сезоні 2019/2020 ПП «Ремсинтез» пропонує: 
• сівалки прямого висіву СІЧ-4,2 (3,6) для зернових 

культур 
• сівалки прямого висіву «Атрія» для просапних 

культур 
• сівалки зернові СРЗ-3,6 (4 та 5,4) 
• сівалки просапні СПУ-6 (8) 
• культиватори для міжрядного обробітку посівів 

КНП-5,6 
• плуги широкозахватні «Гетьман» (глибина обробіт-

ку до 40 см, ширина захвату 1 робочого органу 60 
см, 2 режими роботи – плуг та плоскоріз)

РЕДЛЕР КОНВЕЄРИ, ТОВ
Україна, 49000, м. Дніпро, 
вул. Краснопільська 14/15
+380506919509
info@redler.com.ua
www.redler.in.ua/

ТОВ Редлер – український виробник транспортного 
обладнання для зерносховищ, маслозаводів та інших 
підприємств АПК. Ми виробляємо: стрічкові конве-
єри, ланцюгові транспортери, норії,шнекові конве-
єри, бункери та спеціальні замовлення клієнтів.

REDLER, LLC
Address: Str. Dmitry Kedrina, 66/116, 
the city Dnipro, 49000
+380506919509
info@redler.com.ua
www.redler.in.ua/

Redler LLC is a Ukrainian manufacturer of transport 
equipment for grain storage facilities, oil mills and other 
agricultural enterprises. We produce: belt conveyors, 
chain conveyors, thrusts, screw conveyors, bunkers and 
special customer orders.

РЕЙН АГРО, ТОВ
25006, м. Кропивницький, 
вул. Кропивницького, 151;
+380991099196
info@rain-agro.com.ua
www.rain-agro.com.ua

Компанія «РЕЙН АГРО» є постачальником необхідних 
товарів для сільгоспвиробників та фермерів, а також 
надає послуги з агроконсалтингу, агромаркетингу, точ-
ного землеробства та сервісної підтримки аграріїв.
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RENAULT UKRAINE, JSC
Kyiv, 58/10, Gaidara st.
+380443906832
relation.client@renault.com
www.renault.ua

From 2015 RENAULT brand takes the 1st place in the 
automotive market of Ukraine. Renault in Ukraine has 
a leading position thanks to a wide range of models, 
competitive prices, its own Renault Finance loan program 
and a qualified dealer network. 

РИТЕКС, ООО
49000, г. Днепр, ул. Чкалова, д.33,  
оф. 44
+380974633707
order@ritex.com.ua
www.ritex.ua

ООО «Ритекс» является официальным импортером 
грузовых и легковых шин группы «Continental AG» и 
NDI Group A/S.

RITEX, LLC
49000, Dnipro, street Chkalovа, 
house.33, office.44
+380974633707
order@ritex.com.ua
www.ritex.ua

LLC «Ritex» is an official importer of freight and passenger 
tires of the group «Continental AG» and NDI Group A / S

РІЧ, ТОВ НВП
Україна, 49064, м. Дніпро, 
вул. Мічуріна, 9
+380675343937
timnasta@gmail.com
www.ltd-rich.com/

REMSINTEZ, PC
Ukraine, 25014, Kropyvnytskyi, 
Murmanska str., 27-B
+380675216161
zavod.remsintez@gmail.com
www.remsintez.com.ua

Аgricultural machinery industry.

РЕМТЕХНОЛОГІЯ, ТОВ
Україна, м. Київ, 03124, бульвар 
Вацлава Гавела, 16, офіс 1
+380679943669
remtex.mail@gmail.com

Запчасти и Ремонт техники.

REMTEX, LLC
Ukraine, Kiev, 16 Lepse str
+380679943669
remtex.mail@gmail.com

Spare parts, Agromachines maintenance station.

РЕНО УКРАЇНА, ТОВ
м. Київ, вул. Гайдара 58/10
+380443906832
relation.client@renault.com
www.renault.ua

Чотири роки поспіль бренд RENAULT займає 1-е місце 
на автомобільному ринку України. Компанія Renault в 
Україні займає лідируючі позиції завдяки широкому 
модельному ряду, конкурентним цінам, власній про-
грамі кредитування Renault Фінанс та кваліфікованій 
дилерській мережі.
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RCS TELEMETRIYA, LLC
Ukraine, Kyiv, Novozabarska str., 2/6 E
+380442066979
rcs@rcs.kiev.ua
www.rcs.kiev.ua

The company «RCS» began operations in 1994. Since 1999, 
the company has been developing and production of 
solutions in the field of satellite navigation, fuel level sensors, 
and sensors for agricultural equipment. The company has its 
own constructor bureau and production facilities.

РМП БІОЕНЕРГІЯ, ТОВ
Україна 80500, Львівська обл., м. 
Буськ, М. Незалежності, 17
+380674041015
info@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com

ТОВ «РМП Біоенергія» – надійний постачальник об-
ладнання для виробництва пелет (паливних гранул), 
паливних брикетів, металевих брикетів, а також об-
ладнання для комплексної переробки відходів де-
ревообробного або металообробного виробництва 
– сушки, подрібнення, сепарації і транспортування.

RMP BIOENERGY, LLC
Ukraine 80500, Lvov region. Busk, M. 
Nezaleznosti, 17
+380674041015
info@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com

LLC «RMP Bioenergy» is a reliable supplier of equipment 
for the production of pellets (fuel granules), fuel 
briquettes, metal briquettes, as well as equipment for the 
integrated processing of wood or metal processing waste 
– drying, crushing, separating and transporting.

Машинобудування, виробництво запасних частин для 
сільгосптехніки, гірничодобувна галузь. Виготовлення 
запасних частин в галузі вагонобудування і ремонту па-
сажирських та вантажних вагонів. Високоточна обробка 
металу, гаряча і холодна штамповка сталі, плазмова різка.

RESEARCH AND 
PRODUCTION ENTERPRISE 
RICH, LTD
49064, Ukraine, Dnipro,  
Michurin Street 9
+380675343937
timnasta@gmail.com
www.ltd-rich.com/

Mechanical engineering, production of spare parts for 
agricultural machinery, mining industry. Production 
of spare parts in the field of car building and repair 
of passenger and freight cars. High-precision metal 
processing, hot and cold stamping of steel, plasma cutting.

РКС-ТЕЛЕМЕТРІЯ, ТОВ
Україна, 04074, м. Київ, 
вул. Новозабарська, будинок 2/6, 
літера Е
+380442066979
rcs@rcs.kiev.ua
www.rcs.kiev.ua

Компанія «РКС» розпочала свою діяльність в 1994 
році. З 1999 року підприємство займається розроб-
кою і виробництвом рішень в сфері супутникової 
навігації, датчиків рівня палива, і датчиків для сіль-
ськогосподарської техніки. Компанія має власне кон-
структорське бюро і виробничі потужності.
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From 2014, the manufacturer of the cultivator for pre-
sowing tillage ALLIGATOR. 
The company is engaged in the sale of spare parts and 
provides service repair and maintenance equipment.

РУСЛАН-КОМПЛЕКТ, ООО
Україна, 72312, Мелітополь, 
Староміська 17
+380504860807
sergeyrzt@gmail.com
www.ruslankomplekt.com/

Производство запчастей, светотехники, ремкомплек-
тов к тракторной и автомобильной технике.

RUSLAN-KOMPLEKT, LTD
Ukraine, 72312,  
Melitopol, Staromiska 17
+380504860807
sergeyrzt@gmail.com
www.ruslankomplekt.com/

Parts.

САГРАТ АГРО, ТОВ
03039, м. Київ, вул. М.Гринченка 18, 
корпус А, офіс 211
+380975551171
info_sagrat@ukr.net
www.sagrat.com.ua

Виробник обладнання для птахівництва.

SAGRAT AGRO, LLC
03083, c.Kyiv, str.M.Grinchenka 18, 
of. 211
+380975551171
info_sagrat@ukr.net
www.sagrat.com.ua

РОПА УКРАЇНА, ТОВ
09431, вул. Полковниче, 35, с. 
Полковниче, Ставищенський р-н, 
Київська обл., Україна
+380456425021
info@ropa.in.ua
www.ropa.in.ua

ТОВ РОПА Україна є дочірньою фірмою ROPA Fahrzeug-
und Maschinenbau GmbH: 
ROPA (бурякозбиральна техніка: комбайни та пере-
вантажувач-очищувач) 
Офіційний дилер: 
HORSCH (ґрунтообробна, посівна техніка та обприску-
вальна техніка) 
BERGMANN (розкидачі органічних добрив та бункери 
перевантажувачі для зернових, заготівля зелених 
кормів) 
KRONE (техніка для кормозаготівлі) 
З 2014 року виробник культиватора для передпосів-
ного обробітку ґрунту ALLIGATOR. 
Компанія займається продажом запасних частин та на-
дає сервісні послуги з ремонту та обслуговування техніки.

ROPA UKRAINE, LLC
09421, Ukraine, Kyiv region, Stavyshche 
district, Polkovnyche village
+380456425021
info@ropa.in.ua
www.ropa.in.ua/

LLC ROPA Ukraine is a subsidiary of ROPA Fahrzeug-und 
Maschinenbau GmbH: 
ROPA (Beet-harvesting equipment: combines and 
reloader-cleaner) 
Official dealer: 
HORSCH (soil tillage, seeding and spray equipment) 
BERGMANN (organic fertilizer spreaders and bunkers for 
grain harvesters, green feed harvesting) 
KRONE (feedstock) 
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ПП «САМПО» – офіційний представник компаній: 
• SAMPO ROSENLEW (Фінляндія) – зернозбиральні 

комбайни; 
• MEPU (Фінляндія) – мобільні та стаціонарні зерно-

сушарки; 
• MECMAR (Італія) – мобільні зерносушарки; 
• AGI (Канада) – елеваторне обладнання; 
• WESTFIELD (Канада) – мобільні та стаціонарні шне-

кові транспортери; 
• BATCO (Канада) – мобільні стрічкові конвеєри; 
• REM (Канада) – вакуумні транспортери; 
• HUTCHINSON (США) – мобільні скребкові транспор-

тери; 
• AGI GRAIN DRYER (Бразилія) – потокові зерносу-

шарки; 
• FRAME (Італія) – силоси для зберігання зерна; 
• PTM (Італія) – норії, стрічкові та ланцюгові тран-

спортери; 
• UNION IRON (США) – мобільні модульні зерносхо-

вища. 

Напрям діяльності підприємства – продаж сільсько-
господарської техніки, сервісний ремонт та обслуго-
вування.

SAMPO, PE
Ukraine, 01042, Kyiv, L. Ukrainki b-d 
36B, office 2
+380444676762
info@sampo.com.ua
www.sampo-ukraine.com/

«SAMPO» PE is official representative of: 
• SAMPO ROSENLEW (Finland) – combine harvesters; 
• MEPU (Finland) – mobile, stream and stationary grain 

dryers; 
• MECMAR (Italy) – mobile grain dryers; 
• AGI (Canada) – grain storage equipment; 
• WESTFIELD (Canada) – mobile gain augers; 
• BATCO (Canada) – mobile belt conveyors; 
• REM (Canada) – mobile vacuum conveyors; 

Producer and seller fo the equipment for poultry 
production.

CAMMIT-АГРО ЮКРЕЙН, 
ТОВ
03150, м. Київ вул. Горького, 172, 
літера А 10 поверх
+380444943704
info@summit-agro.com.ua
www.summit-agro.com.ua

ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» – компанія групи Сумі-
томо Корпорейшн (Японія) пропонує українським 
фермерам якісні, перевірені досвідом та часом, без-
печні для людей і довкілля засоби захисту рослин та 
продукти для тваринництва.

SUMMIT-AGRO UKRAINE, 
LTD.
03150, Kyiv, Gorkogo str. 172 A, 10 floor
+380444943704
info@summit-agro.com.ua
www.summit-agro.com.ua

Summit-Agro Ukraine, Ltd. – company of Sumitomo 
Corporation (Japan), offers for Ukrainian farmers high 
quality, safe for people and environment pesticides and 
products for animals.

САМПО, ПП
Україна, 01042, м. Київ, б-р. 
Л.Українки 36- Б, оф 2
+380444676762
info@sampo.com.ua
www.sampo-ukraine.com/
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Завдяки оптимальним габаритам та малій вазі, міні 
АЗС SWIMER можуть експлуатуватись одразу після 
встановлення та не потребують ні особливої підготов-
ки території, ні дозволів. 
Наші рішення дозволять повністю контролювати рух 
нафтопродуктів на підприємстві та вести точний облік 
заправок техніки.

SWIMER-UKRAINE, LTD
UKRAINE: 04071 Kiev, Khoryva 4/10
+380673626313
info@swimer.com.ua
www.swimer.com.ua/

Компанія SWIMER виробляє одностінні та двостінні 
мобільні резервуари з пластмаси (поліетилену) для 
дизельного пального, добрив КАС, олив та гасу, і за-
ймає лідируючи позиції на ринку Польщі та в країнах 
ЄС. Двостінні ємності SWIMER мають найширший мо-
дельний ряд: від 1500 до 10000 літрів. 
Завдяки оптимальним габаритам та малій вазі, міні 
АЗС SWIMER можуть експлуатуватись одразу після 
встановлення та не потребують ні особливої підготов-
ки території, ні дозволів. 
Наші рішення дозволять повністю контролювати рух 
нафтопродуктів на підприємстві та вести точний облік 
заправок техніки.

СВІП-ДЕЙРІ, ТОВ
Україна, 49112, Дніпро, 
вулиця Космонавта Волкова, 4-д
+380501589339
dairyservice.ua@gmail.com
www.svip-dairy.com.ua/

ТОВ «СВІП-ДЕЙРІ» є дилером фірми BouMatic в Україні з 
2014 року. Ми виконуємо поставку всього асортименту 
оригінальної продукції BouMatic, починаючи з витрат-
них матеріалів (сучасна соскова гума, молочні фільтри, 
миючі засоби та ін.) до поставки усіх типів доїльних за-

• HUTCHINSON (USA) – mobile chain conveyors; 
• AGI GRAIN DRYER – grain dryers; 
• FRAME (Italy) – flat-bottom and hopper-bottom bins; 
• PTM (Italy) – bucket elevators, belt and chain 

conveyors; 
• UNION IRON (USA) – temporary storage. 

Range of activity of «SAMPO» PE – sales of agricultural 
machinery and spare parts, service and maintenance.

САНАГРО УКРАЇНА, ТОВ
01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця,  
буд. 44-Б, 1 під’їзд, 3 поверх.
+380672241779
info@sunagro.com.ua
www.sunagro.com.ua

Продаж мінеральних добрив.

SUNAGRO UKRAINE, LLC
01133, Kyiv, Konovalca street, 44 B
+380672241779
info@sunagro.com.ua
www.sunagro.com.ua

Sale of mineral fertilizers.

СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
УКРАЇНА: 04071, Київ, вул. Хорива 4/10
+380673626313
info@swimer.com.ua
www.swimer.com.ua/

Компанія SWIMER виробляє одностінні та двостінні 
мобільні резервуари з пластмаси (поліетилену) для 
дизельного пального, добрив КАС, олив та гасу, і за-
ймає лідируючи позиції на ринку Польщі та в країнах 
ЄС. Двостінні ємності SWIMER мають найширший мо-
дельний ряд: від 1500 до 10000 літрів. 
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«СГП «МБС», ТОВ
Україна, 08715, Київська область, 
Обухівський район, село Копачів
+380800300008
office@sgpmbs.com
www.sgpmbs.com

Розробка, виробництво та впровадження новітніх 
екологічних ветеринарних препаратів для домашніх 
та свійських тварин, птиці, а також корисних комах 
(бджіл)

SGP MBS, LTD
Ukraine 08715 Tsentralna 22/1 str. 
Kopachiv
+380800300008
office@sgpmbs.com
www.sgpmbs.com

Development, production and introduction of the newest 
ecological preparations for animals, animals, poultry and 
bees

СЕЛМ АГРО, ТОВ
18007, Україна, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 143
+380982448737
osv@selm.com.ua
www.selm.com.ua

Компанія «СЕЛМ» заснована в 1992 році, як компанія 
з продажу запасних частин до вітчизняної техніки для 
сільського господарства. 

лів («ялинка»,паралель,карусель) та систем їх автома-
тизації, а також програмне забезпечення управління 
стадом корів, програмно-апаратні системи виявлення 
охоти у корів. Фірма займається встановленням нового 
обладнання, а також забезпечує планове та аварійне 
сервісне обслуговування існуючих доїльних залів та їх 
поточний ремонт. Виконуємо також модернізацію ста-
рих доїльних залів, а також діагностику та переоблад-
нання доїльних залів компаній-конкурентів.

SVIP-DAIRY, LTD
Ukraine, 49112, Dnepr, Kosmonavta 
Volkova street, building 4-d
+380501589339
dairyservice.ua@gmail.com
www.svip-dairy.com.ua/

SVIP-Dairy,Ltd is a dealer of BouMatic in Ukraine from 
2014. We can supply to our Customers all range BouMatic 
original products, from the goods for milking (modern 
rubber liners, filters, cleaners and others) up to full range 
of equipment for milking parlors (Parabone, Parallel, 
Rotary), automation systems of the milking Parlors, 
herd management software, automation systems to 
seek cows in heat. Our firm can install the new milking 
parlors or any dairy equipment. Also we provide 
scheduled or emergency after-sales service of working 
BouMatic parlors or their permanent repair. We can make 
an upgrade of old milking parlors from BouMatic or do 
the diagnostics and upgrade of milking parlors of our 
competitors.
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культиваторами, використовуючи якісні запасні ча-
стини і інструменти від ТОВ «СЕРП ТРЕЙД».

SERP TRADE, LTD
Ukraine, 08300, Boryspil,  
54 Brovarska Str.
+380442328213
serp.trade@gmail.com
serp-trade.io.ua

The «SERP TRADE» company works at the market of trade 
as spare parts to the European agricultural machinery 
since 2009. SERP TRADE LTD stocks a wide variety of tillage 
tools and parts like disc blades, field cultivator sweeps, 
coulter blades, tines, plow shares, mouldboards, shins, 
chisel and subsoiler points and other tillage tools. Prepare 
your soil with disc harrows, ploughs and cultivators using 
the quality tillage parts and tools from SERP TRADE LTD.

SEMEX ALLIANCE UKRAINE, 
LLC
UKRAINE, 08401, KYIV REGION, 
PEREIASLAV-KHMELNYTSKYI, 
HOSTYNNA STREET 13
+380675090159
semex2011@ukr.net
www.semex-ukraine.com
• providing bovine semen of Canadian selection of 

world-class breeds 
• consulting and assisting in bull sires’ selection, expert 

assistance in farm and herd management 
• training in hoof trimming, cutting, removing odd teats, 

dehorning, cesarean section, abomasum displacement 
etc. 

• heifers selection from Europe, the USA, Canada.

З 2005 року компанія «СЕЛМ» поставляє запасні ча-
стини до імпортної агротехніки від виробників Євро-
союзу. 

Сьогодні ми пропонуємо запчастини для сільгосптех-
ніки виробництва СНД а також імпортного виробни-
цтва в широкому асортименті на складі в м. Черкаси і 
через наші філії по Україні.

SELM AGRO, LTD
st. Smіlyanska, 143
+380982448737
osv@selm.com.ua
www.selm.com.ua

The company «SELM» was founded in 1992 as a company 
selling spare parts for domestic machinery for agriculture. 

Since 2005, SELM has been supplying spare parts for 
imported agricultural machinery from EU manufacturers. 

Today we offer spare parts for agricultural equipment 
produced in the CIS and also imported in a wide range 
at a warehouse in Cherkasy and through our branches in 
Ukraine.

СЕРП ТРЕЙД, ТОВ
Україна, 08300, м. Бориспіль, 
вул. Броварська, 54
+380442328213
serp.trade@gmail.com
serp-trade.io.ua

Компанія «СЕРП ТРЕЙД» працює на ринку торгівлі за-
пасними частинами до європейської сільгосптехніки 
з 2009 року. ТОВ «СЕРП ТРЕЙД» має широкий спектр 
ґрунтообробних інструментів і деталей, як то диски, 
культиваторні лапи, диски сошників, стійки, лемеші 
плугів, полиці, грудинки, долота чизелів та глибоко-
розрихлювачів та інших інструментів обробки грунту. 
Готуйте свій ґрунт з дисковими боронами, плугами і 
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Компанія «СМС», член Польсько-Української Госпо-
дарчої Палати, володар звання «Лідер галузі» (2010, 
2012, 2015, 2017). В 2015 році получено міжнародний 
сертифікат якості ISO 9001:2008, 2018 міжнародний 
сертифікат якості ISO 9001:2015

STOREHOUSES 
MODERNIZATION SYSTEMS, 
LLC
38750, Poltava, village of Shcherbani, st. 
Light 3-B
+38 (067)116-5025
sms.skladteh@gmail.com
sms-skladtehnika.com

Comprehensive solutions of the company «SMS»- is 
the development, design, manufacture, installation 
and further maintenance of storehouse equipment; 
production lines for the sorting of cargoes and solid 
household wastes; lines for processing and processing of 
vegetables, fruits, berries, potatoes, nuts.
The company «SMS», a member of the Polish-Ukrainian 
Chamber of Commerce, won the title «Industry Leader» 
(2017). In 2015, we received an international quality 
certificate ISO 9001: 2008. In 2018, ISO 9001: 2015.

СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА, 
ТОВ
УКРАЇНА, 08401, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
МІСТО ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 
ВУЛИЦЯ ГОСТИННА, БУДИНОК 13
+380675090159
semex2011@ukr.net
www.semex-ukraine.com
• забезпечення спермою бугаїв-плідників канад-

ської селекції світового рівня; 

СИСТЕМ СОЛЮШНС, ПРАТ
М.Київ, вул. Бориспільська 9, 02660, 
а/c 30
+380504777210
info@systemnet.com.ua
systemnet.com.ua

ПРАТ Систем Солюшнс є оператором першої і найбіль-
шої в Україні GNSS-мережі RTK сигналу, який вико-
ристовується в геодезії та точному землеробстві. 

Продаж GNSS RTK обладнання.

SYSTEM SOLUTIONS, JSC
Kyiv. Boryspilska st.9 02660
+380504777210
info@systemnet.com.ua
systemnet.com.ua

JSC System Solutions is the operator of the first and 
largest GNSS network of the RTK signal in Ukraine, which 
is used in geodesy and precision agriculture. GNSS RTK 
Equipment for sale.

СИСТЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
СКЛАДІВ, ТОВ
38750, м.Полтава, с.Щербані, вул. 
Світла 3-Б
+38 (067)116-5025
sms.skladteh@gmail.com
sms-skladtehnika.com

Комплексні рішення компанії «СМС» - це розробка, 
проектування, виробництво, монтаж і подальше 
технічне обслуговування транспортувальних та сор-
тувальних ліній згідно побажань замовника/
А саме – складське обладнання; виробничі лінії по 
сортуванню вантажів та твердих побутових відходів; 
лінії для обробки та переробки овочів, фруктів, ягід, 
картоплі, горіхів і т. ін.
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Ukraine, including in Kiev, providing consumers with a 
wide range of high quality products and a wide range of 
products. service services. 

We offer our customers only high-quality, certified 
products. The main competitive advantages of the «Sitka 
Zahid Group» are high quality products, low prices, a wide 
range of products, guaranteed delivery times, technical 
advice

СІТРОЕН УКРАЇНА, ТОВ
04080, м. Київ, вул. Кирилівська 60.
+380443649707
info@citroen.ua
citroen.ua

Официальное представительство Группы PSA в Украи-
не начало свою операционную деятельность в 2010 
году. Главная цель представительства – привнесение 
европейской культуры продаж и обслуживания авто-
мобилей PEUGEOT, CITROЁN, Opel и DS. 

Линейка автомобилей CITROЁN в Украине представляет 
широкий модельный ряд: ультракомпактный CITROЁN 
C1, компактный хэтчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 
Aircross, Новый SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN 
C-Elysée, стильный и комфортный хэтчбек CITROЁN С4 
Cactus, технологичный и просторный CITROЁN Grand 
С4 SpaceTourer, вместительный минивэн CITROЁN 
SpaceTourer и пассажирский Новый CITROЁN Berlingo. 
Кроме того: пассажирские и коммерческие CITROЁN 
Jumpy, CITROЁN Jumper и Новый CITROЁN Berlingo.

СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
Україна, 08004, Київська обл., 
Макарівський р-н, с.Калинівка, 
вул. Київська 37
+380443630363
truck@scania-ua.com
www.scania.ua

• послуги в підборі і закріпленні бугаїв-плідників, 
фахова допомога в менеджменті, управлінні ма-
точним стадом; 

• навчання по розчистці ратиць, стрижці волосяного 
покрову, видаленню зайвих сосків, обезроженню, 
кесерову розтину, зміщенні сичуга та ін; 

• займаємось відбором нетелів з країн Європи, США 
та КАНАДИ.

СІТКА ЗАХІД ГРУП, ТОВ
58000, Чернівецька обл., місто 
Чернівці, вулиця Севастопольська, 
будинок 38
+380444063714
kiev@sitkazahid.com
sitkazahid.com

«Сітка Захід Груп» – підприємство, діяльність якого 
– виробництво та реалізація металевої сітки та інших 
виробів з проводів як у західних, так і в центральних 
областях України, в тому числі в м. Київ, надаючи спо-
живачам широкий спектр продукції високої якості та 
широкого спектру сервісних послуг. 

Ми пропонуємо нашим клієнтам тільки високоякіс-
ну, сертифіковану продукцію. Основні конкурентні 
переваги «Сітка Захід Груп» це висока якість виробів, 
низькі ціни, широка лінійка продуктів, гарантовані 
терміни поставок, технічні консультації.

SITKA ZAHID GROUP, LLC
58000, Chernivtsi region, city Chernivtsi, 
street Sevastopol, house 38
+380444063714
kiev@sitkazahid.com
sitkazahid.com

«Sitka Zahid Group» is an enterprise whose activity is 
the production and sale of metal mesh and other wire 
products both in the western and central regions of 
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СКОК АГРО, ООО
с. Зарванці, вул. Соснова, 17, оф. 109, 
Вінницький р-н
+380638519540
sergey@skokagro.com
skokagro.com

Производитель приборов для точного земледелия: 
цифровых твердомеров, автоматических пробоот-
борников, метеостанций для обпрыскивателей, а 
также стационарных метеостанций.

SKOKAGRO, LLC
Ukraine, Vinnytsya, Zarvantsi, street 
Sosnova, 17, of. 109
+380638519540
sergey@skokagro.com
skokagro.com

Manufacturer of instruments for precision farming: digital 
soil compaction testers, automatic soil samplers, weather 
stations for sprayers and stationary weather stations

СЛОБОЖАНСЬКА 
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ, 
ТОВ
Україна, 61124, м. Харків, 
вул. Зернова,41
+380577575000
info@spk.in.ua
www.spk.in.ua

Підприємство спеціалізується на виробництві ко-
лісних сільськогосподарських тракторів 3-4 класів і 
спеціальних машин на їхній базі – тракторів-наван-
тажувачів, сідельних тягачів, лісотехнічних тракторів, 
бурильно-кранових установок, ланцюгових екска-
ваторів, подрібнювачів під торгівельною маркою 
«Слобожанець». 

Scania є відомим у світі виробником та постачальни-
ком великовагових вантажних автомобілів та автобу-
сів. У поєднанні з послугами з технічного обслугову-
вання та підвищення ефективності автопарку клієнтів 
Scania пропонує комплексні транспортні рішення. 
Компанія також надає фінансування та страхування 
на свої продукти, що дозволяє клієнтам зосереджу-
вати свої зусилля на ключовому бізнесі. 

В Україні Scania присутня з 1993 року і представлена 
дистриб’ютором «Сканія Україна» і мережею дилер-
ських центрів в 11 містах України. Вони надають по-
слуги з продажу, ремонту й обслуговування техніки 
Scania. 

У 2018 році Scania в Україні представила нове поко-
ління вантажних автомобілів Scania. Обсяг продажів 
у 2018 становив 406 нових вантажних автомобілів, із 
яких 140 одиниць нового покоління.

SCANIA UKRAINE, LTD
Ukraine, 08004, v.Kalynivka, Makariv 
district, Kyiv region, str. Kyivska 37
+380443630363
truck@scania-ua.com
www.scania.ua

Scania is a world-leading provider of transport 
solutions, including trucks and buses for heavy transport 
applications combined with an extensive product-related 
service offering. 

Scania offers vehicle financing and insurance services to 
enable our customers to focus on their core business. 

In Ukraine Scania is represented since 1993 by distributor 
Scania Ukraine and the dealership network. The well-
equipped 11 workshops provide a wide range of services 
regarding repair and maintenance of Scania vehicles. 

In 2018 Scania introduced in Ukraine its next generation 
Scania trucks. Total sales in 2018 came to 406 new 
vehicles, out them 140 units were of new generation.
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The company is actively involved in state supply programs 
of equipment 
to agricultural producers.

СМАРТАГРО, ТОВ
Пр-т Відрадний 95 А2
+380445947787
info@ferraritractor.com.ua
www.ferraritractor.com.ua

Пропонуємо комплексне рішення для організації 
процесів в садах та виноградниках, використовуючи 
надсучасну спеціалізовану професійну техніку. Пропо-
нуємо широкий асортимент продукції європейських 
виробників спеціалізованої техніки, дистриб`ютора-
ми якої ми є на території України.
Головна мета нашої компанії – безперервне удоско-
налення і досягнення рівня компаній, які відповіда-
ють найвищим потребам ринку.

SMARTAGRO UA, LLC
Prospect Vidradny 95 A2
+380445947787
info@ferraritractor.com.ua
www.ferraritractor.com.ua

We offer a wide assortment of products of European 
manufacturers of specialized technic, distributors of which 
we are in Ukraine. We helps to make a comprehensive 
solution for organizing processes in orchards and 
vineyards, using modern specialized professional technic.
The main goal of our company is improvement and 
achievement of the level of companies that meet in the 
highest market.

Це сучасна й надійна техніка, що відрізняється еко-
номічністю, ремонтопридатністю, невисокою ціною, 
здатна працювати в різних кліматичних умовах. 

Для рішення питань, що стоять перед нею, компанія 
має в розпорядженні виробничі й офісні приміщен-
ня, склади, майданчики, технологічне встаткування 
(металорізальне, ковальсько-пресове, зварювальне, 
вантажопідйомне), кваліфікованих і досвідчених фа-
хівців, необхідні фінансові активи.

SLOBOZHANSKA 
PROMYSLOVA KOMPANIIA, 
LLC
Ukraine, 61124, Kharkiv, provulok 
Zernoviy, 10
+380577575000
info@spk.in.ua
www.spk.in.ua

Company was founded almost 20 years ago in Kharkiv, 
Ukraine. 
Nowadays SPK is the undisputed leader in the production 
and sales of 
machinery for agriculture, municipal services and 
transportation industry in 
Ukraine. Our tractors are the main tillable tractors in 
Ukraine, Russia and 
Kazakhstan, which are used by farmers for production 
such products as 
wheat, barley, sunflower, maize etc. A wide choice of the 
offered equipment 
allows meeting the demand for the different tractors and 
specialized 
machinery. 
All tractors produced by SPK are certificated in Ukraine, 
Russian 
Federation and meet the quality standards set by the 
European Union. 
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SOJAM UKRAINE, LLC
20160, Kiev, 15 avenue Sobornosti
+380442874828
contact@sojam.ua
www.sojam.ua/

The Sojam-company the expert in the field of a 
nebulization (cold dispersion), productions of insecticides 
PIRIGREN and the equipment for their application is 
recognized. 

Sojam – one of the largest French independent producers 
of insecticides which was present at the specialized 
markets since 1953. Since 1966. – the recognized 
expert in the field of cold dispersion of insecticides 
(nebulization). By 2010. The company was known as 
Compagnie Générales des Insecticides (the General 
Company of Insecticides). 

Protection of reserves of grain by means of insecticides 
– economic and sanitary need of all enterprises of grain 
branch

СОЛВІН УКРАЇНА, ТОВ
Київ, 03037, вул. Максима Кривоноса, 
буд. 19, кв.20
+380674676078
astepanenko@solwinft.com
www.solwinft.com

ТОВ «СОЛВІН Україна» є офіційним представником на 
українському ринку виробника ПВХ профілю VEKA та 
має власне виробництво по виготовленню вікон та 
дверей. 

Окрім цього, ми пропонуємо: 
• Сонцезахист від партнерів МАНЕЖ (Україна) та 

Warema (Німеччина) 
• Дерев’яні вікна, двері, підйомно-розсувні та пано-

рамні системи 

СМАРТА, ООО
Киев, ул. Волынская, 40
+380971761515
info@smarta.com.ua
smarta.com.ua

Мы являемся производителями топливораздаточно-
го оборудования BIGGA.

SMARTA, LLC
Ukraine, 03151, Kyiv, Volinska, 40
+380971761515
info@smarta.com.ua
smarta.com.ua

We are manufacturers of fuel-dispensing equipment 
BIGGA.

СОЖАМ УКРАЇНА, ТОВ
02160, проспект Соборності будинок 
15, м.Київ
+380442874828
contact@sojam.ua
www.sojam.ua/

Компанія Sojam– визнаний спеціаліст в області небу-
лізації (холодного розпилення), виробництва інсек-
тицидів ПІРІГРЕН та обладнання для їх застосування. 

Sojam – один з найбільших французьких незалежних 
виробників інсектицидів, присутній на спеціалізова-
них ринках з 1953 р. Починаючи з 1966 р. – визнаний 
спеціаліст в галузі холодного розпилення інсектици-
дів (небулізації). До 2010 р. компанія була відома як 
Compagnie Générales des Insecticides (Генеральна Ком-
панія Інсектицидів). 

Захист запасів зерна за допомогою інсектицидів – 
економічна і санітарна необхідність всіх підприємств 
зернової галузі
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СОЛЕКС АГРО, ТОВ
Україна, 46010, Тернопільська 
область, м. Тернопіль,  
вул. проспект Злуки, буд. 8, кв. 102.
+380679498574
semynovich1982@gmail.com
www.solex-agro.com.ua

Запасні частини до сільськогосподаської техніки.

SOLEX AGRO, LLC
Ukraine, Ternopil, Prospekt Zluky st., 
8/102
+380679498574
semynovich1982@gmail.com
www.solex-agro.com.ua

Spare parts for agricultural machinery.

СОРОКА ІГОР 
ФЕДОРОВИЧ, ФОП
03027, Україна, К-Святошинський р-н, 
смт. Новосілки, вул. Садова,26
+380679088901
igorsoroka@ukr.net
www.spdsoroka.com/

Виготовлення обприскувачів

SOROKA IGOR 
FEDOROVICH, PI
03027. Ukraine. K-Svytoshinskii r-n. 
Novosilky. ul. Sadova, 26
+380679088901
igorsoroka@ukr.net
www.spdsoroka.com/

Production of agricultural machinery.

• Алюмінієві зимові сади, тераси, вікна, двері, роз-
сувні системи Reynaers (Бельгія) 

• Безрамне засклення, зимові сади та літні тераси 
Solarlux (Німеччина) 

• Балюстрадні перила ти системи поручнів Q-Railing 
(Німеччина) 

• Захисні ролети та гаражні/промислові ворота 
Alutech 

• Мансардні вікна VELUX (Данія) та сонцезахист для 
них 

Також, ТОВ «СОЛВІН Україна» виконує тепловізійну 
діагностику та 3D зйомку об’єктів, а ще цілий ряд сер-
вісно-монтажних робіт.

SOLWIN UKRAINE, LLC
Kyiv, 03037, str. Maxim Krivonosa, 19, 
office 20
+380674676078
astepanenko@solwinft.com
www.solwinft.com

«Solvins Ukraine» LLC is an official representative on the 
Ukrainian market of the manufacturer of PVC profile 
VEKA and has its own production for the manufacture of 
windows and doors. 

In addition, we offer: 
• Sun protection from partners MANEZH (Ukraine) and 

Warema (Germany) 
• Wooden windows, doors, lifting slides and panoramic 

systems 
• Aluminum winter gardens, terraces, windows, 

entrance doors, sliding systems Reynaers (Belgium) 
• Frameless glazing, winter gardens and summer 

terraces Solarlux (Germany) 
• Balustrade handrails system Q-Railling (Germany) 
• Alutech protective shutters and garages / industrial 

gates 
• Skylights VELUX (Denmark) and sunscreen for them
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on the state-of-the art equipment according to the best 
production practices and distributed in 5 countries of 
CIS and Equrope. Farmers can select seeding and tillage 
machinery for any technology: conventional, mini-till and 
No-Till. The machines are suitable for any soil, they are 
efficient and ensure inputs saving. High quality service 
and spare parts are also provided.

СПД ПЕТРОВ, ТОВ
Україна, 70500, Запорізька обл., 
м. Оріхів. вул. Пісочна, 10А
+380676137537
office@agrozap.com
www.petrov.ua

Завод СПД ПЕТРОВ™ – це виробник високоякісної тех-
ніки для тваринницьких ферм. 

На ринку України компанію впізнають по такому об-
ладнанню як: 
1. Гноєзбиральні транспортери ТСН; 
2. дельта-скрепери УСН; 
3. скреперні гноєзбиральні установи УС, виготовле-

ні за європейським зразком; 
4. одновісні причепи 1ПТСГ.5 і двовісні причепи 

2ПТСГ.5; 
5. ПРТ.7/ПРТ.10. 

Якість продукції підтверджують державні сертифіка-
ти і позитивні відгуки клієнтів. 

Щоб клієнтам було вигідно з нами співпрацювати, 
ми працюємо за програмою державної компенсації 
– 25%. 

Більше інформації про нас, можна дізнатися за поси-
ланнями нижче: 
1. www.petrov.ua. 
2. office@agrozap.com 
3. www.youtube.com/channel/

UCXwsEc8LFbJU2jR7GUr4oeA. 
4. www.facebook.com/spdpetrov/.

СОЮЗ-СПЕЦТЕХНІКА, ТОВ
Україна, 52511, Дніпропетровська 
обл., Синельниківський р-н, с. 
Майське, вул. Герцена, 16-А
+380800406129
machinery@soyuz-st.com
www.soyuz-st.com

«Союз-Спецтехніка» – високотехнологічне машинобу-
дівне підприємство, що входить до складу Холдингу 
«Агро-Союз». Компанія виробляє інноваційну техні-
ку для ресурсозберігаючого землеробства: посівні 
комплекси (анкерні, дискові, дисково-анкерні, куль-
тиваторного типу), культиватори, логістичну техніку 
(бункери насіннєві, накопичувачі-перевантажувачі 
зернові), агрегати та системи для внесення добрив 
– усього понад 20 моделей. Техніка під брендом 
«Агро-Союз» користується попитом як у країнах СНД, 
так і у Європі. Також підприємство виробляє швидко-
споруджувані тентові ангари, що використовуються 
для утримання худоби (ВРХ, свиней, овець та ін.), у 
якості зерносховищ, СТО, торговельних павільйонів, 
офісів тощо. 25-40% вартості нашої техніки компен-
сується покупцям із держбюджету.

SOYUZ-SPECTECHNICS, LLC
Ukraine, 52511, Dnepropetrovsk region, 
Sinelnikovo district, Mayskoye village, 
16-A Gertsena street.
+380800406129
machinery@soyuz-st.com
www.soyuz-st.com

Soyuz-SpecTechniks LLC (part of Agro-Soyuz Holding) 
offers resource-saving machinery of own production 
including seeding tools (with hoe-, disc-, how/disc and 
sweep-type openers), cultivators, grain loading carts 
as well as multi-purpose hangars, which can be used 
as grain storage, machinery sheds, animal housing, etc. 
Agro-Soyuz’s machinery and hangars are manufactured 
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Dealer in Ukraine: SAMASZ, ARCUSIN, Maschio Gaspardo, 
TAMA, TEWE

СПЕКТР-АГРО, ТОВ
Україна, 08702, м. Обухів, 
вул. Промислова, 20
+380674344726
Sergiy.Sukhetskyi@spectr-agro.com
www.spectr-agro.com/

Компанія ТОВ «Спектр-Агро» розпочала свою діяль-
ність в 2009 році і за час свого існування зарекомен-
дувала себе надійним партнером для своїх клієнтів 
аграріїв. 

Основна сфера діяльності компанії-дистриб’ютора 
«Спектр-Агро»: 
• власна лінійка позакореневих мікродобрив ТМ 

Спектрум для усіх с/г культур; 
• сільськогосподарська техніка та запчастини від 

провідних світових виробників таких як «Hardi», 
«Kockerling», «Sola», «Arbos». 

• насіння та засоби захисту рослин від всесвітньові-
домих компаній. 

«Спектр-Агро» – це високоякісний сервіс та консуль-
тації, це інноваційні технології і широкий асортимент 
товарів, які відповідають сучасним вимогам сіль-
госпвиробників. «Спектр-Агро» – це згуртована ко-
манда професіоналів високого класу, працюючих для 
зростання і розвитку аграрного бізнесу в Україні.

SPECTR-AGRO, LLC
Ukraine, 08702, Kyiv region, Obuhiv, 
Promyslova St., 20,
+380674344726
Sergiy.Sukhetskyi@spectr-agro.com
www.spectr-agro.com/

SPD PETROV, LLC
Ukraine, 70500, Zaporizhzhya region, 
Orikhiv, Pisochna street, 10A
+380676137537
office@agrozap.com
www.petrov.ua

The works SPD PETROV LLC is manufacturer of high-
quality machinery for live farming. In the Ukrainian 
market company is known by such equipment as: 

1.  Forwarders for manure removal TSN; 
2.  Delta-scrapers USN; 
3.  Scraper arangments for manure removal, produced 

according to the Eurpean model; 
4.  Uniaixial trailers 1PTSG.5 and biaxical trailers 

2PTSG.5; 
5.  Organic fertilizer spreader PRT.7/PRT.10. 

Product quality is confirmed by state certificates and 
positive customer feedback.

СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
Україна, 36000, м.Полтава,  
вул. П.Дорошенка 40
+380532568004
office@spg.in.ua
www.spg.in.ua

Офіційний представник в Україні від виробників 
сільгосптехніки: SAMASZ, ARCUSIN, Maschio Gaspardo, 
TAMA, TEWE

SPG-PARTNER, LTD
Ukraine, 36000, Poltava, 
 vul. P.Doroschenka 40
+380532568004
office@spg.in.ua
www.spg.in.ua
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СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ 
УКРАЇНА, ТОВ
04119 м. Київ, вул. Дегтярівська 25/1
+380444839134
sales.rodent@gmail.com
rodent.com.ua

Фуміганти, родентициди, інсектициди.

SPETSTEHNOLOGIYA 
UKRAINA, LLC
Ukraine, vul. Degtyarivska 25/1
+380444839134
sales.rodent@gmail.com
rodent.com.ua

Fumati, rodenticidi, insecticide.

СПЕЦТЕХСЕРВІС, ТОВ
82600, Україна, Львівська обл., 
м. Сколе, вул. Героїв Маківки, 4
+380325121451
spectehservice@palfinger.com.ua
palfinger.com.ua

Як офіційний дилер концерну PALFINGER, ТОВ «Спецтех-
сервіс» займається поставкою, монтажем та обслуго-
вуванням: кранів-маніпуляторів, будівельних кранів, 
залізничних кранів, лісозахватів, ротаторів, погрузоч-
них бортів, погрузочних крюків, евакуаторів, робочих 
корзинок, гідронасосів, грейферів, вил механічних.

SPECTEHSERVICE, LLC
82600 Ukraine, Lviv reg., Skole, Geroiv 
Makivki, 4
+380325121451
spectehservice@palfinger.com.ua
palfinger.com.ua

TM PALFINGER official distributor.

Speсtr-Agro is the agricultural company which started its 
activities in 2009 and during its existence has proved a 
reliable partner for its customer’s farmers. 

The main activity of Speсtr-Agro as a distribution 
company is: 
• own brand of special fertilizers Spectrum for all crops; 
• agricultural machinery and spare parts from leading 

manufacturers such as «Hardi», «Kockerling», «Sola», 
«Arbos». 

• seeds and crop protection products from world-wide 
companies. 

Speсtr-Agro is a high-quality service, innovative 
technologies and a wide product range that meet the 
requirements of modern farmers. Speсtr-Agro is a united 
team of high-class professionals working for the growth 
and development of the agricultural business in Ukraine.

СПЕЦТЕХІНПРО, ТОВ
Україна, 03022, м.Київ, пров.
Охтирський, будинок 3
+380443377995
info@tehinpro.com
www.tehinpro.com

Поставка запасних частин до сільськогосподарської 
техніки зарубіжного виробництва.

SPECTEHINPRO, LTD
Ukraine, Аkhtyrsky lane, 3, Kyiv sity, 
03022
+380443377995
info@tehinpro.com
www.tehinpro.com

Parts for agricultural machinery.
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СПІЛКА 
АВТОМАТИЗАТОРІВ 
БІЗНЕСУ, ВГО
Україна, 03115, м. Київ, 
вул. Депутатська, 16/8
+380442213865
info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» – всеукраїнська 
громадська організація, яка об’єднує професіоналів в 
області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку 
сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та 
ефективного використання в різних галузях економіки. 
Компанії, що входять до Спілки, можуть допомогти ко-
ристувачам в підборі технологій для вирішення будь-
яких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та су-
проводу інформаційних систем для управління та обліку, 
в тому числі програмних продуктів 1С:Підприємство, BAS 
та UA-Бюджет. Це висококваліфіковані команди з вели-
ким досвідом роботи на ринку автоматизації, що мають 
чимало реалізованих успішних проектів.

UNION OF BUSINESS 
AUTOMATION, ALL-
UKRAINIAN PO
Ukraine, 03115, Kyiv, Deputatska  
St., 16/8
+380442213865
info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

«Union of Business Automation» is a All-Ukrainian public 
organization that unites professionals in the field of business 
automation. Experts that are interested in developing and 
popularizing of modern information technology and their 
effective use in various branches of the economy. 

Companies in this Union can assist users in choosing the 
best technology to solve business tasks. Provide a number 

СПЕЦШИНА УКРАЇНА, ТОВ
02022, м.Київ, Дніпровський район, 
вулиця Євгена Сверстюка, будинок 19, 
офіс 710
+380502900001
mail@specshina.kiev.ua
www.specshina.kiev.ua

Компанія «СПЕЦШИНА Україна» є одним з провідних 
постачальників шин в Україні для дорожньо-буді-
вельної, кар’єрної, сільськогосподарської, складської 
і портової техніки.Ми є дилерами найбільших світо-
вих виробників шин, таких як Bridgestone, Michelin, 
Alliance, Advance.Компанія «СПЕЦШИНА Україна» має 
в своєму розпорядженні один з найбільших складів 
шин імпортного виробництва на території України – 
це більше 3000 шин різних типорозмірів і виробників 
в будь-якому ціновому сегменті.

SPETSSHYNA UKRAINE, LTD
02022, M. KYIV, DNIPROVSKY DISTRICT, 
VULITSA Є VGENA SVERSTYUK, 
BUDINOK 19, OFIS 710
+380502900001
mail@specshina.kiev.ua
www.specshina.kiev.ua

SPETSHINA Ukraine is one of the leading suppliers of tires 
in Ukraine for road construction, quarry, agricultural, 
warehouse and port equipment.We are dealers of the 
world’s largest tire manufacturers, such as Bridgestone, 
Michelin, Alliance, Advance.The SPETSHINA Ukraine 
company has one of the largest warehouses of imported 
tires in Ukraine – more than 3000 tires of different sizes 
and manufacturers in any price segment.
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STAVTEK, STAVTEK
Ukraine Lutsk Stusa 11
+380953159012
stavtek.ua@gmail.com
www.stavtek.com.ua/

Stavtek represents the polish producer Osuch in Ukraine. 
Our partner has been and are well known for the high 
quality systems of transporting and mixing fodder 
since 2005. Their equipment is adapted to the severe 
environmental conditions. We grand a 12-month 
warranty. 

We offer you: 
• compound feed production line 
• horizontal and vertical mixers 
• straight impact pneumatic hammer crushers 
• straw and sawdust grinders

СТАНДАРТ-БУД, ТОВ
Україна, 04209, Оболонський р-н,  
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 7
+380445023532
a1syst.skoryi@gmail.com
standartbud.com.ua

Компанія «Стандарт Буд» заснована в 2005 році. 

Головний офіс знаходиться в Києві. Є представництва 
в 18 регіонах України. Організована дистрибуція біль-
ше 30 торгових марок, деякі з них в ексклюзив. 
Створено власна торгова марка Standart. 
Імпорт продукції з з різних країн світу.
Стандарти компанії: якість, порядність та відпові-
дальність.

of professional services including implementation and 
support of information systems like 1C:Підприємство, 
BAS and UA-Бюджет software products. These are highly 
skilled teams with many professionals having worked in 
this industry for over 20 years and implemented many 
successful projects.

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ОЛНОВА, ТЗОВ
Україна, 80500, Львівська обл., 
м. Буськ, вул. В. Івасюка, 5
+380326430222
marketing@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

Виготовлення техніки для подрібнення.

SP OLNOVA,LLC
Ukraine,80500, Lviv region, Busk city, 
street. B. Ivasyuka 5
+380326430222
marketing@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua/

Production of machinery for crushing

СТАВТЕК, ПП
м. Луцьк, вул. Стуса 11
+380953159012
stavtek.ua@gmail.com
www.stavtek.com.ua/

Сільскогосподарське обладнаня. Кормозмішувачі, 
молоткові дробарки, шнекові навантажувачі, сіноріз-
ки, кормушки для тварин, вентиляція.
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components – enable us to produce reliable, inexpensive, 
competitive European quality equipment, with 
successfully implemented technical innovations that are 
used in practice, recognized among leading experts in 
Ukraine and abroad.

СТІРФАРМ, ТОВ
Україна, 02099, м.Київ,  
вул. Бориспільська, будинок 7
+380673256535
info@steerfarm.com
www.steerfarm.com

Товариство «СТІРФАРМ» є офіційним дистриб’ютором 
компанії Raven та представляє обладнання для точно-
го землеробства. 
• польові комп’ютери Cruizer II, CR 7, Viper 4+; 
• систему забезпечення RTK поправки, віддаленого 

доступу та обміну файлами Slingshot; 
• комплекти автоматичного рульового керування 

Smartrax та Smartrax MD для не підготовленої та 
підготовленої техніки; 

• системи управління внесенням продуктів SCS 
Consol, термінал ISOBUS, AccuFlow, Sidekick; 

• управління штангами обприскувача АutoBoom, 
AccuBoom; 

• система управління форсунками обприскувача 
Hawkeye.

Гарантуємо індивідуальний підхід та оптимальні 
строки поставки.

STEERFARM, LLC
Ukraine, 02099, Kyiv, street 
Borispolskaya, 7 «
+380673256535
info@steerfarm.com
www.steerfarm.com

STANDARD-BUD, LLC
04209, Obolonskiy district, Kyiv, vul. 
Heroes of the Dnieper, d. 7
+380445023532
a1syst.skoryi@gmail.com
standartbud.com.ua

The company «Standard Bud» was founded in 2005. 
The main office is located in Kiev. There are representative 
offices in 18 regions of Ukraine. Distribution of more than 
30 brands is organized, some of them are exclusive. 
Created its own brand name Standart.

СТЕПАНЕНКО І К, ПФ
Україна, 09100, Київська обл., м. Біла 
Церква, вул.Глиняна, 100
+380985952025
agroexpo@ukr.net
www.stepanenkoicom.com

ПФ «Степаненко і К» – висококваліфікований персо-
нал, сучасне обладнання, передові технології вироб-
ництва, якісні і надійні європейські матеріали і комп-
лектуючі – дають нам можливість виробляти надійну, 
недорогу, конкурентну техніку європейської якості, із 
успішно реалізованими технічними іноваціями які 
застосовуються на практиці, яка визнана серед пере-
дових експертів як в Україні так і за її межами.

STEPANENKO&CO, PE
Ukraine, 09100, Kiev region, city Bila 
Tserkva, street Glynyana, 100
+380985952025
agroexpo@ukr.net
www.stepanenkoicom.com

PC Stepanenko&Co – highly qualified personnel, 
modern equipment, advanced production technologies, 
high-quality and reliable European materials and 
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STOICK TRADING COMPANY-official dealer of BRP 
Corporation (Bombardier Recreational Products) in 
Ukraine, introducing the following products through 
the professional dealer network: Sea-Doo PWC; 
ATVs and SSVs Can-Am; Tricycles Spyder; Ski-Doo 
snowmobiles; Original equipment, accessories and 
spare parts BRP.

СТОМІЛЬ САНОК УКРАЇНА, 
ТОВ
Україна, 33013, м. Рівне.  
ул. Кн. Володимира 75, оф. 37
+380362261402
marketing@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

Паси Стоміль Санок Україна 
• Посилені клинові ремені; 
• HARVEST BELTS (для комбайнів); 
• GARDEN BELTS (для садового обладнання); 
• VEGE BELTS (для збирання овочів);
• Ремені для збирання льону OptimumPRO; 
• Ремені клинові DURO (для вибухонебезпечних зон).

Виготовлені в Польщі (Санок Руббер Компані АТ).

STOMIL SANOK UKRAINE, 
LLC
Ukraine 33013 g Rovno ul Kn. Vladimira 
75. of.37
+380362261402
marketing@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

STOMIL SANOK V-belts 

: Reinforced V-belts 
• HARVEST BELTS® (for harvesters) 
•  GARDEN BELTS™ (for gardening equipment) 
•  VEGE BELTS™ (for vegetables harvesting) 

Company «STEERFARM» is the official distributor of 
Raven сompany and represents equipment for precision 
farming: 
• Field computers Cruizer II, CR 7, Viper 4+; 
• system providing of RTK corrections, remote access and 

file sharing Slingshot; 
• Sets of the automatic steering Smartrax and Smartrax 

MD for agricultural machinery; 
• systems control of product management SCS Consol, 

terminal ISOBUS, AccuFlow, Sidekick; 
• systems control booms and sections of sprayer Auto-

Boom, AccuBoom; 
• Hawkeye Nozzle Control System 

We guarantee individual approach and optimal delivery 
times.

СТОІК ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ, 
ТОВ
04073, м. Київ, Оболонський р-н, 
вул. Куренівська, 2Б
+380442299999
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

«Стоік Трейдінг Компані» ТОВ -офіційний дилер кор-
порації BRP (Bombardier Recreational Products) в Укра-
їні. Представляє гідроцикли Sea-Doo; квадроцикли 
та мотовсюдиходи Can-Am; трицикли Spyder, Ryker; 
снігоходи Ski-Doo; оригінальну екіпіровку, аксесуари 
та запчастини BRP.

STOICK TRADING 
COMPANY, LLC
Kiev, ul.Kurenivska, 2B, 04073, Ukraine
+380442299999
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua
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СУБАРУ УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 01601, м. Київ,  
Печерський р-н, вул. Еспланадна, 20
+380800507100
info@subaru.ua
www.subaru.ua

Реалізація легкових автомобілів та запасних частин 
через дев’ять дилерських центрів, що знаходяться 
по усій території України. Також для клієнтів та влас-
ників автомобілів Subaru передбачена висококласна 
сервісна підтримка. Щорічно проводяться маркетин-
гові заходи та зустрічі, презентації нових моделей та 
технологій, компанія збирає старих друзів та отримує 
нових клієнтів.

SUBARU UKRAINE, LLC
Ukraine, 01601, Kyiv city, Pechersk d-t, 
Esplanadna str. 20
+380800507100
info@subaru.ua
www.subaru.ua

Realization of cars and spare parts through maternity 
centers located on the territory of Ukraine. Subaru’s 
customers and car owners also provide top-notch service 
support. Every year, marketing events and meetings, 
presentations of new models and technologies, the 
company collects old friends and receives new clients.

ТДС УКРСПЕЦТЕХНІКА, 
ТОВ
07400, Київська обл., м. Бровари,  
вул. Металургів, 17
+380442388200
tdc@tdc.ua
tdc.ua

• Belts for flax harvesting OptimumPRO™ 
• Belts DURO™ V-belts (for explosion-risk areas) 

Mode in Poland (Sanok Rubber Company SА)

СТРОЙАВТОСЕРВИС, ТОВ
49000, Україна, м.Дніпро, 
вул. Панікахи, 2, корп. 13,  
приміщення 601
+380975044511
kyiv.sas@gmail.com

Успешная производственная компания, которая 
специализируется на инновационных технологиях в 
сфере светодиодного освещения. Мы проектируем 
и изготавливаем светодиодные источники света. 
Компания обладает базой для собственных науч-
но-технических разработок, фотометрической лабо-
раторией, где тестируется продукция, и современным 
заводом-изготовителем светодиодных осветитель-
ных приборов.

STROYAUTOSERVICE, LLC
49000, Україна, м.Дніпропетровськ, 
вул. Панікахи, 2, корп. 13,  
приміщення 601
+380975044511
kyiv.sas@gmail.com

Успешная производственная компания, которая 
специализируется на инновационных технологиях в 
сфере светодиодного освещения. Мы проектируем 
и изготавливаем светодиодные источники света. 
Компания обладает базой для собственных науч-
но-технических разработок, фотометрической лабо-
раторией, где тестируется продукция, и современным 
заводом-изготовителем светодиодных осветитель-
ных приборов.
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ТАЙТЕН МАШИНЕРІ 
УКРАЇНА, ТОВ
03040 м.Київ, вул. Васильківська, 14, 
оф. 304а
+380445945171
sales@titanmachinery.com.ua
titanmachinery.ua

Titan Machinery володіє і управляє мережею пред-
ставників сільського господарства та будівельної 
техніки з повним спектром послуг у США та Європі. 
Нашим основним партнером у виробництві нового 
обладнання є сімейство брендів CNHi – у тому числі 
Case IH, Case Construction і т.д.

TITAN MACHINERY, LLC
03040, Kyiv, st. Vasylkivska, 14,  
office 304
+380445945171
sales@titanmachinery.com.ua
titanmachinery.ua

Titan Machinery owns and operates a network of 
full-service agriculture and construction equipment 
dealerships in the United States and Europe. Our primary 
new equipment manufacturer partner is the CNHi family 
of brands – including Case IH, Case Construction, etc.

ТАКТ, ТОВ
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Героїв 
Крут, 16А
+380563729099
info@taktmetal.com
taktmetal.com

ТОВ «ТАКТ» займає лідируючі позиції в сфері вироб-
ництва і продажу прокату з конструкційних та інстру-
ментальних марок сталі для різних напрямків маши-
нобудування. 

• Продаж фронтальних навантажувачів, автогрейде-
рів, екскаваторів, самосвалів, дорожніх котків та 
іншої спецтехніки; 

• Продаж запчастин і комплектуючих до техніки про-
відних виробників; 

• Обслуговування кар’єрної, дорожньо-будівельної, 
дорожньої, комунальної та сільськогосподарської 
техніки; 

• Капітальний та поточний ремонт спецтехніки, її 
вузлів та агрегатів.

СЯЙВІР, ТОВ
Україна,49021, м.Дніпро, 
вул. Лісопильна,10
+380986807865
syayvir@gmail.com
syayvir.com.ua

Компанія пропонує перевірені досвідом впрова-
джень рішення з компостування органічних відходів 
різноманітного походження в умовах господарства.
Самохідні та причепні аератори компосту.Розкидачі 
добрив. Реалізація органічних компостів. Гній, послід, 
рослинні рештки, солома, т.і. – Ваші коштовні сиро-
винні ресурси, які можна перетворити на джерело 
постійного доходу.

SYAYVIR, LLC
Ukraine,49021,Dnipro, str.Lisopylna,10
+380986807865
syayvir@gmail.com
syayvir.com.ua

The company LLC «Syayvir» offers recycling and recycling 
of organic waste with the help of aerobic composting in 
the field. The product of processing is qualitative organic 
fertilizer-compost, which is used in plant growing, or is 
sold to outside consumers.
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ТIМОЛ, ТОВ
49013, м.Дніпропетровськ, 
вул. Академіка Белелюбського, 68
+380980810601
zakaz@timoil.com.ua
www.timol.com.ua

Производство изделий из полиуретана. Востанов-
ление покрытия. Вкладки в самотеки, тракторные 
катки, ковши норийные, сектора, листы, листы арми-
рованные.

TIMOL, LLC
Ukraine, 49013, Dnipropetrovsk,  
st. Academician Belelyubsky, 68
+380980810601
zakaz@timoil.com.ua
www.timol.com.ua

ТЕП ТРАНСКО, ТОВ
Україна, 18000 м. Черкаси,  
проспект Хіміків 4.
+380675946743
sokrat52ss@gmail.com
www.trlenta.com.ua

ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» – є офіційним дилером в Укра-
їні фірми EA BROEKEMA BV, Голландія – виробника 
транспортерних стрічок і комплектуючих до них для 
сільськогосподарської техніки. Наша фірма займа-
ється постачанням транспортерних стрічок, роликів, 
шестерень і інших комплектуючих до них на буряко-, 
картопле-, помідоро-, луко- і моркво- збиральну тех-
ніку таких виробників, як: MATROT, MOREAU, HOLMER, 
KLEINE, BARGAM, VERVAET, WIC, GRIMME, FORTSCHRITT, 
BARIGELLI, CARLOTTI, IMAC, POMAC, AMAC, GEBO, AGRIFAC, 
TIM, WKM, STOL, КПК. Також пропонуємо оригінальні за-
пасні частини на бурякозбиральні комбайни MATROT.

Компания ТАКТ пропонує широкий асортимент сорто-
вого металопрокату – гарячекатані круги, квадрати, 
шестигранники, спеціальні профілі різного призна-
чення і смуги; калібровані круги, квадрати, шести-
гранники; круги зі спеціальною обробкою поверхні; 
круги ковані.

TAKT, LLC
Ukraine, Dnipro, 49000, 16A Heroev 
Krut St.
+380563729099
info@taktmetal.com
taktmetal.com

TAKT, LLC founded in 1995 is the largest metal-service 
centre in Ukraine with its own production facilities. Our 
Company rightfully occupies leading positions in the 
sphere of production and sales of rolled products from 
structural and tool steel grades for various engineering 
directions. 

We offer a wide range of high-quality rolled metal: 
hot-rolled circles, squares, hexahedrons, special profiles 
for various purposes and stripes; 
calibrated circles, squares and hexahedrons; 
circles with the special surface finish; 
forged circles.

TDC UKRSPETSTECHNIKA, 
LLC
07400, Kyiv region, Brovary city, st. 
Metallurgiv, 17
+380442388200
tdc@tdc.ua
tdc.ua
• Sale of machinery; 
• Diagnostics and repair of machinery; 
• Spare parts for machinery.
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існування компанії виготовлено та реалізовано біль-
ше як 30000 спецавтомобілів.

TECHCOMPLECT, LLC
Kievskaya str., 43/2, Kalinovka village, 
Makarovsky district, Kyiv region, 08004, 
Ukraine
+380674038125
info@thk.kiev.ua
thk.kiev.ua

Special Machinery Plant TECHCOMPLECT successfully 
operates in the automotive market of Ukraine since 1998. 
The main activities of the company is the manufacture, 
sale and repair of specialized automotive technology on 
the basis of IVECO, KRAZ, MAZ, TATA, HYUNDAI, ISUZU, 
MAN, RENAULT, CITROEN, PEUGEOT and others, as well as 
their service. The list of products includes both base cars 
and manufactured in-house shift buses, dump trucks, fuel 
tank trucks, truck cranes, aerial platforms, repair shops, 
labs, vans, first aid and other specialized equipment.

ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД, ТОВ
вул. Камська, буд. № 64 Індекс
49106 Україна, Дніпро
+380567900811
vertelyev.se@tot.biz.ua
www.tot.biz.ua

Всеукраїнська мережа шинних підприємств «Техно-
оптторг-Трейд» – провідний постачальник шин для 
всіх видів техніки, який має більш ніж 25 річний дос-
від роботи зі світовими компаніями-виробниками 
шин, та налічує мережу із 18 філій, розташованих в 
усіх регіонах України. 

«Технооптторг-Трейд» – найбільший в Україні поста-
чальник сільськогосподарських шин. Також «Техно-
оптторг-Трейд» є офіційним представником в Україні 
брендів Alliance, Petlas, Ozka, Goodyear. 

TEP TRANSKO, LLC
Ukraine 18000 m. Cherkasy Prospect 
Chemists 4.
+380675946743
sokrat52ss@gmail.com
www.trlenta.com.ua

TEP TRANSKO LLC is the official dealer in Ukraine of 
EA BROEKEMA BV, the Netherlands – manufacturer of 
conveyor belts and accessories for them for agricultural 
machinery. Our company is engaged in supplying 
conveyor belts, rollers, gears and other accessories to 
them on beetroot, potato, tomato, onion and carrot 
harvesting machines of such manufacturers as: MATROT, 
MOREAU, HOLMER, KLEINE, BARGAM, VERVAET, WIC, 
GRIMME, FORTSCHRITT, BARIGELLI, CARLOTTI, IMAC, 
POMAC, AMAC, GEBO, AGRIFAC, TIM, WKM, STOL, KPK. 
We also offer original spare parts for MATROT beet-
harvesting combines.

ТЕХКОМПЛЕКТ, ТОВ
вул. Київська, 43/2, с. Калинівка, 
Макарівський район, Київська 
область, 08004, Україна
+380674038125
info@thk.kiev.ua
thk.kiev.ua

Комерційно-виробнича компанія «Техкомлект» 
успішно працює на автомобільному ринку України 
з 1998 року. Основними видами діяльності Завода 
Спецтехніки ТЕХКОМПЛЕКТ є виробництво, продаж та 
ремонт спеціалізованої автомобільної техніки на базі 
IVECO, KRAZ, MAZ, TATA, HYUNDAI, ISUZU, MAN, RENAULT, 
CITROEN, PEUGEOT та ін., а також їх обслуговування. 
Компанія виробляє на замовлення автогідропідій-
мачі, самоскиди з 3-стороннім розвантаженням, 
автопаливозаправники, автокрани, вахтові автобуси, 
фургони, лабораторії, машини аварійно-ремонтні, 
інкасаторські або швидкої допомоги та ін. Протягом 
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ємо найширший асортимент вітчизняної та імпортної 
техніки: більше 70 постачальників і 2590 найменувань, 
насіння, добрива, засоби захисту рослин, системи наві-
гації, зернотрейдинг. Компанія має найширшу в Україні 
регіональну мережу: 34 торгово-сервісних представни-
цтва, понад 100 регіональних представників з продажу 
техніки, 34 магазина запасних частин, 7 спеціалізо-
ваних сервісних центрів, 30 мобільних бригад, понад 
100 фахівців сервісної служби.Більш 25 000 сільських 
господарств є нашими постійними клієнтами.

TECHNOTORG, LLC
Address: Mykolayv, prosp. Geroyv 
Ukrainy 113/1, 54025
Tel: +380512350901
e-mail: info@technotorg.com
www.technotorg.com

Group of companies «Technotorg» – Ukraine’s largest 
operator of agricultural machinery with market share 
35%. We offer a wide range of domestic and imported 
equipment, more than 70 suppliers and 2, 590 items, seeds, 
fertilizers, pesticides, navigation, etc. The company has the 
widest regional network in Ukraine: 34 sales and service 
subsidiaries, 34 spare parts stores, 7 specialized service 
centers. More than 25, 000 farms are our regular customers.

ТЕГРОС ІНВЕСТ, ТОВ
м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6,  
корпус 10
+380352510015
isopan@ukr.net
www.tegros.com.ua

Компанiя «ТЕГРОС ІНВЕСТ» – пропонує весь спектр 
стiнових та покрiвельних сендвіч-панелей з напов-
ненням PUR та PIR . 
Ми виготовляєм оцинковані профiлі типу Z, C, U, Оме-
га товщиною від 0.7 до 3.0 мм, представляємо весь 

У нашому асортименті ви знайдете широкий спектр 
шин різних типорозмірів для комбайнів, тракторів, 
тракторних причепів, навантажувачів, сівалок, ма-
логабаритної сільгосптехніки та інших видів техніки.

TECHNOOPTTORG-TRADE, 
ТОВ
Kamskaya str. 64 Dnepropetrovsk
 49106 Ukraine
+380567900811
vertelyev.se@tot.biz.ua
www.tot.biz.ua

Technoopttorg-Trade – nationwide network of tyre 
trading organizations – is a leading tyre supplier in 
Ukraine which consists of 18 branches all over Ukraine. 
Company has more than 25 years experience of 
cooperation with international tyres producers. 

Technoopttorg-Trade company is the largest supplier 
of agricultural tyres. Also Technoopttorg-Trade is the 
official dealer of ALLIANCE, PETLAS, Ozka agricultural and 
industrial tyres. 

There are the wide range of agricultural tyres for 
harvesters, tractors, agricultural trailers, loaders, 
seeding-machines and other agricultural machines in our 
commercial offer.

ТЕХНОТОРГ, ТОВ
Адреса: м. Миколаїв, проспект Героїв 
України, 113/1, 54025
Тел: +380512350901
e-mail: info@technotorg.com
www.technotorg.com

Група компаній «Техноторг», в яку входять компанії 
«Техноторг», «Техноторг Дон», «Європейська аграрна 
компанія» – найбільший в Україні оператор ринку з 
реалізації сільгосптехніки з часткою 35%. Ми пропону-
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Компанія «Теко Трейд» є провідним розробником 
та інтегратором рішень у сфері GPS моніторингу та 
контролю палива. 

Компанія має успішний досвід впровадження сис-
тем GPS моніторингу як для невеликих компаній на 
базі власного сервера, так і для великих організацій 
– побудова системи моніторингу «під ключ» на базі 
програмного забезпечення Wialon. Компанія «Теко 
Трейд» має статус Золотого партнера компанії Gurtam 
– провідного розробника програмного забезпечення 
для систем супутникового моніторингу Wialon та ком-
панії – провідного розробника і виробника систем 
контролю палива. Компанія є офіційним представ-
ником в Україні виробників обладнання Teltonika, 
Ruptela, BCE, Queclink, Технотон, Мехатроніка, РКС, АЗТ 
Славутич, Pandora.

TEKO TRADE / OVERSEER, 
LTD
Ukraine, 18002, Cherkasy, Smilianska st. 
2, ap.7
+380445879811
offіce@overseer.ua
www.overseer.ua

Teko Trade Company is a leading developer and integrator 
of GPS monitoring and fuel control solutions. 

The company has a successful experience in implementing 
GPS monitoring systems for small companies based on its 
own server and large organizations – the construction 
of a turn-key monitoring system based on the Wialon 
software. The Teko Trade Company has the status of 
Gurtam Gold Partner, Gurtam is a leading developer of 
software for satellite monitoring systems Wialon and 
a leading developer and manufacturer of fuel control 
systems. The company is an official representative in 
Ukraine of Teltonika, Ruptela, BCE, Queclink, Technoton, 
Mechatronics, RKS, AZT Slavutich, Pandora.

асортимент відкатних, відкривних одно та двоствор-
частих дверей для холодильних і морозильних камер. 
Ми пропонуємо вживані та нові резервуари для охо-
лодження молока від майже всіх відомих виробни-
ків, У нас є охолоджувачі молока в наявності на складі 
приблизно від 300 до10 000 літрів. 
Ми можемо запропонувати вам підтримку в запасних 
частинах і сервісних послугах по території всієї України.

TEGROS INVEST, LTD
46023, Ukraine, Ternopil, 15 Kvitnya 
street no. 6, building 10
+380352510015
isopan@ukr.net
www.tegros.com.ua

Company «TEGROS INVEST» – offers a full range of wall 
and roof sandwich panels with filling PUR and PIR. 
We produce galvanized profiles of type Z, C, U, Omega 
thickness from 0.7 to 3.0 mm, for quick -setting metallic 
constructions and ventilated facades. 
TEGROS INVEST Ltd. represents the entire range of sliding, 
hinged and flush (one or double leaf) doors for modular 
cold rooms and freezers. 
We offer a used/new milk cooling tanks from nearly all well-
known manufacturers such as Alfa Laval, DeLaval, Prominox, 
Japy, Westfalia, Fabdec, Serap, Mueller, Packo, Wedholms, 
Frigomilk and etc. We have these milk cooling tanks in store 
in the capacities from approximately 300 up to 7000 liters. 
We can offer you support by spare parts and service 
around Ukraine .

ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, 
ТОВ
Україна, 18002, Черкаси, 
вул. Смілянська, 2, оф.7
+380445879811
offіce@overseer.ua
www.overseer.ua
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–  Disinfectants and bio-security programs (Evans 
Vanodine International plc, Great Britain). 

• Working out of individual nutritional programs for an 
agricultural enterprises, optimization of feed formulas 
of all kinds of agricultural animals and poultry.

ТЕКСІКА, ТОВ
Україна, 03124, м. Київ,  
бульвар Вацлава Гавела, 8
+380443334330
info@teksika.com
teksika.ua

ТЕКСІКА – провідний постачальник тканин, ниток та 
фурнітури в Україні. Ми зосереджені на постачанні 
тканин для пошиття корпоративного, робочого та 
військового одягу, вогнезахисних тканин та тканин 
спеціального призначення. Ми маємо міцне дов-
гострокове партнерство з найбільшими швейними 
підприємствами, а також підприємствами-спожива-
чами. Висококваліфікована команда професіоналів 
ТЕКСІКА забезпечує найвищу якість обслуговування 
клієнтів, швидку і скоординовану логістику та ство-
рює широкий асортимент тканин. 

Ми пропонуємо найкращі комплексні рішення для 
працівників наступних галузей промисловості: 
• гірничо-збагачувальна 
• коксохімічна 
• металургія 
• нафтогазова 
• хімічна 
• військова 
• вугільна 
• фармацевтична 
• обслуговування 
• транспортування 

Тексіка – Захист. Новації. Тканини.

ТЕКРО, ТОВ
04071, м. Київ, вул. Спаська буд.5,  
офіс 60
+380503754322
order@tekro.ua
www.tekro.ua
• Виробництво преміксів, лікувальних кормових 

добавок, білково-вітамінно-мінеральних добавок, 
престартерних комбікормів для всіх видів сіль-
ськогосподарських тварин та птиці. 

• Дезінфікуючі препарати («Evans Vanodine 
International» plc, Великобританія).

• Підкислювачі, підсилювачі продуктивності з бакте-
рицидною дією (FORMI NDF), консерванти для кор-
мів та кормової сировини, інокулянти для силосу 
(зелена хімія від німецької компанії Addcon). 

• Ензими (UAB «Baltijos enzimai», Литва). 
• Складання індивідуальних кормових програм для 

сільськогосподарських підприємств, оптимізація 
кормових рецептур для сільськогосподарських 
тварин та птиці.

TEKRO, LTD
5 Spaska Str., office 60 04071, Kyiv, 
Ukraine
+380503754322
order@tekro.ua
www.tekro.ua
• Production of premixes, medical additives, protein 

concentrates, starter and prestarter feed mix for all 
kinds of agricultural animals and poultry. 

• The official distributor in Ukraine: 
– Acidifier, the quality enhancer with bactericidal 

action (FORMI NDF), preservatives for feed and 
feed raw materials, inoculants for silage (green 
chemistry from Germany manufactured by Addcon 
company). 

–  Enzymes (UAB «Baltijos enzimai», Lithuania); 
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более 4500 компаний и фермеров. Качество, скорость 
работы, оптимальная цена – основные принципы, за 
которые нас рекомендуют!

TENT STROY UKRAINE, LLC
UA, Kharkiv – Gagarina avenu, 43/2, 
office 602
+380502111007
jaraleks@tentstroy.com
www.tentstroy.com/

«Tentstroy» is a Ukrainian company that is engaged 
in repairing hangars, granaries, barns and other large 
objects, awnings for frames, PVC-awning for grain-trucks 
and trailers. More than 4,500 companies and farmers have 
already become our clients. Quality, speed, optimal price 
– the basic principles for which we are recommended!

ТЕРРА-ГРАНД УКРАЇНА, ТОВ
02121 м. Київ, вул. Автопаркова, 7, 
офіс 505
+380952718969
terragrandua@gmail.com
terragrandua.com

Лінійка продукції включає в себе: ґрунтообробну тех-
ніку FALC(Італія), DANTE (Італія),оприскувачі самохідні 
BARGAM (Італія), системи внесення рідких та мікро 
добрив виробництва STARTEC(Італія), техніку для до-
гляду за каналами та узбіччями доріг TIFERMEC (Іта-
лія), техніку для збирання урожаю MAYA (Іспанія).

TERRA-GRAND UKRAINE, 
LLC
02121, Kyiv, 7
+380952718969
terragrandua@gmail.com
terragrandua.com

TEKSIKA, LTD
8, Vatslava Havela boulevard 03124, 
Kiev, Ukraine
+380443334330
info@teksika.com
teksika.ua

TEKSIKA Ltd is a leading supplier of fabrics, threads 
and accessories for sewing factories in Ukraine. We are 
focusing on textiles for corporate, protecting, military 
and fire retardant garments. 

TEKSIKA operates since 1997. Currently we have a strong 
long-term partnership with all TOP sewing factories as 
well as with the business customers. We deliver fabrics 
and best solutions for sewing factories and customers of 
the following industries: 
• Mining and processing plants 
• Coal and coke plants 
• Metallurgy (steel melting, rolling and pipe production) 
• Gas & oil 
• Chemical industry 
• Pharmaceutical industry and medicine 
• HORECA and retail 
• Ministry of defense and National Police 
• Ports & logistics 

ТEKSIKA – Innovations. Protection. Fabrics.

ТЕНТ СТРОЙ УКРАЇНА, ТОВ
61001, пр. Гагаріна, 43/2, оф. 602, 
м. Харків
+380502111007
jaraleks@tentstroy.com
www.tentstroy.com/

ТентСтрой – украинская компания, которая зани-
мается ремонтом кровли ангаров, зернохранилищ, 
коровников и других крупных объектов, тентами на 
каркасные изделия, тентовыми автонакидами на 
зерновозы и прицепы. Нашими клиентами стали уже 
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– от анализа существующего способа получения энер-
гии до введения в эксплуатацию нового оборудования. 
При этом наши специалисты рассчитывают экономиче-
ский эффект от замены на новую технологию, произво-
дят оборудование, обеспечивают его монтаж, установ-
ку и наладку. Кроме того, мы производим разработку 
технологических инструкций для персонала. Мы сдаем 
заказчику разработанную технологию в готовом виде и 
отвечаем за рассчитанные показатели эффективности 
в натуральных величинах.

TEFF, LLC
Ukraine, 65013, m.Odesa, Mikolaivska 
road, 128
+380673268383
teff1@ukr.net
teff.com.ua

В этом смысле ООО «ТЕФФ» – фирма уникальная. Мы 
ориентируемся не просто на продажи стандартного 
оборудования, а на полное обслуживание заказчика с 
учетом всех индивидуальных технических особеннос-
тей. Это означает, что мы производим весь цикл работ 
– от анализа существующего способа получения энер-
гии до введения в эксплуатацию нового оборудования. 
При этом наши специалисты рассчитывают экономиче-
ский эффект от замены на новую технологию, произво-
дят оборудование, обеспечивают его монтаж, установ-
ку и наладку. Кроме того, мы производим разработку 
технологических инструкций для персонала. Мы сдаем 
заказчику разработанную технологию в готовом виде и 
отвечаем за рассчитанные показатели эффективности 
в натуральных величинах.

ТЕХ-ФАРМІНГ, ТОВ
08162, Київська обл., смт Чабани, 
вул. Машинобудівників 1, оф.1.2,7,12
+380968585384
info@tech-farming.com.ua
www.tech-farming.com/

Representative of european brands of agricultural 
machinery FALC(Italy), DANTE (Italy, BARGAM (Italy), 
STARTEC(Italy), TIFERMEC (Italy), MAYA (Spain)

ТЕТРА-АГРО, ТЗОВ
Україна, 80100, Львівська обл., 
м.Червоноград, вул.Будівельна 5/35
+380673137717
tetra-agro@ukr.net
www.tetra-agro.com.ua

Виробництво комплексних мінеральних добрив, 
тукосуміш в одній гранулі «Нітроамофоска-М» NPK 
9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na. B.

TETRA-AGRO, LLC
Ukraine, 80100, Chervonograd, 
Budivelna 5 / 35
+380673137717
tetra-agro@ukr.net
www.tetra-agro.com.ua

Production of complex mineral fertilizers, mixing in one 
pellet «Nitroamofoska-M» NPK 9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, 
Zn, Mn, Fe, Na. B.

ТЕФФ, ТОВ
Україна, 65013, м.Одеса, вул.
Миколаївська дорога, 128
+380673268383
teff1@ukr.net
teff.com.ua

В этом смысле ООО «ТЕФФ» – фирма уникальная. Мы 
ориентируемся не просто на продажи стандартного 
оборудования, а на полное обслуживание заказчика с 
учетом всех индивидуальных технических особеннос-
тей. Это означает, что мы производим весь цикл работ 
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Эта информация доступна на нашем сайте www.
tehnakat.com

TEHNAKAT, LLC
Ukraine, 72310, Melitopol, Voiniv-
Internationalistiv, 14/1
+380686652163
viktoriakornienko@tehnakat.com
www.tehnakat.com

The TEKHNAKAT company is a bearing importer with 
many years of experience in the Ukrainian market. The 
network of branches and retail outlets allows us to quickly 
complete any order during the day, and such advantages 
as free delivery, any form of payment and a delay in 
payment make us a profitable partner for any business. 
We offer all types of bearings, crosses, belts, filters and 
other spare parts for agricultural equipment and cars. We 
cooperate with many well-known global brands, such as: 
ZVL, Kinex, SNR, KOYO, NSK, VBF, NTN, Timken, SKF, etc. 

We always have favorable seasonal offers! 

This information is available on our website www.
tehnakat.com

ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК, LLC
Україна
+380445014177
info@techno-oil-lk.com.ua
www.techno-oil-lk.com.ua/

ТОВ «ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК» – дистриб’юторська компанія 
з оптового продажу високоякісних мастильних ма-
теріалів і автокосметики. Ексклюзивний імпортер 
голландської нафтової компанії VPS International BV 
– RYMAX, наша компанія заснована в 1999 році, та 
на сьогоднішній день ми є одними з лідерів на ринку 
мастильних матеріалів в Україні.

Продаж обладнання для точного землеробства і 
безводного аміаку та агрометеостанцій. Переоблад-
нання сівалок та культиваторів, сервіс.

TECH-FARMING, LLC
Ukraine, 08162, Mashynobudivnykiv 
Str. 1, of. 1,2,7,12
+380968585384
info@tech-farming.com.ua
www.tech-farming.com/

Selling equipment for precision farming, anhydrous 
ammonia and agrometeorological stations. Reequipment 
of seeders and cultivators, service.

ТЕХНАКАТ, ТОВ
Україна, 72310, м. Мелітополь, 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 
14/1
+380686652163
viktoriakornienko@tehnakat.com
www.tehnakat.com

Компания «ТЕХНАКАТ» – это импортер подшипников, 
с многолетним опытом работы на рынке Украины. 
Сеть филиалов и торговых точек, позволяет нам опе-
ративно выполнить любой заказ в течении суток, а 
такие преимущества, как бесплатная доставка, лю-
бая форма расчета и отсрочка платежа, делают нас 
выгодным партнером для любого бизнеса. Мы пред-
лагаем все виды подшипников, крестовин, ремней, 
фильтров и других запчастей для с/х техники и авто-
мобилей. Сотрудничаем со многими известными ми-
ровыми брендами, такими, как: ZVL, Kinex, SNR, KOYO, 
NSK, VBF, NTN, Timken, SKF и др. 

У нас всегда существуют выгодные сезонные предло-
жения! 
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Our profile is market leading efficient agricultural, 
municipal and construction machinery. «Technovector» 
LLC is an Ukrainian distributor and service center for 
the following brands: Avant (Finland) – multifunctional 
miniloaders, Kramer (Germany) – compact wheel loaders, 
Wallenstein (Canada) – wood chippers, Baumalight 
(Canada) – forest mulchers, mowers for bushes and 
weeds, tree spades, Digga (Australia) – hydraulic augers 
and trenchers, Leguan (Finland) – self propelled access 
platforms, Spider (Czech republic) – slope mowers. We 
have been working since 2007!

ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
УКРАЇНА, 18028, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., 
МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ 14-ГО 
ГРУДНЯ, БУДИНОК 6/1
+380636182950
tms_a@ukr.net
www.mkukraine.com.ua

Компанія «ТехноМашСтрой» вже більше семи років 
займається виготовленням обладнання для сільсько-
господарської діяльності. Основними продуктами є: 
гранулятори, лінії гранулювання, лінії виготовлення 
паливних пелет, екструдери, подрібнювачі та інше 
сільгоспобладнання. На согоднішній день ми дина-
мічна компанія, яка бере за правило робити якісно, 
вчасно та зручно для Вас.

TECHNOMASHSTROY, LTD
18028, Ukraine, Cherkasy region, 
Cherkasy city, 14th Dekabrya str, 
app.6/1
+380636182950
tms_a@ukr.net
www.mkukraine.com.ua

The «TechnoMashStroy» company has been producing 
equipment for agricultural activity for more than seven 

AGRICULTURE MASHINERY, 
LLC
Ukraine
+380445014177
info@techno-oil-lk.com.ua
www.techno-oil-lk.com.ua/

TECHNO OIL LC LLC is a distributing company for wholesale 
high quality lubricants and auto cosmetics. Exclusive 
importer the Netherland oil company VPS International BV 
– RYMAX, our company founded in 1999, and to date we 
are One of the leaders in the market of lubricants in Ukraine.

ТЕХНОВЕКТОР, ТОВ
03179, м. Київ,  
Брест-Литовський пр-т, 6
+380443324493
info@technovector.com.ua
www.technovector.com.ua

Наша спеціалізація – передова ефективна сільсько-
господарська, комунальна і будівельна техніка. ТОВ 
«Техновектор» – дистриб’ютор і сервісний центр в 
Україні наступних торгових марок: Avant (Фінляндія) 
– багатофункціональні міні-навантажувачі, Kramer 
(Німеччина) – фронтальні і телескопічні навантажу-
вачі, Wallenstein (Канада) – подрібнювачі деревини, 
Baumalight (Канада) – лісові мульчери, косарки для 
кущів та бур’яну, пересадчикі дерев, Digga (Австра-
лія) – гідравлічні бури і траншеєкопачі, Leguan (Фін-
ляндія) – самохідні підйомні платформи. Працюємо 
з 2007 року!

TECHNOVECTOR, LLC
03179, Kyiv, Brest-Lytovskij Ave. 6
+380443324493
info@technovector.com.ua
www.technovector.com.ua
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PSV-Bearing has been successfully operating on the 
market for more than 20 years and is the official 
distributor of bearings of the brands PFI (USA), CX 
(Poland), WELT (Poland), Z & S (Serbia), etc. 

We offer m axillary assortment of bearing products, 
bearings, oil seals and locking rings for cars, agricultural 
machinery, industrial equipment. We are glad to see 
you among our regular customers, such as industrial 
enterprises, agricultural companies, auto parts stores, 
auto service centers, repair shops and all those who are 
interested in selling bearings to small and large groups.

ТК ФЕНІКС, ТОВ
г. Одесса, ул. Аэропортовская, 9
+380487438926
office@hercules.net.ua
www.hercules.net.ua

Компания TK Феникс представляет вашему вниманию 
трехколесную технику торговой марки Геркулес. Три-
циклы Геркулес – это надежный помощник для мел-
кого и среднего бизнеса, служб доставки, фермерских 
хозяйств, заводов, портов. Принципом развития 
TM  «ГЕРКУЛЕС» является, удовлетворение растущей 
потребности мелкого и среднего бизнеса, в надеж-
ном, простом и доступном транспорте для перевозок 
небольших грузов, по доставке людей и оборудова-
ния при выполнении сервисных работ. Трициклы Гер-
кулес – надежный помощник на каждый день!

ТС PHOENIX, LTD
«ТС Phoenix» Subscription box 47, 
Odessa, 65037
+380487438926
office@hercules.net.ua
www.hercules.net.ua

Company TK the Phoenix represents to your attention 
three-wheeled technics of a trade mark Hercules. 

years. The main products are: granulators, pelletizing 
lines, fuel pellet production lines, extruders, shredders 
and other agricultural equipment. Today we are a dynamic 
company, which takes the decision to do it qualitatively, 
in a timely and convenient way for you.

ПСВ-ПІДШИПНИК, ТЗОВ
Україна, Волинська область, Луцький 
район, с. Гірка Полонка, вул. Зарічна, 
буд. 13
+380971439000
info@psvbearing.com.ua
psvbearing.com.ua

Компанія «ПСВ-Підшипник» успішно працює на ринку 
більше 20 років і є офіційним дистриб’ютором під-
шипників торгових марок PFI (США), CX (Польща), 
WELT (Польща), Z&S (Сербія) та ін. 

Ми пропонуємо максимальний асортимент підшипни-
кової продукції, пасів, сальників і стопорних кілець для 
автомобілів, с/г техніки, промислового обладнання. 

Здійснюючи покупку в нашій компанії, Ви купуєте 
якісний товар за розумними і цілком демократични-
ми цінами. Доставка товару здійснюється в усі регіо-
ни України транспортними компаніями перевізників. 
Ми раді бачити Вас в числі своїх постійних клієнтів, 
як промислові підприємства, агрофірми, магазини 
автозапчастин, автосервіси, ремонтні майстерні і всіх 
тих, кого цікавить продаж підшипників дрібним і ве-
ликим гуртом.

PSV-BEARING, LLC
45607, Ukraine, Volyn region, Lutsk 
district, village of Girka Polonka, 13 
Zarichna Street
+380971439000
info@psvbearing.com.ua
psvbearing.com.ua
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ТОП-КОМПЛЕКТ, ТОВ
63503, Харківська область, м.Чугуів 
вул.Пирогова, 23
+380577395018
top-komplekt@ukr.net
topkomplekt.com.ua

Підприємство реалізує і проводить реставраційний 
ремонт паливноі апаратури. Паливні насоси,секціі 
високого тиску,плунжерні пари,форсунки,муфти роз-
пилювачі і комплектуючі деталі для вантажних авто-
мобілів і сільгосптехніки . 

Проводить реставраційний ремонт плунжерних пар 
до паливноі апаратури MOTORPAL.AVIA.JON DEER.
Штайер, Дойц.

TOP-KOMPLEKT, LTD
Kharkiv
+380577395018
top-komplekt@ukr.net
topkomplekt.com.ua

SPARE PARTS AGRICULTURAL MAQCHINERU.

ТОРГ-АГРОСЕРВІС, ТОВ
25015, Україна, м.Кропивницький, 
вул. Євгена Маланюка, 1а, офіс 3
+380675234059
torgagroservis@gmail.com
torg-agroservis.com.ua

Підприємство займається виробництвом та реаліза-
цією зернових сівалок. Надає послуги в гарантійному 
обслуговуванню та післягарантійному сервісу.

Tricycles Hercules are a reliable assistant for small and 
average business, delivery services, farms, factories, 
ports. Principle of development TM « HERCULES» are, 
satisfaction of growing requirement of small and average 
business, in reliable, simple and accessible transport 
for transportations of small cargoes, on delivery of 
people and the equipment at accomplishment of service 
works. Under TM «HERCULES» goods of leading Chinese 
manufacturers which is exported to many countries of 
the world is presented! Tricycles Hercules – the reliable 
assistant on every day!

ТІР АГРО СПЕЦ 
ЗАПЧАСТИНА, ТОВ
Україна 02081, Київ,  
вул. Урлівська 34-А
+380937080692
info@azapchast.com.ua
www.azapchast.com.ua

Ремонт, продажа стартеров генераторов для всех ви-
дов техники.
Рабочие LED фары, Компрессоры кондиционера. 
Официальный Сервисный Центр по ремонту старте-
ров и генераторов TM JUBANA.

TIR AGRO SPEC 
ZAPCHASTYNA, LLC
Ukraine 02081 Kiev, str. Urlovskaya 34-A
+380937080692
info@azapchast.com.ua
www.azapchast.com.ua

Alternators Starters.
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ТОРГОВИЙ ДІМ БУДКОМ, 
ТОВ
Україна,09100, м. Біла Церква, 
вул. Гетьманська 3/2
+380456399912
budkom_buh@ukr.net
www.td-budkom.com.ua

Тов Торговий Дім Будком.

TH BUDKOM, LLC
Ukraine. Bila Tserkva.09100. street. 
Hetmanska house 3 apartment 2
+380456399912
budkom_buh@ukr.net
www.td-budkom.com.ua

LLC»Trading House «Budkom» produces PVC profiles of 
industrial and residential areas

ТОРГОВИЙ ДІМ ЛАКТА 
ЛЮКС, ТОВ
Україна, 07540, м.Березань, 
вул. Небесної Сотні (Фрунзе) 35а
+380979013818
lactalux.garbuz@ukr.net
www.tdlactalux.com.ua

Оптова торгівля обладнанням для комфортного утри-
мання тварин.

TORG-AGROSERVICE, LLC
25015, Ukraine, m.Kropivnitsky, st. 
Yevhen Malanyuk, 1a, office 3
+380675234059
torgagroservis@gmail.com
torg-agroservis.com.ua

The enterprise is engaged in the production and sale of 
grain seeders. Provides services in warranty service and 
after-sales service.

ТОПАГРО, ТОВ
02121, Україна, м. Київ, 
вул. Вербицького 30А, оф. 5
+380507422245
office@top-agro.com.ua
www.top-agro.com.ua/

Компаниія ТОВ «ТОПАГРО» є офіційним представ-
ником компаній Bellota (Іспания), IQ Parts (Австрія), 
Industriehof (Німеччина). Основний напрямок діяль-
ності – забезпечення високоякісними запасними 
частинами до ґрунтообробної техніки.

TOPAGRO, LLC
02121, Ukraine, Kiev, Verbitskogo str., 
30А, office 5
+380507422245
office@top-agro.com.ua
www.top-agro.com.ua/

Компания ООО «ТОПАГРО» является официальным 
представителем компаний Bellota (Испания), IQ Parts 
(Австрия), Industriehof (Германия). Основное направ-
ление деятельности – обеспечение наших аграриев 
высококачествинными запасными частями к почво-
обрабатывающей технике.
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Торговий дім «Агровіта» є експортером сільськогоспо-
дарської продукції, в основному нішевих культур в 
Україні. 
З моменту заснування в 1998 році компанія зареко-
мендувала себе на ринку як надійний, компетентний і 
відповідальний партнер. 
Наш головний офіс знаходиться в місті Одеса, яке є 
найбільшим морським портом України. 
Провідні напрямки діяльності компанії: закупівля, 
очищення, фасування, зберігання та експорт зерно-
вих, бобових, олійних культур. 
Основні товари для експорту: горох, ріпак, овес, про-
со, кукурудза, соняшник, соя, нут, коріандр, сорго, 
льон, шрот. 
Наші партнери: Індія, Туреччина, Тайвань, Індонезія, 
Малайзія, В’єтнам, Сінгапур, Нідерланди, Польща, 
Марокко, Італія, Пакистан, Кувейт, Таїланд, Єгипет, 
Йорданія, ОАЕ та ін.

TRADING HOUSE 
AGROVITA, LTD
Ukraine, Odessa, 65003, 
Chernomorskogo Kozatstva str., 115, 
office 1006
+380482429327
office@agrovita.in.ua
www.agrovita.in.ua

Trading house «Agrovita» is an exporter of agricultural 
products, mostly niche cultures in Ukraine. Since 
establishment in 1998, the Company has been proving 
itself as a reliable, competent and responsible partner at 
the international market. 
Our head office is located in Odessa, which is the largest 
seaport in Ukraine. 
Main lines of activity are purchasing, cleaning, packaging, 
storage, and export of grains, pulses and oilseeds. 
Main exporting products are peas, rapeseeds, oats, millet, 
corn, sunflower seed, soybean, chickpeas, coriander seed, 
sorghum, flaxseed, sunflower meal. 

TRADING HOUSE LAKTA 
LYUKS, LLC
UKRAINE,07540, Kiev Region, Berezan 
Str., Frunze 35 a.
+380979013818
lactalux.garbuz@ukr.net
www.tdlactalux.com.ua

Wholesale trade of equipment for comfortable keeping 
of animals.

ТОРЕС-Н, ПП
Україна, 09000, Київська область, 
м. Сквира, вул. Макара Чижика,32; 
поштова: 07400, м. Бровари, 
вул. Гагаріна,16. оф.40
+380955092898
Tores.n@ukr.net

Оптова торгівля.

TORES-N, PE
Ukraine, Kiev rgn, Brovary, Gagarina 
street, 16, pffice 40
+380955092898
Tores.n@ukr.net

Equipment for dairy farming TM Melasty, udder health 
and hygiene TM Forticept, veterinary medicine.

ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОВІТА, 
ТОВ
Україна, 65003, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 115, оф. 1006
+380482429327
office@agrovita.in.ua
www.agrovita.in.ua
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LLC «TD LELZI» – trade company, which specialize on 
complex wholesales and retail supplies of lighting 
products for domestic, industrial and street illumination. 
Range of lighting products of company LLC «TD LELZI» 
is able to meet all needs of customers in electrical 
lighting sources: LED lamps, LED street and park fixtures, 
incandescent lamps, halogen, compact fluorescent, linear 
fluorescent, high intensive discharge, automotive lamps. 
The company realizes Iskra, Helios, Sygnal, Soleo and 
TechLamp brand products, which are registered ib the 
European and Asian markets.

ТОРГОВИЙ ДОМ 
ЮГЕЛЕВАТОР, ТОВ
Україна, 54052, Миколаїв, 
Айвазовського, 19/1
+380512639696
office@td-ugelevator.com
www.td-ugelevator.com/

ТОВ «ТД «Югелеватор» – завод елеваторного облад-
нання. Виробництво силосів, транспортного облад-
нання, оцинкованих конструкцій, технологічного об-
ладнання для елеваторів. 

ТОВ «ТД «Югелеватор» надає наступні послуги: 
• Проектування технологічних комплексів 
• Розробка і виготовлення силосів для зерносховищ 

збірних оцинкованих металоконструкцій 
• Виготовлення норій і транспортерів 
• Монтаж і запуск в експлуатацію 
• Автоматизація

TORGOVIY DOM 
UGELEVATOR, LTD
Ukraine, 54052, Mykolaiv, 
Aivazovsckogo 19/1
+380512639696
office@td-ugelevator.com
www.td-ugelevator.com/

Our partners: India, Turkey, Taiwan, Indonesia, Malaysia, 
Vietnam, Singapore, the Netherlands, Poland, Morocco, 
Italy, Pakistan, Kuwait, Thailand, Egypt, Jordan, the 
United Arab Emirates, etc.

ТОРГОВИЙ ДІМ 
ЛЬВІВСЬКОГО 
ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО 
ЗАВОДУ ІСКРА, ТЗОВ
Україна, 79066, м. Львів,  
вул. Вулецька, 14
+380676737719
sales@tdiskra.com.ua
www.iskra.com.ua/

ТзОВ «Торговий Дім Львівського електролампового 
заводу «Іскра» – торгівельна компанія, що спеціалі-
зується на комплексних оптово-роздрібних поставках 
світлотехнічної продукції для побутового, промисло-
вого та вуличного освітлення. 

Асортимент світлотехніки компанії ТзОВ «ТД ЛЕЛ-
ЗІ» здатен задовольнити всі потреби споживачів в 
електричних джерелах світла: світлодіодні лампи, 
світлодіодні вуличні та паркові світильники, лампи 
розжарювання, галогенні, компактні люмінісцентні, 
лінійні люмінісцентні, газорозрядні високого тиску, 
автомобільні. 

Компанія реалізує продукцію торгових марок Iskra, 
Helios, Sygnal, Soleo та TechLamp, які зареєстровані на 
ринку країн Європи та Азії.

TD LELZI, LLC
Ukraine, Vuletska st., 14, Lviv, 79066
+380676737719
sales@tdiskra.com.ua
www.iskra.com.ua/
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ТПГ АГРОПРОМ, ТОВ
м.Дніпро, 49000  
вул. Княгині Ольги буд.3 прим. 10
+380675659094
38678095@ukr.net
www.agroprom-tpg.com

Головне завдання підприємства забезпечити вироб-
ника сільськогосподарської продукції надійною та не-
дорогою технікою для посіву, прибираннія, прополки 
агрокультур. 
Виробнича база підприємства дає можливість займа-
тися ремонтом та технічним обслуговуванням сіль-
ськогосподарської техніки

TPG AGROPROM, LLC
m.Dnipro, 49000, ul. Knyaginii Olga, d.3 
approx. 10
+380675659094
38678095@ukr.net
www.agroprom-tpg.com

The main task of the enterprise is to provide the 
agricultural producer with reliable and inexpensive 
machinery for sowing, cleaning and weeding of 
agricultural crops. 
The production base of the enterprise provides the 
opportunity to engage in the repair and maintenance of 
agricultural machinery

ТПК АРСЕН, ПП
Україна, 33009, м.Рівне, 
вул. Млинівська, 5
+380672208521
sales@arsen.rovno.ua
www.arsen-tpk.com

ПП ТПК Арсен – імпортер: 
• Мастил преміум класу Veedol 

LTD «TD «UGELEVATOR» is a company producing 
equipment for granaries. 
• Designing of process complexes, comprising granaries 

and elevators 
• Designing and manufacture of aerated bins for 

granaries, galvanized modular metalwork 
• Manufacture and supply of capacity elevator 

equipment 
• Installation and commissioning of all required process 

equipment for granaries 
• Automation

ТОРОС АГРО, ТОВ
04080, м. Київ,  
вул. Костянтинівська, 73
+380445012815
toros_agro@ukr.net
www.toros-agro.com/

Продаж оригінальних запчастин та комплектуючих 
до імпортної сільгосптехніки. Сервіс, діагностика та 
ремонт двигунів, турбін, паливної апаратури, генера-
торів та стартерів до імпортної сільгосптехніки.

TOROS AGRO, LLC
04080,Ukraine,Kiev,73, 
Konstantinovskaya str.
+380445012815
toros_agro@ukr.net
www.toros-agro.com/

Sale of original spare parts and accessories to import 
agricultural machinery. Service, diagnostics and repair. 
engines, turbines, fuel equipment, generators and 
starters for import agricultural machinery
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До комбайнiв: 
Нива/ДОН-1500/ДОН-1200/ДОН-680 

До сiвалок: 
СЗ- 3,6А / СУПН-8 

До систем обприскування 
Метизи 

За бажанням клієнта проектуємо та виготовляємо 
металоконструкцiї будь якої складностi

TRAKTOROK, LTD
City Melitopol, 72316,  
Str. Industrialna 59
+380676124139
zakaz@traktorok.com.ua
traktorok.com.ua

Own production of agricultural repair parts for tractors: 
 МТЗ/ЮМЗ/Т-150/К-700/Т-25/Т-40 

For combines : 
Нива/ДОН-1500/ДОН-1200/ДОН-680 

For sowing machines : 
 СЗ- 3,6А / СУПН-8 

For sprinkling systems. Wiffetss. If it necessary fabrication 
and design metal constructions any difficulty.

ТРАНС-АВТО-Д, ПП
Україна, Хмельницька обл. 
м. Волочиск, 31200, вул. Запорізька, 7
+380673830159
tad@tad.ua
www.tad.ua

Компанія Транс-авто-Д працює на ринку перевезень 
негабаритних вантажів з 2002 р. Напрямок роботи 
Україна – Західна Європа. Володіємо власним парком 
автомобілів і спецплатформ призначених для переве-

• Запчастин до комбайнів Сlaas, John Deere, Fortschritt 
• Запчастин до плугів, борін, культиваторів «Opall 

Agri» (Чехія)(Дилер), «Unirol» (Польша), «Molbro» 
(Данія), «Bianhci» (Італія) до Lemken, Kverneland, 
Kuhn, Rabewerk, Vogel&Noot, Unia. 

• С/Г, TIR, індустріальних шин «Мichelin» (Франція), 
«Mitas» (Чехія), «Бєлшина» (Білорусь). 

Запрошуємо до співпраці!

ARSEN TPK, PE
Ukraine, 33009, Rivne, Mlynivsks st., 5
+380672208521
sales@arsen.rovno.ua
www.arsen-tpk.com

PP TPK Arsen Importer: 

 Veedol premium oil.
• Spare parts for combines Claas, John Deere, Fortschritt 
• Spare parts for plows, harrows, cultivators «Opall 

Agri» (Czech Republic)(Dealer), «Unirol»(Poland), 
«Molbro»(Denmark), «Bianhci» (Italy) to Lemken, 
Kverneland, Kuhn, Rabewerk, Vogel&Noot, Unia 

• Agricultural, TIR, industrial tires «Michelin» (France), 
«Mitas» (Czech Republic), «Belshina» (Belarus). 

We invite you to cooperate!

ТРАКТОРОК, ТОВ
м. Мелiтополь, 72316,  
вул. Iндустрiальна 59
+380676124139
zakaz@traktorok.com.ua
traktorok.com.ua

Власне виробництво с/г запчастин 

До тракторiв: 
МТЗ/ЮМЗ/Т-150/К-700/Т-25/Т-40 
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ТРАНСПАКСЕРВІС, ПП
Україна, 43005, Волинська 
область, м. Луцьк, пр. Президента 
Грушевського, 3
+380974540649
tps@tps.lutsk.ua
www.tps.lutsk.ua/

Пакувальні матеріали та обладнання. Пасажирські 
перевезення Україною та за кордон.

TRANSPAKSERWIS, PE
Ukraine, 43005, Lutsk, Volyn region, Pr. 
Grushevskogo Prospekt, 3
+380974540649
tps@tps.lutsk.ua
www.tps.lutsk.ua/

Packing materials and equipment. Passenger 
transportation in Ukraine and abroad. 

ТРИДААГРО, ТОВ
Україна, 20200, Черкаська обл., 
м. Звенигородка, вул. Ватутіна 42
+380675037895
info.tridaagro@gmail.com
www.tridaagro.com.ua/

Компанія TRIDAAGRO займається власним вироб-
ництвом противаг «Dambo», візків для жниварок 
«Sargan» і ковшів «Krab». Оновной вид діяльності на-
шої компанії – це продаж сільгосптехніки з Європи та 
Америки, ремонт і сервісне обслуговування. 

Маючи достатній досвід і команду фахівців, ми про-
понуємо техніку і обладнання, за яку несемо відпові-
дальність перед покупцем. 

зення сільськогосподарської, будівельної, промисло-
вої техніки, конструкцій та інших негабаритних ванта-
жів. Постійна наявність транспорту в різних регіонах 
України оптимізує витрати на подачу техніки під за-
вантаження і дає змогу надавати нашим клієнтам 
транспорт в найкоротші терміни та по оптимальним 
цінам. Поряд з тим на основі колосального досвіду 
у сфері перевезень,ми проектуємо, виготовляємо 
та реалізовуємо низькорамні платформи (трали) на 
базі нашого підприємства,які здатні задовольнити 
будь-які потреби при перевезенні всіх видів техніки 
та обладнання.

TRANS-AUTO-D, PE
Ukraine, Khmelnytskyi Oblast. 
Volochysk, 31200, Zaporizka St. 7
+380673830159
tad@tad.ua
www.tad.ua

The company «Trans-auto-D» has been engaged in 
oversized and heavy freights transportations since 2002. 
Transportations have been carried out between Western 
Europe and Ukraine. We have own fleet of vehicles 
with special platforms designated for transportation 
of farming, construction and industrial machineries, 
structures and other oversized and heavy freights. 
Constant availability of transport in other regions of 
Ukraine optimizes expenditure for delivery of freight 
for loading and enables us to provide our clients with 
transport means promptly and on the best conditions. 
Meanwhile, we have a great experience in low beds 
manufacturing. Web design, produce and release 
platforms which can meet your needs in all kinds 
technique transportation.
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ТРІА, ГРУПА КОМПАНІЙ
Україна, Миколаїв, 54036, Одеське 
шосе, 69-А
+380512532023
kiev@tria-agro.com
www.tria-agro.com/

Група компаній «ТРІА» є дилером світових виробників 
сільськогосподарської техніки VERSATILE, AMAZONE, 
KRONE, PETKUS, APV, WEIDEMANN, HATZENBIHLER, 
JYMPA, STOLL. «ТРІА» пропонує трактори, комбайни 
та навантажувачі, техніку для обробки грунту, посіву, 
збирання врожаю, заготівлі, приготування та розда-
вання кормів, зрошення, садівництва та виногра-
дарства, зберігання зерна та підготовки насіннєвого 
матеріалу. «ТРІА» забезпечує продаж техніки, сервіс-
не обслуговування, поставку запчастин, навчання та 
консультування з техніки працівників господарств. 
Представництва компанії відкрито у Києві, Харкові, 
Первомайську, Дніпрі. Головний офіс – у Миколаєві. 
На базі головного офису відкрито навчальний клас, 
склад запчастин, майданчик для ремонту с/г техніки.

TRIA, GK
GK TRIA
+380512532023
kiev@tria-agro.com
www.tria-agro.com/

TRIA is a dealer of European and American manufacturers 
for agricultural machines, offers full range of machinery: 
seed, feed mills, flour, cleaning equipment, dryer, 
dressers, irrigation systems, agricultural machinery for 
tillage, spraying, fertilizer distribution, transport for 
grain. «TRIA» engineers meets the high requirements that 
apply to the current conditions of agricultural business. 
Offices and srvice centres TRIA are in Kyiv, Mykolayiv, 
Kharkiv, Dnipro.

Переваги роботи з нами: 
• Гарантія на всю нашу техніку 
• 8 років досвіду і довіри 
• Сервісне обслуговування і власний склад запчастин 
• Навчання персоналу та інформаційна підтримка 
• Техніка з США, Англії, Данії, Німеччини, Швеції, 

Франції 
• Доставка техніки 
• Придбання в лізинг 

терміном до 2-х років без зайвих документів і при-
хованих комісій 

• Нас радять друзям!

TRIDAAGRO, LLC
Ukraine, 20200, Cherkasy region, city 
Zvenigorodka, st. Vatutina 42
+380675037895
info.tridaagro@gmail.com
www.tridaagro.com.ua/

TRIDAAGRO Company is engaged in own production 
of counterbalances «Dambo», carriages for Sargan 
harvesters and «Krab» buckets. A new kind of activity of 
our company – is the sale of agricultural machinery from 
Europe and America repair and service. 

With sufficient experience and a team of specialists, 
we offer equipment and equipment for which we are 
responsible to the buyer. 

Advantages of working with us: 
• Guarantee for all our equipment 
• 8 years of experience and trust 
• Service and own warehouse of spare parts 
• Staff training and information support 
• Techniques from the USA, England, Denmark, 

Germany, Sweden, France 
• Delivery of equipment 
• Leasing 

for up to 2 years without unnecessary documents and 
hidden commissions 

• Advise us on friends!
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to the complete technical providing of modern industrial 
«turnkey» complexes.

ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ, ТОВ
вул. Б. Хмельницького, 106  
79024, Львів
+380322459341
lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.ua/

Tubes International – компанія, що займається по-
ставками професійних рішень в сфері промислових 
рукавів та з’єднань. Наш каталог товарів охоплює 
широкий асортимент спеціалізованих промислових 
шлангів, рукавів високого тиску, швидкороз’ємних, 
фланцевих з’єднань, а також гідравлічні труби, ви-
мірювальне обладнання, клапани, приводи, облад-
нання для обжиму і промислова хімія. Пропонуємо 
лише ту продукцію, котра пройшла усі необхідні 
перевірки і супроводжується сертифікатами відпо-
відності. Клієнти нашої компанії впевнені в якості, 
надійності і довговічності експлуатації усіх виробів. 
Швидка реалізація, доставка та монтаж, увага до 
найскладніших вимог і побажань клієнта, вдоскона-
лення технологій виробництва – передові принципи 
«Тубес Інтернешнл».

TUBES INTERNATIONAL, 
LTD
street B. Khmelnitsky 106, 79024, Lviv, 
Ukraine
+380322459341
lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.ua/

Tubes International is a company that delivers 
professional solutions in the field of industrial hoses 
and fittings. Our product catalog covers a wide range of 
specialized industrial hoses, high pressure hoses, quick 

ТРІОЛАКТ, ТОВ
Україна, 18003, м. Черкаси, 
вул. Радянська, буд. 39/1, кв.9
+380674705031
triolakt@gmail.com
www.triolakt.com

ТОВ «Тріолакт» – приватна інжинірингова компанія, 
заснована у 2003 році для впровадження в практику 
вітчизняного тваринництва ефективних технологій 
виробництва молока на базі детального комплек-
сного опрацювання проектних рішень, постачання 
сучасного високотехнологічного обладнання, тоталь-
ної підготовки (чи перепідготовки) персоналу ферм 
та надання потужної технологічної підтримки на етапі 
становлення та експлуатації ферми. Ми маємо достат-
ні знання та досвід для вирішення будь-яких техно-
логічних задач від реконструкції існуючих доїльних 
установок за принципом «розумної достатності», до 
повного технічного забезпечення сучасних промис-
лових комплексів «під ключ».

TRIOLAKT, LTD
18003, c. Cherkassy,  
st. Radynskaya, 39/1 – 9.
+380674705031
triolakt@gmail.com
www.triolakt.com

Triolakt LTD is a private engineering company, founded 
in 2003 for introduction in Ukrainian livestock farming of 
effective milk production technologies on the basis of the 
detailed complex working of project decisions, supplying 
with a modern hi – technological equipment, total 
training (or retraining) of personnel of farm and offer 
of powerful technological support. We have sufficient 
knowledge’s and experience for the solution of any 
technological tasks from the reconstruction of existent 
milking installations on principle of «rational sufficiency», 
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UGC, LTD
Ukraine, Zhytomyr region, Oliivka first 
lane Shchorsa, 1
+380412511496
evtuxpasha@gmail.com

Sale of sperm

УКРБЕГ, ТОВ
м. Житомир, вул. Богунська 50.
+380674048891
info@ukrbag.com.ua
ukrbag.com.ua

Виробництво та продажа біг бегів.

UKRBAG, LLC
Zhytomyr, str. Bogunska 50
+380674048891
info@ukrbag.com.ua
ukrbag.com.ua

Production and sale of big bags.

УКР-ТУРБО, ООО
Украина, 03134, г.Киев,  
вул. Трублаїні 2
+380973868614
sd-vlada@ukr.net

УКР-ТУРБО – официальный дистрибьютор Турбин: 

BorgWarner, Garrett, Holset, Mitsubishi, Mahle, Niitsu в 
Украине 

продажа турбин (турбокомпрессоров) для: 
• легковых и грузовых автомобилей, 
• специальной и строительной техники, 
• тракторов и комбайнов. 

Ремонт турбин.

couplings, flanged joints, as well as hydraulic pipes, 
measuring equipment, valves, crimping and industrial 
chemicals. We offer only those products that have 
passed all necessary inspections and are accompanied by 
certificates of conformity. Our customers are confident in 
the quality, reliability and durability of all products. Sale, 
delivery and installation, attention to the most complex 
requirements and wishes of the client, improvement of 
production technologies – these are advanced principles 
of Tubes International.

ТУРБОВЕНТУС, ТОВ
м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 10
+380505565046
turbovent1@ukr.net
turbovent.com.ua

Оптова та роздрібна торгівля вентиляційним облад-
нанням для різних сфер агропромислового комплексу.

TURBOVENTUS, LTD
Kiev, Vaclava Havela boulevard 10
+380505565046
turbovent1@ukr.net
turbovent.com.ua

Wholesale and retail trade of different kinds of ventilation 
equipment for agro-industrial complex

УГК, ТОВ
Україна, Житомирська обл, 
Житомирський район, с. Оліївка 
перший провулок Щорса, 1
+380412511496
evtuxpasha@gmail.com

Реалізація спермопродукції ВРХ



394

motorcycles, spare parts, batteries, tires, discs, lube, 
maintenance and repair materials. Product catalogue 
of the company includes more than 42 000 names. 
There are about 30 dealer agreements with the leading 
manufacturers of Russia, Belarus, Czech Republic, China, 
India and Japan for supplying goods of the original 
production. Network of Ukravtozapchastina Co Ltd 
consists of 35 branches operating on the principle of 
wholesale and retail sale of all assets on the range of 
goods and services warranty-service maintenance of 
tractors and agricultural machinery.

УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД, 
ООО
Украина Киев ул. Промышленная, 1
+380445010227
slivka_d@ukr.net
mazua.com

Продажа грузовой и спецтехники, сервисное обслу-
живание.

UKRAUTOKOMPLEKT, LLC
Ukraine Kyiv Promislova str -1
+380445010227
slivka_d@ukr.net
mazua.com

Sale of cargo and special equipment, service.

УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
61106, Україна, м. Харків,  
вул.Плиткова, 12В
+380675774681
reclama@uas-amal.com
www.ukragroserv.com.ua/ua

UKR-TURBO, LLC
2, M. Trublaini Str, Kyiv, UA03134, 
Ukraine
+380973868614
sd-vlada@ukr.net

UKR-TURBO – the official distributor of Turbocharger : 
BorgWarner, Garrett, Holset, Mitsubishi, Mahle, Niitsu in 
Ukraine 
sale of turbines (turbochargers) for: 
• cars and trucks, 
• special and construction equipment, 
• tractors and combines

УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, 
ТОВ
Україна, 02088, м. Київ, вул. 1-го 
Травня, 1-А
+380443905055
reception@uaz-upi.com
www.uaz-upi.com/

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравто-
запчастина» засноване в 1995 році, посідає лідируючі 
позиції на ринках тракторів, сільськогосподарської 
і спеціалізованої техніки, мототехніки, запасних ча-
стин, акумуляторів, шин, дисків, мастильних та ви-
тратних матеріалів.

UKRAVTOZAPCHASTYNA, 
LLC
1-A, 1-st May Str., Kyiv, Ukraine, 02088
+380443905055
reception@uaz-upi.com
www.uaz-upi.com/

Founded in 1995, Ukravtozapchastina Company Limited 
today stands a leader position in the market of tractors, 
agricultural and special machinery, automobiles and 



395

UKRAEROSERVICE, LTD
Ukraine, Kiev, E.Konovaltsia Str.36V, 
office 230
+380504197697
ukraeroservice@ukr.net
www.aeroservice.com.ua

Professional agricultural drone for the introduction of 
plant protection products.

УКРАЇНСЬКА АГРАРНА 
ТЕХНІКА, ПП
14030, Чернігівська область, 
м. Чернігів, вул. Захисників України, 
буд.25, корпус 37
+380507191543
uatech@ukr.net
uatech.com.ua

Виробник і розробник посівного комплексу «ПАРТ-
НЕР». Протягом 16 років займається розробкою та 
виробництвом технології посіву для безперервної 
технології посіву. Чому вигідно висівати комплекс 
«ПАРТНЕР»? 1) Сіє цілком, без порожніх відстаней, 
тому врожай завжди більше ніж + 2 + 7 ц / га у по-
рівнянні зі звичайним методом обрізки. 2) Наш комп-
лекс може сіяти на будь-яку грязь в будь-яку погоду. 
Тому, коли дощі затопляються – тільки завдяки комп-
лексам «PARTNER» люди співають! 3) «ПАРТНЕР» здат-
ний все сіяти: ріпак, пшениця, соєві боби, льон і навіть 
соняшник. Посівний комплекс «ПАРТНЕР» успішно 
пройшов усі необхідні випробування, сертифіковані 
Державною системою сертифікації УкрСЕПРО. Диза-
йнерські розробки, що використовуються у виробни-
цтві комплексу, підтверджені рядом патентів.

Розробка та виробництво технологічного обладнан-
ня для сільського господарства і різних харчових 
виробництв: очісуючі жниварки «Слов’янка» УАС, 
сепаратори для фінішної очистки круп і насіння УОК 
«Золушка», універсальні подрібнювачі «Корсар», бо-
рошно-круп’яні комплекси та інше обладнання. Техні-
ка «Укр.Агро-сервіс» в тому, що вона робить загаль-
нодоступними кращі сільськогосподарські технології, 
інноваційні та вже перевірені часом.

MACHINE-BUILDING 
COMPANY UKR.AGRO-
SERVICE, LTD
Plitochnaya St., 12-V, Kharkov 61106, 
Ukraine
+380675774681
reclama@uas-amal.com
www.ukragroserv.com.ua/ua

We design and manufacture equipment for agricultural 
and other food facilities. Our design engineering 
department created Stripper header «Slavianka UAS», 
separators UOK «Zolushka» for finish cleaning of cereals 
and seeds, general purpose chippers «Korsar», flour and 
cereal grinding machines and other equipment.

УКРАЕРОСЕРВІС, ТОВ
Україна, м.Київ, вул.Є.Коновальця, 
36В, оф.230
+380504197697
ukraeroservice@ukr.net
www.aeroservice.com.ua

Професійні сільськогосподарські дрони для внесення 
засобів захисту рослин.
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• Головна виробнича база має потужність по фасу-
ванню продукції – понад 1600 тон на добу. 

• Відвантаження продукції в автомобільний та заліз-
ничний транспорт – понад 2000 тон на добу. 

• Можливість розміщення продукції на складській 
території – понад 50 000 тон. 

Конкурентною перевагою виробничої бази є її геогра-
фічне розташування в центрі країни, а саме в місті 
Черкаси.

UKRAINIAN AGRICULTURAL 
GROUP, LLC
01133,Kyiv, bul. Lesi Ukrainky,19,of. 172
+380675338241
info@uapg.com.ua
www.uapg.com.ua/ua/

Our company has been successfully operating on the 
market of chemical production since 2007 and has 
established itself as a reliable partner.Our company owns 
equipped warehouse premises and provides services for 
packing and storage of products, engaged in the delivery 
of chemical products and the production of fuel pellets. 
The main production base has the capacity for packaging 
of bulk fertilizers – over 1600 MT per day. 
Shipment of products in road and railway transport – 
more than 2000 MT per day. 
Ability to store 40 000 MT of products in warehouse.

УКРАЇНСЬКА ОВОЧЕВА 
КОМПАНІЯ / UVC, ТОВ
08360 Київська обл. Бориспільський 
р-н с. Любарці вул. Матросова 29-А
+38 (044) 586-52-56, 57
info@uvc.com.ua
www.uvc.com.ua
www.uvc-ua.com

UKRAINIAN AGRICULTURAL 
MACHINERY, P-E
Ukraine, Chernigov, Defenders of 
Ukraine street, 25/37
+380507191543
uatech@ukr.net
uatech.com.ua

Producer and developer of the sowing complex 
«PARTNER». For 16 years has been developing and 
producing seeding technology for continuous seeding 
technology. Why the «PARTNER» complex is profitable to 
sow? 1) It sows entirely, without empty spacing, so the 
harvest is always more than + 2 + 7 c / ha compared to 
the usual cropping method. 2) Our complex can sow on 
any mud, in any weather. Therefore, when the rains are 
flooded – only thanks to the «PARTNER» complexes people 
are singing! 3) «PARTNER» is able to sow everything: 
rape, wheat, soybeans, flax and even sunflower. Sowing 
complex «PARTNER» has successfully passed all necessary 
tests, certified by the State certification system UkrSEPRO. 
The design developments used in the production of the 
complex are confirmed by a number of patents.

УКРАЇНСЬКА 
АГРОПРОМИСЛОВА 
ГРУПА, ТОВ
01133, м. Київ,  
бульвар Лесі Українки, 19
+380675338241
info@uapg.com.ua
www.uapg.com.ua/ua/

ТОВ УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА успішно 
працює на ринку хімічної продукції з 2007 року та 
зарекомендувала себе як надійний партнер.Компанія 
володіє обладнаними складськими приміщеннями та 
надає послуги по фасуванню та зберіганню продукції, 
займається доставкою хімічної продукції та виробни-
цтвом паливних пеллет. 
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України, Польщі, Молдови та Грузії. Розпочинаючи 
свою діяльність з 2008 року як постачальник підшип-
никової продукції, ми значно розширили асортимент, 
що дає змогу комплексно забезпечувати потреби на-
ших партнерів надійними запчастинами безпосеред-
ньо від світових виробників.

UKRAINIAN BEARING 
COMPANY, PE
6 Fedorova Street, Apt. 89 Lutsk, Volyn 
Region, 43000 Ukraine
+380992977788
office@upk.com.ua
www.upk.com.ua

Ukrainian bearings company has been supplying high-
quality technical components for industrial equipment to 
enterprises of Ukraine, Poland, Moldova and Georgia for more 
than 10 years. Starting our activity since 2008 as a supplier 
of bearings, we have significantly expanded our assortment, 
which enables us to fully meet the needs of our partners with 
reliable spare parts directly from world manufacturers.

УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ 
АГРАРНОГО БІЗНЕСУ, 
АСОЦІАЦІЯ
Украна, 01032, Жилянська 146,  
поверх 3
+380442362097
m.lapa@ucab.ua
www.ucab.ua/ua

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» 
(УКАБ) – це об’єднання передових агропромислових 
компаній України. У 2018 році УКАБ впевнено утримує 
статус асоціації № 1 в АПК України, об’єднуючи понад 
100 знакових представників галузі – агрокомпаній 
та постачальників сільгоспресурсів, націлених на 
подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Член-

Українська овочева компанія заснована у 1995 році 
і вже понад 20 років займається імпортом якісної 
європейської техніки і комплектуючих для овочів-
ництва та садівництва. Найбільш відомі наші заво-
ди постачальники це: Agricola, Comet, Ocmis, Forigo 
(Roter Italia), Tecomec GEOline, Checchi&Magli, Merlett, 
Berfralk, Binacchi, Selvatici, Micron, Ideal Italia, Simon 
France, Univerco (Canada) та ін.

UKRAINIAN VEGETABLE 
COMPANY / UVC, LLC
08360 Ukraine Kyiv reg. Boryspil distr. 
vil. Lyubartsy, Matrosova str. 29-A
+38 (044) 586-52-56, 57
info@uvc.com.ua
www.uvc.com.ua
www.uvc-ua.com

Ukrainian vegetable company was founded in 1995 and 
has been engaged in importing high-quality European 
machinery and components for horticulture and 
horticulture for more than 20 years. The most well-known 
suppliers are Agricola, Comet, Ocmis, Forigo (Roter Italia), 
Tecomec GEOline, Checchi & Magli, Merlett, Berfralk, 
Binacchi, Selvatici, Micron, Ideal Italia, Simon France, 
Univerco (Canada) and others.

УКРАЇНСЬКА 
ПІДШИПНИКОВА 
КОМПАНІЯ, ПП
Україна, 43000, Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Федорова, буд. 6, кв. 89
+380992977788
office@upk.com.ua
www.upk.com.ua

Українська підшипникова компанія більше 10 років 
здійснює постачання високоякісних технічних компо-
нентів для виробничого обладнання підприємствам 
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ТОВ «Українські гумати» – провідний виробник ви-
сокоефективних органічних добрив та стимуляторів 
росту, які підвищують врожайність, дозволяючи от-
римати екологічно чисту продукцію. 

На всіх етапах виробництва застосовується багатоступе-
нева система контролю якості. Лабораторні дослідження 
супроводжують весь виробничий цикл – від вхідного 
контролю сировини до аналізу готової продукції. 

Добрива «Українські гумати» вже більше 6 років по-
казують реальні результати збільшення врожайності: 
зернові – 5-21%, олійні – 9-32%, кормові – 7-19%, 
овочеві – 11-50%. 

Основним товаром в портфелі компанії є органічний 
стимулятор росту та антистресант ТМ «Українські гу-
мати» PROFESSIONAL – професійне рішення для сти-
мулювання росту, потужного зняття всіх видів стресу 
та корегування нестачі елементів живлення.

UKRAINE HUMATES, LTD.
34600, Ukraine, Rivne region, Berezne, 
22b Tsiolkovskoho st., ap. 8
+380670001158
zakaz@ukrgumat.com.ua
www.ukrgumat.com.ua/

LLC «Ukraine Humates» is a leading producer of highly 
effective organic fertilizers and growth stimulants that 
increase crop capacity. 
The multi-level quality control system is used at all stages 
of production. The whole production cycle is accompanied 
by laboratory research. 

The effectiveness of organic fertilizers «Ukraine Humates» 
of increasing crop capacity is: 
• cereals – 5-21%, 
• oilseed – 9-32%, 
• fodder – 7-19%, 
• vegetable – 11-50%. 
These results were obtained from studies for 6 years. 

ство в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» 
дає компаніям незаперечні переваги: від необхідного 
набору інформації та знань до підтримки у вирішенні 
багатьох прикладних питань. 
Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу 
в АПК України і охоплює практично всі його процеси, 
від залучення інвестицій до глобальних завдань під-
вищення ефективності роботи аграрних компаній і роз-
робки пропозицій з удосконалення аграрної політики.

UKRAINIAN AGRIBUSINESS 
CLUB, ASSOCIATION
3 floor, 146 Zhylianska Str. 01032 Kyiv, 
Ukraine
+380442362097
m.lapa@ucab.ua
www.ucab.ua/ua

Ukrainian Agribusiness Club (UCAB) is a business 
association which represents interests of leading 
companies of the Ukrainian agro-food sector. In 2018, 
UCAB kept hold of the status Association No.1 in the 
agricultural sector of Ukraine, consolidating more 
than 100 important representatives of the industry: 
agriproducers and input suppliers, aimed at further 
agricultural business development in Ukraine. 
The aim of our work is to promote efficient agribusiness 
in Ukraine and refers to all of its processes, from 
recruitment and search of investment opportunities, 
up to practical tasks such as the increase of agricultural 
companies’ efficiency, and the development of proposals 
on improvement of agricultural policy in Ukraine.

УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ, ТОВ
34600, Рівненська область, 
м. Березне, вул. Ціолковського, 22 б/8
+380670001158
zakaz@ukrgumat.com.ua
www.ukrgumat.com.ua/
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SCIENTIFIC INDUSTRIAL 
ENTERPRISE UKRAINIAN 
MAGNETIC SYSTEMS, LLC
Street Kruglyts’ka 1B, apt. 4, village 
Khotiv, Kyiv region, district Kiyv-
Svyatoshynsky, Ukraine, 08171
+380442288690
market@ukrms.com.ua
www.ukrms.com.ua

LLC «SIE «UKRMS» is the exclusive supplier to Ukraine of 
photoseparators TM «Anysort» (one of the world leaders 
in the production of photoseparators). Photoseparators 
(color sorters, optical separators) are used for cleaning and 
sorting of seeds, grain and leguminous crops by color, size 
and shape. Also, photoseparators can remove inorganic 
impurities – glass, plastic, stones, threads, sticks, etc. 
The use of color sorters allows the product to be obtained 
with a purity of 99.99%. Also, LLC «SIE» «UKRMS» is a 
leading Ukrainian manufacturer of magnetic separators, 
magnetic iron separators for enterprises of more than 30 
industries. LLC «SIE» «UKRMS» supplies metal detectors 
and metal separators for the extraction of non-ferrous 
metals from the product too.

УКРАЇНСЬКІ ФЕРМИ ХХІ, 
ТОВ
Україна, 01013, м. Київ, 
вул. Будіндустрії, буд. 7, офіс 10
+380504428747
ukrainianfarmsltd@gmail.com
www.ukrfarms.com.ua

The organic growth stimulator and stress reliever TM 
«Ukraine Humates» PROFESSIONAL is the main product 
in the company’s portfolio. This product is a professional 
solution for stimulating growth, the powerful removal of 
all types of stress and adjusting the lack of batteries.

УКРАЇНСЬКІ МАГНІТНІ 
СИСТЕМИ, НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ
Україна, 08171, Київська область, 
Києво-Святошинський район, с.Хотів, 
вул. Круглицька, 1В/4
+380442288690
market@ukrms.com.ua
www.ukrms.com.ua

ТОВ «НВП» «УКРМС» – екслюзивний постачальник в 
Україну фотосепараторів TM «Anysort» (одного із сві-
тових лідерів у виробництві фотосепараторів). Фото-
сепаратори (оптичні сортувальні машини, оптичні се-
паратори) застосовуються для очистки та сортування 
насіння, зернових та бобових культур по кольору, роз-
міру та формі. Також фотосепаратори здатні вилучати 
неорганічні домішки – скло, пластик, каміння, нитки, 
палички та ін. Застосування фотосепараторів дозво-
ляє отримати продукт з чистотою 99,99%. Також ТОВ 
«НВП» «УКРМС» – це провідний український виробник 
магнітних сепараторів, магнітних залізовідділювачів 
(металовловлювачів) для підприємств більше 30 га-
лузей промисловості. ТОВ «НВП» «УКРМС» здійснює 
поставки металодетекторів та металосепараторів для 
вилучення кольорових металів з потоку продукту.



400

УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ 
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АЗМОЛ-БРІТІШ 
ПЕТРОКЕМІКАЛС, ТОВ
Україна, 71114, Запорізька область, 
місто Бердянськ,  
вул. Ярослава Мудрого, буд. 2,  
корп. 3Ж
+380996603624
mvobolis@berdyansk.biz
www.azmol.eu/

Нафтохімічне підприємство, яке більш ніж 80 років 
займається виробництвом якісних олив, мастил і різ-
них мастильно-охолоджувальних рідин.

AZMOL BRITISH 
PETROCHEMICALS, LLC
Yaroslava Mudroho St, 2 71114 
Berdyansk Ukraine
+380996603624
mvobolis@berdyansk.biz
www.azmol.eu/

Petrochemical company that has been manufacturing 
high-quality oils, lubricants and various cutting fluids for 
more than 80 years.

УКРВЕТ, ТОВ
Україна, 03127, м. Київ,  
вул. Сєченова, 7А
+380445025545
info@ukrvet.ua
www.ukrvet.ua

Постачання та обслуговування ветеринарного об-
ладнання для ультразвукової діагностики MINDRAY, 
KAIXIN, ендоскопічного обладнання, обладнання для 

«Українські ферми ХХІ» є ексклюзивним представни-
ком в Україні компанії World Wide Sires Ltd. Профілем 
нашої компанії є реалізація сперми бугаїв-плідників. 

Надаємо послуги: навчання техніків ШО; продаж ін-
ших засобів (обладнання ШО та супутні товари); до-
помога щодо ведення племінного обліку; допомога 
в програмах здоров‘я стада; рекомендації по виро-
щуванню та годівлі тварин; залучення спеціалістів 
до участі в семінарах та навчальних курсах; надання 
інформації по технологіям ведення тваринництва.

UKRAINIAN FARMS XXI, LLC
Ukraine, 01013, Kyiv City, Budindustrii 
Stree, 7, office 10
+380504428747
ukrainianfarmsltd@gmail.com
www.ukrfarms.com.ua

LLC «Ukrainian Farms XXI» is an exclusive representative 
of the company World Wide Sires Ltd. in Ukraine. The 
main profile of our company is marketing and distribution 
of bovine semen. 

Our company provides: training AI technicians; AI 
equipment and tying products, assistance in breeding 
records keeping; assistance with herd’s health program; 
recommendations on livestock management, feeding 
and nutrition; participation of farms’ specialists in 
seminars and training workshops; providing information 
on modern technologies in cattle breeding industry.
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VETSNAB, LLC
Ukraine, 07403, Kyiv region,  
Brovary, 23-A Budennogo  
(Helsinska group) street
+380459464849
info@vetsnab.com.ua
www.vetsnab.com.ua

Виробництво та дистриб’юція високоякісних ветери-
нарних препаратів.

УКРЕКСПО-ПРОЦЕС, ТОВ
03022, Україна, Київ, Васильківська 
45, корп 5
+380505836141
uep.1991@gmail.com
www.ukrekspo.com.ua

Підприємство ТОВ РНПП «УкрЕкспо-Процес» заснова-
но в 1991 році і є учасником більшості всеукраїнських 
та регіональних виставок і семінарів сільськогоспо-
дарського напрямку, спеціалізується на виробництві 
обладнання для переробки олійних культур.

UKREXPO-PROCESS, LTD.
Kyiv 45, build. 5, Vasilkovskaya st.
+380505836141
uep.1991@gmail.com
www.ukrekspo.com.ua

Private Joint Stock Company «Republican research-and-
production enterprise «Ukrexpo-Process» is created 
in 1991. We are the participants of most Ukrainian 
agricultural exhibitions and seminars. Our firm is 
produces the Equipment for reproducing oil cultures 
(gaining vegetable and technical oil from rape, sunflower, 
soy, jatropha and other oil seeds by hot and cold pressing 
method). The equipment is simple to operate, has small 
size and high productivity. Oil from our presses is good for 

мікроскопії,лабораторного обладнання та зооветери-
нарного інструментарію. 

Компанія «УКРВЕТ» проводить навчання слухачів по 
відтворенню сільськогосподарських тварин з осно-
вами ультразвукової діагностики та надає консуль-
тативні послуги. Забезпечуємо тест системами для 
діагностики інфекційних захворювань сільськогоспо-
дарських тварин методом ІФА на тест наборах компа-
ній VMRD inc.(США) та PRIONICS

UKRVET, LTD
Ukraine, 03127 Kyiv, str. Sechyenova, 7A
+380445025545
info@ukrvet.ua
www.ukrvet.ua

Supply and maintenance of veterinary diagnostic 
ultrasound equipment MINDRAY, KAIXIN, endoscopic 
systems, microscopy systems, laboratory equipment and 
veterinary instruments. UKRVET conducts recruitment of 
students for courses in reproduction of farm animals with 
the ultrasonic diagnosis and provides consulting services. 

 UKRVET provides services for the diagnosis of infectious 
diseases of farm animals. ELISA method used in precision 
test sets VMRD inc. (USA), PRIONICS.

УКРВЕТПРОМПОСТАЧ,  
ТОВ
Україна, 07403, Київська обл., 
м. Бровари, вул. Будьонного 
(Гельсінської групи), 23-А
+380459464849
info@vetsnab.com.ua
www.vetsnab.com.ua

Виробництво та дистриб’юція високоякісних ветери-
нарних препаратів.
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ISE UKRZOOVETPROM-
POSTACH,  
PRJSC
Ukraine,03040, Kyiv, 16 Vasilkyvska St.
+380800211201
ukrzoovet@ukrzoovet.com.ua
www.ukrzoovet.com.ua

PRJSC «ISE «UKRZOOVETPROMPOSTACH»..

УКРПРОЛАЙФ, ТОВ
Україна, 15513, Чернігівськ обл., 
с.Гущин, вул. Колективна, 56
+380964791679
ukr.prolife@ukr.net
www.ukrprolife.com.ua

Мы производим уникальные микробиологические 
биопрепараты для животноводства, птицеводства и 
для заготовки силоса и сенажа

UKRPROLIFE, LTD
Ukraine, 15513, Chernigivsk region, 
s.Gushchin, vul. Collective, 56
+380964791679
ukr.prolife@ukr.net
www.ukrprolife.com.ua

We produce unique microbiological bio-preparations for 
animal husbandry, poultry farming and for silage and 
haylage harvesting.

УКРЮГИМПЭКС, ООО
Украина, 03067, Киев, 
ул. Машиностроительная, 50-Н, оф. 10
+380938018010
nesenuyk@uyi.com.ua
www.uyi.com.ua/

using in food (sunflower oil) also it can be used in bio fuel 
production (oil from rape) and in pharmaceutical needs. 
Our firm produces also filtering lines for cleaning oil.

УКРЕЛІТПРОМ, ТОВ
62408, Україна, Харківська область, 
Харківський район, с. Елітне, 
вул. Шкільна, буд. 15-1
+380955180007
uep0007@gmail.com
www.ukrelitprom.com.ua

Забезпечення агровиробництва посівним матеріа-
лом, дизельним пальним, бензином, засобами за-
хисту рослин, мінеральними добривами, запасними 
частинами, мікробними препаратами.

UKRELITPROM, LLC
Ukraine, 62408, Kharkov region, Kharkiv 
district, township Elitne, School street, 
Home 15-1
+380955180007
uep0007@gmail.com
www.ukrelitprom.com.ua

Provision of agricultural production with sowing material, 
diesel fuel, gasoline, means of plant protection, mineral 
fertilizers, spare parts, microbial preparations.

УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ, 
ПРАТ
03040, Україна, Київ,  
Васильківська, 16
+380800211201
ukrzoovet@ukrzoovet.com.ua
www.ukrzoovet.com.ua

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».
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УМАНЬФЕРММАШ, ПРАТ
Україна,20300, м.Умань,  
вул.Енергетична 21
+380474448383
ufm_market@ukr.net
www.fermmash.com

ЧАО «Уманьферммаш» – одно из ведущих предпри-
ятий Украины по производству сельскохозяйственной 
техники и запчастей к ней. Более чем 40-летний опыт 
работы в области сельхозмашиностроения, освоение 
целой гаммы новых изделий (свыше 60-ти наимено-
ваний машин) для всех отраслей сельского хозяйства, 
высокая надежность и качество выпускаемой техни-
ки сделали наше предприятие надежным партнером 
на рынке. Четкая и стабильная система организации 
сбыта продукции, сеть дилеров и сервисных центров 
на территории Украины и за ее приделами определяют 
широкие возможности реализации нашей продукции. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству с ЧАО «Уманьфер-
ммаш». Мы готовы обеспечить Вас надежной и каче-
ственной техникой, выполнить специальные заказы, 
отвечающие профилю нашего предприятия.

UMANFERMMASH, 
PJSC
21 Energeticheskaya str., Uman, 20300, 
Ukraine
+380474448383
ufm_market@ukr.net
www.fermmash.com

PJSC «Umanfermmash» is one of the leading companies 
in Ukraine producing agricultural machinery and spare 
parts to it. 

40 years of experience in the agricultural engineering 
and mastering the whole range of new products (more 
than 60 types of machines) for all sectors of agriculture, 

ООО «УКРЮГИМПЭКС» является лидером по производ-
ству гранулированного доломита (кальций-магние-
вого удобрения) в Украине. С 2013 года деятельность 
компании развивается в аграрном направлении. 

Доломит БИО – инновационный продукт, который 
обладает тройным действием: 
• направленно и равномерно раскисляет почву за 

счет гранул; 
• способствует образованию гуматных соединений в 

почве, обеспечивает его кальцием и магнием; 
• активизирует микробиологические процессы в 

почве. 

Продукт изготавливается с использованием компо-
нентов природного происхождения, а также веществ, 
разрешённых в органическом земледелии.

UKRYUGIMPEX, LLC
03058, Ukraine, Kiev, Mashinostroitelna 
50 str.
+380938018010
nesenuyk@uyi.com.ua
www.uyi.com.ua

LLC UKRYUGIMPEX is a leader in the production of 
granulated dolomite (calcium-magnesium fertilizer) in 
Ukraine. Since 2013, the company has been developing 
in the agrarian direction. 

Dolomite BIO is an innovative product that has a triple 
effect: 
• it is directed and uniformly deoxidizes the soil at the 

expense of granules; 
• promotes the formation of humate compounds in the 

soil, provides it with calcium and magnesium; 
• activates microbiological processes in the soil. 

The product is manufactured using components of 
natural origin, as well as substances permitted in organic 
farming.
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UDAZ is a professional training center in the agricultural 
sector. Our specialists are implementing a dual (20% 
theory 80% practice) training system. 

Our offer includes the following areas: 
• Introduction to the basics of agricultural engineering, 

as well as production technology for products of plant 
and animal origin. 

• Vocational training and professional development of 
teachers, masters and consultants in the agricultural 
sector on the issue of self-familiarization with modern 
teaching materials. 

• Support local agricultural educational institutions 
in the preparation and implementation of modern 
training programs in accordance with international 
standards.

УРАГАН, ППФ
79024 м.Львів вул.Богданівська, 11
+380676722361
uragan@uragan.com.ua
www.uragan.com.ua

Офіційний дистриб’ютор компанії PellasX та МТМ в 
Україні. Продаж встановлення пальників на пелета, 
на відпрацьоване мастило, виробництво та продаж 
пелетів. Переобладнання твердопаливних котлів на 
пелети.

URAGAN, PPF
79024 Lviv, Bohdanivska str., 24
+380676722361
uragan@uragan.com.ua
www.uragan.com.ua

The official distributor of PellasX and MTM in Ukraine. 
Sales of installation of burners for pellets, spent 
lubricants, production and sale of pellets. Re-equipment 
of solid fuel boilers for pellets.

high reliability, and quality of the produced equipment 
has made our enterprise a reliable partner in the market. 

Our broad sales abilities can be described by clear and 
stable system of marketing operations and a network of 
dealers and service centers in the territory of Ukraine and 
abroad.

УНАЦ, ООО
Украина, 62416, Харьковская область, 
п. Песочин, ул. Чехова 5
+380503640930
info@udaz.com.ua
www.udaz.com.ua

UDAZ является профессиональным учебным центром 
в аграрной сфере. Наши специалисты внедряют дуаль-
ную (20% теория 80% практика) систему обучения. 

Наше предложение включает следующие направления: 
• Ознакомление с основами агротехники, а также 

производственной технологии для продуктов рас-
тительного и животного происхождения. 

• Профессиональное обучение и повышение квали-
фикации преподавателей, мастеров и консультан-
тов в аграрном секторе по вопросу самостоятель-
ного ознакомления с современными учебными 
материалами. 

• Поддержка местных сельскохозяйственных об-
разовательных учреждений при составлении и 
реализации современных учебных программ в 
соответствии с международными стандартами.

UDAZ, ООО
Ukraine, 62416, Kharkiv region, p. 
Pesochin, st. Chekhov 5
+380503640930
info@udaz.com.ua
www.udaz.com.ua
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VA INTERTRADING 
UKRAINE, LLC
Ukraine, 08132, Vyshneve, Kyiv oblast, 
Chornovola str., 39
+380442909333
info@vait.co.ua
www.vait.co.ua

VAIT Agroparters is the official dealer of world-famous 
agricultural machines brands: Deutz-Fahr, Kverneland, 
Olimac, Dondi in Ukraine. The range of the company 
includes tractors and combines, reapers and equipment 
for soil treatment, heavy trailed sprayers and self-
propelled sprayers. Today, the company can offer a wide 
range of products and spare parts needed throughout the 
agricultural year, in more detail on the range and services 
of the company, you can familiarize yourself with the 
official website www.vait.co.ua.

ФАВОРИТ АМ, ППФ
Україна, 79035 м. Львів,  
вул. Зелена, 238
+380322420739
stalsc1@ukr.net
www.stal-service.com.ua/uk

Продаж машин термічного розкрою та джерел плазми.

FAVORYT AM, PPF
Ukraine, Lviv, Zelena 2387 str.
+380322420739
stalsc1@ukr.net
www.stal-service.com.ua/uk

Manufacturing plasma cutting mashine.

УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА, 
ТОВ
Україна, 61036, Харків,  
вул. Мухачова, 1А
+380577378699
firma@uspeh-eu.com.ua
www.uspeh-eu.com.ua

Постачання та сервісне обслуговування імпортної 
сільськогосподарської техніки.

USPEH – EAST UKRAINE, LLC
Ukraine, 61036, Kharkiv city, 
Mukhachova str., 1A
+380577378699
firma@uspeh-eu.com.ua
www.uspeh-eu.com.ua

Import and service of agricultural machinery.

ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ 
УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 01011, м. Київ, вул.
Рибальська, буд. 22
+380442909333
info@vait.co.ua
www.vait.co.ua

VAIT Agroparthers – офіційний дилер всесвітньо відо-
мих брендів, виробників сільськогосподарської тех-
ніки: Deutz-Fahr, Kverneland, Olimac, Dondi в Україні. В 
продуктовому портфелі компанії представлені трак-
тори і комбайни, жатки, передпосівна і ґрунтообробна 
техніка, міцні причіпні і самохідні обприскувачі. На 
сьогодні компанія здатна запропонувати широкий ви-
бір продукції і запасних частин, необхідних протягом 
усього сільськогосподарського року, більш детально з 
асортиментом та послугами компанії Ви можете озна-
йомитись на офіційному сайті www.vait.co.ua
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One of these is the production of feed additives of 
plant origin with a high content of biologically active 
substances for the prevention of ketosis in high-yielding 
cows and the production of preservatives for silage. 
It is the official representative in Ukraine of the company 
«CSP GmbH Cut Systems Pfronstetten» (csp-laser) 
For today, the company supplies 80% of the manufactured 
products to the countries of Europe and America.

ФАРМ МАК УКРАЇНА, ПП
Україна, 25030, Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, вул. Лавандова, 
27-Б, оф. 16
+380504575737
Secretary@farmmac.com.ua
farmmac.com.ua

Торгівля сільськогосподарським обладнанням

«FARM MAC UKRAINE», РЕ
Ukraine, 25030, Kirovohrad region, 
Kropivnitsky city, 27-b,  
Lavandova Str., off. 16
+380504575737
Secretary@farmmac.com.ua
farmmac.com.ua

Trade in agricultural equipment.

ФАРМАТОН, ПП
Україна, 33001, м. Рівне, 
вул. Дворецька,89
+380503751005
zbyt@farmaton.com.ua

Виготовлення ветеринарних препаратів,кормових 
добавок і засобів догляду.

ФАЙЕРВУД, ТОВ
Україна, м.Вінниця, 
вул. Айвазовського, 2, 21022
+380674098813
briketing@gmail.com
www.firewood.in.ua

ТОВ «Файервуд» є виробником сушильних комплексів 
для виробництва брикетів і гранул, деревного вугіл-
ля, дров, розтопки. Також має швейний цех по поши-
ву БігБегів. 
Сьогодні підприємство динамічно розвивається, по-
стійно розширюється номенклатура продукції, що 
виробляється, здійснюється запуск нових виробництв. 
Одне з таких це: виробництво кормових добавок рослин-
ного походження з високим вмістом біологічно активних 
речовин для профілактики кетозу у високопродуктивних 
корів та виготовлення консерванту для силосування. 
Є офіційним представником в Україні компанії «CSP 
GmbH».
На сьогоднішній день компанія 80% виготовленої 
продукції постачає в країни Європи та Америку. 
За 8 років роботи компанія зарекомендувала себе як 
надійний партнер та сильний конкурентний виробник 
обладнання.

FIREWOOD, LLC
Ukraine, Vinnytsia, Aivazovskogo str. 2, 
21022
+380674098813
briketing@gmail.com
www.firewood.in.ua

Company «Fayerwood» LLC is a manufacturer of drying 
complexes for the production of briquettes and granules, 
and is a producer of charcoal, firewood, kindling. Also has 
a sewing workshop on tailoring BigBeg. 
Today, the enterprise is dynamically developing, the 
range of manufactured products is constantly expanding, 
and new enterprises are launched. 
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ФЕРРО МАКС ПРОТЕКТ, ООО
Україна 72310 м. Мелітополь, 
Запорізька обл.,  
вул.Гетьмана Сагайдачного, 57
+380676133200
marketing@ferro-max.com
ferro-max.com

Изготовление и ремонт навесного оборудования для 
спец.техники: 
• Ковши 
• Жатки 
• Шнеки 

Изготовление футеровки из износостойкой стали: 
• Днища 
• Боковины 
• Трубы 
• Колена 
• Бункера 

Изготовление запасных частей: 
• пальцы 
• валы 
• втулки 
• звездочки 
• шестерни 

Вся продукция изготавливается из износостойких ста-
лей, с высоким пределом прочности.

FERRO MAX PROTECT, LLC
Ukraine, 72310 Melitopol, st Getmana 
Sagaidachnogo 57
+380676133200
marketing@ferro-max.com
ferro-max.com

Manufacture and repair of attachments.

FARMATON, PE
UKRAINE m.Rivne vul.Dvorecka 89
+380503751005
zbyt@farmaton.com.ua

Vugotovlena veterunarnuh preparativ kormovuh dobavok 
I zasobiv doglady.

ФЕЄРІЯ МАНДРІВ, ТОВ
Україна, 01010 Київ,  
пров. Хрестовий 8/9
+380445830520
info@feeria.ua
www.feerie.com.ua/ru

Туроператор «Феєрія» – один з лідерів туристичного 
бізнесу на ринку України з 18-річним досвідом ро-
боти. Компанія має власну мережу агенцій «Феєрія 
Мандрів» по всій Україні. Автор концепції екскурсій-
них турів «найвигідніша Європа». Групові авіатури з 
перельотом вартістю за ціною автобусних. Єкзоти-
ка-групові та індивідуальні тури, MICE. Подорожі в 
будь-яку точку світу. Єдина компанія в Україні, яка 
має власний телевізійний проект «Феєрія Мандрів».

FEERIA MANDRIV, LLC
8/9, Khrestoviy Lane, Kyiv, 01010, Ukraine
+380445830520
info@feeria.ua
www.feerie.com.ua/ru

Travel Company «Feeria Mandriv» is one of the leading 
companies of tourism business in Ukraine with 18 years 
experience. It has its own network of agencies «Feeria 
Mandriv» all over Ukraine. The author of concept of 
excursional tours «the most profitable Europe». Group 
tours which include the price of flight but less expensive 
than tours by bus. Exotic group and individual tours, MICE 
. Travels all over the world. The only company in Ukraine 
which has its own TV project «Feeria Mandriv».
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ФЛЕШ – Р, НТЦ, ТОВ
Україна, вул. О. Пироговського, 19, 
корп.6, оф.7
+380677465835
matvey.rudkovskyy@gmail.com
flashr.com.ua

Виготовлення сучасного обладнання для утилізації 
відходів 

NAUKOVO-TEKHNICHNYY 
TSENTR FLESH-R, LLC
Ukraine, st. O. Pirogovsky, 19,  
building 6, of 7
+380677465835
matvey.rudkovskyy@gmail.com
flashr.com.ua

Manufacturing of modern equipment for waste utilization.

ФЛОРІС СЕРВІС, ТОВ
Україна, Київська обл., м. Київ,  
вул. Марії Приймаченко, д 1/27, офіс 3
+380979448779
well-bc@ukr.net
floris-service.prom.ua

Гуртова та роздрібна торговля розпилювачами до 
сільськогосподарської техніки.

FLORIS-SERVISE, LLC
Ukraine, Kiev region,. Kiev, Kiev, Maria 
Priymachenko, d. 1/27, office 3
+380979448779
well-bc@ukr.net
floris-service.prom.ua

Sprayer system.

ФКЛ УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 43016, Волинська область, 
місто Луцьк, вул. Ковельська, буд.70
+380961034747
office@fkl.ua
www.fkl.ua

«ФКЛ Україна» – ексклюзивний дистриб’ютор лідера 
по виготовленню підшипникової продукції – заводу 
FKL Сербія, на території України. Найширший асор-
тимент продукції розрахований на максимальне 
задоволення попиту професійної агропромислової 
аудиторії.

FKL UKRAINE, LTD
Ukraine, 43016, Lutsk, Kovelska str, 70
+380961034747
office@fkl.ua
www.fkl.ua

«FKL-Ukraine» – the exclusive distributor ieader in 
bearing manufacturing- FKL Serbia, in Ukraine. The 
widest range of products designed to fully meet the 
demand of professional agricultural audience. We 
have big selection of bearings, bearing assemblies and 
driveshafts quality. Perfect quality bearings harmony with 
affordable prices, Our products are the most pop–’ular 
in the agricultural sector. FKL bearings used in sowing 
and harvesting techniques of different manufacturers. 
All bearing products equipped with unique seals, which 
have no analogues.Quality and reliability – our main 
ad–’Vantages, because FKL factory in Serbia are bearing 
manufacturer with 50 years experience!
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FRANDESA UKRAINE, LTD
01054, Ukraine, Kyiv, Gogolivska str., 
22-24, of. 1108
+380444866185
frandesa.ua@gmail.com
www.ua.frandesa.by

Realization on the territory of Ukraine of means of plant 
protection of the factory-producer «Frandesa Co.,Ltd» 
Republic of Belarus

ФРАНК ЛЕМЕКС, ТОВ
Україна 46021, Тернопільська обл., 
м. Тернопіль, вул. Грушевського, буд. 
№ 23, кв. 425, тел.: 0352-52-64-88, 
0352-52-19-67,
+380673408543
office@frank-lemex.com.ua
www.frank-lemex.com.ua/

Фірму створено в 2002 р. Вона є дочірнім підприєм-
ством відомого німецького виробника «Франк Вальц-
унд Шмідтехнік». Це 10 тис. видів запчастин до ґрун-
тообробної техніки відомих виробників Європи.

FRANK LEMEX, LLC
Ukraine. 46000 Ternopil 23/425, 
Grushevskogo St., +38(0352) 52-19-67 
+38(0352) 52-64-88
+380673408543
office@frank-lemex.com.ua
www.frank-lemex.com.ua/

Founded in 2002, FRANK LEMEX represents all range of 
products of famous German manufacturer of wearing 
parts Frank Walz- und Schmiedetechnik. It produces 
10000 types of spare parts for all kinds of cultivation and 
harvesting machines .

ФРАЙТ, ТОВ
49081, Україна, м.Дніпро, пр. 
Слобожанський, буд. 20
+380675681085
office@frait.com.ua
www.frait.com.ua

Компанія «ФРАЙТ» є виробником якісного обладнан-
ня для свиноферм. За допомогою сучасних технологій 
значно скорочується ручна праця та збільшується 
приріст у вазі поголів`я. ТОВ «ФРАЙТ» виробляє стан-
ки для опоросу та запліднення, системи огорожі та 
підлоги, годівниці та кормові автомати, системи ав-
томатичного роздавання корму, системи напування, 
вентиляції , мікроклімату та гноєвидалення.

FRAIT, LLC
52001 Ukraine, Dnipro , Smt 
Slobozhans’ke, st. March 8, h. 23
+380675681085
office@frait.com.ua
www.frait.com.ua

The company FRAIT is the manufacturer of high-quality 
equipment for pig farms. We use modern technology 
to reduce manual labor and to increase the weight of 
livestock. LLC FRAIT produces machines for farrowing and 
insemination, fence and floor systems, feeders, forage 
machines, automatic feed distribution systems, watering 
systems, ventilation, microclimate and pus removal.

ФРАНДЕСА УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 01054, м.Київ, вулиця 
Гоголівська,22-24, офіс 1108
+380444866185
frandesa.ua@gmail.com
www.ua.frandesa.by

Реалізація на території України засобів захисту рослин 
заводу-виробника «Франдеса», Республіка Білорусь.
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ХАРКІВПРОДМАШ, ПРАТ
Україна, 61001, м. Харків, 
вул. Лодзика, 7
+380577178100
xpm1@ukr.net
www.xprodmash.com.ua

Виробницво елеваторного обладнання.

KHARKIVPRODMASH, PE
61001, Ukraine, Kharkiv, 
Lodzka Street, 7
+380577178100
xpm1@ukr.net
www.xprodmash.com.ua

Production of elevator equipment.

ХАРТЕХПРОМ-97, ПФ
Україна, 61036, м. Харків, 
вул. Енергетична, 17
+380577519962
hartehprom@ukr.net
www.sloboda.pro

ПФ «Хартехпром-97» заснована в 1996 р. і виготов-
ляє ґрунтообробну техніку під власною торгівельною 
маркою «Слобода». Модельний ряд налічує: 
• культиватори для суцільної обробки з двох, трьох 

та чотирьохрядним розташуванням робочих орга-
нів з котками і секціями пружинних зубів; 

• дискові агрегати для безвідвальної основної, 
стерньової, поверхневої обробки та лущіння ґрун-
ту, обладнані дисками діаметром від 460 до 660 
мм, встановленими на жорстких або вібраційних 
стійках; 

• міжрядні культиватори; 
• котки для подрібнювання рослинних залишків; 
• борони з пружинними зубами. 

ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА, 
ТОВ
Україна, 79069, м. Львів, 
вул. Шевченка, 327-а
+380322350813
kateryna.komarynska@fuchs-oil.com.ua
www.fuchs.com/ua/uk/

FUCHS – це заснована в Німеччині світова група компа-
ній, яка вже понад 85 років займається розробленням, 
виробництвом і збутом мастильних матеріалів прак-
тично для всіх сфер застосування. У складі групи FUCHS 
налічується приблизно 60 компаній і майже 5000 спів-
робітників у всьому світі, а сама група FUCHS є провід-
ним незалежним виробником мастильних матеріалів. 
Програма продукції компанії FUCHS містить у собі понад 
10 000 продуктів та супутніх послуг. Команда з більш ніж 
800 спеціалістів з усієї Європи працює для задоволення 
потреб наших клієнтів. Які вимоги не стояли б перед 
нами, ми зможемо підібрати ідеальний продукт для Ва-
ших специфічних застосувань та процесів.

FUCHS MASTYLA UKRAINA, 
LLC
Ukraine, 79069, Lviv,  
Shevchenka str., 327-a
+380322350813
kateryna.komarynska@fuchs-oil.com.ua
www.fuchs.com/ua/uk/

FUCHS is a global Group with German roots that has 
developed, produced and sold lubricants and related 
specialties for more than 85 years – for virtually all areas 
of application and sectors. With 58 companies and more 
than 5,000 employees worldwide, the FUCHS Group is the 
leading independent supplier of lubricants. The FUCHS 
product program comprises more than 10,000 products 
and related services. Across Europe, a team of more than 
800 specialists works to guarantee the satisfaction of our 
customers. Whatever their requirements, FUCHS has the 
ideal lubricant for their specific applications and processes.
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Харьковский завод зерноочистительного оборудова-
ния (ХЗЗО) производит аэродинамические зерновые 
сепараторы от 3 до 200 т/ч. Благодаря высокому ка-
честву сборки машин для вторичной очистки зерна и 
низкой цене, они являются очень востребованы как в 
Украине, так и за её пределами. ХЗЗО является про-
изводителем зерноочистительных машин по очистке 
и переработке зерна.

KHARKIV GRAIN CLEANING 
EQUIPMENT PLANT, LTD
Ukraine, 61105, m. Kharkiv, vul. 
Fonvіzіna, 18
+380666275599
Agro.xzzo@gmail.com

Kharkiv Grain Cleaning Equipment Plant is a manufacturer 
of the unique equipment for grain cleaning and seed 
grading – ISM Aerodynamic Separators of capacity from 
3 to 200 t/h. 
The equipment is based on aerodynamic principle of 
grain cleaning and seed sorting. The machines are 
without sieves and sort seeds with air-flow by weight and 
windage properties on fractions. This way of separation 
allows to sort out the highest quality seeds and enable 
the best yield.

ХІМАГРОМАРКЕТИНГ, ТОВ
Україна, місто Київ, проспект 
Соборності, 15
+380503980000
holding@himagro.net
www.himagro.com.ua

«Хімагромаркетинг» – провідна компанія, яка надає 
широкий спектр продукції для сільського господар-
ства: засоби захисту рослин, насіння, добрива, інно-
ваційні рішення для захисту посівів з хімічними та 
біологічними механізмами дії, забезпечує аграріїв 
передовими технологіями 25 років. 

Використання робочих органів та комплектуючих іно-
земного виробництва, дозволяє забезпечити високу 
якість обробітку, не поступаючись кращим інозем-
ним аналогам і користується попитом як в Україні, так 
і за кордоном.

HARTEHPROM-97, PF
Ukraine, 61036, Kharkiv,  
Energetichna str., 17.
+380577519962
hartehprom@ukr.net
www.sloboda.pro

PF «Hartehprom-97» was founded in 1996. We are 
manufacturing the tillage machines under the own 
trademark «Sloboda». The lineup is including follow 
machines: 
• cultivators for continuous tillage with two, three and 

four rows of working bodies, with rollers and sections 
of spring teeth; 

• disc harrows for non-plough tillage, stubble tillage, 
surface tillage of soil, the diameter of disks are from 
460 to 660 mm, with hard and vibration support racks 
and maintenance-free bearing units; 

• cultivators for rows; 
• rollers for shredding of plant residues; 
• weeder harrows with spring teeth. 

We are using the best working hubs only and ensuring 
high quality of tillage, as the best foreign analogues. 
Our aggregates are operating in Ukraine and abroad 
successfully.

ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ООО
Україна, 61105, м. Харків, 
вул. Фонвізіна, 18
+380666275599
Agro.xzzo@gmail.com
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ТОВ «ХОЛДИНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС» надає на-
ступні послуги: 
• Проектування, монтаж, автоматизація, технічне 

обслуговування систем пожежної сигналізації, по-
жежогасіння, вентиляції, протидимного захисту, 
блискавкозахисту; 

• Пульт спостереження 24/7; 
• Перезарядження вогнегасників; 
• Вогнезахисне поверхневе покриття та просочування; 
• Поставка різних протипожежних засобів; 
• Монтаж і обслуговування систем охоронної сигна-

лізації та відеоспостереження; 
• Консалтингові послуги з пожежної та техногенної 

безпеки (навчання, інструктажі з питань пожеж-
ної безпеки; проведення експертної оцінки про-
типожежного стану; правова і технічна підтримка 
клієнтів; розробка заходів по збільшенню рівня 
пожежної безпеки об’єктів та мінімізації витрат, 
щодо облаштування об’єкту системами протипо-
жежного захисту).

HOLDING FIRE SAFETY 
AND ES, LLC
Ukraine, Dnipro, vul.Kostomarivska 
(former Shchorsa), 8
+380567900300
info@0112.group
0112.group

«HOLDING «FIRE SAFETY AND ES» LLC provides the 
services below: 
• Designing, Installation, Automation, Maintenance of 

fire alarm systems, firefighting systems, smoke protec-
tion systems, lightning arresters etc.; 

• Round-the-clock monitoring; 
• Provision of special trainings, briefings and knowledge 

checks on the issues of fire safety at the enterprises, 
institutions and organizations of Ukraine; 

• Conducting of expert review of the fire protection con-
dition; 

Наука та інновації заради кращого майбутнього, 
забезпечення висококласного сервісу нашим парт-
нерам – місія компанії, яка визначає всю нашу ді-
яльність. Сьогодні, компанією зареєстровано більш 
ніж 90 препаратів, які дозволяють полегшити роботу 
аграріїв і принести прибуток. А ексклюзивне високо-
якісне насіння угорської селекції, яке пропонує наша 
компанія, забезпечить Вам щедрі врожаї.

HIMAGROMARKETING, 
LLC
Ukraine, Kyiv, Avenue Sobornosti 15
+380503980000
holding@himagro.net
www.himagro.com.ua

«Himagromarketing» is a leading company providing a 
wide range of products for agriculture: plant protection 
products, seeds, fertilizers, innovative solutions for 
the protection of crops with chemical and biological 
mechanisms of action, provides agrarians with cutting-
edge technologies for 25 years. 

Science and innovation for the sake of a better future, 
providing high-quality service to our partners is the mission 
of the company that defines all our activities. Today, the 
company has registered more than 90 drugs that help ease 
the work of farmers and make a profit. And the exclusive 
high quality seeds of Hungarian selection, offered by our 
company, will provide you with lavish crops.

ХОЛДИНГ ПОЖЕЖНА 
БЕЗПЕКА ТА НС, ТОВ
49000, м. Дніпро, вул. Костомарівська, 
будинок 8, готель «Динамо»,  
5-й поверх
+380567900300
info@0112.group
0112.group
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KHOROLSKIY 
MEKHANICHNIY ZAVOD, 
PJSC
Nebesnoi Sotni str, 106, Khorol, Poltava 
region., 37800, Ukrain.
+380503254466
office@mehzavod.com.ua
mehzavod.com.ua

Khoroloskiy mechanical plant is: ü Manufacturer of 
equipment and technological lines for: grain storage and 
cleaning; animal feed production; flour production; groats 
production; production of vegetable oils; production 
of seed materials. ü More than 80 years of production 
experience, modern equipment and professionals at 
every position from worker and engineer to senior 
management; ü Individual approach to each client. From 
painting according to your design to making changes in 
construction; ü Efficiency on the world’s best standards 
level; ü Quality proven by time on hundreds of production 
lines, tens of thousands units of different machineries. 
Equipment produced by our plant is successfully operated 
in 25 countries. Over the past 3 years the plant has 
doubled production volume.

ХОРОШУН І К, ФО-П 
ХОРОШУН Ю.Г.
Україна, 61129, м.Харків, 
пр. Тракторобудівників 103-б, кв.52
+380509559146
Info@horoshun.com.ua
horoshun.com.ua

Постачання інструментів для ветеринарії та  
зоотехнії  – для ін’єкцій, маркування, штучного за-
пліднення, догляду за копитами та інше.

• Consulting services on fire safety and technogenic 
safety; 

• Recharging of fire extinguishers both at own produc-
tion premises and on the customer site; 

• Installation and maintenance of alarm systems and 
video surveillance systems; 

• Fire retardant coating; 
• Delivery of various firefighting means.

ХОРОЛЬСЬКИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»,  
ПАТ
Україна, 37800, Полтавська обл., 
м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 106
+380503254466
office@mehzavod.com.ua
mehzavod.com.ua

Хорольський механічний завод – це: 
• Виробник обладнання та технологічних ліній для: 

зберігання й очищення зерна; виробництва комбі-
кормів; виробництва борошна; виробництва круп; 
виробництва рослинних олій; виробництва насін-
нєвих матеріалів. 

• Понад 80 років досвіду виробництва, сучасне об-
ладнання і професіонали на кожному місці, від 
робітника й конструктора до керівництва; 

• Індивідуальний підхід до кожного замовника. Від 
фарбування по вашому дизайну до змін у кон-
струкцію; 

• Ефективність – на рівні кращих світових стан-
дартів; 

• Якість, перевірена часом на сотнях технологічних 
ліній, десятках тисяч одиниць різного устаткуван-
ня. Обладнання заводу успішно експлуатується в 
25 країнах.



414

Обладнання для виробництва комбікормів: 
• екструдери, подрібнювачі, коутери, сушилки 
• Обладнання для переробки олійних культур: 
• нагрівачі, сепаратори, шелушилки, олійні шнекові 

преси, декантери, охолоджувачі 
• Зерновий транспорт: 
• норії, ланцюгові та стрічкові транспортери, гвинто-

ві конвейєри 

Послуги: 
• компонувальні рішення переробних ліній

CHERKASYELEVATORMASH, 
LTD
18018, Ukraine, Cherkasy, Khimikiv 
Avenue, 7A
+380472500930
biz@bronto.ua
www.bronto.ua

BRONTO is a leading manufacturer of extrusion systems. 
We offer extruders, oil presses, biofuel machines and 
complete extrusion lines of high quality and at a fair 
market price. 
BRONTO is a great team, great quality and the excellent 
service. 
Our customers are 2650 companies around the World. 
We have dealers in 22 countries on 5 continents. 
Our key is being reliable and available.

ЧЕРНЕНКО І.С., ФОП
Україна, м. Київ
+380667166883
chernenki@meta.ua
www.gazdream.com.ua

Установка та монтаж теплогенераторів.

KHOROSHUN&K, SEP 
KHOROSHUN I.G.
Ukraine, 61129, Kharkiv, second 
Vologodskiy entrance 6
+380509559146
Info@horoshun.com.ua
horoshun.com.ua

Supply of veterinary and zootechnical tools – for injection, 
marking, artificial insemination, care of hooves, and more.

ЦИМБАЛ В.В., ФОП
Україна, 19100, Черкаська обл., 
м.Монастирище,  
вул. Першотравнева, буд. 24
+380675047727
hennadij82@gmail.com

Виробництво пластикових запчастин.

TSYMBAL V. V., FOP
Ukraine, 19100, Cherkasy region, 
Monastyryshche M.,  
St. Pervomayskaya, 24
+380675047727
hennadij82@gmail.com

Spare parts and components for agricultural machines.

ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, 
ТОВ
18018, проспект Хіміків, 7А, 
м. Черкаси
+380472500930
biz@bronto.ua
www.bronto.ua
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ШМЕЛЬЦЕР, ООО
Украина, 54040, г. Николаев, 
улица Крылова, 23/32
+380503915818
schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua/

Оборудование для вентиляции зерна, зернопровода 
и комплектующие для елеваторов, влагомеры зерна.

«SCHMELZER» 
LTD COMPANY
Ukraine, 54040, City of Mykolaiv, 
Krylova Street, 23/32
+380503915818
schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua

Equipment for ventilation of grain, grain lines and 
components for elevators, grain moisture meters.

ШМІТЦ КАРГОБУЛ 
УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 03134, м. Київ, Кільцева 
дорога, 22
+380444902291
info@cargobull.ua
www.cargobull.com

Schmitz Cargobull – лідер на ринку в технології серед 
європейських вантажних і спеціальних транспорт-
них засобів. Заснована в 1892 році компанія Schmitz 
Cargobull AG є найбільшою на європейському ринку 
виробників причепів і напівпричепів. Багатий досвід, 
послідовна підприємницька політика і безперервні 
зусилля щодо вирішення завдань транспортування 
забезпечили виробам Schmitz Cargobull славу інно-
ваційної, якісної і надійної марки. Провідне місце в 
політиці компанії займає великий пакет послуг: про-

CHERNENKO IRINA, PE
Ukraine, Kyiv
+380667166883
chernenki@meta.ua
www.gazdream.com.ua

Installation and installation of heat generators.

ШИПКО СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО, LLC
Київ, провулок Віноградний, 6
+380972546530
shipko.agriculture@gmail.com
www.shipko-agriculture.com

Мы занимаемся продажей нового удобрения, ко-
торое позволяет полностью отказаться от внесения 
минеральных азотных удобрений и восстановить по-
чву. Данную технологию мы разработали в 2015 году 
и она активно используется в агрохолдингах и малых 
хозяйствах.

Нашего удобрения нужно всего 6 кг на 1 га, вместо 
200кг селитры.

SHIPKO AGRICULTURE, LLC
Kiev, vinogradniy street 6
+380972546530
shipko.agriculture@gmail.com
www.shipko-agriculture.com/

We are selling a new fertilizer, which allows you to 
completely abandon the application of mineral nitrogen 
fertilizers and restore the soil. We developed this 
technology in 2015 and it is actively used in agricultural 
holdings and small farms. 

 Our fertilizer needs only 6 kg per 1 ha, instead of 200 kg 
of saltpeter
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буряку, зернових та соняшника, а також надає кон-
сультації щодо вирощування.

STRUBE UKRAINE GMBH/
STRUBE D&S GMBH, LLC
1, Y. Shumskoho Str., off. 115, Kyiv, 
Ukraine, 02098
+380445361669
k.huz@strube.com.ua
www.strube.com.ua

Strube, the international innovative company that 
produces and delivers high quality seeds of sugar beet, 
corn and sunflower, as well as it offers consultations on 
cultivation.

ЭКСБIЛД, ТОВ
Украина, 46400 г. Тернополь, 
ул. Киевская, 2-27
+380978685781
info.xbuild@gmail.com
www.xbuild.com.ua

Промышленное холодильное оборудование. Запча-
сти и комплектующие: компрессоры, моторедукторы, 
контроллеры, насосы циркуляционные и перисталь-
тические, электроклапаны, электронагреватели, 
датчики температур и количества льда. Гарантия. 
Доставка.

XBUILD, LTD
Ukraine, 46400 Ternopil,  
ul. Kievskaya, 2-27
+380978685781
info.xbuild@gmail.com
www.xbuild.com.ua

даж нових і вживаних напівпричепів, широка мережа 
спеціалізованих сервісних партнерів і власна сервісна 
станція в Києві, склад оригінальних запасних частин 
– ці переваги роблять компанію надійним партне-
ром замовника протягом усього часу використання 
траспортного засобу.

SCHMITZ CARGOBULL, LLC
Ukraine, 03134, Kyiv,  
Kiltceva doroha, 22
+380444902291
info@cargobull.ua
www.cargobull.com

Schmitz Cargobull is the market leader in the technology 
of European trucks and special vehicles. Founded in 
1892, Schmitz Cargobull AG is the largest trailer and 
semi-trailer manufacturer in the European market. Rich 
experience, consistent business policies and continued 
efforts to meet transportation challenges have provided 
Schmitz Cargobull with the fame of an innovative, 
high-quality, reliable brand. The leading position in the 
company’s policy is a large package of services: the sale of 
new and used semitrailers, a wide network of specialized 
service partners and its own service station in Kiev, the 
composition of original spare parts – these advantages 
make the company a reliable partner of the customer 
throughout the time of use of the vehicle.

ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ/
ШТРУБЕ Д&С ГМБХ, ТОВ
02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1, 
оф. 115
+380445361669
k.huz@strube.com.ua
www.strube.com.ua

Штрубе – це міжнародна інноваційна компанія, яка 
виробляє та постачає високоякісне насіння цукрового 
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Тrade in agricultural machinery and attachments to it, 
trucks and buses, service, warranty and post-warranty 
servicing, trade in spare parts for vehicles.

ЮНІКС-ТЕХСЕРВІС, ТОВ
с.Мархалівка Васильківський р-н, 
Київська область
+380445360880
geringhoffua@ukr.net
www.geringhoff-ua.com

Продаж кукурудзяних та соняшникових жниварок 
німецької компанії GERINGHOFF та оригінальні зап-
частини до жниварок.

YUNIKS-TEKHSERVISE, LLC
str. G.Onyskevycha, 1 Kyiv, Ukraine, 
03115
+380445360880
geringhoffua@ukr.net
www.geringhoff-ua.com

Sale of corn and sunflower harvesters of German company 
GERINGHOFF and original spare parts for harvesters.

ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ
Україна, 40031, м. Суми,  
пр. Курський, 147
+380442902833
info@jupiter9.com.ua
www.jupiter9.com.ua/

ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» – офіційний дилер світо-
вого виробника сільгосптехніки компанії John Deere 
на території Сумської, Чернігівської та Київської об-
ластей. А також дилер таких брендів як Vaderstad, 
Manitou, Geringhoff, Zurn, Fast и Sulky.

Industrial refrigeration equipment. Spare parts and 
components: compressors, gear motors, controllers, 
circulation and peristaltic pumps, solenoid valves, electric 
heaters, temperature sensors and ice quantity . Warranty. 
Delivery.

ЮГТЕХАГРО, ТОВ
71100, Запорізька обл.,м.Бердянськ, 
пр-т. Пролетарский, 99
+380676129070
natasha_uta@ukr.net
www.ugtehagro.net

Продажа уборочной сельхозтехники

ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП, 
АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ
Україна, 03680, м. Київ,  
вул.Столичне шосе 90
+380442016076
umg@ukravto.ua
www.lstractor.com.ua

Торгівля сільськогосподарською технікою та навісним 
обладнанням до неї, вантажними автомобілями і 
автобусами, сервісне, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування, торгівля запасними частинами до 
транспортних засобів

АВ UNIVERSAL MOTORS 
GROUP, AUTOSERVICE 
BRANCH
Ukraine, 03680, Kyiv,  
str.Stolichnoy shose 90
+380442016076
umg@ukravto.ua
www.lstractor.com.ua
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шина безвідмовно і ефективно справлялася зі своїми 
прямими завданнями, адже багато в чому саме від 
цього залежить, успішність Вашого бізнесу. Якісний 
сервіс у комплексі з оригінальними запчастинами та 
висококласна післяпродажна підтримка техніки YTO – 
це пріоритетне завдання компанії ЮТО УКРАЇНА.

UTO-UKRAINE, LLC
Ukraine, 03127, Kyiv,  
Heroiv Oborony street, 10, office №313
+380676833100
incima.ua@gmail.com
www.yto-ua.com

UTO-Ukraine is the official representative of the YTO 
tractor’s factory in Ukraine. The goal of the company is 
to implement the YTO technology and provide quality 
support to owners by providing them with professional 
and affordable service, original YTO spare parts, and 
for future owners to assist in the correct selection of 
agricultural machinery. 

In addition, the priority in the work of specialists of 
UTO-Ukraine to ensure the smooth operation of your 
equipment. We understand how important it is for your 
car to work smoothly and efficiently with your direct 
tasks, because in many respects it depends on the success 
of your business. Good service in a complex with original 
spare parts and high-quality after-sales support of YTO 
technology is a priority task of UTO-Ukraine company.

JUPITER 9 AGROSERVICE, 
LLC
Ukraine, 40031, Kyiv, Sumy,  
147 Kurskyi avenue
+380442902833
info@jupiter9.com.ua
www.jupiter9.com.ua/

Jupіter 9 Agroservice – is the office dealer of the John 
Deere company on the territory of Sumy, Chernigiv 
and Kyiv region. And also, the dealer of such brands is: 
Vaderstad, Manitou, Geringhoff, Zurn, Fast и Sulky.

ЮТО-УКРАЇНА, ТОВ
Україна, 03127, м.Київ,  
вул. Героїв Оборони, 10, офіс 313
+380676833100
incima.ua@gmail.com
www.yto-ua.com

ЮТО-Україна – офіційний представник заводу трак-
торів компанії YTO в Україні. Метою компанії є реалі-
зація техніки YTO та надання якісної підтримки влас-
никам, забезпечивши їх професійним та доступним 
сервісом, оригінальними запчастинами YTO, а май-
бутнім власникам – допомогти у правильному виборі 
сільськогосподарської техніки. 

Крім того, пріоритетом в роботі фахівців ЮТО-Украї-
на забезпечити безперебійне функціонування Вашої 
техніки. Ми розуміємо, як важливо, щоб Ваша ма-
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Svetlik Green Village s.r.o.
Czech Republic
0635605176
andriy.lavrik@gmail.com
Mkanevski@growthe.world

Технології зберігання та транспортування зернових

Абселямова Е.Х., ФОП
Київська обл.
098-898-86-87
050-462-5686
Elvira.a@ukr.net

Допоміжні засоби

Автономна родова 
садиба, НДВП
Житомирська обл.
067-4471354
Bozhenko58@gmail.com 

Допоміжні засоби

Агрономіка, ПП
Черкаська обл.
04732-62343
agronomika@ua.fm

Допоміжні засоби

Агрофірма Гермес, ТОВ
Донецька обл., м. Краматорськ
(06264)71254
050-5923045
h109@humi-plus.com

Допоміжні засоби

Арніка Органік, ТОВ
Полтавська обл.
0800-404800
organic@arnika.org.ua

Зернові культури

Біо Центр, ТОВ
050-311-0137
centrbio@ukr.net

Мікробні препарати

БТУ-Центр, ТОВ
 Київ
+38044-594-3883,  
067-492-5158
info@btu-center.com 
a.yakovenko@btu-center.com

Біопрепарати

ВІВАТ, НВП, ПП
Херсон
0552-470282
099-517-3676
nvpvivat@gmail.com

Допоміжні засоби

ДЕДДЕНС АГРО, ТОВ
Одеська обл. Рівненська обл.
+38 067 332 90 12
+38 067 362 66 20    
ritterba@ukr.net, deddensagro@ukr.net  

Харчові продукти

mailto:andriy.lavrik@gmail.com
mailto:Mkanevski@growthe.world
mailto:Elvira.a@ukr.net
mailto:Bozhenko58@gmail.com
mailto:agronomika@ua.fm
mailto:h109@humi-plus.com
mailto:organic@arnika.org.ua
mailto:centrbio@ukr.net
mailto:info@btu-center.com
mailto:nvpvivat@gmail.com
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Інститут сільського-
сподарської мікробіології 
та агропромислового 
вироб ництва НААН України
Чернігів
046-223-1749, 066-407-4296
Saha-19742001@ukr.net

Мікробні препарати

Липковатівський 
аграрний коледж
Харківська обл.
05740-43012
info@lipdak.in.ua  

Зернові культури, крупи

Мастер Пайп, ТОВ
Дніпропетровська обл. 
+38098-718-9856
mpipe@yandex.ua
gumatorganic@gmail.com 

Допоміжні засоби

Науково-виробнича 
компанія Аватар, ТОВ
Київ
+380502870371
krivchenko@ukr.net 

Допоміжні засоби

Оліферчук С.П., ФОП
Львів
066-8565733
oliferchuk@ukr.net

Допоміжні засоби

ДІАМАНТ ЛТД, ТОВ
Полтавська обл.
0532677355
info@diamantltd.com.ua
Микола Сафонов
067 531 8757
sms@diamantltd.com.ua

Крупи, борошно, пластівці

Елітфіто, НВФ, ПП
Івано-Франківськ
067-2355566
info@elitphito.com

Рослинні олії

Запорожець І.В., ФОП
Київ
+38067-797-8611
zaporozhets.iv@gmail.com

Допоміжні засоби

Зоря, ПОСП
Житомирська обл.
+38095-001-4143
zorya.agro@gmail.com

Конопля, льон, олія

Інноваційна компанія 
Біоінвест-Агро, ТОВ
Київ
(067) 403 9346
bioinvest@ukr.net

Допоміжні засоби

mailto:Saha-19742001@ukr.net
mailto:info@lipdak.in.ua
mailto:krivchenko@ukr.net
mailto:oliferchuk@ukr.net
mailto:info@diamantltd.com.ua
mailto:sms@diamantltd.com.ua
mailto:info@elitphito.com
mailto:zorya.agro@gmail.com
mailto:bioinvest@ukr.net
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Рудь, ТОВ Житомирсь кий 
маслозавод, ПАТ
(050) 313-15-69
(0412) 42-29-47
reklama@rud.ua
oleksandr.kharytonov@gmail.com

Морозиво

Тізеш, ФГ
Закарпатська обл.
(097)3814052
batuz@pannongsm.hu

Cоки, напої, джеми, сиропи,  гриби

Укролія, ТОВ
Полтавська обл.
096-8519293
s.lutsenko@ukroliya.com

Олія

Федерація органічного 
руху України
Київ
(044)4255525
ofu@organic.com.ua

Фахова література

Юнімед органік, ТОВ
Київ
(044)361-34-30, 097-18358183
info@junimed.ua
a.thuravel@junimed.ua

Косметичні вироби

Орій, ТОВ
Київ
099-0287022
+380445016626
Oriy-@ukr.net 
oriy@ecoplant.ua

Допоміжні засоби

Осипенко С.Б., ФОП
Херсон
050-9061899
096-484-9505
olga.d@biogel.com.ua
info@biogel.com.ua

Допоміжні засоби

ПАН ЕКО
Україна
044-4254590
Pan-eko@organic.com.ua

Напої, гриби, мед

Перлина Струмка, ФГ
Одеська обл.
 (097)693-3090
petrovvp@ukr.net

Вино

Росана-1, ТОВ
Київ
050-7050644
rosanabio@ukr.net

Допоміжні засоби

mailto:reklama@rud.ua
mailto:batuz@pannongsm.hu
mailto:s.lutsenko@ukroliya.com
mailto:ofu@organic.com.ua
mailto:info@junimed.ua
mailto:a.thuravel@junimed.ua
mailto:Oriy-@ukr.net
mailto:olga.d@biogel.com.ua
mailto:info@biogel.com.ua
mailto:Pan-eko@organic.com.ua
mailto:petrovvp@ukr.net
mailto:rosanabio@ukr.net
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AGROLUX, ЖУРНАЛ
м. Харків, вул. Валентинівська, 44
 +380632130208
provse.kh.ua17@gmail.com
www.provse.kh.ua

Інформаційно-рекламний всеукраїнський аграрний 
проект – журнал «AgroLux» А4 формат. Видання про-
понує огляди сільськогосподарської та аграрної галузі 
України, репортажі з заходів. Поширюється на спеці-
алізованих виставках, Днях поля, семінарах та кон-
ференція, форумах, АПК. Електронна версія журналу 
розсилається на 10 тис. електронних адрес України. 
Поштова розсилка по передплаті через Укрпошту та 
Нову Пошту. Цільова аудиторія: КХП, елеватори, фер-
мери, сільгосп-управління, підприємства і фірми, що 
працюють в сфері АПК по всіх регіонах України

AGROLUX, MAGAZINE
Kharkiv city, Valentinovskaya st., 44
+380632130208
provse.kh.ua17@gmail.com
www.provse.kh.ua

AGRONEWS UA
01001, м. Київ, вул. Хрещатик 10Б
+380672209510
info@agronews.ua
www.agronews.ua

Інформаційне агентство «АgroNews.ua» – джерело 
актуальної, якісної інформації та аналітики про го-
ловні події аграрного бізнесу. На порталі «AgroNews.
ua» порушуються важливі питання аграрного секто-
ру, висвітлюються головні проблеми, які хвилюють 
аграріїв, а також надаються аналітичні матеріали та 
експертні коментарі аналітиків аграрної галузі. Об’єк-
тивна і широка інформація про гравців аграрного 
ринку, їх лідерів, шляхи і методи досягнення вража-
ючих результатів покликана сприяти налагодженню 
партнерських контактів з діловими колами в Україні 
та за її межами.

AGRONEWS UA
01001, Кyiv, Kreschatik str. 10B
+380672209510
info@agronews.ua
www.agronews.ua

Informational Agency AgroNews is a source of relevant, 
high-quality information and analytics about the main 
events of the agribusiness.

AUTO.RIA.COM
Поштова адреса 21009,  
г. Винница, а/я 855.
+380634374025
112@ria.com 
https://auto.ria.com

500 світових виробників продають агротехніку на 
AUTO.RIA. Щомісяця на AUTO.RIA безпечно шукають та 
продають автомобілі та техніку 6 500 000+ українців, 
а продавці отримують понад 2 000 000 дзвінків від 

mailto:112@ria.com
https://auto.ria.com/
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в закритому та відкритому ґрунті різних сортів і гі-
бридів овочів та ягід. «АгроМаркет» – всеукраїнська 
ділова аграрна газета. Висвітлює тенденції ринку, 
біржові котирування, питання законодавчої бази та 
фінансів, практичний досвід аграрних підприємств. 
«Садівництво по-українськи» – аграрний журнал про 
сучасні технології інтенсивного садівництва зернятко-
вих, кісточкових і виноградарства.

THE UKRAINIAN FARMER, 
AGP MEDIA
Peremogy Avenue, building 5, letter A, 
of 803, Ukraine, Kyiv
+380442878830
agrotimes@agpmedia.com.ua
agrotimes.com

Magazines of publishing house of AGP Medias : The 
Ukrainian Farmer is an agrarian magazine about modern 
technologies in agriculture. Our Poultry is an agrarian 
magazine about genetics, management, feeding, 
veterinary and growing of different breeds and crosses 
of agricultural bird. Plantator – an agrarian magazine is 
about modern technologies of growing in the closed and 
opened soil of different sorts and hybrids of vegetable 
and berries. AgroMarket is an allukrainian business 
agrarian newspaper. Lights up market tendencies, stock 
exchange quotations, question of legislative base and 
finances, practical experience of agrarian enterprises. 
Gardening in Ukrainian is an agrarian magazine about 
modern technologies of intensive gardening pome, stone 
fruit and viticulture.

TOPBIZ, ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВИЙ ПОРТАЛ
Тел: +380679592044
e-mail: topbizukr@i.ua
www.topbiz.com.ua

покупців. Тут кожен може знайти своє серед 15 000+ 
пропозицій техніки нової та з пробігом для домаш-
нього господарства чи свого бізнесу. AUTO.RIA Лідер 
автомобільної інтернет-торгівлі.

AUTO.RIA.COM
21009, Vinnytsya, PO 855. Ukraine
+380634374025
112@ria.com 
https://auto.ria.com/

AUTO.RIA knows everything about your future car. Every 
month 6 000 000+ Ukrainians search for and sell cars 
with AUTO.RIA. Sellers receive there more than 2 000 
000 calls from buyers. Here, everyone can find what he’s 
looking for among 200 000+ used cars, or new cars from 
400+ dealers or propositions from 1 000+ car services. 
Cars at AUTO.RIA can be verified technically and legally. 
16 types of checks will help you to know everything about 
your future car before making a choice.

THE UKRAINIAN FARMER, 
АГП МЕДІА
м. Київ, проспект Перемоги, 5а, 
оф.803
+380442878830
agrotimes@agpmedia.com.ua
agrotimes.com

Журнали видавничого дому «АГП Медіа» : The 
Ukrainian Farmer – аграрний журнал про сучасні тех-
нології в сільському господарстві. «Наше Птахівниц-
тво» – аграрний журнал про генетику, утримання, 
годівлю, ветеринарію та вирощування різних порід і 
кроссів сільськогосподарської птиці. «Плантатор» − 
аграрний журнал про сучасні технології вирощування 

mailto:112@ria.com
https://auto.ria.com/
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AGROONE, MAGAZINE
Ukraine, 54017, Nicolaev, Soborna str, 
12 В, Off.401
+380675132035
agroone@ukr.net

Analysis of agriculture, review of innovations in the 
agriculture field , useful, interesting, informative 
and scientific articles, publications, experts, reports 
from agro-measures. The circulation of the magazine 
«AgroONE» – 7600 copies. Distribution by subscription 
through the editorial in personally addressed envelopes. 

Periodicity – 1 time per month. Format – A4.

АГРАР МЕДІЄН УКРАЇНА
Адреса: Київ, Туманяна, 11а
+380672390172
advert@agroexpert.ua

Видавництво ТОВ «Аграр Медієн Україна» 

Журнал Agroexpert (передплатний індекс 37150) – 
щомісячний практичний посібник керівника, ветліка-
ря, зоотехніка, механізатора, агронома. 
Книги: «Насіння – золотий фонд урожаю», «Специаль-
ные удобрения», «Болезни плодовых», «Практичне 
садівництво», «Атлас болезней свиней», «Кормление 
свиней», «Здоровье копыт» 
Семінари: «Ефективне свинарство», «Моя молочна 
ферма». 
Всеукраїнський конкурс: «Кращий молодий агроном».

Інформаційний торгово-промисловий www.TopBiz.
com.ua вітає Вас і Вашу компанію. Користувачами 
промислового порталу є менеджери підприємств, 
економісти, підприємці, банкіри, представники 
державних установ, а також всі ті хто цікавиться пи-
таннями бізнесу і економіки. Мета порталу – знайти 
можливість швидко реалізувати продукцію, знайти 
цільову аудиторію, розширити ринок збуту, залучити 
потенційного інвестора, відшукати кваліфіковані ка-
дри, проаналізувати готові рішення. Все це направле-
но на допомогу Вам і Вашій компанії

АGROONE, ЖУРНАЛ
Україна, 54017, Миколаїв, вул. 
Соборна, 12 В, оф. 401
+380675132035
agroone@ukr.net

Аналітика сільського господарства, огляд інновацій 
у сфері АПК, корисні, цікаві, інформаційні та наукові 
статті, публікації фахівців, репортажі з агромеропри-
ятий. Наклад журналу «АgroONE» – 7600 прим. Поши-
рення за передплатою через редакцію в персонально 
адресованих конвертах. Періодичність – 1 раз на мі-
сяць. Формат – А4. 

Додаток до журналу газета «Агро 1», тираж 30 000 
примірників. Безкоштовна редакційна підписка че-
рез адресну розсилку Укрпошти діючим сільгосппід-
приємствам, фермерським господарствам, усім учас-
никам сфери АПК. Періодичність – 1 раз на місяць. 
Формат – А4.
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AGRARII RAZOM, IAS
20301, Ukraine, Uman, 2 
Internatsionalna Str.
+380675256844
agrarii.razom@gmail.com
agrarii-razom.com.ua

Automated support of decision making for agronomists 
and gardeners. Selection of pesticides and agrochemicals, 
their analogues, agrarian calculators. Selection and 
comparison of plant varieties. Interactive versions of the 
State Register of pesticides and agrochemicals and the 
State Register of plant varieties. The message board for 
the sale of pesticides, agrochemicals, machinery, seeds, 
seedlings, agricultural products. News, announcements 
of the events of agrarian world, agribusiness

АГРАРНИЙ МЕДІА 
ХОЛДИНГ 
01004, місто Київ, вулиця Пушкінська, 
буд. 21
+380443842292
info@landlord.ua
www.landlord.ua

Журнал LANDLORD – це друкований україномовний 
діловий журнал про агробізнес, що висвітлює корис-
ні, актуальні новини, огляди ринку, діалоги з експер-
тами, в т.ч. їхні рекомендації, історії успіху, огляди, 
рейтинги агробізнесу та події агроринку. 

Сайт в мережі Інтернет: landlord.ua –, більше 70 тис. 
читачів, що займає 1 місце за якістю контенту та ци-
туванням у інтернет-мережі. 

Кожне друковане видання поширюється через пря-
му розсилку цільовій аудиторії, яка становить понад 
7000 аграрних компаній. 

AGRAR MEDIEN UKRAINE
UKRAINE, KIEV, SVERSTIUKA 
11A,P.B.166
+380672390172
advert@agroexpert.ua

«Agrar Medien Ukraine» LLC 
Agroexpert – monthly practical magazine for managers, 
mechanics and agronomists, vets, zoo technicians. 
Books: «Seeds», «Atlas of pigs deceases», «Pigs feeding», 
«Practical Gardening», «Hoof care» 
Seminars: «Effective pig farming», «My dairy farm». 
National Ukrainian Competition: «The best young 
agronomist»

АГРАРІЇ РАЗОМ, ІАС
Україна, 20301, м.Умань,  
вул.Інтернаціональна,2
+380675256844
agrarii.razom@gmail.com
agrarii-razom.com.ua

Автоматизована підтримка прийняття рішень для 
агрономів, садівників. Підбір пестицидів та агрохі-
мікатів, їх аналогів, аграрні калькулятори. Підбір і 
порівняння сортів рослин. Інтерактивні версії Дер-
жавного реєстру пестицидів та агрохімікатів і Дер-
жавного реєстру сортів рослин. Дошка оголошень 
для продажу пестицидів, агрохімікатів, техніки, на-
сіння, саджанців, с/г продукції. Новини, анонси подій 
агросвіту, агробізнесу
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АГРАРНИК, ГАЗЕТА
Украина, 54017, м. 
Миколаїв,Соборная,12Б, офіс 405
+380675122932
agrarnik2004@gmail.com

«АграрНик» – всеукраїнська інформаційно-рекламна 
газета для працівників АПК. Видається з січня 2004 
року. Сумарний тираж видання становить понад 
90 000 прим.:
• 31 000 читачів є передплатниками газети і отриму-

ють її за поштовою передплатою;
• більше 60 000 є читачами електронної версії газети. 
Ваші вигоди від співпраці з газетою «АграрНик»:
• Ви отримаєте постійну активну 90-тисячну аудито-

рію потенційних покупців Ваших товарів і послуг;
• Ваше рекламне звернення потрапить точно в ціль, 

Ваші клієнти – це наші читачі;
• Ви зможете розширити сферу свого бізнесу, Ваша 

компанія стане впізнаваною по всій Україні, а товар 
продаватиметься у всіх регіонах;

• ми підберемо Вам індивідуальну рекламну про-
граму виходячи з Ваших побажань і фінансових 
можливостей;

• Передплатний індекс: 91210

АGRARNIK, NEWSPAPER
Ukraine, 54017, Mykolaiv city, Str. 
Sobornaya, 12-b, of. 405
+380675122932
agrarnik2004@gmail.com

«AgrarNik» – all-Ukrainian information and advertising 
newspaper for agricultural workers. It is published 
since January 2004.The newspaper is distributed as 
free address delivery of all circulation by Ukrpochta 

AGRARNIY MEDIA HOLDING
01004 Kyiv city, Pushkinskaya street, 
building 21
+380443842292
info@landlord.ua
www.landlord.ua

The LANDLORD magazine is a published Ukrainian-
language business magazine on agribusiness, highlighting 
useful, up-to-date news, market reviews, dialogues with 
experts, including their recommendations, success stories, 
reviews, agribusiness and agro-market events. 
The Internet website: landlord.ua -, more than 70 
thousand readers, ranked №1 in terms of content quality 
and quoting on the Internet. 
Each published edition is distributed through direct mail to a 
target audience of more than 7,000 agribusiness companies. 

АГРАРНИЙ ТИЖДЕНЬ, 
ЖУРНАЛ
04070, а/с 11, вул. Глибочицька, 44
+380665002096
market@a7d.com.ua
a7d.com.ua

Друковане ЗМІ

AHRARNYI TYZHDEN, 
MAGAZINE
Box 11, Kyiv, 04070, Ukraine, 
Glybochytska, 44
+380665002096
market@a7d.com.ua
a7d.com.ua

Print media
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АГРО ПРЕС, 
ВИДАВНИЦТВО
Україна, м. Київ,  
пр-т Степана Бандери, буд. 6, оф. 502
+380669477383
info@agro.press

Проекти ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «АГРО ПРЕС»: 
Щомісячний журнал «КОРМИ І ФАКТИ» створений для 
спеціалістів галузей птахівництва, тваринництва та 
кормовиробництва. Основні рубрики журналу: годів-
ля сільськогосподарських тварин та птиці; ветерина-
рія; технології утримання та ін. 
Щомісячний журнал «Птахівництво.ua» – популярне 
видання на сторінках якого ви дізнаєтесь щодо здо-
ров’я птахів, ефективного утримання, розведення, 
продуктивності, кормів і годівлі. Передплатний індекс 
60363 
«Журнал про корів» – це новий технологічний щомі-
сячний журнал для практиків скотарства – молочно-
го і м’ясного. Тематики журналу: ветеринарія, корми 
та годівля, прогресивні технології та обладнання для 
утримання худоби, відтворення, генетика, переробка 
продукції і багато іншого. Передплатний індекс 76008

AGRO PRESS, PUBLISHING
6, Stepana Bandery avenu, Kyiv sity, 
Ukraine
+380669477383
info@agro.press

Publishing House «Agro Press» publishes monthly 
magazines for specialists of the agricultural sector 
of Ukraine. Topics include poultry, cattle, pig, feed 
production.

on a subscription to all regions of Ukraine. Additional 
circulations are distributed at exhibitions of the agro-
industrial branch, seminars and conferences.Periodicity: 
twice a month.Circulation: 31,000 copiesIndex: 91210.

АГРО ПЕРСПЕКТИВА
03191, м. Київ, вул. Академіка 
Вільямса, 4
+380444868119
client@agroperspectiva.com

„АГРО ПЕРСПЕКТИВА» — краще ділове видання в 
номінації «Агрокомплекс». Видається з 1999 року. 
Аналітичній журнал про аграрний та продуктовий 
бізнеси для власника та керівника, для експортерів, 
імпортерів продовольства, для фермерів та банкірів, 
для продавців техніки та агрохімії, для вчених та сту-
дентів.Індекс для передплати: 22591 АГРО ПЕРСПЕК-
ТИВА – З ПЕРШИХ КРОКІВ БІЗНЕСУ!Наклад – 10000 
примірників.Журнал виходить форматом А4, з періо-
дичністю раз на місяць.

AGRO PERSPECTIVE
Ukraine, 03191, Kyiv, 4 Williams str.
+380444868119
client@agroperspectiva.com

«AGRO PERSPECTIVE» – is the best agro business edition. 
A unique analytical business monthly for owners, 
top managers, exporters and importers of produce, 
farmers, investors, and bankers.Subscribe to a magazine: 
22591»AGRO PERSPECTIVE» – a magazine forbusiness 
from scratch!Circulation – 10000 copiesThe magazine is 
published A4 size, with a periodicity of once a month.
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АГРОБІЗНЕС, РЕДАКЦІЯ 
ЖУРНАЛУ
м. Київ, 02097, а/с 88
+380503819458
info@agrobusiness.com.ua
agrobusiness.com.ua

Видавництво журналу

AGROBUSINESS, 
REDACTION MAGAZINE
post box 88, 02097, Кyiv
+380503819458
info@agrobusiness.com.ua
agrobusiness.com.ua

Publishing of the magazine

АГРОЕЛІТА, 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АГРАРНИЙ РЕКЛАМНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЖУРНАЛ
Україна, 46027, м. Тернопіль, вул. 
Степана Будного 36, оф. 9
+380352435833
agroelita.redactor@gmail.com

Про видання: Видається з 2013 року. Обсяг 80-120 
сторінок, формат А4. Тираж – 20 000 примірників. Па-
пір – крейдований, обкладинка – глянець, повноко-
льоровий.Періодичність виходу – один раз на місяць.
Передплатний індекс 68639 – можна передплатити 

АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ, 
ГАЗЕТА
вул. Маршала Гречка 13
+380444940952
office@impress-media.kiev.ua
Основним напрямком діяльності ТОВ «АГРАРНЕ ВИ-
ДАВНИЦТВО» є видання газети для підприємців АПК 
«Агробізнес Сьогодні», що виходить двічі на місяць. 
Стратегія – створення спеціалізованих видань для 
максимального задоволення потреб цільової ауди-
торії («Агробізнес сьогодні», «Щоденник агронома», 
«Сучасні технології АПК») 
Інформаційно-аналітичне видання «Агробізнес сьо-
годні» на ринку з 2001 року.

AGROBIZNES SIOGODNI, 
NEWSPAPER
City of Kiev, Marshal Grechka Street 13, 
Office 915
+380444940952
office@impress-media.kiev.ua

The main activity of «AGRARNE PUBLISHING» LLC is the 
publication of the magazine for entrepreneurs agro-
business Agrobiznes Today, which is published twice a 
month. 
Strategy – the creation of specialized publications 
to maximize the needs of the target audience 
(«Agrobusiness today», «Journal of the agronomist», 
«Modern technologies of agro-industrial complex») 
The information-analytical edition «Agrobusiness today» 
has been on the market since 2001.
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АГРОМЕДІА, ТОВ
м. Київ, вул. І. Федорова, буд. 28. 
03038
+380503344216
Journal@agronom.com.ua
www. agronom.com.ua

Передплатний індекс – 08965. Основна мета видан-
ня – ознайомити всіх, хто цікавиться агрономією, з 
новими досягненнями у галузях землеробства, рос-
линництва, агрохімії, селекції, захисту рослин, агро-
техніки і зберігання сільгосппродукції. Журнал розпо-
всюджується за передплатою та безкоштовно серед 
більшості економічно-успішних агропідприємств по 
всіх регіонах України

AGROMEDIA, LLC
Ivana Fedorova str. 28, Кyiv, 03038
+380503344216
Journal@agronom.com.ua
www. agronom.com.ua

Subscription index – 08965. The main purpose of 
publishing – to introduce anyone interested in agronomy, 
with new advances in farming, crop production, 
agricultural chemistry, plant breeding, plant protection, 
farming and storage of agricultural products. The 
magazine is distributed by subscription and free among 
the most economically successful agricultural enterprises 
in all regions of Ukraine

у будь-якому відділенні Укрпошти.Рубрики: «Нови-
ни», «Актуально», «Гість номера», «Рослинництво», 
«Садівництво», «Техніка, запчастини, обладнання», 
«Спецпроект», «Світ», «Агроісторик». Сфера розпов-
сюдження журналу: адресна розсилка і редакційна 
передплата по Україні, виставки, Дні поля, конфе-
ренції, семінари, інші аграрні заходи.Місія нашого 
видання – бути точним компасом на шляху кожного 
аграрія України: допомагати орієнтуватися у всіх ак-
туальних подіях і питаннях галузі та сприяти розвитку 
хліборобства.

AGROELITA, ALL-
UKRAINIAN AGRARIAN 
ADVERTISING AND 
INFORMATION MAGAZINE
Ukraine, 46027, Ternopil, Stepan Budny 
Street, 36, ofis 9
+380352435833
agroelita.redactor@gmail.com

About the edition: It has been issued since 2013. The 
magazine contains 80-120 pages of A4 format.Circulation 
– 20 000 copies. The paper is colourful, glossy and coated. 
The magazine is published once a month.Subscription 
index: 68639.Permanent headings: News, Actually, Guest 
of the magazine, The Technology of Planting, Gardening, 
Techique, Spare Parts, Equipment, Special Project, World, 
Agrohistorian.Sphere of distribution of the magazine: 
address mailing and editorial subscription in Ukraine, 
exhibitions, the Days of Field, seminars, conferences 
and other agrarian events.Our clients are producers and 
distributors of agricultural machinery and equipment, 
seeds, mineral fertilizers, means of plant protection, etc.
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АГРОПРОФІ, ТИЖНЕВИК
Україна, 01135. Київ-135, а/с 79.
+380442279355
info@agroprofi.com.ua
agroprofi.com.ua

Тижневик ділової інформації «Агропрофі». Ми запов-
нюємо вакуум оперативної, ділової інформації для 
фахівців АПК, які приймають рішення: керівників 
і менеджерів, власників і інвесторів. Наша інфор-
мація стане в нагоді і студентам вищих навчальних 
закладів, науковцям. Передплатний індекс: 98990 
Facebook: agroprofi.2017

AGROPROFI, NEWSPAPER
Ukraine, Kyiv, 01135, P.O. box 79
+380442279355
info@agroprofi.com.ua
agroprofi.com.ua

«AGROPROFI» is a newspaper about the real practice 
of modern technology in Agriculture and managment 
for maximum efficiency achievement. Current business 
information to agroindustry professionals: executives 
and managers, owners and investors. Subscription index 
in UA: 98990 Facebook: agroprofi.2017

АГРОСВІТ, ЖУРНАЛ
м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 13,  
оф 305
+380666030288
lyshenko26@ukr.net
agrosvit.in.ua 

АГРОПАРТНЕР УКРАЇНА, 
ГАЗЕТА
Україна, 73027, м. Херсон, а/с 34
+380501971651
info@agropartner.ks.ua

Газета «АгроПартнер. Україна» – незалежний інфор-
маційно-аналітичний щотижневик агросектора Укра-
їни. 
Унікальна система розповсюдження. Безкоштовна 
редакційна передплата для керівників сільськогоспо-
дарських підприємств та фермерів. 
Загальний наклад: 24000 прим. Передплатний індекс: 
37670.

AGROPARTNER UKRAINE, 
NEWSPAPER
Ukraine, 73027, Kherson, p.o. box 34
+380501971651
info@agropartner.ks.ua

Newspaper «AgroPartner. Ukraine» is independent 
informational and analytical weekly newspaper of 
agrarians of Ukraine. 
Unique system of distribution. A free-of-charge editorial 
subscription for heads of agricultural enterprises and 
farmers. 
Total circulation: 24000 copies. Subscription index: 37670.
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БІЗНЕС-ДОСЬЄ, РЕДАКЦІЯ
м. Дніпро, вул. Шевченка, 55/4
+380562340900
infotovar@ukr.net
priceua.com

Збір та обробка інформації. Інформаційні бази даних 
підприємств по всім галузям агробізнесу з модулем 
CRM для ведення Директ Маркетингу. Видання ката-
логів, компакт-дисків підприємств України

BUSINESS-DOSYE, 
ЕDITORIAL STAFF
Ukraine, 49044, Dnipro,  
Shevchenko st., 55/4
+380562340900
infotovar@ukr.net
priceua.com

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

ДIМ, САД, ГОРОД, ЖУРНАЛ
Київ, вул. Ак. Заболотного, 19
+380442216808
dsq@dimsadgorod.com
www.dimsadgorod

Видавництво перiодичноi лiтератури з сiльського 
господарства.

АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Україна, 40009, м. Суми, а/с 36
+380542776767
red_agrosnab@ukr.net
agrosnab.info

Для фермерів: щомісячна газета-довідник, де ку-
пити найкращу техніку, насіння, добрива і тд. Для 
виробників: ефективний майданчик для продажу 
товарів і послуг. Весь тираж розсилається адресно 
безкоштовно по господарствам і підприємствам 
АПК. Розповсюджується на агровиставках. Індекс 
підписки: 23435. «АГРОПЕРЕВАГА»- «жива» реклама 
з ефектом додаткової реальності. 40009, м. Суми, а/с 
36.(0542)776 767 0800 503 153Читати газету в елек-
тронному вигляді: agrosnab.infoЗавітати до нас в 
гості: www.facebook.com/agrosnabchernozemyared_
agrosnab@ukr.net

АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Ukraine Sumy city p/b 36
+380542776767
red_agrosnab@ukr.net
agrosnab.info

«Агроснаб Черноземья» – is the reference magazine for 
the farmers where to buy tractors, harvesters, fertilizers, 
etc. We distribute ALL the print-run among farmers by 
DIRECT MAIL FREE of CHARGE. Its the guarantee that 
Your advertisement will be got by potential  buyers 
and partners.»АГРОПЕРЕВАГА»: advertisement with 
augmented reality. agrosnab.infowww.facebook.com/
agrosnabchernozemyared_agrosnab@ukr.net

mailto:agrosnab.infowww.facebook.com/agrosnabchernozemyared_agrosnab@ukr.net
mailto:agrosnab.infowww.facebook.com/agrosnabchernozemyared_agrosnab@ukr.net


434

ЕКСКЛЮЗИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, ЖУРНАЛ
Україна, 73028, м. Херсон, А/с-128
+380501304335
e_agro@ukr.net

Висвітлення найсучасніших інноваційних досягнень 
науки і виробництва на ринку енерго- та ресурсоз-
берігаючих технологій, які сприяють високотехноло-
гічному розвитку сільського господарства України і 
збереженню екології і здоров’я нації.

EXCLUSIVE TECHNOLOGIES, 
MAGAZINE
P.O. box 28, Kherson, 73028, Ukraine
+380501304335
e_agro@ukr.net

Illumination of the most modern innovative achievements 
of science and production at the market of energy- 
and resources-saving technologies that aid to highly 
technological development of agriculture of Ukraine and 
saving of ecology and health of nation.

ЕНЕРГОБІЗНЕС, ЖУРНАЛ
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 
18/14, оф. 304
+380444942530
peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

DIM, SAD, GOROD, 
MAGAZINE
Kyiv, Zabolotnogo str., 19
+380442216808
dsq@dimsadgorod.com
www.dimsadgorod

Dim, sad, gorod Magazine Editors Office include of 10 
agricultures magazines

ДЕЛЬТА МЕДІА
Україна, м.Київ, вул. Ярославська 39-Г, 
04071
+380975617964
office@deltamedia.com.ua

Інтелектуальне землеробство, журнал 
Інтелектуальне землеробство (iFarming) – це журнал про 
технології точного землеробства в сільському господар-
стві. Це перший та єдиний журнал в Україні, присвячений 
інтелектуальним технологіям сьогодення, які використо-
вуються у вітчизняних та зарубіжних господарствах. 
Ви дізнаєтесь, як завдяки сучасним технологіям та 
особистому досвіду аграріїв можливо отримувати 
найбільші прибутки.

DELTA MEDIA
04071 Kyiv, Ukraine,  
39-Г Yaroslavska Str.
+380975617964
office@deltamedia.com.ua

Intelligent Farming (iFarming) – is a magazine about 
precision farming technology in agriculture. This is the 
first and the only one magazine in Ukraine devoted to the 
intelligent technologies of the present, which are used in 
the domestic and foreign farms. 
Due to state-of-the-art technologies and personal experience 
you will explore how the farmers can get the most profits.
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•  legislative and normative acts. A daily electronic 
appendix Energobusiness-news is rapid information 
for 11.00 current day including: 

•  daily news reports of fuel and energy; 
•  daily statistics and prices (including oil and oil products 

in Europe)

ЗЕРНО, ВИДАВНИЦТВО
Україна м. Київ, вул. Кирилівська 13Б
+380445810919
reklama.zerno@gmail.com
www. zerno-ua.com

«ЗЕРНО» – щомісячний журнал сучасного агропромис-
ловця. Друк – повнокольоровий, формат – А4. Видан-
ня спрямоване на власників агрофірм, агрокомплексів, 
вищий та середній менеджмент компаній аграрного 
сектору, науковців, агрономів та інших фахівців. Його 
отримують як наукові заклади, так і виробники та ди-
стрибутори с/г техніки, ЗЗР, насіння тощо

ZERNO, PUBLISHING HOUSE
13B Kyrylivska str, Kyiv, Ukraine
+380445810919
reklama.zerno@gmail.com
www. zerno-ua.com

Agricultural journal ZERNO is a specialized monthly 
Ukrainian agribusiness edition. Print – full-colour, size 
– A4. The journal is delivered to owners and managers 
of the agricultural enterprises of Ukraine, government 
highly officials of regional departments of agriculture, 
producers and distributors of the machinery, plant 
protection, chemicals for plants, grain elevators, farmers, 
foreign agriculture firms representatives, agriculture high 
educational institutes

«ЕнергоБізнес» – щотижневий спеціалізований жур-
нал за тематикою паливно-енергетичного комплексу. 
Створений у 1997 році. Зміст журналу становлять: 
• «енергетичні» події тижня в Україні та за кордоном; 
• оперативна інформація, аналітичні огляди та ко-

ментарі фахівців; 
• ексклюзивна інформація про обсяги видобування 

й поставки вугілля; 
• статистика виробництва та ціни на енергоносії; 
• рішення НКРЕКП (про тарифи, видані ліцензії 

тощо); 
• законодавчі та нормативні акти, що регламен-

тують діяльність ПЕК. Щоденний електронний 
додаток «ЕнергоБізнес–новини» – це оперативна 
інформація на 11.00 поточного дня. Включає: 

• щоденні зведення новин паливно-енергетичного 
комплексу; 

• щоденні статистику та ціни (в т.ч. на нафту та на-
фтопродукти в Європі)

ENERGOBUSINESS, 
MAGAZINE
04080, Kyiv, Vikentiy Khvoika St., 18/14, 
of. 304
+380444942530
peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

Founded in 1997, Energobusiness is a weekly magazine 
about fuel and energy. It contains: 
•  energy events of the week in Ukraine and overseas; 
•  on-line information, industry surveys and reviews, 

expert comments; 
•  exclusive information about the volumes of coal 

production and supply; 
•  production statistics and energy carriers’ prices; 
•  resolutions passed by National Energy Regulation 

Commission (about tariffs, licenses etc.) 
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КОЛОСОК.ИНФО
58000, Україна, м. Чернівці,  
вул. Щербанюка Олександра,  
буд. 89/3
+38 (067) 374-0977
admin@kolosok.info
kolosok.info

Довідник АПК підприємств kolosok.info; – оголошен-
ня на дошці с / г оголошень kolosok.info; – пропозиції 
щодо закупівлі с / г продукції в каталозі закупівельни-
ків України; – пропозиції з продажу зерна і с / г про-
дукції без посередників. Розробимо для Вас міні-сайт 
і розмістимо його в рамках порталу.

KOLOSOK.INFO
58000, Ukraine, Chernivtsi, vul. 
Shcherbaniuk Alexander, bud. 89/3
+38 (067) 374-0977
admin@kolosok.info
kolosok.info

We offer accommodation: 
• Information about companies in agribusiness cata-

logue on kolosok.info service; 
• Announcements on the ads section of kolosok.info; 
• Offers to purchase agricultural items in the buyer’s 

directory; 
• Offers of grain and agriculture sale without intermedi-

aries. We are eager to work out a mini-site for you and 
place it in the kolosok.info service.

ІНФОРМБІЗНЕС
04119, Київ, а/с 19
+380442065281
ib@ib.kiev.ua

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти. 
Видання каталогу «Все для агропромислового комп-
лексу»: постачальники сільськогосподарської техні-
ки, обладнання та технологій для рослинництва та 
тваринництва. Розповсюджується безкоштовно для 
фахівців. 
Інтернет торговельний портал для аграрного бізнесу 
України: http://agro.bizera.com.ua 
Інтернет-портал постачальників агропромислового 
комплексу: http://agro.ib.kiev.ua

INFORMBUSINESS 
P.O. Box 19, Kyiv, 04119, Ukraine
+380442065281
ib@ib.kiev.ua

Publishing and online projects. 
Publishing center «Informbusiness Ltd» publishs 
specialized catalogue «All for agriculture». 
The catalogue gives the information about suppliers 
of agricultural machinery, seeds, fertilizers for plants; 
suppliers of the equipment, forages, veterinary 
preparations for animal industries. 
Catalogue is destined for specialists of Ukrainian 
agricultural enterprises. Receiving is free of charge. 
Suppliers and goods for Ukrainian agricultural enterprises 
online: http://agro.bizera.com.ua 
Suppliers for agriculture online: http://agro.ib.kiev.ua

http://kolosok.info/
http://kolosok.info/
http://kolosok.info/
http://kolosok.info/
http://kolosok.info/
http://agro.ib.kiev.ua
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• Бізнес-стратегії – історії успіху українських і зару-
біжних виробників молока. 

• Технології – результати досліджень і практичний 
досвід. 

• Управління та економіка – особливості організації 
роботи і управління промисловими молочними 
фермами. 

• Аналіз ринку молока і кормів, прогнози виробництва.

MILK AND FARM, 
MAGAZINE
20300, Cherkasy reg., Uman town, 3 
Ivana Gonty str.
+380672360167
molokoiferma@dykun.com.ua

Ukrainian branch magazine. It comes out 6 times per year. 
Volume – up to 120 pages of full-color print. The main 
audience is industrial milk producers: owners, directors, 
managers and specialists of the farms. 

Key topics: 
• Business strategies – history of success of Ukrainian 

and foreign milk producers. 
• Technology – research results and practical experience. 
• Management and economics – peculiarities of 

organization and management of industrial dairy 
enterprises. 

• Analysis of dairy and feed markets, production 
forecasts.

МОЯ ФЕРМА, ЖУРНАЛ
м. Київ вул. Сагайдачного, 25б, оф. 433
+380976670597
nataly.kolos@ukr.net

Видавнича справа та агроівенти

МАГНАТ, ВИДАВНИЦТВО
Адреса: Київ, вул. Оболонський 
проспект, 16Г, офіс 472
Тел: +380957471011
e-mail: Diz_1@magnat-office.kiev.ua
www.magnatprint.com.ua

Видавництво

MAGNAT, PUBLISHING
Address: Кyiv Obolonsry prospekt 16e 
of 472
Tel: +380957471011
e-mail: Diz_1@magnat-office.kiev.ua
www.magnatprint.com.ua

Mass media

МОЛОКО І ФЕРМА, 
ЖУРНАЛ
20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. 
Івана Гонти, 3
+380672360167
molokoiferma@dykun.com.ua

Всеукраїнський галузевий журнал. Виходить 6 разів 
на рік. Обсяг – до 120 сторінок повнокольорового 
друку. Основна аудиторія – промислові виробники 
молока: власники, директори, менеджери і фахівці 
ферм. 

Ключова тематика: 
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ОБЛАДНАННЯ ТА 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОФЕСІОНАЛІВ
М. Харків, Україна, 61052, м. Харків, 
вул. Мало-Панасівська 4/7, офіс 39
+380577122040
et@informdom.com
www.informdom.com

Міжнародний інформаційно-технічний повнокольо-
ровий журнал «Обладнання та інструмент для про-
фесіоналів. Серія «Деревообробка» виходить з друку 
з 2000 року, обсяг 80 стор. формату А4, тираж 6 тис., 
4 рази на рік.Аудиторія: керівники, головні фахівці 
підприємств, виготовлювачі обладнання, матеріалів, 
меблі, пневматичних та гідравлічних систем, на-
вчальні та наукові заклади.Головні рубрики: дерев’я-
не домобудування, біоенергетика.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ, 
ЖУРНАЛ
Україна 03083 м. Київ Пр-т Науки, 54-
б, оф. 8
+380444927742
editor@pro-of.com.ua

Нові напрямки в технологіях вирощування, інфор-
мація про новини від світових селекційних центрів, 
експерт в підбиранні сортів для промислового ви-
робництва, переробка, логістика та зберігання плодо-
во-овочевої продукції.

MY FARM, MAGAZINE
Sagaydachnogo str. 25b, office 433, Kyiv, 
Ukraine
+380976670597
nataly.kolos@ukr.net

Publishing&Agroevents

НОВА ІНФОРМАЦІЯ, 
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
03124, м. Київ, бульвар Вацлава 
Гавела, 4
+38 (044) 496-8653
kvd@gpu.ua
gazeta.ua

«Газета по-українськи» – всеукраїнська суспіль-
но-політична газета з регіональними сторінками та 
тематичними рубриками, програмою телебачення. 
Періодичність: два рази на тиждень (вівторок, п’ят-
ниця). Передплата та роздріб. Загальний наклад: 402 
910 прим. Передплатний індекс: 94521

NEW INFORMATION, 
PUBLISHING HOUSE
03124, Ukraina, Kyiv, 4, Vaclav Gavel
+38 (044) 496-8653
kvd@gpu.ua
gazeta.ua

«Gazeta po-ukrainsky» – Ukrainian socio-political 
newspaper with regional pages and thematic headings, 
television program. Frequency: twice a week (Tuesday 
and Friday). Subscription and retail. Total circulation: 
402,910 copies. Subscription index: 94521

mailto:et@informdom.com
http://www.informdom.com
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PARTNER AGRO, MAGAZINE 
119 Pushkina St., UA-36014 Poltava, 
Ukraine
+380532509441
partneragro1@gmail.com

Signature list 86045 
Monthly advertising and informational magazine of 
agrarian subjects for managers 
of farmer and collective farms, agricultural departments, 
commercial structures and other 
organizations working in the agrarian market. Circulation 
– 20 thousand copies distributed by targeted mailing free 
of charge: 
• Heads of farmers and agricultural enterprises of 

Ukraine 
• At agricultural exhibitions held in Ukraine.

ПЕРЕВІЗНИК БЮЛЕТЕНЬ
Київ, вул. Світлицького, 35, а/с 48
+380979947308
pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

Рекламно-інформаційні послуги на ринку транспорту, 
логістики та автосервісу. ПП «ТРАНСКОМ» видає ре-
кламно-інформаційний бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®. Мета 
видання: донести інформацію вантажовласникам 
про можливості транспортних фірм і організацій та 
розширити коло їх партнерів на ринку вантажопере-
везень; донести інформацію власникам транспортних 
засобів про можливості автосервісних фірм, та роз-
ширити коло партнерів на ринку сервіса. Бюлетень 
безкоштовно розповсюджується: 1. Шляхом прямого 
адресного поштового розсилу (Direct Mail, Україна) по 
фірмах-вантажовласниках, бізнес-центрах, оптових 

FRUITS AND VEGETABLES, 
MAGAZINE
Street / #: Nauki Av, 54-b, off. 8 City: Kiev 
Country: Ukraine
+380444927742
editor@pro-of.com.ua

Information about modern technologies of cultivation 
of vegetable and fruit crops, the news from the world 
breeding centers, institutes and companies, practical 
advices, storage technologies and processing of 
vegetables and fruits, recommendations on the selection 
of garden equipment and other useful information

ПАРТНЕРАГРО, ЖУРНАЛ
Україна, м. Полтава, вул. Пушкіна,119, 
36014
+380532509441
partneragro1@gmail.com

Щомісячний рекламно-інформаційний журнал 
аграрної тематики для керівників фермерських та 
колективних селянських господарств, с/г управлінь, 
комерційних структур та інших організацій, які пра-
цюють на аграрному ринку. Тираж — 20 тисяч при-
мірників розповсюджується адресною розсилкою 
безкоштовно: 
• Керівникам фермерських і с/г підприємств України 
• На сільськогосподарських виставках, які прово-

дяться в Україні. 

Інформація завжди до речі! 

Передплатний індекс 86045
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ПРЕСС-БИРЖА, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Украина, 49000, Днепр, 
Воскрисенская 41 оф.410
+380567673437
editor@pbgazeta.com

«Пресс-Биржа» – рассчитана на руководителей пред-
приятий и организаций, специалистов по маркетингу, 
менеджеров отделов продаж и закупок. 
«Пресс-Биржа» – анонсы, календари, информация о 
фирмах-участницах выставок, проводимых в Украи-
не, с указанием адресов и телефонов. 
«Пресс-Биржа» – коммерческие предложения из-за 
рубежа. 
«Пресс-Биржа» – специальные условия для организа-
ций, заказывающих рекламу через редакцию. 
«Пресс-Биржа» – льготная редакционная подписка. 
«Пресс-Биржа» – организация и проведение комп-
лексных рекламных компаний в Украине.

PRESS-BIRZHA
Ukraine, 49000, Dnepro str.
Voskresenskaya 41/ of.410
+380567673437
editor@pbgazeta.com

Press-Birzha is an All-Ukrainian Informational-
Advertising Weekly. It is issued since 1993. 
It is circulated all over the country. The subscription index 
is 33520. 
The reader’s audience is managers, specialists in 
marketing, sale and purchase managers. 
It publishes price-lists in different goods groups (more 
than 8 000 positions) including demand; announcements, 
calendars, survey of exhibition actions in Ukraine with 

базах, автотранспортних підприємствах, експеди-
торських фірмах. 2. На замовлення керівників під-
приємств експортерів та імпортерів, зацікавлених 
в перевезенні власних вантажів; 3. На замовлення 
керівників автотранспортних підприємств. 4. На між-
народних, національних та універсальних виставках

ПОМІЧНИК ГОСПОДАРЯ, 
ГАЗЕТА
01004, Україна, м. Київ
+380972366017
gospodar.reklama@gmail.com

Всеукраїнська аграрна інформаційно-рекламна га-
зета. Газета орієнтована на сучасного фермера та 
націлена на вирішення актуальних питань з різних 
напрямків: рослинництво, техніка та обладнання, 
тваринництво та інше. 

Наклад -17 000 прим. 

Розповсюдження – безкоштовно та за передплатою.

POMICHNIK GOSPODARYA, 
NEWSPAPER 
01004, Ukraine, Kiyv
+380972366017
gospodar.reklama@gmail.com

Ukrainian agricultural informational and advertising 
newspaper. The newspaper focused on the modern 
farmer and aimed at solving actual issues in various 
areas: plant growing, machinery and equipment, animal 
husbandry, and more. 
Circulation -17,000 copies. 
Distribution – free and subscription.



441

You can find useful information about: 
• pig production news; 
• pork market analytic reviews; 
• exclusive interviews with producers and leaders of 

pork production and their secrets how to get success; 
• practical advices about veterinary medicine, farm 

management, nutrition and production technologies; 
• reviews of actual research and innovations in swine 

production.

Головний журнал з питань агробізнесу

ПРОПОЗИЦІЯ, ЖУРНАЛ
Україна, 01054, м. Київ,  
вул. Тургенєвська, 38
+380444999759
propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

«Пропозиція» – головний журнал з питань агробізне-
су: 
• ексклюзивні матеріали з організації. технологіч-

ного забезпечення та функціонування сучасного 
аграрного підприємства; 

• ринки, економіка, агроменеджмент; 
• інформація стосовно експлуатації с.-г. техніки, об-

ладнання для переробки та зберігання продукції; 
актуалізація проблем в інтерактивній рубриці «Га-
ряча лінія»; 

• новітні технології у захисті рослин та агрономії; 
• досвід вітчизняних та зарубіжних господарств; 
• актуальні тематичні додатки з рослинництва, с.-г. 

техніки, захисту рослин. 
• Обсяг 160 стр. Наклад 14 383 прим. Передплатний 

індекс 74348

indication of participants’ addresses and telephones; 
commercial proposals from abroad. 
We have special conditions for organisations which order 
publicity through editorial office.

ПРИБУТКОВЕ 
СВИНАРСТВО, ЖУРНАЛ
вул. Івана Гонти,3, м. Умань, 
Черкаська область, 20300.
+380675096612
v.kravets@dykun.com.ua

Журнал «Прибуткове свинарство» – це всеукраїнське 
вузькоспеціалізоване видання, присвячене виключ-
но свинарству, засноване 2010-го року. 

В ньому ви завжди знайдете: 
• новини сектору; 
• аналітика ринку свинини; 
• ексклюзивні інтерв’ю з лідерами вітчизняного сви-

нарства та їх секрети успіху; 
• практичні поради у царині ветеринарії, менедж-

менту, годівлі та технології виробництва; 
• огляд сучасних досліджень та інновації у свинар-

стві.

PROFITABLE PIG 
PRODUCTION, MAGAZINE
20300, Cherkasy reg., Uman town, 3 
Ivana Gonty str.
+380675096612
v.kravets@dykun.com.ua

The «Profitable Pig Production» magazine is ukrainian 
specialized edition about pig production, founded in 
2010. 



442

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

ТВАРИННИЦТВО 
СЬОГОДНІ, ЖУРНАЛ
03150, г. Київ, а/я 204
+380504196040
aitmagazine2@gmail.com
ait-magazine.com.ua

Журнал «Тваринництво сьогодні» – інформаційний 
помічник для всіх, хто займається тваринництвом: 
керівників господарств, підприємств, фахівців усіх 
рівнів. У журналі представлені рубрики: «економі-
ка та менеджмент», «передовий досвід», «птахів-
ництво», «свинарство», «скотарство», «конярство», 
«вівчарство», «козоводство», «кролівництво», 
«рибництво», «ветеринарія»,«корми та годівля»,«об-
ладнання»,«технології». Завдяки професіоналізму 
редакційної колегії, співпраці журналу з кращими 
науковими консультантами, експертами та фахів-
цями світу, ми відбираємо для вас найактуальнішу 
інформацію, яка має практичну цінність і допомагає 
вирішити поточні питання й проблеми.

ANIMAL INDUSTRY TODAY, 
MAGAZINE
PO Box 204, Kyiv, 03150
+380504196040
aitmagazine2@gmail.com
ait-magazine.com.ua

POPOZITSIYA, THE 
MAGAZINE
38 Turgenevskaya Str., Kyiv, 01054, 
Ukraine
+380444999759
propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

PROPORZITSIYA – the main magazine of agribusiness: 
• exclusive materials of organization, technological 

supply and functioning of modern agrarian enterprise; 
• markets, economics, agromanagement; 
• information concerning the operation of agricultural 

machinery and equipment for processing and storage 
of agricultural products; 

• update issues in the interactive column «Hot Line»; 
• new technologies of plant protection and agronomy; 
• experience of domestic and foreign enterprises; 
• actual thematic applications about plant growing, 

agricultural machinery, plant protection

РЕКЛАМА НА СЕЛО, 
ТИЖНЕВИК
Тел: +380673910444
e-mail: reknas@ukr.net
www.reknas.com.ua

Видавництво, реклама

REKLAMA NA SELO, PE
Tel: +380673910444
e-mail: reknas@ukr.net
www.reknas.com.ua
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Specialized magazine for farmers and livestock breeders. 
The project of the publishing house Univest Media Ltd., 
which contains relevant materials and practical farming 
advices, exclusive interviews and comments, experience 
of domestic and foreign farms, methods of diagnosis, 
treatment and prevention of animal diseases, inspection of 
veterinary drugs and vaccines, all about breeding, feeding 
and keeping farm animals, as well as a modern approach to 
the selection of equipment for livestock breeding.

ТЕХ МЕДІА ГРУП
Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена 
Сверстюка, 11, к. Б
+380445370651
info@techmedia.com.ua

ТЕХ МЕДІА ГРУП» – єдине спеціалізоване видавни-
цтво України, діяльність якого спрямована на задо-
волення потреб інженерно-технічних працівників 
підприємств у професійній та нормативно-технічній 
інформації.

TECH MEDIA GROUP
Ukraine, 02002, city Kyiv, st. Yevhen 
Sverstiuk, 11, k. B.
+380445370651
info@techmedia.com.ua

TEСH MEDIA GROUP – the only specialized publishing 
house of Ukraine, whose activity is aimed at satisfying 
the needs of engineering and technical workers of 
enterprises in professional and normative and technical 
information.

The magazine «Animal Industry Today» focuses on 
the latest research and information about breeding 
stock, nutrition, safety food and feed, about health, 
environment, utilisation, management, equipment, 
about new products and services for Animal Industry 
professionals. We provide our readers with such essential 
and useful information and ideas that they can use to 
make their business more efficient.

ТВАРИННИЦТВО ТА 
ВЕТЕРИНАРІЯ, ЖУРНАЛ
Україна, 01054, м. Київ, вул. 
Тургенєвська, 38, 8
Тел: +38 (044) 499-9761
e-mail: l.kryukova@univest-media.com
www.univest-media.com

Спеціалізоване вузькопрофільне видання для тварин-
ників. Проект видавничого дому ТОВ «Юнівест Медіа», 
що містить актуальні матеріали та практичні поради, 
ексклюзивні інтерв’ю та коментарі, досвід вітчизня-
них і зарубіжних господарств, методи діагностики, 
лікування і профілактики захворювань тварин, огляд 
ветеринарних препаратів та вакцин, усе про розведен-
ня, годівлю та утримання с.-г. тварин, а також сучасний 
підхід до вибору техніки для тваринництва.

ANIMAL HUSBANDRY 
AND VETERINARY, THE 
MAGAZINE
Ukraine, 01054, Kyiv, Turgenevska str., 
38, of. 8
Tel: +38 (044) 499-9761
e-mail: l.kryukova@univest-media.com
www.univest-media.com
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ЧИМ ХАТА БАГАТА, ГАЗЕТА
Україна, 46027, м. Тернопіль,  
вул. С. Будного, 36, оф.9
+380352435833
gazeta.xata@gmail.com

Видається з 2007 року. 
Про видання: 8 сторінок формату А3: 4 кольорові, 4 
чорно-білі, офсетний папір. 
Тираж – 30 000 примірників. Періодичність виходу – 
1 раз на місяць. 
Сфера розповсюдження: редакційна підписка по 
Україні, виставки, Дні поля, семінари, конференції, 
інші аграрні заходи. 
Передплатний індекс: 99963. 
Наші клієнти – виробники та дистриб’ютори сільсько-
господарської техніки та обладнання, насіння, міне-
ральних добрив, засобів захисту рослин тощо.

CHYM KHATA BAHATA, 
NEWSPAPER
Ukraine, Ternopil
+380352435833
gazeta.xata@gmail.com

All-Ukrainian agrarian and information newspaper, 
«Chym Khata Bahata». 
It has been issued since 2007. 
About the edition: 8 pages of A3 format: 4 colourful 
pages, 4 black and white pages, an office paper. 
Circulation – 30 000 copies. The newspaper is published 
once a month. 
Sphere of distribution: editorial subscription, exhibitions, 
the Days of Field, seminars, conferences and other 
agrarian events. 
Subscription index: 99963. 
Our clients are producers and distributors of agricultural 
machinery and equipment, seeds, mineral fertilizers, 
means of plant protection, etc.

ЦУКОР УКРАЇНИ, ЖУРНАЛ
Адреса: Україна, 01001, м. Київ,  
вул. Б. Грінченка, 1, оф. 532
Тел: +380442795742
e-mail: ukr.sugar.journal@gmail.com
www.ukrsugar.com

Науково-практичний галузевий журнал «ЦУКОР УКРАЇ-
НИ» – це професійне видання, що висвітлює найакту-
альніші події, тенденції цукрової промисловості Украї-
ни та світу, де провідні фахівці викладають свої погляди 
на шляхи розвитку науково-технічного потенціалу га-
лузі, аналізують її технічний та фінансовий стан, світо-
вий досвід розвитку цукрової науки та техніки, надають 
практичні рекомендації з підвищення ефективності 
цукрового виробництва. Наклад – 600 примірників. 
Журнал виходить форматом А4, 8 разів на рік

UKRAINIAN SUGAR, 
JOURNAL
Address: Off. 532, 1, B. Grinchenko Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
Tel: +380442795742
e-mail: ukr.sugar.journal@gmail.com
www.ukrsugar.com
Scientific and practical industrial journal «UKRAINIAN 
SUGAR» – is the professional edition where you could 
find actual information about the last events and trends 
in sugar industry. On the pages of the journal experts 
share their opinion about the ways of development of 
industry’s scientific and technical potential, analyze 
it’s technical and financial state-of-being, as well as 
international experience of science and techniques, give 
recommendations about how to increase an efficiency 
manufacture. Circulation – 600 copies. The journal is 
published format A4, 8 times a year

























Передплатний індекс

08965
ПЕРЕДПЛАТА 

ТРИВАЄ
  Тел. для довідок: (044) 526-36-92

(050) 450-87-50, (050) 334-42-16

     facebook.com/agronom.com.ua
  Сайт: www.agronom.com.ua

Все про сучасне 
вирощування сільгоспкультур
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ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 10 (323)жовтень 2017

стор. 10-18

СПЛАНОВАНЕ ЗЕРНО: 
80 ЧИ БІЛЬШЕ?

АГРАРНИЙ
ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№1-2 (316)січень-лютий 2017

ЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇ
стор. 11-15

ВСі дороги Ведуть В порт
стор. 20-22

АГРАРНИЙ

У
К
Р
А
ЇН
А

ТИЖДЕНЬ.

всеукраїнський діловий журнал   www.a7d.com.ua

№9 (312)вересень 2016

www.rhenus.com
Tel.: +38 (044) 459-03-22 
        +38 (044) 492-74-01 
Fax: +38 (044) 492-74-10 
E-mail: contact@ua.rhenus.com 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ЛОГИСТИКИ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
стор. 38-41

АГРАРНИЙ

У
К
Р
А
ЇН
А

ТИЖДЕНЬ.

всеукраїнський діловий журнал   www.a7d.com.ua

№6 (309)червень 2016
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ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 8-9 (322)серпень-вересень 2017

стор. 70-74

ЗАРОБИТИ НА ІНДИКАХ

АГРАРНИЙ

У
К
Р
А
ЇН
А

ТИЖДЕНЬ.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДІЛОВИЙ ЖУРНАЛ   WWW.A7D.COM.UA

№4 (307)квітень 2016

СТЕПОВИЙ ПОЛІГОН 
АГРАРНОЇ НАУКИ
стор. 12-13

ПРИБУТКОВИЙ БРОЙЛЕР
стор. 68-72

АГРАРНИЙ

У
К

Р
А

ЇН
А

ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 5 (319)травень 2017

«ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» 
выводят на рынок тяжелые 
зубовые бороны «ЛИРА XL»

стор. 26-28

www.rhenus.com
Tel.: +38 (044) 459-03-22 
        +38 (044) 492-74-01 
Fax: +38 (044) 492-74-10 
E-mail: contact@ua.rhenus.com 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ЛОГИСТИКИ

№1 В АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЛОГИСТИКЕ

АГРАРНИЙ
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ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 4 (318)квітень 2017

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ стор. 61-63

АГРАРНИЙ
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А

ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 6 (320)червень 2017

переДплАтниЙ 

інДекс

96287 

Рік заснування 2006

АГРАРНИЙ
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ТИЖДЕНЬ.

всеУкраїнський діловий жУрнал   WWW.a7D.coM.Ua

№12 (304305)січеньлютий 2016

www.rhenus.com
Tel.: +38 (044) 459-03-22 
        +38 (044) 492-74-01 
Fax: +38 (044) 492-74-10 
E-mail: contact@ua.rhenus.com 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ЛОГИСТИКИ

стор. 92-96

«ЗОЛОТЕ» РУНО 
«АСКАНІЙСЬКОГО»

стор. 66-68

УДОСКОНАЛЮЮЧИ ГОДІВЛЮ

АГРАРНИЙ

У
К
Р
А
ЇН
А

ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 12 (325)грудень 2017

АГРАРНИЙ
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А

ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 7 (321)липень 2017

«Аграрий выберет именно ту технику, 
которая позволит ему прибыльно работать»
стор. 10-15

АНАТОЛИЙ ГИРШФЕЛЬД:

Агрополітика

Агрогроші

Техніка 

Рослинництво

Тваринництво

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 

ІНДЕКС

96287 
СТИСЛО 

ОБ’ЄКТИВНО
АНАЛІТИЧНО

Оформлюйте передплату:
У найближчому до Вас поштовому відділенні 
або на сайті www.ukrposhta.ua 

Подзвонивши в редакцію за тел.: (044) 223-13-01, 
(050) 358-65-85 або на сайті a7d.com.ua

У найближчому до Вас поштовому відділенні 

АГРАРНИЙ

У
К
Р
А
ЇН
А

ТИЖДЕНЬ.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ

АГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙ

У
К
Р
А
ЇН
А

ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UAЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UAЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№ 10 (323)

ТИЖДЕНЬ.
№ 10 (323)

ТИЖДЕНЬ.
жовтень 2017жовтень 2017

стор. 10-18

СПЛАНОВАНЕ ЗЕРНО: 
80 ЧИ БІЛЬШЕ?

АГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙ
ТИЖДЕНЬ.

ЖУРНАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ  WWW.A7D.COM.UA

№1-2 (316)

ТИЖДЕНЬ.
№1-2 (316)

ТИЖДЕНЬ.
січень-лютий 2017

ЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇЛАБІРИНТИ СЕРТИФІКАЦІЇ
стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15стор. 11-15

ВСі дороги ВСі дороги ВСі дороги ВСі дороги ВСі дороги ВСі дороги ВСі дороги ВВедуть едуть едуть едуть едуть едуть ВВ порт порт порт порт порт
стор. 20-22

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІСІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
стор. 38-41

АГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙ
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ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.

всеукраїнський діловий журнал   www.a7d.com.ua

№6 (309)червень 2016

ТИЖДЕНЬ.

АГРАРНИЙАГРАРНИЙАГР
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ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.
№ 8-9 (322)8-9 (322)серпень-вересень 2017

ор. 70-74ор. 70-74

РОБРОБИТИ НА ІНДИКАХ

АГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙ

У
К
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А
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А

ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДІЛОВИЙ ЖУРНАЛ   WWW.A7D.COM.UAВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДІЛОВИЙ ЖУРНАЛ   WWW.A7D.COM.UA

№4 (307)квітень 2016квітень 2016

ПРИБУТКОВИЙ БРОЙЛЕР

«ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» 
выводят на рынок тяжелые 
зубовые бороны

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

стор. 61-63

ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.
№ 6 (320)червень 2017

№12 (304305)

«ЗОЛОТЕ» РУНО 

стор. 66-68

УДОСКОНАЛЮЮЧИ ГОДІВЛЮ

АГРАРНИЙ
ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.

грудень 2017

АГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙАГРАРНИЙ
ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.ТИЖДЕНЬ.

№ 7 (321)липень 2017

АНАТОЛИЙ ГИРШФЕЛЬД:АНАТОЛИЙ ГИРШФЕЛЬД:





www.agroexpo.in.ua

ІНДЕКСАЦІЯ
INDEX
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Hi-tech агро / Hi-tech agro

GPS та GIS системи / GPS and GIS systems
AGRICAD
AGRILAB, ТОВ
ESRI UKRAINE, ТОВ «ЕСРАЙ УКРАЇНА»
INNOVATION AGRO TECHNOLOGIES, LLC
SOFT.FARM, ТОВ «КВАРТ-СОФТ»
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
АГРО ОНЛАЙН, ТОВ
ІНТРІС ТРЕЙД, ТОВ 
МЕТЕО ФАРМ, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
СКОК АГРО, ООО
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
ТЕХ-ФАРМІНГ, ТОВ
РКС-ТЕЛЕМЕТРІЯ, ТОВ
ТОВ АГРОТЕК, ТОВ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ

Автоматизація виробництва в апк / Automation of 
production for agriculture
AGRILAB, ТОВ
FAMSUN, LLC
HEFEI SANGUAN PACKING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
INNOVATION AGRO TECHNOLOGIES, LLC
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.
SHANDONG JOYANCE INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD
SIC «AGRO-SIMO-MASHBUD»
SOFT.FARM, ТОВ «КВАРТ-СОФТ»
АГРО ОНЛАЙН, ТОВ
«АКВА ТЕХНОЛОГІЇ», ПП
«АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ», ООО
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА  

«АГРАРІЇ РАЗОМ», ФОП
МЕТЕО ФАРМ, ТОВ
МУЛЬТИКОПТЕР УКРАЇНА, ТОВ
ОДЕССКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ , ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
ТЕХ-ФАРМІНГ, ТОВ

Агрометеостанції / Agro meteorological stations
БАН ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА
ВЕНТА ЛАБ, ТОВ
МЕТЕО ФАРМ, ТОВ
«АКВА ТЕХНОЛОГІЇ», ПП
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКОК АГРО, ООО
СМСЧСМЧСМЧСММЧ, АППААППАПА
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
ТЕХ-ФАРМІНГ, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ

Бортові та польові комп`ютери / Onboard and field 
computers
AGRILAB, ТОВ
VITAL MANAGEMENT LTD. – UAVAI DRONE TECHNOLOGY
ІНТРІС ТРЕЙД, ТОВ 
НВФ «МОНАДА», ТОВ 
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕХ-ФАРМІНГ, ТОВ

Геліоенергетика / Solar energy
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Інтелектуальні системи агромоніторингу / 
Intelligent systems for agromonitoring
AGRILAB, ТОВ
INNOVATION AGRO TECHNOLOGIES, LLC
SOFT.FARM, ТОВ «КВАРТ-СОФТ»
VITAL MANAGEMENT LTD. – UAVAI DRONE TECHNOLOGY
АГРО ОНЛАЙН, ТОВ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА  

«АГРАРІЇ РАЗОМ», ФОП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКОК АГРО, ООО
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
ВІННТЕХАГРО, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
РКС-ТЕЛЕМЕТРІЯ, ТОВ
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ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНГО БІЗНЕСУ, АСОЦІАЦІЯ

Устаткування для виробництва добрив / Fertilizer 
manufacturing equipment
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СЯЙВІР, ТОВ

Аграрна наука та освіта / 
Agricultural science and 
education

Науково-дослідні заклади / Research institutions
INSTITUTE OF AGRICULTURAL MICROBIOLOGY AND AGRO-

INDUSTRIAL MANUFACTURE OF NATIONAL ACADEMY OF 
AGRARIAN SCIENCES OF UKRAINE

KYIV COOPERATIVE INSTITUTE OF BUSINESS AND LAW
LEONID POGORILYY UKRNDIPVT
NATIONAL SCIENTIFIC CENTER «INSTITUTE OF EXPERIMENTAL 

AND CLINICAL VETERINARY MEDICINE, NSC
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІНСТИТУТУ 

АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, 

ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА ІМ. 

В.Є.ТАЇРОВА, ННЦ 
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН НААН
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН
ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА HAAH УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ 

НААН УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОІГЇ І ВІРУСОЛОГІЇ  

ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАНУ
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВАВ І БАШТАННИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РИСУ НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ

Мобільні та автономні електростації, генератори, 
міні підстанціі / Mobile and autonomous power 
plants, generators and mini substations
ZHEJIANG CHENGYANG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD
ЕКВІВЕС, ТОВ
НВП «АГРОРЕСУРСИ», ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
 ВЕСПЕР ГРУП, ТОВ 

Системи точного землеробства / Precision farming 
system
AG PROSTEER, LLC
AGRILAB, ТОВ
SOFT.FARM, ТОВ «КВАРТ-СОФТ»
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
АДЛЄР, ПП
БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
ГРІНКО АГРО, ТОВ
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
КОМПЛЕКСНИЙ АГРОСЕРВІС, ТОВ
МАЗУРТЕХСЕРВІС, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СИСТЕМ СОЛЮШНС, ПРАТ
СКОК АГРО, ООО
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
ТЕХ-ФАРМІНГ, ТОВ
БОНДІОЛІ І ПАВЕЗІ УКРАЇНА, ТОВ
КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН», ТОВ
 МУЛЬТИКОПТЕР УКРАЇНА, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ

Системи управління підприємством АПК / Expert 
systems for agriculture
KOSEBI BROTHERS INTERNATIONAL, OLORUNOSEBI  

OYEWOLE KAZEEM
SOFT.FARM, ТОВ «КВАРТ-СОФТ»
АГРАРНИЙ ФОНД, ПАТ
АГРО ОНЛАЙН, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ, ВГО
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ГРОВЕКС, ТОВ
АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ, ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
ЖУРНАЛ «МОЛОКО І ФЕРМА», ФОП «МЕЛЬНИК ОЛЕНА 

ВАСИЛІВНА»
ЗРАЗОК, ТОВ
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН УСТАНОВА
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
УСТАНОВА

САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ, ВГО
ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНГО БІЗНЕСУ, АСОЦІАЦІЯ

Агроменеджмент / Agricultural management
KYIV COOPERATIVE INSTITUTE OF BUSINESS AND LAW, LLC
АГРАРНИЙ ФОНД, ПАТ
АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ТОВ
АГРО СІТІ ГРУП, ТОВ
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ  

УКРАЇНИ, ТОВ
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНГО БІЗНЕСУ, АСОЦІАЦІЯ

Агроресурси / Agricultural resources
АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ТОВ
АГРО СІТІ ГРУП, ТОВ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА  

«АГРАРІЇ РАЗОМ», ФОП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ, ТОВ

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА СТЕПОВИХ РАЙОНІВ ІМЕНІ М.Ф. 
ІВАНОВА «АСКАНІЯ-НОВА» - НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ 
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ЦЕНТР З ВІВЧАРСТВА

ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТУТУТ ВІАІВАО ЬІВЛЬАИОЛІВИПАІВИР ІФТИПАТАВІПИЬТ 
ІАПИТЬВАИ ВАТ ИТВАЬПИЬТА ИВАПТВАПИЬТАВ 
АВПАВПВАПВАЬТПИВТАПИ ВАТПИТВАПИ НААН 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ФОРМА 
ВЛАСНОСТІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ 
ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ІМЕНІ В.Є. ТАЇРОВА»

ІНСТИТУТ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМЕНІ П.І. ПРОКОПОВИЧА, ННЦ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІКСГП НААН, 

Освiтнi Заклади / Educational institution
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL VETERINARY 

MEDICINE, NSC
KYIV COOPERATIVE INSTITUTE OF BUSINESS AND LAW, LLC
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН

Агроекономіка 
та управління 
агровиробництвом / 
Agroeconomy, agricultural 
management

Агроконсалтинг / Agroconsulting bougie marketing
AG PROSTEER, LLC
AGRILAB, ТОВ
BOUGIE MARKETING
INNOVATION AGRO TECHNOLOGIES, LLC
KYIV COOPERATIVE INSTITUTE OF BUSINESS AND LAW, LLC
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL VETERINARY 

MEDICINE, NSC
АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ТОВ
АГРО СІТІ ГРУП, ТОВ
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САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Системи управління якістю c/г продукції / 
Agricultural quality control systems
FAMSUN, LLC
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Агроіндустріальне 
будівництво / 
Агроіндустріальне 
будівництво

Ангари, навіси / Hangar, carports
FAMSUN, LLC
SSMGROUP
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
КОРПОРАЦИЯ ПРОМСТАН, ООО
ПАРТНЕР-ВС, ТОВ 
ПІВДЕНЬАНГАРБУД, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СОЮЗ-СПЕЦТЕХНІКА, ТОВ
ТЕНТ СТРОЙ УКРАЇНА, ТОВ
ОБ’ЄДНАННЯ ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ, ТДВ, ТОВ 

Будівельні матеріали і конструкції / Building 
materials and construction
FAMSUN, LLC
КОРПОРАЦИЯ PROFEXTRU INTERNATIONAL B.V.V.
SSMGROUP
«WINEIDEA STUDIO», PRIVATE ENTERPRISE
АРСЕНАЛ-ЦЕНТР, ООО «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР»
ЗАВОД ФРУНЗЕ, ПАТ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
ЗЗБК БЕТОНЕНЕРГО, ТОВ
ІНСТАЛПЛАСТ, ТОВ
ЛЛЕНТАБ УКРАЇНА, ТОВ
КОРПОРАЦИЯ ПРОМСТАН, ООО
МЕХБУД, ПРАТ
ІДЕЛЬ, ПП

Дорадчі служби / Advisory services
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL VETERINARY 

MEDICINE, NSC
АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ТОВ
АГРОКАЛИНА, ТОВ
БРАЦЛАВ, ТДВ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОДА
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, ЕКОЛОГІЇ ТА 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЗЕВС
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОРПОРАЦІЯ „ВІННИЦЯСАДВИНПРОМ»
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕХНОПРОМ-ПРОДУКТ, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ «МІСТРАЛ УА», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Інвестиційні проекти / Investment projects bougie 
marketing
BOUGIE MARKETING
INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSTRUCTION, LTD
ULF FINANCE, ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
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Мелиоративне та гідротехничне Будівництво / 
Melioration and hydraulic engineering
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Обігрівачі повітря, теплогенератори / Heaters, 
heat generators
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
 ВЕСПЕР ГРУП, ТОВ 
ФОП ЧЕРНЕНКО І.С., ФОП

Сауни, басейни / Saunas, swimming pools
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Спорудження та оснащення об`єктів і 
технологічних ліній / Building and equipment of 
facilities and production lines
КОРПОРАЦИЯ PROFEXTRU INTERNATIONAL B.V.V.
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
ПАРТНЕР-ВС, ТОВ 
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
 ВЕСПЕР ГРУП, ТОВ 

Теплиці та плівкові тунелі / Greenhouses and film 
tunnels
КОРПОРАЦИЯ ПРОМСТАН, ООО
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Агротехника / Agrotehnics

Елеватори, зерносховища, силоси, норії / Grain 
dryers, grain-saving equipment
ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY ENGINEERING CO., LTD
DEMETRA-AHRO, LLC
FAMSUN, LLC

САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СТАНДАРТ-БУД, ТОВ
ТЕГРОС ІНВЕСТ, ТОВ
ТЕНТ СТРОЙ УКРАЇНА, ТОВ
АЛМЕТ, ТОВ
ТОВ»МЕТАЛПЛАСТ», ТОВ
ОБ’ЄДНАННЯ ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ, ТДВ, ТОВ 

Будівництво зерносховища / Building of granaries
FAMSUN, LLC
SILESFOR DP S.R.L.,
SSMGROUP
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА  

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ, ТОВ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
КОРПОРАЦИЯ ПРОМСТАН, ООО
ПАРТНЕР-ВС, ТОВ 
ПРОIНВЕСТ ГРУП , ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕГРОС ІНВЕСТ, ТОВ
ТЕНТ СТРОЙ УКРАЇНА, ТОВ
АЛМЕТ, ТОВ
АГРОДАР БУД, ТОВ
ОБ’ЄДНАННЯ ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ, ТДВ, ТОВ 

Будівництво, реконструкція споруд для худоби 
і птиці / Building, reconstruction of facilities for 
livestock and poultry proinvest group srl
КОРПОРАЦИЯ PROFEXTRU INTERNATIONAL B.V.V.
SSMGROUP
STORTH LTD., LTD.
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
КОРПОРАЦИЯ ПРОМСТАН, ООО
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕГРОС ІНВЕСТ, ТОВ
ТЕНТ СТРОЙ УКРАЇНА, ТОВ
АЛМЕТ, ТОВ
ОБ’ЄДНАННЯ ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ, ТДВ, ТОВ 
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FMR LISICKI JANUSZ LISICKI
FUSITE CO., LTD
GAOYANG COUNTY ZHUOYUAN MACHINERY FACTORY
GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH
GREAT PLAINS UKRAINE, LLC
HANGZHOU JIUKAI DRIVE SHAFT CO., LTD
HEILONGJIANG DEWO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.
JUPOJOS TECHNIKA
KABAT TYRE SP Z OO SP J, THE LIMITED LIABILITY COMPANY 

OPEN SOCIETY
KAIFENG SHENWEI RUBBER CO., LTD.
MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA 
NINGBO COMBINE  MACHINERY CO., LTD
NINGBO GREENLY MACHINERY CO.,LTD
АГРО ІМПОРТ ГРУП, ООО
RI.MA GROUP SRL 
SHIJIAZHUANG TIANREN AGRICULTURAL MACHINERY 

EQUIPMENT CO., LTD
TAIAN TAISHAN GUOTAI TRACTOR MANUFACTURING CO., LTD
TIANJIN ZHONGHU IMPORT EXPORT CO., LTD
TRADE HOUSE «AGROALIANCE», LLC
WEIFANG DINGCHEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
XINCHANG SHIZHU (SBS) BEARING FACTORY
XINGTAI HENGNAISI BEARING CO., LTD
YANCHENG WANFULONG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
YUCHENG YIJIA MACHINERY CO., LTD
ZHEJIANG CHENGYANG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD
ZHEJIANG ZHONGYE AGRICULTURAL MACHINERY  

EQUIPMENT CO., LTD
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
АГРОТЕХМАШ, ТОВ
АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
АЛЬФАТЕХ, ТОВ
АРК-ГРУПП, OOO
АСТА, ПП
БАС-АГРО ГРУП, ТОВ
БІБУС УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
ВЕЛЕС АГРО, ООО
ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА, ТОВ
ВИРОБНИЦТВО ПІДСИЛЕНОЇ ТЕХНІКИ, ТОВ
ВІНТЕХПОСТАЧ, ПП
ВОЙКОН, ООО
ГАННОВЕР АГРО, ТОВ
ГІДРОМАРКЕТ, ТОВ

GSU  LTD., 
IM.AG.IN SOLUTIONS, SRL
INGENIERIA MEGA S.A.,  
SIC «AGRO-SIMO-MASHBUD»
SILESFOR DP S.R.L.,
АГРОМОНТАЖБУД, ТОВ
«АГРОПРОДСЕРВІС», ПАП
АГРОСТІЛ, ТОВ
ВИРОБНИЦТВО ПІДСИЛЕНОЇ ТЕХНІКИ, ТОВ
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ ВЕРНІСАЖ
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА  

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ, ТОВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДМАШ, ТОВ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
УКРАГРОЛІЗИНГ, НАК, ПАТ
ШМЕЛЬЦЕР, ООО
ПАРТНЕР-ВС, ТОВ 
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
ХАРКІВПРОДМАШ, ПРАТ
РЕДЛЕР КОНВЕЄРИ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
САМПО, ПП
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТIМОЛ, ТОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
БУДМОНТАЖ «КОЛОС», ТОВ
ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
 ІКФ СЕРВІС ПЛЮС, ТОВ
НОЄРО УКРАЇНА, ТОВ
ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ, ТОВ
ЗАВОД АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТОВ
ЮГЕЛЕВАТОР, ТД, ТОВ
ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, ТОВ

Запасні частини та вузли для c/г машин / Spare 
parts and subassemblies for machines
ADR POLSKA S.A. 
AGRO PARTEX, LLC
AGRODOCTOR.UA, ТОВ
AKB CENTER, ТОВ
ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY ENGINEERING CO., LTD
CG INTERNATIONAL, LLC
CHINA HEBEI XIAN COUNTY HUAXING AUTO PARTS CO., LTD
DANYANG TIANDA INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD
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БОНДІОЛІ І ПАВЕЗІ УКРАЇНА, ТОВ
АВМ-АГРО, ТОВ
АВТОПРОМПІДШИПНИК, ТОВ
АГРОЛИДЕР-2017, ТОВ
АГРОМАКС ГРУП, ТОВ 
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС, ТОВ
ДНІПРОШИНА, ТОВ
ЄУРО ДРАЙВШАФТС-ЮКРЕЙН, ТОВ
ІНТЕРГУМА, ТОВ
КЛЕНАГРОТЕХ, ООО
КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН», ТОВ
КОМПАНІЯ «АГРО-ТЕМП», ТОВ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ, ТОВ
РЕМТЕХНОЛОГІЯ, ТОВ
ГІДРАВЛІКА, ТВО, ТОВ
АВТОДЕТАЛІ, ТД, ТОВ
ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», ТОВ
АГРОСНАБ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
ТАКТ, ТОВ 
ТВП ПРОМТЕХСЕРВІС, ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
ТОВ ДЕКОРТ, ТОВ
СТОМІЛЬ САНОК УКРАЇНА, ТОВ
ТЕП ТРАНСКО, ТОВ
ТРИДААГРО, ТОВ
 АРТ-АГРО, НВП, ТОВ
НЕО АГРО, ТОВ
МІЛЯ, ТВК, ТОВ
КОМПАНІЯ ВЕГА, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
АГРОМИР-ВОЛИНЬ, ТОВ
СПЕЦШИНА УКРАЇНА, ТОВ
РІЧ, НВП, ТОВ 
ТОП-КОМПЛЕКТ, ТОВ
ТОПАГРО, ТОВ
ТПК АРСЕН, ПП
ТРАКТОРОК, ТОВ
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ, ТОВ
ТУРБО ДИЗЕЛЬ
УКР-ТУРБО, ООО
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАЇНСЬКА ПІДШИПНИКОВА КОМПАНІЯ, ПП

ГРІНКО АГРО, ТОВ
ГРОЗБЕР УКРАЇНА, ТОВ
ДВМ ТРАКТОР, ТОВ
ДЕМІКС, ТОВ
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЕВРОАГРОШИНА, ТОВ
ЕЛЬВОРТІ, AT
ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ, ТОВ
ЗАВОД ДВИГУН, ПП
ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ «ДЖЕРОЛ», ТОВ
ЗАВОД ФРУНЗЕ, ПАТ
ЗАПЧАСТЬ, ООО
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
ИРБИС-АГРО, ТОВ
КЗТК ТАВРИЯ ТУРБО, ЧП
ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
ЛЕНДАГРО, ТОВ
МАШРЕМБУД, ТОВ
МОТОРІМПЕКС, ТОВ
МПІ-АГРО, ТОВ 
 А-ВИКТ, ООО
АГРОКОМЦЕНТР, ООО
ГРАНИТЗАПЧАСТЬ, ООО
ПАРТНЕР-ВС, ТОВ 
ПГТ-УКРАЇНА, ТОВ
ПЛОТИЦЬКААГРОПРОМТЕХНІКА, ТОВ 
АГРОЛАЙН, ПП
ГИДРОСТАНДАРТ, ПП
ПРОФМАШ, ПП
БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ, ПРАТ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
ХАРКІВПРОДМАШ, ПРАТ
ПРОФІАГРО, ТОВ
РАМОС ТВК, ТОВ
РИТЕКС, ООО
РОПА УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
САМПО, ПП
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СЕЛМ АГРО, ТОВ
СОЛЕКС АГРО, ТОВ
СОЮЗ-СПЕЦТЕХНІКА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ТIМОЛ, ТОВ
ТЕХНАКАТ , ТОВ
ПСВ-ПІДШИПНИК, ТЗОВ
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КБ БЗС «АЛЬФА», ТОВ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «САНФЛОРОМАШ», ТОВ
УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
АГРОСНАБ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
ТРИДААГРО, ТОВ
НЕО АГРО, ТОВ
РІЧ, НВП, ТОВ 
ТПГ АГРОПРОМ, ТОВ
ТУРБО ДИЗЕЛЬ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
ЮГТЕХАГРО, ТОВ
ЮНІКС-ТЕХСЕРВІС, ТОВ
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ

Зерносушарки, зернозберігаюче обладнання / 
Grain dryers, grain-saving equipment
FAMSUN, LLC
INGENIERIA MEGA S.A.,  
SIC «AGRO-SIMO-MASHBUD»
АВС ТРЕЙД, ТОВ
АГРОСЕРВІС-СВ, ТОВ
АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
 АЭРОМЕХ, ООО
БАН ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА
БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ
ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
ЗАВОД СПЕЦПРОММАШ, ТОВ
ЗАВОД ФРУНЗЕ, ПАТ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
ЛБЮ-ТЕХ, ТОВ
ПАРТНЕР-ВС, ТОВ 
РЕАЛ-М, ПП КФ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ПАТ
ХАРКІВПРОДМАШ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
САМПО, ПП
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
КОМПАНІЯ «АГРО-ТЕМП», ТОВ
ЗАВОД АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТОВ

ФКЛ УКРАЇНА, ТОВ
ФОП КЛИМЧУК, ФОП
ЦИМБАЛ В.В., ФОП
ФРАНК ЛЕМЕКС, ТОВ
ДИЗЕЛЬ-ТРАНС, ЧП
ЮНІКС-ТЕХСЕРВІС, ТОВ
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ

Збиральні машини та обладнання / Harvesting 
machinery and equipment
ADR POLSKA S.A. 
ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY ENGINEERING CO., LTD
BIZON-TECH, PE
CAPELLO S.R.L., S.R.L.
DANYANG TIANDA INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD
GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH
HEILONGJIANG DEWO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
KAIFENG SHENWEI RUBBER CO., LTD.
АГРОИННОВАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ, ООО
RADVILISKIS MACHINE FACTORY, JSC 
SHIJIAZHUANG TIANREN AGRICULTURAL MACHINERY 

EQUIPMENT CO., LTD
TAIAN TAISHAN GUOTAI TRACTOR MANUFACTURING CO., LTD
YUCHENG YIJIA MACHINERY CO., LTD
АГРОКС, ТОВ
АГРОМАШТОРГ, ООО
АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ, ТОВ
БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА, ТОВ
ВЕСТА-І, ПП
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ, ПРАТ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
АГРО СМАП, ПП
ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МААНС», ПП
ПРОФІАГРО, ТОВ
РОПА УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
САМПО, ПП
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
ВІННТЕХАГРО, ТОВ
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YANCHENG WANFULONG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
YUCHENG YIJIA MACHINERY CO., LTD
ZHEJIANG CHENGYANG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD
ZHEJIANG ZHONGYE AGRICULTURAL MACHINERY  

EQUIPMENT CO., LTD
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
АГРІТЕМА, ТОВ
АГРО-ТЕХНО-СЕРВІС, ТОВ
АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
АДЛЄР, ПП
АРК-ГРУПП, OOO
БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА, ПРАТ
ВЕСТА-І, ПП
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
КОМПЛЕКСНИЙ АГРОСЕРВІС, ТОВ
МІНЕТЕХ, ТОВ
УКРАГРОЛІЗИНГ, НАК, ПАТ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
АГРО СМАП, ПП
РОПА УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
ВІННТЕХАГРО, ТОВ
КОМПАНІЯ «АГРО-ТЕМП», ТОВ
 МУЛЬТИКОПТЕР УКРАЇНА, ТОВ
ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
АГРОСНАБ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
АГРОМОДУЛЬ, ТОВ
ПРИВАТ ЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УНАЦ, ООО
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ

Машини, обладнання для обробки c/г плодів 
після збирання / Machinery and equipment for 
fruits after harvest
ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY ENGINEERING CO., LTD

ЗЕРНОВІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ, ТОВ
ТРІА, ГРУПА КОМПАНІЙ
КЛЮЧКІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ПП
ФОП ЧЕРНЕНКО І.С., ФОП
ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

Конвеєри / Conveyors
FAMSUN, LLC
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.
KAIFENG SHENWEI RUBBER CO., LTD.
TK ECORESURS, ТОВ
ВИРОБНИЦТВО ПІДСИЛЕНОЇ ТЕХНІКИ, ТОВ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ, НВ ПМП
ПАРТНЕР-ВС, ТОВ 
ХАРКІВПРОДМАШ, ПРАТ
РЕДЛЕР КОНВЕЄРИ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
САМПО, ПП
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
КОВЕЛЬСІЛЬМАШ, ВО, ТОВ 
ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС, ТОВ
ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ, ТОВ
ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, ТОВ

Машини, обладнання для захисту та вирощування 
рослин / Machinery, equipment and instruments for 
the protection and cultivation of plants
ANHUI IRRITECH AGRICULTURE EQUIPMENT CORPORATION 

LIMITED
BERTHOUD, LLC
DANYANG TIANDA INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD
FMR LISICKI JANUSZ LISICKI
FUSITE CO., LTD
GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH
GREAT PLAINS UKRAINE, LLC
HEILONGJIANG DEWO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
IT-АГРО, ТОВ
SHANDONG JOYANCE INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD
TAIZHOU LUQIAO LAMSIN IMPORT&EXPORT CO., LTD.
VITAL MANAGEMENT LTD. – UAVAI DRONE TECHNOLOGY
WEIFANG DINGCHEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
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АГРОТЕХНІКА, ТОВ
АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
АДЛЄР, ПП
АЛЕКС-АГРО, ТОВ
АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА, ООО
АЛЬФАТЕХ, ТОВ
АРК-ГРУПП, OOO
ВЕЛЕС АГРО, ООО
ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА, ТОВ
ВЕСТА-І, ПП
ГРАСФІЛД, ТОВ
ГРІНКО АГРО, ТОВ
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЛИВАРНИЙ ЗАВОД ТДВ «ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬМАШ, ДП
ЕКІПАГРО, ТОВ
ЕЛЬВОРТІ, AT
ЗАВОД ВО «ВОСХОД», ПРАТ
ЗАВОД ОПТИКОН, ТОВ
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
ЗЕММАШ-ТЕХНІКА, ТОВ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ УСТАНОВА
ІСМ ПРОМІНЬ, ТОВ
ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ТОВ
ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ, ТОВ
МІНЕТЕХ, ТОВ
УКРАГРОЛІЗИНГ, НАК, ПАТ
ООО «АРЛАН», ООО
ЗАВОД «ПОЛИГОН», ООО
ЯР-СТЕП, ПНВП
БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ, ПРАТ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
АГРА, ПРИВАТНА ФІРМА
СТЕПАНЕНКО І К, ПФ
АГРО СМАП, ПП
ВК ТЕХНОПОЛЬ, ПП
ПРОФІАГРО, ТОВ
РЕМСИНТЕЗ, ПП
РОПА УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СОЮЗ-СПЕЦТЕХНІКА, ТОВ
СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА, ТОВ

FMR LISICKI JANUSZ LISICKI
HEFEI SANGUAN PACKING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.
АГРОИННОВАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ, ООО
SIC «AGRO-SIMO-MASHBUD»
SORPAC
АРК-ГРУПП, OOO
ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА, ТОВ
ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
ОЛИС, ТОВ
ОРІЕНТ ВЕЙ, ТОВ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
ТОВ «ЗАВОД «ФАДЄЄВ АГРО», ТОВ
НОВІ АВТО, ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
ІМЕКС ГРУП СЕРВІС, ТОВ 

Машини, обладнання для оброблення ґрунту / 
Machinery, equipment and tools for soil
ADR POLSKA S.A. 
AGRO EXPERT INTERNATIONAL COMPANY, LLC
DANYANG TIANDA INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD
DEGELMAN INDUSTRIES, LTD
FMR LISICKI JANUSZ LISICKI
GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH
GREAT PLAINS UKRAINE, LLC
HARVEST
HEILONGJIANG DEWO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
HENRYK BATYRA MASZYNE ROLNICZE
LIMITED LIABILITY COMPANY MBJ UKRAINE, LLC
АГРОИННОВАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ, ООО
TAIAN TAISHAN GUOTAI TRACTOR MANUFACTURING CO., LTD
TOSCANO, LTD
WEIFANG DINGCHEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
YANCHENG WANFULONG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
YUCHENG YIJIA MACHINERY CO., LTD
ZHEJIANG CHENGYANG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD
ZHEJIANG ZHONGYE AGRICULTURAL MACHINERY 

EQUIPMENT CO., LTD
А-ТЕРА, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
АГРО-ТЕХНО-СЕРВІС, ТОВ



471

ВЕСТА-І, ПП
ГРАСФІЛД, ТОВ
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЕЛЬВОРТІ, AT
ЗАВОД ОПТИКОН, ТОВ
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
МІНЕТЕХ, ТОВ
УКРАГРОЛІЗИНГ, НАК, ПАТ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД, ПРАТ
АГРО СМАП, ПП
РЕМСИНТЕЗ, ПП
РОПА УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СОЮЗ-СПЕЦТЕХНІКА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА, ТОВ
КЛЕНАГРОТЕХ, ООО
КОМПАНІЯ «АГРО-ТЕМП», ТОВ
СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ З ІІ 
КАПІТАЛПРОМРЕСУРС, ТОВ
ТРИДААГРО, ТОВ
НЕО АГРО, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
ТПГ АГРОПРОМ, ТОВ
ТРІА, ГРУПА КОМПАНІЙ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ТЕХНІКА, ПП
ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП, АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ

Мотоблоки та навісне обладнання (косарки, 
сіялки, культиватори та мотокосарки) / Motor 
blocks and attachments (mowing machines, sowers, 
cultivators and mowers etc.)
ANSHAN ANZA  ELECTRONIC  POWER CO., LTD
АГРОИННОВАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ, ООО
АГРОІМПОРТІНВЕСТ, ТОВ

А3ТЕХ-УКРАЇНА, ТОВ
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
ВІННТЕХАГРО, ТОВ
КОМПАНІЯ «АГРО-ТЕМП», ТОВ
СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
ТРИЙДВЕЛТ, ТОВ
УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», ТОВ
АГРОСНАБ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
КРАСНЯНСЬКЕ СП «АГРОМАШ», ТОВ
НОВІ АВТО, ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ З ІІ 
ТРИДААГРО, ТОВ
ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ, ТЗДВ
НЕО АГРО, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
РІЧ, НВП, ТОВ 
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УМАНЬФЕРММАШ, ПРАТ
УНАЦ, ООО
УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА, ТОВ
ХАРТЕХПРОМ-97, ПФ
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ

Машини, обладнання для сівби і посадки / 
Machinery and equipment for planting and seeding
FMR LISICKI JANUSZ LISICKI
GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH
GREAT PLAINS UKRAINE, LLC
HEILONGJIANG DEWO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
KAMEX (KRASYLIVAGROMASH), ТОВ
АГРОИННОВАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ, ООО
TAIAN TAISHAN GUOTAI TRACTOR MANUFACTURING CO., LTD
YUCHENG YIJIA MACHINERY CO., LTD
А-ТЕРА, ТОВ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
АРК-ГРУПП, OOO
БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
ВЕЛЕС АГРО, ООО
ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА, ТОВ
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АГРОТЕХМАШ, ТОВ
ГІДРОХАУС, ТОВ
ГРОЗБЕР УКРАЇНА, ТОВ
МОТОРІМПЕКС, ТОВ
ПГТ-УКРАЇНА, ТОВ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТIМОЛ, ТОВ
ФЛОРІС СЕРВІС, ТОВ
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
ЄУРО ДРАЙВШАФТС-ЮКРЕЙН, ТОВ
ГІДРАВЛІКА, ТВО, ТОВ
ТОВ ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД, ТОВ
ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ, ТЗДВ
РІЧ, НВП, ТОВ 
ТУРБО ДИЗЕЛЬ
ФАВОРИТ АМ, ППФ

Ручні c/г інструменти / Hand agricultural tools
TAIZHOU LUQIAO LAMSIN IMPORT&EXPORT CO., LTD.
ДЕМІКС, ТОВ
ПГТ-УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ФЛОРІС СЕРВІС, ТОВ
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ

Трактори / Tractors
ANSHAN ANZA  ELECTRONIC  POWER CO., LTD
BIZON-TECH, PE
DANYANG TIANDA INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD
GAOYANG COUNTY ZHUOYUAN MACHINERY FACTORY
GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH
IT-АГРО, ТОВ
KAIFENG SHENWEI RUBBER CO., LTD.
LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
АГРОИННОВАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ, ООО
RIZHAO WUZHENG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
TAIAN TAISHAN GUOTAI TRACTOR MANUFACTURING CO., LTD
TIANJIN ZHONGHU IMPORT EXPORT CO., LTD
ZHEJIANG ZHONGYE AGRICULTURAL MACHINERY  

EQUIPMENT CO., LTD
А-ТЕРА, ТОВ
АГРО-ТЕХНО-СЕРВІС, ТОВ

БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
МІНЕТЕХ, ТОВ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ТIМОЛ, ТОВ
ТЕХНОВЕКТОР, ТОВ
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
КЛЕНАГРОТЕХ, ООО
СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ З ІІ 
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
ТРІА, ГРУПА КОМПАНІЙ
УНАЦ, ООО
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ

Обладнання для лісового господарства / 
Machinery for forestry
RADVILISKIS MACHINE FACTORY, JSC 
АРІЄС-УКРАЇНА, ТОВ
ВЕСТА-І, ПП
ГРАСФІЛД, ТОВ
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ, ПРАТ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
АРПАЛ, ТОВ
ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
ЛІРА, ТОВ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ З ІІ 

Обладнання для ремонту та техобслуговування 
c/г машин / Equipment repair and maintenance of 
vehicles
GLOBAL TRACK WAREHOUSE EUROPE GMBH
XINCHANG SHIZHU (SBS) BEARING FACTORY
XINGTAI HENGNAISI BEARING CO., LTD
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Шпагат для c/г машин (пресів і снопов`язок) / 
Twine for machinery (presses and schaefers)

WALD-GOLD SP. Z O.O.  
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
ЗАВОД СПІРАЛЬНИХ ШЛАНГІВ «ЕКСІМПЛАСТ», ТОВ 
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
ИНТЕРПОЛИТЕКС, ООО
ТРАНСПАКСЕРВІС, ПП
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
АГРО СМАП, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
КОМПАНІЯ «АГРО-ТЕМП», ТОВ
СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ З ІІ 
ТПК АРСЕН, ПП

Агротранспорт та 
логістика / Agrotransport 
and logistics

Ізотермічні транспортні засоби / Isothermal 
vehicles
АВТОКРАЗ, ПРАТ
ВОЛЬВО УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ», ТОВ
ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА, ТОВ

Контейнерні вантажоперевезення / Container 
shipping
АВТОКРАЗ, ПРАТ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
ПП «ТРАНС-АВТО-Д», ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ», ТОВ
ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА, ТОВ

АГРОІМПОРТІНВЕСТ, ТОВ
АГРОКС, ТОВ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
АГРОТЕХСОЮЗ, ТОВ
АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
АДЛЄР, ПП
БІЛОЦЕРКІВМАЗ, ТОВ
ВЕРСАТАЙЛ УКРАЇНА, ТОВ
ВЕСТА-І, ПП
Д ЛАЙТ, ТОВ
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «АГРАРІЇ РАЗОМ», ФОП
ЛАНДТЕХНІК, ТОВ
МІНЕТЕХ, ТОВ
МІНІ-АГРО, ТОВ
УКРАГРОЛІЗИНГ, НАК, ПАТ
НОВА-ТЕХНОЛОГІЯ, ТОВ
ЯР-СТЕП, ПНВП
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
АГРО СМАП, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА, ТОВ
БЕПКО УКРАЇНА, ТОВ
ДЕЛЬТА-2015, ТОВ
КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН», ТОВ
КОМПАНІЯ «АГРО-ТЕМП», ТОВ
СЛОБОЖАНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ, ТОВ
ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
НОВІ АВТО, ТОВ
АБА АСТРА, ТОВ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ З ІІ 
ТРИДААГРО, ТОВ
НЕО АГРО, ТОВ
ТРІА, ГРУПА КОМПАНІЙ
ТУРБО ДИЗЕЛЬ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ
ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП, АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ
ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС, ТОВ
ЮТО-УКРАЇНА, ТОВ
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СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
СПЕЦТЕХСЕРВІС, ТОВ
 ТДС УКРСПЕЦТЕХНІКА, ТОВ
АГРОМАКС ГРУП, ТОВ 
ВІНМАШПОСТАЧ, ТОВ
КОРСАЛ, ТОВ
АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ», ТОВ
НОВІ АВТО, ТОВ
ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА, ТОВ З ІІ 

Мобільні та міні АЗС / Mobile and mini gas station
АПРІОЙЛ ІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ, ТОВ
АЗТ СЛАВУТИЧ, ООО
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СМАРТА, ООО
 ТЕХНО-ОЙЛ-ЛК, LLC

Складські мережі / Warehouse networks
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Транспортні засоби для сипучих матеріалів / 
Vehicles for transportation of granular materials
DAF ТРАКС УКРАЇНА , ТОВ
SIC «AGRO-SIMO-MASHBUD»
ZAVOD ALEKO, LLC
АВТОКРАЗ, ПРАТ
ВОЛЬВО УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
ГК «АГРОСТУДИОГРУП», ООО
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
РЕДЛЕР КОНВЕЄРИ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АВТОПРИЦЕП-УКРАЇНА, ТОВ 
АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ», ТОВ
НОВІ АВТО, ТОВ
ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА, ТОВ

Транспортні засоби для твердих матеріалів / 
Vehicles with tanks for the transport of solid materials
АВТОКРАЗ, ПРАТ
ВОЛЬВО УКРАЇНА, ТОВ З ІІ

Логістичне управління процесу Забезпечення / 
Logistics management process for delivery
ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
ТОВ «ПРОФАГРОТРАНС», ТОВ

Мастила, присадки, лаки, фарби / Oils, additives, 
paints, varnishes
PKP-UKRAINE TRADING
TOTAL UKRAINE, LLC
КОРПОРАЦІЯ IOI, ТОВ
ПГТ-УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕХНАКАТ , ТОВ
МЕГАФОРС, НВФ, ТОВ
ГІДРАВЛІКА, ТВО, ТОВ
ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА, ТОВ
ОЙЛ ГРУП, ТОВ                                                                                                                                         
УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЗМОЛ-

БРІТІШ ПЕТРОКЕМІКАЛС», ТОВ
ТПК АРСЕН, ПП
УКРАВТОЗАПЧАСТИНА, ТОВ

Машини вантажно-розвантажувальні / Machines 
for loading and unloading
VOLTECH, LTD
АВТОКРАЗ, ПРАТ
АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
 АЛАРІТ-ПРОМ-, ТОВ
АЛЕКСЗЕРНОТЕХНИКА, ЧП
АЛЬФАТЕХ, ТОВ
Д ЛАЙТ, ТОВ
ДВМ ТРАКТОР, ТОВ
ДЕМІКС, ТОВ
ЕКВІВЕС, ТОВ
ЗЕВС, ТОВ
КОНСТРАКШЕН ЕКВІПМЕНТ ДГ, ТОВ
МАШРЕМБУД , ТОВ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
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АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
АДЛЄР, ПП
БІОХІМТЕХ УКРАЇНА, ТОВ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ (ВНІС), ТОВ
ЕЙПІС ХОЛДИНГ, ТОВ
ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА, ТОВ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «АГРАРІЇ РАЗОМ», 

ФОП
ОКЕАН ИНВЕСТ, ООО
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ФЛОРІС СЕРВІС, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
ХІМАГРОМАРКЕТИНГ, ТОВ
CAMMIT-АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ
СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
УКРЕЛІТПРОМ, ТОВ
АГРОСОЛУМ, ТОВ
ІПРОХІМ-СОЮЗ, ТОВ
УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ, ПРАТ
ФРАНДЕСА УКРАЇНА, ТОВ

Мінеральні добрива / Chemical fertilizers
AGROHAO CO., LTD/QINGFENGTIANYING BIOCHEM 
«ALVENTA» S.A.
CCPIT SUB-COUNCIL OF CHEMICAL INDUSTRY
CORTEVA AGRISCIENCE™
JIANGSU RUIDONG PESTICIDE CO., LTD
LIANYUNGANG LIBEN CROP SCIENCE CO., LTD
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD
SHANGHAI TOCHANCE CHEMICALS CO., LTD
SULPHUR MILLS LIMITED
Z.CH SIARKOPOL TARNOBRZEG
ZHEJIANG RUNHE CHEMICAL NEW MATERIAL CO. LTD
АГРАРНИЙ ФОНД, ПАТ
АГРОРОЗКВІТ, ТОВ
АГРОХІМТРАНС, ТОВ
АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
ВОЙКОН, ООО
ЕЛІКСИР УКРАЇНА, ТОВ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА  

«АГРАРІЇ РАЗОМ», ФОП
ЛИСТ ФОРТЕ, НВП, ТОВ
НОВОТРОИЦКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ, ЧАО

РЕДЛЕР КОНВЕЄРИ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
ТЕХКОМПЛЕКТ, ТОВ
АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ», ТОВ
НОВІ АВТО, ТОВ
ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА, ТОВ

Транспортні засоби з холодильним агрегатом / 
Vehicles for transportation with refrigeration unit
АВТОКРАЗ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА, ТОВ

Цистерни, причепи / Cistern, trailers
 PALAZOGLU TARIM ALETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI.
АВТОКРАЗ, ПРАТ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
Д ЛАЙТ, ТОВ
ЕКІПАГРО, ТОВ
ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ, ТОВ
ЗАХІД-АГРО-ТЕХНІКА, ТЗОВ
ЯР-СТЕП, ПНВП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СКАНІЯ УКРАЇНА, ТОВ З ІІ
АВТОПРИЦЕП-УКРАЇНА, ТОВ 
ГІДРАВЛІКА, ТВО, ТОВ
АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОБАЛЬТ», ТОВ
ТОВ «ВЕСТТ АС», ТОВ  
НОВІ АВТО, ТОВ
ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА, ТОВ

Агрохімія / Agrochemicals

Засоби захисту рослин / Plant protection
CCPIT SUB-COUNCIL OF CHEMICAL INDUSTRY
CORTEVA AGRISCIENCE™
SULPHUR MILLS LIMITED
WEIFANG CYNDA CHEMICAL CO., LTD.
АГРІТЕМА, ТОВ
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РЕАКОМ, НВЦ, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
УКРЕЛІТПРОМ, ТОВ
УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ, ТОВ
ШИПКО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ТОВ

Біоенергетика / Bioenergy

Біогазове обладнання та технології / Biogas 
equipment and technology
ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY ENGINEERING CO., LTD
FAMSUN, LLC
РМП БІОЕНЕРГІЯ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Заводи та обладнання по виробництву 
біопалива / Biofuel production plants and 
equipment
ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY ENGINEERING CO., LTD
FAMSUN, LLC
АМЕЛІАРТ УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Котли та когенераційні установки / Boilers and 
cogeneration plants
АІСС ГРУП, ТОВ
ЛОТІРОН, ВПВКМП
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
ТЕФФ, ТОВ
ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС, ТОВ
УРАГАН, ППФ

Сировина для виготовлення біопалива / Biofuel 
production raw material
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

ОМІА УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
САНАГРО УКРАЇНА, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
ТЕТРА-АГРО, ТЗОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВ
УКРЕЛІТПРОМ, ТОВ
АГРОСОЛУМ, ТОВ
УКРТРАНСЛІТ, ТОВ
УКРЮГИМПЭКС, ООО
ШИПКО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ТОВ

Органічні добрива / Organic fertilizers
QINGDAO SEAWIN BIOTECH GROUP CO., LTD
STORTH LTD., LTD.
АГРІТЕМА, ТОВ
АГРОФІРМА «ГЕРМЕС», ТОВ
ЕКІПАГРО, ТОВ
ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА, ТОВ
ЛИСТ ФОРТЕ, НВП, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
СЯЙВІР, ТОВ
УКРЕЛІТПРОМ, ТОВ
АГРОСОЛУМ, ТОВ
УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ, ТОВ
УКРЮГИМПЭКС, ООО
ШИПКО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ТОВ

Регулятори та стимулятори росту / Regulators and 
growth promoters
CCPIT SUB-COUNCIL OF CHEMICAL INDUSTRY
CORTEVA AGRISCIENCE™
SULPHUR MILLS LIMITED
АГРІТЕМА, ТОВ
АГРОФІРМА «КОЛОС», ТОВ
БІОКОНВЕРСІЯ, АСОЦІАЦІЯ
ВОЙКОН, ООО
АГРОБІОТЕХ,  МНТЦ, ДП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПЕКТР-АГРО, ТОВ
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СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СГП «МБС», ТОВ
ГОЛДЕЗ, ТОВ
УКРВЕТПРОМПОСТАЧ, ТОВ
ГЛОБУС, НВК, ТОВ 
УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ, ПРАТ
УКРПРОЛАЙФ, ТОВ

Дозатори для ліків і вітамінів / Dosimeter for 
medicines and vitamins
FAMSUN, LLC
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Генетика / Genetics

Генетичний матеріал / Genetic materials
УГК, ТОВ
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ
ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА, ТОВ
ПРОГРЕС, НВО, ПРАТ
ГЕНЕТИКА І СЕЛЕКЦІЯ, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ - НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ
СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА, ТОВ
УКРАЇНСЬКІ ФЕРМИ ХХІ, ТОВ

Інструменти та матеріали для штучного 
запліднення / Tools and materials for artificial 
insemination
АЛЬФА КОРМ, ТОВ
ПРОГРЕС, НВО, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА, ТОВ
УКРАЇНСЬКІ ФЕРМИ ХХІ, ТОВ

Тверде біопаливо- обладнання та технології / 
Solid biofuel-equipment and technology
ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY ENGINEERING CO., LTD
FAMSUN, LLC
АМЕЛІАРТ УКРАЇНА, ТОВ
БРИКЕТУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПП
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
МЕТАЛІСТ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ОЛНОВА, СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО,  

ТЗОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
АРПАЛ, ТОВ
ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
ЛАФАТ УКРАЇНА, ТОВ
ФАЙЕРВУД, ТОВ

Ветеринарія / Veterinary 
medicine

Ветеринарні інструменти / Veterinary instruments
SAHEEB
АБСОЛЮТ ЦЕНТР, ПП
ІНВЕТ УА , ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ГОЛДЕЗ, ТОВ
УКРВЕТ, ТОВ

Ветеринарні препарати / Veterinary preparations
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL VETERINARY 

MEDICINE, NSC
SHANDONG QILU KING-PHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD
XINXIANG HEXIE FEED MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
АБСОЛЮТ ЦЕНТР, ПП
ДП СУМСЬКА БІОФАБРИКА, ПРАВКИ
ІНВЕТ УА , ТОВ
ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
АТ БИОФАРМ, ООО
КРОНОС АГРО, ПП
ТОРЕС-Н, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
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Продукти харчування та напої з екологічно чистих 
інгредієнтів / Food and beverages with eco-friendly 
ingredients
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Технології виробництва органічної продукції / 
Production technology of organic products
АГРІТЕМА, ТОВ
БІОХІМТЕХ УКРАЇНА, ТОВ
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВАВ І БАШТАННИЦТВА НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Торговельні мережі органічної продукції / Trade 
networks of organic products
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Заміське 
домобудівництво / 
Suburban House Building

Будівництво енергоефективного житла та його 
благоустрій / Housing еnergy-efficient construction 
and improvement
ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ, ПРАТ, ТМ АLTEK
«ЛАВАНДА», ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СОЛВІН УКРАЇНА, ТОВ

Ландшафтний дизайн, малі архітектурні форми / 
Landscape design, small architectural forms
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДКОМ», ТОВ

Печі, барбекю, каміни / Furnaces, barbecues, fireplaces
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Екологічно безпечні 
продукти і технології / 
Environment safety 
products and technologies

Біодобавки, фітопрепарати / Biologically active 
additives, herbal medicinal products
АБСОЛЮТ ЦЕНТР, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Виробники органічної продукції / Production 
technology of organic products
АГРОПРОДУКТ ХЕРСОНЩИНИ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
CAMMIT-АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ

Еко-добрива / Eco-fertilizer
QINGDAO SEAWIN BIOTECH GROUP CO., LTD
STORTH LTD., LTD.
АГРІТЕМА, ТОВ
ЛИСТ ФОРТЕ, НВП, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Органічна косметика і продукти гігієни / Organic 
cosmetics and hygiene products
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Органічні сировина і напівфабрикати, зберігання 
та переробка / Organic raw materials and semi-
processed materials, storage and processing
ORGANIC UKRAINE NGO
ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
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Кормова промисловість / 
Feed industry

Кормозбиральна техніка та обладнання / 
Machinery and equipment for fodder harvesting 
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЕКІПАГРО, ТОВ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
ТРІА, ГРУПА КОМПАНІЙ

Промислові корма та кормові добавки / Industrial 
food and feed additives
KORMIL, ТОВ
SHANDONG QILU KING-PHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD
YUNNAN PHOSPHORUS CHEMICALS GROUP CO., LTD 
АЛЬФА КОРМ, ТОВ
БІОПРІМ, ТОВ
ВІТА, ПФ
ЄВРОФІНС АГРО ТЕСТІНГ УКРАЇНА, ТОВ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
КРАМАР, ПП
КУЛІНДОРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ, ДП
КРОНОС АГРО, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СГП «МБС», ТОВ
ТЗОВ «ВЕРБЕНА», ТЗОВ
КОНСТАНТА-КОМБІКОРМ, ТОВ
ТОВ «ТЕКРО», ТОВ
ГЛОБУС, НВК, ТОВ 
КАРАВАНСЬКИЙ ЗАВОД КОРМОВИХ ДРIЖДЖIВ, ООО
УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ, ПРАТ

Устаткування для виготовлення муки тваринного 
і рибного походження / Equipment for making flour 
of animal and fish origin
SIC «AGRO-SIMO-MASHBUD»
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ

Системи опалення та водопостачання / Heating 
and water supply systems
OOO КАФ ЛТД, ООО
АІСС ГРУП, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Інформація, послуги, змі / 
Information services, media

Інформація, послуги, ЗМІ / Information services, 
media
НОВА ІНФОРМАЦІЯ, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
АГРО ПЕРСПЕКТИВА
АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ, ГАЗЕТА
АГРОЕЛІТА, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ РЕКЛАМНО-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ 
АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, ТОВ
АГРО ПРЕС, ВИДАВНИЦТВО
АГРОПРОФІ, ГАЗЕТА
АГРОПАРТНЕР. УКРАЇНА, ГАЗЕТА
АГРАРНИК, ГАЗЕТА
ГРОВЕКС, ТОВ
ЕКСКЛЮЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЖУРНАЛ 
ЕКСПОСЕРВІС УКРАЇНА, ТОВ
ЕНЕРГОБІЗНЕС, ЖУРНАЛ
АГРОБІЗНЕС УКРАЇНА, ЖУРНАЛ
АGROONE, ЖУРНАЛ
ПРЕСС-БИРЖА, ИЗДАТЕЛЬСТВО
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «АГРАРІЇ РАЗОМ», ФОП
ДІМ, САД, ГОРОД, ЖУРНАЛ
ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ, ЖУРНАЛ
ОВОЩИ И ФРУКТЫ, ЖУРНАЛ
ПАРТНЕРАГРО, ЖУРНАЛ
ПОМІЧНИК ГОСПОДАРЯ, ГАЗЕТА
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АГП МЕДІА, ТОВ/ THE UKRAINIAN FARMER, ЖУРНАЛ
АГРОМЕДІА, ТОВ
АГРАРНИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ, ТОВ
ІНФОРМБІЗНЕС, ТОВ
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СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
КЛЮЧКІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ПП

Контрольно-вимірювальна апаратура / Test equipment
АНАЛИТ ПРИБОР, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТЕКО ТРЕЙД / OVERSEER, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
КЛЮЧКІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ПП

Лабораторні меблі / Laboratory furniture
АНАЛИТ ПРИБОР, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Оптичні сортувальні машини, детектори / Optical 
sorters, detectors
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
УКРАЇНСЬКІ МАГНІТНІ СИСТЕМИ, НВФ, ТОВ

Легкові та комерційні 
автомобілі / Motor cars and 
commercial vehicles

Легкові та комерційні автомобілі / Motor cars and 
commercial vehicles
MITSUBISHI MOTORS , ТОВ
АГСОЛКО УКРАЇНА, ТОВ
БОГДАН-ІНДУСТРІЯ, ТОВ
ВІДІ-КРАЙ МОТОРЗ, ТОВ
ВІДІ-САНРАЙЗ, ТОВ
ГРАНД АВТОМОТІВ (УКРАВТО), АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ ПРАТ
ОПЕЛЬ УКРАЇНА, ТОВ
ПЕЖО УКРАЇНА, LLC
РЕНО УКРАЇНА, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СІТРОЕН УКРАЇНА, ТОВ
СУБАРУ УКРАЇНА, ТОВ
ТК ФЕНІКС, ТОВ

Устаткування для виробництва кормових 
сумішей і концентратів / Equipment for the 
production of feed mixtures and concentrates
FAMSUN, LLC
SIC «AGRO-SIMO-MASHBUD»
XINXIANG HEXIE FEED MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
МATADOR (JIANGSU) MACHINERY ENGINEERING CO, LTD
МАНУЛИ УКРАИНА ЛТД, СУИ ООО
МАРОЛ УКРАЇНА, ТОВ
ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, ПАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СТАВТЕК, ПП СТАВТЕК
КНЯЖА АВІЛА, ТОВ
АГРОІНМАШ, СП, ТОВ
ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА, ТОВ
ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ, ТОВ

Лабораторне та 
вимірювальне 
обладнання / Laboratory 
and testing equipment

Апаратура та реактиви для мікробіологічних 
досліджень / Equipment and reagents for 
microbiological studies
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL VETERINARY 

MEDICINE, NSC
ІНВЕСТЛАБ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Ваги / Libra
HEFEI SANGUAN PACKING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
SORPAC
ВЕНТА ЛАБ, ТОВ
ВЕСТА МК, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ, ТОВ
СВЕДА ЛТД, НВФ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
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Очисні станції та устаткування для очищення 
стічних вод / Sewage treatment plants and 
equipment for waste water treatment
STORTH LTD
ЕКВІВЕС, ТОВ
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Спеціальні машини та обладнання для 
меліораційних робіт / Special machines and 
equipment for the reclamation work
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
ПОЛІГОН-АВТО, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ

Обладнання для 
утримання худоби та 
птиці / Equipment for cattle 
and poultry

Автоматизація в тваринництві і птахівництві / 
Automation for animal and poultry breeding
ANSHAN ANZA  ELECTRONIC  POWER CO., LTD
FAMSUN, LLC
SBM-УКРАИНА, ООО «СБМ-УКРАИНА»
WALINGA INC
XINXIANG HEXIE FEED MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
ТОРЕС-Н, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПД ПЕТРОВ, ТОВ
АГРІКРАФТ, ТОВ
АГРОІНМАШ, СП, ТОВ
МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ

Меліорація, іригація, 
водне господарство / 
Melioration, irrigation, 
water economy

Зрошувальні установки / Irrigation installation
ANHUI IRRITECH AGRICULTURE EQUIPMENT CORPORATION 

LIMITED
HEILONGJIANG DEWO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
LIAONING ZELONG WATER CONSERVANCY INDUSTRY CO., LTD
NINGBO LICHENG AGRICULTURAL SPRAY TECHNOLOGY CO., LTD
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
ПОЛІГОН-АВТО, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СОРОКА ІГОР ФЕДОРОВИЧ, ФОП
МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ

Контейнерні станції та обладнання для 
водопідготовки / Container station and water 
treatment equipment
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Машини та обладнання для водопровідних і 
каналізаційних робіт / Machinery and equipment 
for water and sewage works
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТОВ «ПРОФТЕХНИКА», ТОВ

Насоси, фільтри для води, системи очищення / 
Pumps, water filters, cleaning systems
FUSITE CO., LTD
TAIZHOU LUQIAO LAMSIN IMPORT&EXPORT CO., LTD.
ЕКВІВЕС, ТОВ
ПОЛІГОН-АВТО, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
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Обладнання для птахівництва / Equipment for 
poultry
FAMSUN, LLC
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Обладнання стійл для тварин / Equipment for 
animal stalls
XINXIANG HEXIE FEED MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ, ТОВ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СВІП-ДЕЙРІ, ТОВ
АГРІКРАФТ, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАКТА ЛЮКС», ТОВ

Техніка та обладнання для створення 
мікроклімату / Equipment for microclimate creating
АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ, ТОВ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АГРІКРАФТ, ТОВ
КЕРХЕР, ТОВ
МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ
КАЗАКОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, ФОП

Устаткування для підготовки та подачі кормів / 
Equipment for the preparation and filing of feed
XINXIANG HEXIE FEED MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СПГ-ПАРТНЕР, ТОВ
ТЕХНОМАШСТРОЙ, ТОВ
АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА, ТОВ

Зоотехнічне обладнання / Zoo technical equipment
SAHEEB
КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТОВ «АГРІКРАФТ», ТОВ
ТОВ «АНКАР-АГРО», ТОВ
ФРАЙТ, ТОВ

Клітки для утримання тварин / Cages for animals
І-ТЕК УКРАЇНА, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СВІП-ДЕЙРІ, ТОВ

Обладнання для годування та поїння тварин / 
Equipment for feeding and watering animals
FAMSUN, LLC
АБСОЛЮТ ЦЕНТР, ПП
АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ, ТОВ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
АТ ТЕХНІКА, ТОВ
ДОЙЧЕ АГРАРТЕХНІК (DAT)
ЯР-СТЕП, ПНВП
КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СВІП-ДЕЙРІ, ТОВ
АГРІКРАФТ, ТОВ
АГРО-ІДЕЯ, ТОВ
АГРОІНМАШ, СП, ТОВ
МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ
ЛАКТА ЛЮКС, ТОВ

Обладнання для доїння та попередньої обробки 
молока / Equipment for and milk preprocessing
АГРОСИСТЕМА ЛТД, ТОВ
АГРОТЕХНІКА, ТОВ
КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ, ПРАТ
ТОРЕС-Н, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СВІП-ДЕЙРІ, ТОВ
ТЕГРОС ІНВЕСТ, ТОВ
ІКР ГРУП, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАКТА ЛЮКС», ТОВ
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Птахівництво / Poultry

Птахофабрики та птахоферми / Poultry farms
SSMGROUP
АГРОПРОДСЕРВІС, ПАП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ 

«ІСКРА», ТЗОВ

Розведення гусей та качок / Розведення гусей та 
качок
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Розведення кур, індичок, цесарок / Breeding 
chickens, turkeys, guinea fowl
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Рибництво / Pisciculture

Корми для риб / Food for fish
ВІТА, ПФ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Обладнання для переробки та зберігання риб / 
Equipment for processing and storage for fish
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Обладнання для промислового рибництва / 
Equipment for industrial fish farming
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
ЗБАРАЖ АГРО-ТРЕЙД, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Обладнання для утримання рибних водойм / 
Equipment for the maintenance of fish ponds
САГРАТ АГРО, ТОВ

Присадибне 
господарство, 
садівництво, 
городництво / Farmland, 
gardening, horticulture

Аматорське насіння / Amateur seed
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ УСТАНОВА
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Добрива для садівництва та городництва / 
Fertilizers for gardening
«ALVENTA» S.A.
Z.CH SIARKOPOL TARNOBRZEG
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Дрібний садово-городній інвентар / Small 
gardening tools
YANCHENG WANFULONG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Обладнання для зрошення та поливу садів / 
Equipment for irrigation and watering gardens
ANHUI IRRITECH AGRICULTURE EQUIPMENT CORPORATION LIMITED
LIAONING ZELONG WATER CONSERVANCY INDUSTRY CO., LTD
NINGBO LICHENG AGRICULTURAL SPRAY TECHNOLOGY CO., LTD
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
ІНТЕРШЛАНГ, ТОВ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СОРОКА ІГОР ФЕДОРОВИЧ, ФОП
АГРОСОЛУМ, ТОВ
ТРІА, ГРУПА КОМПАНІЙ

Садові косарки, аератори / Garden mowers, 
aerators
WEIFANG DINGCHEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
ZHEJIANG CHENGYANG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ, ПРАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
УСТАНОВА

ЮРАН, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АГРОЕКСПЕРТ, ТОВ
ДСВ-УКРАЇНА, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
УКРЕЛІТПРОМ, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОВІТА», ТОВ

Машини, обладнання, інструменти для 
овочівництва, садівництва, виноградарства / 
Machinery, equipment, tools for vegetable growing, 
horticulture, viticulture 
ANSHAN ANZA  ELECTRONIC  POWER CO., LTD
SC TUBET INTERNATIONAL SRL
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ УСТАНОВА
ЯР-СТЕП, ПНВП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АРПАЛ, ТОВ
КАЗАКОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, ФОП

Насіння c/г рослин / Seeds agricultural plants
CORTEVA AGRISCIENCE™
FAMSUN, LLC
SULPHUR MILLS LIMITED
АГРІТЕМА, ТОВ
АГРОПРОДСЕРВІС, ПАП
АГРОФІРМА «КОЛОС», ТОВ
БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ, ТЗОВ
ВАЛУЙСЬКА МТС, ТОВ
ГРАССЕР, ТОВ
ДОНЕЦЬ ПЛЮС, ПП
ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН», ДП
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ
ЗОРЯ, ПОСП
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В.Я. ЮР’ЄВА НААН
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
АНТЕ, ПП 

СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ

Рибгоспи / Рибгоспи
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Рибопосадковий матеріал / Fish planting material
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Рослинництво / Plant 
growing

Виноградарство / Winegrowing
SC TUBET INTERNATIONAL SRL

Допоміжні матеріали для рослинництва / 
Supporting materials for plant growing 
SC TUBET INTERNATIONAL SRL
ГРАССЕР, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ФЛОРІС СЕРВІС, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ 

«ІСКРА», ТЗОВ

Зернові, картопля, насіння, олійні, зернобобові, 
просапні культури та інші промислові рослини / 
Cereals, potatoes, seeds, oil, legumes, row crops and 
other industrial plants
АГРАРНИЙ ФОНД, ПАТ
АГРОПРОДСЕРВІС, ПАП
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ (ВНІС), ТОВ
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ, 

ТОВ
ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН», ДП
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ
ІМЕНІ СУВОРОВА, ТОВ
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
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Розведення водоплавних тварин / Breeding of 
waterfowl animals
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Розведення коней / Breeding of horses
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Розведення кролів, хутрових звірів / Breeding 
rabbits, fur animals
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Розведення овець і кіз / Bbreeding sheep and goats
ЛІСНИЧАНСЬКЕ, ФГ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Розведення свиней / Breeding pigs
АГРОПРОДСЕРВІС, ПАТ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО  

ЗАВОДУ «ІСКРА», ТЗОВ

Техніка безпеки та гігієна 
праці / Work safety and 
hygiene

Засоби індивідуального захисту / Personal 
protective equipment
ІСКОФІТА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ІНСАЙТ+, ТОВ

Обладнання для миття та дезінфекції машин 
і приміщень / Equipment for cleaning and 
disinfection of vehicles and premises
ІСКОФІТА, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ТОВ «АГРІКРАФТ», ТОВ

ЮРАН, ПП 
КАУТ, ПП
ПРИКАРПАТСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН

ЗЕЛЕНА ДОЛИНА, ПСП 
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АГРОДАР, СТОВ
АГРОФІРМА КАЛМИЧАНКА, СТОВ 
КАМ’ЯНСЬКЕ, СТОВ 
ЗОЛОТЕ, СФГ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІКСГП НААН, 
АГРОЕКСПЕРТ, ТОВ
РЕЙН АГРО, ТОВ
УКРЕЛІТПРОМ, ТОВ
ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ, ТОВ
АЛЬТАИР, ФГ
ЛОТОС, ФГ
САША, ФГ 

Овочівництво / Vegetable gardening
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВАВ І БАШТАННИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Садівництво / Gardening
SIMGE, PE
АГРОПРОДСЕРВІС, ПАП
БЕТЕК, ТОВ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
РАДГОСП «БІЛОЗЕРСЬКИЙ», АГРОФІРМА
САПЕРАВІ, ФГ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
КОЛОСІЯ, ТОВ

Тваринництво / Animal 
breeding

Розведення великої рогатої худоби / Breeding cattle
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬХОЗМАШ, ЧП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
БРИГ, ТДВ, ТОВ 
УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
УКРЕКСПО-ПРОЦЕС, ТОВ

Обладнання для зберігання продуктів 
харчування / Equipment for food storage
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Обладнання для пакування / Equipment for 
packaging
HEFEI SANGUAN PACKING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
SORPAC
СВЕДА ЛТД, НВФ, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
УКРБЕГ, ТОВ

Пластикові ємності та пакування продукції, тара / 
Plastic containers and product packaging, containers
ГІДРОБАК, ТОВ
ПРОТОН, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ

Продукти харчування / Food
BERDIANSK MEAT COMPANY, LLC
DELTA FOOD, LLC
MELITOPOL OIL EXTRACTION PLANT, LLC
PEARL ZAPORIZHIA, LLP
POLOGY OIL EXTRACTION PLANT, PJSC
STATE ENTERPRISE ARTYOMSOL, STATE
VILNYANSKIY MOLOKOZAVOD, LLC
АГРАРНИЙ ФОНД, ПАТ
 АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД ТОВ, 
АГРО-ПЛЮС1, ТОВ
АГРО-СОЮЗ, ТОВ
«ГРО-ФРУТІКА-БИШКІВ, ТОЗВ
АГРОПЛАНТ, ТОВ
АГРОФІРМА  «ПОЛЕ», ТОВ
АЛТИНІВСЬКИЙ СИРЗАВОД, ТОВ
АПІ - ТРЕЙД, ТОЗВ

ТОВ «ПРОФТЕХНИКА», ТОВ
ФОП КАЗАКОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, ФОП

Утилізація / Utilization

Обладнання для видалення та попередньої 
обробки відходів / Equipment for the removal and 
pretreatment of waste
STORTH LTD., LTD.
АІСС ГРУП, ТОВ
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
АРПАЛ, ТОВ
ФЛЕШ - Р, НТЦ, ТОВ
СЯЙВІР, ТОВ
УКР.АГРО-СЕРВІС, ТОВ
ТОВ»МЕТАЛПЛАСТ», ТОВ

Технології мікробіологічної переробки / 
Technologies of microbiological processing
КРОНОС АГРО, ПП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
СГП «МБС», ТОВ

Харчова та переробна 
промисловість / Food 
processing industry

Мийне та санітарно-гігієнічне обладнання / 
Washing and sanitary equipment
САГРАТ АГРО, ТОВ
СВІМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
ПРОФТЕХНИКА, ТОВ
КАЗАКОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА, ФОП

Обладнання для виробництва та переробки 
продуктів харчування / Production and processing 
equipment
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.
NEW DIRECTION EQUIPMENT COMPANY INC, INC
БЛИЦ, ТОВ
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ІНДИЧКА, ТОВ
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА 

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН УКРАЇНИ
КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД, ПАТ
КАЛУСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ, ТОВ
КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ „МРІЯ», ПРАТ
КОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ, ПРАТ
КОМПАНІЯ „ЕНЗИМ»,  ПРАТ
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ ВП „ВІННИЦЯХЛІБ», ПРАТ
КРАФТОВА ПЕРЕПІЛОЧКА, ТОВ
КУЛІНДОРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ, ДП
ЛІБРА, ТОВ
ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, ТОВ
ЛУЦЬКЕ МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «УКРСПИРТ» 

ЛУЦЬКЕ МПД, ДП
ЛЮСТДОРФ, ТОВ
МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР, ТОВ
НАШ ПРОДУКТ, ПП
НІЖИН, ФГ
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД, ПРАТ
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «КУЯЛЬНИК, ТДВ
ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО  

ХАРЧУВАННЯ, ПАТ
ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, ПРАТ
ОЛІЙНЯ №1, ТОВ
ОЛІЯР,  ПП
ОРГАНІК МІЛК, ТОВ
П’ЯТИДНІ, ТОВ 
ТЕРА, ПАТ
ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ», ПРАТ
ПІСКІВСЬКЕ, ПСП
ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ «ХЕРСОН», ТОВ
ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ, ТОВ
АГРОЕКОЛОГІЯ, ПП
БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД
ПРОМИСЛОВО – ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ШАБО», ТОВ
РАТНІВСЬКИЙ АГРАРІЙ,  ТОВ
РАТЬ, СГПП
РІДНА ЗЕМЛЯ, ПСП
САГРАТ АГРО, ТОВ
СЕГРОС, ПП
СОЛОДКА ДОЛИНА, ГРУПА КОМПАНІЙ
СОЛОМЕЯ, ФГ
СТАРИЙ ПОРИЦЬК ТОВ
СТАРОКОЗАЦЬКИЙ СИРЗАВОД, ТОВ 
СУМСЬКА СИРОВАРНЯ O`BEREG, ФОП

АРОНІЯ, ПП
АС-АГРО, ФГ
КЛАСТЕР «МЕДИ МЕЖИРІЧЧЯ, АСОЦІАЦІЯ
БЛАГОТОН, СФГ
БУДЬМО ЗДОРОВІ, ПП
ВІКТОРІЯ, ПРАТ
ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА, ПРАТ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«БРАТСТВО БДЖОЛЯРІВ ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ  
РОЙОВИЙ СТАН» 

ВОЛИНЬХОЛДІНГ ПРАТ, ПРАТ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА, ПРАТ
ГАЙСИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, ТОВ
ГАЛИЦЬКИЙ ПЕКАР  ТЗОВ, 
ГАЛІЦІЯ ГРІНЕРІ, ТОЗВ
ГАЛКА ЛТД,  СП
ГАЛФРОСТ,  ТОВ
ГЕЛЕКА – М, ТОВ 
ГОЛЬСЬКІ СВІТ КОМПАНІ, ТОВ 
ГОРІХ ПРИЧОРНОМОР’Я, КООПЕРАТИВ
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА  

КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ, ТОВ
ДЕРКУЛ, ПСП
ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА, ПРАТ
ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», ПРАТ
ДОБРА ВОДА, ПРАТ
«ДОБРА КОРІВКА», ФГ
 ДОБРОДІЯ ФУДЗ, ТОВ
ДОЛИНА-АГРО, ТОВ
ЛЕВОНА-С, ДП
ЕВРІКА, ТОВ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД, ДП
ЖИТОМИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ, ТОВ
ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД, ПАТ
ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ, ЗАТ 
ЖОВТЕНЬ РК-2, ТОВ
ЗАХІДНИЙ РАВЛИК, ФГ 
ЗОЛОТА НИВА, ФГ
ЗОЛОТИЙ КОРОВАЙ, ТОВ
 ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ  

ЗАВОД «ЗЛАТОГОР», ТОВ
ЗПК «ЮМАС», ТОВ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА, ПАТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД, ТЗДВ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ, ПАТ
ІКРОК, ТОВ
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ДОН, ФГ 
КРОТ, ФГ
КОЛЧАНОВ  ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, ФОП
ТРОНЬ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ТМ «ПАТРОНАТ», ФОП
ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА, ПАТ
ХЕРСОНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ, ПАТ
ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ, ПАТ
 ХЛІБНИЙ ДІМ – УКРАЇНА, ТОВ
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА», ПРАТ
ЧИСТА ФЛОРА, СОК
ЧУМАК, ПРАТ
«ШУВАР», ОРСП 

Човни, катери, яхти / 
Boats, yachts

Човни, катери, яхти / Boats, yachts
ВЕКТОР АТТРАКЦИОН, ПП
АРТІЛЬ ЛТД, ТОВ

МРІЯ, СФГ
ТАВРІЯ, ТОВ 
ШУСТОВ-СПИРТ, ТДВ  
ТЕРЕМНО ХЛІБ, ПРАТ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ПИВОВАРНЯ ОПІЛЛЯ, ПРАТ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД, ПРАТ
ТИРЛИЧ, ТОВ
СВАТІВСЬКА ОЛІЯ, ТОВ 
ОНІСС, ТОВ
ФІРМА  ДІАМАНТ ЛТД, ТОВ
РМФ, ТОВ
ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН», ТОВ
КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД, ТОВ
ДИКАНЬКАМЛИН, ТЗОВ 
ІНВЕРТ, ТОВ 
НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ, ТОВ
САДИ КАРЛІВЩИНИ, ТОВ 
ФІРМА ФАВОР, ТОВ
ВІЛЛА МІЛК, ТОВ
УКРКАВА, ТОВ
УКРОЛІЯ, ТОВ
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