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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ 
ТА ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВОК!

Від імені Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України та 
від себе особисто щиро вітаю всіх нас з відкриттям 
одинадцятих міжнародних виставок «Зернові 
технології 2021», Agro Animal Show 2021 та «Фрукти. 
Овочі. Логістика 2021»!

Незважаючи на складний для всіх сфер діяльності 2020 рік, агропро-
мисловий сектор залишається пріоритетним напрямком економічного 
зростання України у 2021 році.

Приємно відзначити, що новий аграрний сезон бере свій початок з та-
кої важливої виставкової події як «АгроВесна 2021», адже саме тут кожен 
аграрій нашої країни має змогу знайти інноваційні, а головне, доступні 
рішення для успішного сільськогосподарського року. 

Цього року у виставці бере участь понад 250 компаній, 5 країн представ-
лені національними експозиціями. Факт участі у виставках такої кілько-
сті іноземних компаній та представництв, підтверджує спроможність та 
зацікавленість вітчизняних агровиробників впроваджувати прогресивні 
світові технології. 

«АгроВесна 2021» – це своєрідний індикатор аграрного життя України, 
адже тут представлений широкий спектр сільськогосподарських рішень 
як для фермера, так і для  великих агрохолдингів. І кожен бажаючий, тут 
на виставках, зможе знайти спеціалізовані рішення, ознайомитися із ос-
танніми досягненнями агротехнологій, поспілкуватися з експертами та 
надихнутися на розвиток нових напрямків агробізнесу. 

Тож бажаю всім відвідувачам та учасникам продуктивної роботи на ви-
ставках і нехай «АгроВесна 2021» стане для кожного новим якісним стар-
том і продовженням розпочатих  проектів!

Тарас ВИСОЦЬКИЙ
Заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України
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DEAR EXHIBITORS AND VISITORS
OF THE EXHIBITIONS! 

On behalf of the Ministry for Development of 
Economy, Trade and Agriculture of Ukraine and in 
my own name, I would like to cordially congratulate 
all of us on the opening of the 11th international 
exhibitions Grain Tech Expo 2021, Agro Animal Show 
2021 and Fruit. Vegetables. Logistics 2021! 

Despite the fact that 2020 was a difficult year for all business spheres, agro-
industrial sector remains a priority direction for economic growth of Ukraine 
in 2021.

We are pleased to mention that a new agrarian season starts from such an 
important exhibition event as AgroSpring 2021, because this is the very 
exhibition where each and every Ukrainian agrarian can find innovative and 
affordable solutions for a successful agricultural year.

This year over 250 companies exhibit at AgroSpring 2021, 5 countries are 
represented with national pavilions. The fact that so many foreign companies 
and their representative offices participate in the exhibition proves that 
domestic agricultural producers are able and eager to implement advanced 
global technologies. 

AgroSpring 2021 is an indicator of agricultural life in Ukraine, because a 
wide range of agricultural solutions both for a farmer and big agro-holdings 
are demonstrated here. At the exhibitions everyone can find specialized 
solutions, see the latest achievements in agricultural technologies, 
communicate with experts and get inspired to develop new directions of 
agribusiness. 

Hence, I wish all visitors and exhibitors productive work at the exhibitions 
and let AgroSpring 2021 become a new start and contribution to existing 
projects!

Taras VYSOTSKYI
Deputy Minister for Development
of Economy, Trade 
and Agriculture of Ukraine
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, ГОСТІ
ТА ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВОК!

Від імені організатора виставок – ТОВ «Київський 
міжнародний контрактовий ярмарок» дозвольте 
привітати Вас з нагоди відкриття міжнародних ви-
ставок «Зернові технології 2021», «Agro Animal 
Show 2021» та «Фрукти. Овочі. Логістика 2021». 

Попри усі негаразди, що спіткали вітчизняних агра-
ріїв у 2020 році: пандемія  COVID-19, аномально теплі зима і весна 2020, 
відсутність необхідної кількості опадів, а далі посуха та неврожай,  аграр-
на галузь не втратила лідируючих позицій в українській економіці.   

Запорукою успіху у будь-якому бізнесі є інформованість про стан та пер-
спективи розвитку галузі, вчасна реакція на зміни та швидка адаптація 
бізнесу під них.  Виставкова подія «АгроВесна 2021» разом з міжнарод-
ними виставками «Зернові технології 2021», «Agro Animal Show 2021» та 
«Фрукти. Овочі. Логістика 2021» є  саме тим важливим центром актуаль-
них рішень та інновацій в аграрній галузі.  

У 2021 році у виставках візьмуть участь понад 250 компаній. Національ-
ними експозиціями будуть представлені такі країни як: Австрія, Данія, 
Нідерланди, Німеччина та Франція.

Висловлюємо подяку за підтримку Міністерству розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України, Національному агентству з 
підтримки французької економіки Business France, IFW Eхро Heidelberg 
GmbH, асоціації «Борошномели України»,  «Асоціації тваринників Укра-
їни», асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», асоціації «Укрсад-
пром», ВГО «Українська аграрна конфедерація» ГС «Асоціація елеваторів 
України», Українській зерновій асоціації.

Впевнені, що представлені на виставках сільськогосподарська техніка, 
обладнання  та новітні технології  будуть гідно оцінені фахівцями та знай-
дуть практичне застосування.

Бажаємо учасникам та відвідувачам виставок результативної роботи,  ви-
гідних контрактів та  цікавих зустрічей!

 

Сергій ВИСОЦЬКИЙДиректор агропромислових
виставок 



11

DEAR EXHIBITORS, GUESTS AND 
VISITORS OF THE EXHIBITIONS! 

On behalf of Kyiv International Contract Fair, the 
organizer of the exhibitions, let me congratulate you 
on the opening of the international exhibitions “Grain 
Tech Expo 2021”, “Agro Animal Show 2021” and 
“Fruit. Vegetables. Logistics 2021”.   

Despite all the challenges that Ukrainian agrarians 
faced in 2020, namely, COVID-19 pandemic, abnormally warm winter and 
spring of 2020, low amount of precipitation, followed by drought and poor 
harvest, agricultural sector has not lost its leading position in Ukrainian 
economy.  

Being informed about the state and prospects of industry development, 
timely reaction and quick adjustment to changes are key to success of any 
business. The exhibition event “AgroSpring 2021” comprising international 
exhibitions “Grain Tech Expo 2021”, “Agro Animal Show 2021” and “Fruit. 
Vegetables. Logistics 2021”, is the crucial center offering modern solutions 
and innovations in agricultural sphere. 

In 2021 over 250 companies will participate in the exhibitions. Austria, 
Denmark, France, Germany and the Netherlands will be represented with 
National Expositions. 

We would like to express our gratitude for their support to the Ministry for 
Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, National Agency 
Supporting the International Development of the French Economy Business 
France, IFW Eхро Heidelberg GmbH, Association “Millers of Ukraine”, the 
Ukrainian Stockbreeders Association, Association “Ukrainian Agribusiness 
Club”, “Ukrsadprom” Association, All-Ukrainian Public Organization “Ukrainian 
Agrarian Confederation”, Public Union “Ukrainian Grain Elevator Association”, 
Ukrainian Grain Association. 

We are sure that the agricultural machinery, equipment and advanced 
technologies will be well appreciated by experts and practically applied. 
We wish exhibitors and visitors of the exhibitions productive work, profitable 
contracts and interesting meetings!

Serhii VYSOTSKYIDirector of agro-industrial
exhibitions   
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ПРОГРАМА ДілОвих ЗАхОДів 
МІжНАрОДНих ВиСТАВОК «ЗерНОВІ ТехНОЛОГІї 2021», 

«AGrO ANIMAL SHOW 2021» ТА «ФрУКТи. ОВОчІ. ЛОГІСТиКА 2021»
16 – 18 лютого 2021 року*

16 лютОГО, вівтОРОк

10:00 – 13:00

09:00 – 10:00
Реєстрація 
учасників 
конференції

Agro Animal IT Forum. 
Діджиталізація та інтелектуальна 
годівля у свинарстві

ОрганізатОри:
тОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок»;
асоціація тваринників України.
генеральний партнер:
AVA Group.

Відкрита
конференц-зона, 
павільйон № 1, вхід 1а

10:30 – 16:00

Майстер-клас: 
«Бізнес в умовах COVID-19» (з досвіду 
молочних ферм «Промінь» і «Кищенці»)

ОрганізатОр:
Журнал «тваринництво сьогодні».

Конф.-зал № 8, 
павільйон № 2, вхід 
2а, 2 поверх

12:00 – 17:00

Торгова платформа: 
«Інновації. Технології. Фінанси»

ОрганізатОр: 
агромедіа-агенція Sapienza. 

за підтримКи:
тОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок».

Відкрита
конференц-зона, 
павільйон № 1, вхід 1С
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17 лютОГО, сеРеДА

10:00 – 16:00

Семінар: «Ефективне свинарство. 
Біобезпека, або як вберегти стадо?»

ОрганізатОр:
Журнал «агроексперт».

Конф.-зал № 5, 
павільйон № 1, вхід 1С, 
цокольний поверх

10:00 – 13:00

Семінар: «Особливості розвитку 
безпечного кормовиробництва 
в Україні відповідно до вимог 
міжнародного стандарту GMP +»

ОрганізатОр:
тОВ AFFC.

Відкрита 
конференц-зона, 
павільйон № 1, вхід 1С

10:00 – 13:00

09:00 – 10:00
Реєстрація 
учасників 
конференції

Agro Animal IT Forum. 
Діджиталізація та інтелектуальна 
годівля для ВРХ

ОрганізатОри:
тОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок»;
асоціація тваринників України.
генеральний партнер:
AVA Group.

Відкрита 
конференц-зона, 
павільйон № 1, вхід 1а

13:30 – 17:00

Агрохімічний форум 2021

ОрганізатОри:
тОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок»;
інформаційне агентство 
«інФОіндУСтріЯ».

Відкрита 
конференц-зона, 
павільйон № 1, вхід 1С 

14:00 – 17:00

Конференція: «Стратегія розвитку 
аграрного сектору до 2030 року»

ОрганізатОри:
проєкт «німецько-український 
агрополітичний діалог»;
IFWexpo Heidelberg GmbH.

Конф.-зал № 1, 
павільйон № 1, вхід 
1а, 2 поверх

*можливі зміни та доповнення у програмі
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PROGRAM Of bUsinEss EvEnTs
WITHIN THE INTErNATIONAL ExHIBITIONS «GrAIN TECH ExPO 2021», 

«AGrO ANIMAL SHOW 2021» AND «FrUIT. VEGETABLES. LOGISTICS 2021»
February 16-18, 2021 *

16 fEbRUARy, TUEsDAy

10:00 – 13:00

09:00 – 10:00
Registration 
of conference 
participants 

Agro Animal IT Forum. 
Digitalization and smart feeding 
in pig industry 

OrGAnIzerS:
Kyiv International Contract Fair, Ltd.;
The Ukrainian Stockbreeders Association.

GenerAL pArTner: 
AVA Group.

Open space conference 
zone, exhibition hall 1, 
entrance 1A

10:30 – 16:00

Workshop: “Business in conditions of 
COVID-19” (based on the experience of 
“Promin” and “Kyshchentsi” dairy farms)

OrGAnIzer:
Animal Industry Today magazine. 

Conference room 
8, exhibition hall 2, 
entrance 2A, 2nd floor 

12:00 – 17:00

Trade platform: “Innovations. 
Technologies. Finance”

OrGAnIzer: 
Sapienza agricultural media agency. 

SUppOrTed by 
Kyiv International Contract Fair, Ltd. 

Open space conference 
zone, exhibition hall 1, 
entrance 1C
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17 fEbRUARy, WEDnEsDAy 

10:00 – 16:00

Seminar: “Effective pig breeding. 
Biological safety or how to protect a 
herd?”

OrGAnIzer:
Agroexpert magazine. 

Conference room 
5, exhibition hall 1, 
entrance 1C, ground 
floor 

10:00 – 13:00

Seminar: “Peculiarities of safe feed 
production development in Ukraine 
according to the requirements of the 
international standard GMP+”

OrGAnIzer:
AFFC LLC. 

Open space conference 
zone, exhibition hall 1, 
entrance 1C

10:00 – 13:00

09:00 – 10:00
Registration 
of conference 
participants

Agro Animal IT Forum. 
Digitalization and smart feeding 
in pig industry 

OrGAnIzerS:
Kyiv International Contract Fair, Ltd.;
The Ukrainian Stockbreeders Association.

GenerAL pArTner: 
AVA Group.

Open space conference 
zone, exhibition hall 1, 
entrance 1A 

13:30 – 17:00

Agrochemical forum 2021

OrGAnIzerS:
Kyiv International Contract Fair, Ltd.; 
InFOIndUSTry information agency.

Open space conference 
zone, exhibition hall 1, 
entrance 1C

14:00 – 17:00

Conference: “Development strategy for 
agrarian sector until 2030”

OrGAnIzerS:
project “German-Ukrainian Agricultural policy 
dialogue”;
IFWexpo Heidelberg GmbH.

Conference room 
1, exhibition hall 1, 
entrance 1A, 2nd floor 

*program of events is subject to change 
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ОРГАНіЗАтОР: 
 
тОВ «киїВСький мІжнаРОДний кОнтРактОВий яРмаРОк» 

	 Україна, 01001, м.Київ-1, а/с «В-13»
	+380 (44) 490 64 69
	E-mail: info@kmkya.kiev.ua, agro@kmkya.kiev.ua
  www.kmkya.kiev.ua, www.grainexpo.com.ua

вистАвкУ ПіДтРиМУютЬ: 

мІнІСтеРСтВО РОЗВитку екОнОмІки, тОРгІВЛІ 
та СІЛьСькОгО гОСПОДаРСтВа укРаїни

укРаїнСька ЗеРнОВа аСОцІацІя

аСОцІацІя "БОРОшнОмеЛи укРаїни"

аСОцІацІя еЛеВатОРІВ укРаїни

ВгО «укРаїнСька агРаРна кОнФеДеРацІя»

аСОцІацІя «укРаїнСький кЛуБ агРаРнОгО БІЗнеСу»
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АГРО ЕКСПЕРТ, ТОВ
AGRO ExPERT COMPAny

	 Вул. Довженка 15/1, м.Кагарлик, Київської обл., 09200, Україна
Dovzhenko str. 15/1, Kagarlyk, Kyiv region, 09200, Ukraine

	+380 (4473) 54187
	E mail: agro-e@ukr.net 
  www.agro-e.com.ua

тОВ «агро експерт» є постачальником оригінальних засобів захисту рослин вироб-
ництва провідних компаній світу, високопродуктивних посівних матеріалів, як за-
рубіжних так і вітчизняної селекції та широкого асортименту мінеральних добрив, 
мікродобрив, регуляторів росту рослин.
компанія «агро експерт» – це команда висококваліфікованих спеціалістів, відданих 
своїй справі. головними принципами для нас є честь, професіоналізм та висока ре-
путація, яка здобувається наполегливою працею.

eng| LLC "Agro Expert" is the national distributor of original pesticides, seeds of 
high-yielding agricultural crops both foreign and national selection, wide 
range of mineral fertilizers, microfertilizers and plant growth stimulators from 
the leading companies-produsers of the world.

"Agro Expert" – team of highly quality professionals committed to their cause. The 
main principles for us are honor, professionalism and high reputation, which is 
acquired by hard work.
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AGROKALINA

	Незалежності 46, Калинівка, Вінницька обл., 22403, Україна
	+380 (67) 433 48 87, +380 (433) 32 25 35
	E mail: agrokalina@gmail.com
  www agrokalina.com

тОВ «агрокалина»- завод-виробник грунтообробної та посівної техніки. наша ціль: 
виробляти, розробляти, реалізовувати продукцію високої якості, яка складається з 
самих важких вимог фермерів і агрономів компаній. агрегати своїм конструктивним 
рішенням призначені для сучасного агрономічного методу господарювання, який 
допомагає сільськогосподарським суб`єктам при мінімальних затратах коштів, до-
сягти високих врожаїв.

eng|	LLC «Agrokalina» Plant manufacturer of soil and seed machinery. Our goal is 
to produce, design, and sell high quality products, which consists of the most 
demanding requirements of farmers and agronomists of companies. Aggre-
gates with their constructive solutions are intended for a modern agronomic 
management method, which helps agricultural subjects with minimal cost of 
money, to achieve high yields.
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AKY TECHNOLOGY 

	 Turkey, 33010, Mersin. 2.Organize Sanayi Bölgesi rasim  
Dokur Bulvari No:19 Akdeniz

	+905326484180 
	E mail: onur.ozturk@akytechnology.com 
  www.akytechnology.com

AKy тechnology – компанія, метою якої є надавати технічні інновації та послуги, орі-
єнтовані на забезпечення технологічних рішень для ринку зернобобових та олійних 
культур туреччини і всього світу. AKy тechnology, має в своєму арсеналі різноманітні 
види машин для обробки зернових, бобових насіння і олійних культур для харчової 
промисловості, здійснює розробку, установку і поставку запасних частин і комплек-
туючих для технологічних систем управління всіма процесами обробки продуктів з 
моменту збору врожаю до моменту їх подачі на стіл. Основне призначення машин 
і матеріалів, які випускаються компанією AKy тechnology, полягає у виконанні опе-
рацій по очищенню харчових продуктів, після збору врожаю від сторонніх часток 
(грунт, камені, пил і т.д.), промивання і відділення якісних зерен від дефектних (роз-
дроблених, недозрілих, диких і т.д.).

eng|	AKy Technology is an organization for new technology in grain conditions, 
processing and solutions in Turkey and all over the world. Grains, pulses, seeds 
and oilseed machinery, AKy Technology is the manufacturer for the technolog-
ical system that manages the process from harvest to packaging, also a spare 
part supplier and installer. AKy Technology’s machines are used to purify the 
product (grains, dry fruit etc.) from foreign substances such as dust, dirt, stones. 
imperfect products (broken, immature, crude etc.) are also sorted with AKy 
Technology’s machines. Packaging and bagging machines are also a part of 
wide manufacturing spectrum. The machines are classified as mechanical or 
computer controlled so that the aim is to offer viable alternatives to the cus-
tomer’s budget. in addition, cleaning machines can be made compatible with 
the desired product and have different capacities. Throughout 10 years, experi-
enced managers and professional staff offer a great deal of improvement with 
a high quality of service in grain and dry fruit industry.
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AMBROS SCHMELzER &  
SOHN GMBH & CO.KG

	Др.-Циммер Штрассе 28, Вальдерсгоф, 95679, Німеччина
Dr.-Zimmer-Str. 28, Waldershof, 95679, Germany

	+49 (0) 9231 / 9792 0
+49 (0) 9231 7 26 97

	E-mail: zentrale@a-schmelzer.de 
  www.a-schmelzer.com

компанія Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG була заснована в 1913 році та відно-
ситься до провідних виробників вентиляційного обладнання, систем труб та зерноз-
берігання i знаходиться у володінні сім`ї шмельцер 4-го покоління. Ambros Schmelzer 
& Sohn GmbH & Co KG поставляє сільськогосподарське обладнання в більш ніж 20 
країн світу і є лідером та новатором в області вентиляційного обладнання для сховищ.

eng|	Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG was founded in 1913 and is part 
of the market leading producer of ventilation system, pipe- and storage sys-
tems. The company is already in fourth generation of the Schmelzer family with 
its headquarters in north bavarian Waldershof, about 120 km north-eastern 
of nuremberg. Schmelzer deliveres agricultural components in more than 20 
countries and is market and innovation leader in storage ventilation system.
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BONFANTI ЗЕРНОСУШИЛЬНІ УСТАНОВКИ
bOnFAnTi CEREAL dRyERS

	Медолаго ( БГ), Медолаго ( БГ), 24030, Італія
Medolago (BG), via roma 67, Medolago (BG), 24030, Italy

	Kiev +38 0 )44 361 18 99
Італія +39 035 902103, +39 035 4195542

	E mail: office@bonfanti.eu 
  www.bonfanti.eu

З 1979 року група bOnFAnTi спеціалізується на розробці обладнання для сушіння 
зерна. компанія самостійно займається продажем, установкою та післяпродажним 
обслуговуванням, маючи за кінцеву мету задоволення потреб користувача. Постійні 
дослідження і розробки, контроль виробництва, інвестиції в перед та післяпродаж-
не обслуговування дозволили групі зайняти місце одного з лідерів в даному сег-
менті ринку. Відносини з клієнтом і увага до задоволення його потреб дозволили 
закріпитися на все більш вимогливому агропромисловому ринку.

eng|	Since 1979, the bonfanti group has been specialised in realising plants for dry-
ing cereals. The company is directly responsible for sale, installation and custom-
er service and its final goal is the client satisfaction. Research and development, 
constant production controls, investments for a customer care service before and 
after sale have enabled the group to become a leading company in this market 
segment. The relationship with the customer and the focus on its satisfaction have 
contributed to strengthen its presence on a more and more demanding market.

DJI | QUADRO.UA

	 вулиця Нижньоключова, 14, Київ, Україна
Nyzhnokliuchova St, 14, Kyiv, Ukraine

	+380 (44) 585 71 28
	E mail: info@quadro.ua
  www.quadro.ua

dJi | QuAdRO.ua – один з лідерів українського ринку дронів, офіційний партнер, ім-
портер, дистриб`ютор і інтегратор рішень dJi, dJi Enterprise і dJi Agriculture в україні 
з 2013 року. компанія здійснює поставки техніки, навчання персоналу замовників, 
допомагає налаштувати бізнес-процеси з використанням безпілотних рішень. Сер-
вісний центр dJi | QuAdRO.service авторизований dJi для виконання ремонту і тех-
нічного обслуговування всього спектру обладнання компанії.
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eng|	dJi | QuAdRO.ua is one of the leaders of the ukrainian drone market. This com-
pany is the official partner, importer, distributor, and integrator of dJi, dJi Enter-
prise, and dJi Agriculture solutions in ukraine since 2013. The company deliv-
ers equipment, trains customer staff, helps to set up business processes using 
uAV-solutions. dJi | QuAdRO.service center is authorized by dJi. it is organized 
to perform repairs and maintenance of the entire range of equipment.

HORSCH

	 вул. Поповича, 35, с. Полковниче, Київська область, 09431, Україна
35 Popovycha Str., Polkovnyche village, Kyiv oblast, 09431, Ukraine

	+380 (67) 406 37 44
	E-mail: horsch.ukraine@horsch.com 
  www.horsch.com

HORSCH – один із провідних світових виробників сучасної та інноваційної сільсько-
господарської техніки. компанія заснована в 1984 році в швандорфі, Баварія. Виро-
бляє сільськогосподарську техніку, яка відповідає найвищим стандартам та сприяє 
сталому сільському господарству. Основна увага приділяється розробці продуктів 
для обробітку ґрунту, сівби та захисту рослин. гасло "Сільське господарство з при-
страстю" активно підтримує близько 1700 співробітників у всьому світі, починаючи 
від виробництва і закінчуючи управлінням, і це не просто порожня фраза. Вона чу-
дово описує дії кожного працівника. Частка експорту становить 81%. Сім`я хорш 
досі вважає себе фермерами і веде власне дослідне господарство площею 3000 га 
в чеському місті кнежмост. на цій фермі досліджують різні системи землеробства та 
випробовують розроблені машини в реальних умовах. Зв`язок та обмін досвідом з 
клієнтами по всьому світу завжди були головним пріоритетом у HORSCH.

eng|	HORSCH is one of the world`s leading manufacturers of modern and innova-
tive agricultural machinery. The company was founded in 1984 in Schwandorf, 
bavaria. The company has been producing agricultural machinery which meets 
the highest standards and contributes to sustainable agriculture. The focus is 
on the development of products for soil cultivation, sowing and plant protec-
tion. The slogan "Agriculture with passion" is actively lived out by all of the ap-
proximately 1, 700 employees worldwide, from production to management, 
and is not just an empty phrase. it perfectly describes the actions of every sin-
gle employee. The export share is 81 %. The Horsch family still sees itself as 
farmers and runs its own 3000 ha trial farm in the Czech Knezmost. On this farm 
different farming systems are tried out and the newly developed machines are 
tested under real conditions. Contact and exchange with customers worldwide 
has always been a top priority at HORSCH.
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KMz INDUSTRIES

	 вул.Сергія Нігояна, 2, м. Карлівка, Полтавська область, 39500, Україна
2, Sergei Nigoyan street, Karlivka, Poltava region, Ukraine

	+380 (5326) 531 30; +380 (50) 435 76 97
+380 (5346) 2 21 38

	E mail: sales@kmzindustries.ua
  www.kmzindustries.ua

KMz industries – провідний український виробник комплексних рішень для зберігання 
та обробки зерна. Виготовляємо: силоси та зерносушарки brice-baker, транспортне об-
ладнання, сепаратори, допоміжне обладнання. надаємо послуги з монтажу, автомати-
зації та сервісного обслуговування. гарантія на обладнання – до 36 місяців. Реалізували 
5000+ проєктів в україні та за кордоном. Більше 7000000 тонн зберігання в експлуатації.

	 KMz industries is a leading provider of complex solutions for grain storage and 
handling in ukraine. We manufacture silos, brice-baker grain dryers, conveying 
equipment, grain cleaners, auxiliary equipment. We provide services such as 
our: installation, automation and maintenance. Warranty on our equipment – 
up to 36 months. We completed 5, 000+ projects in ukraine and abroad with 
total storage capacity 7, 000, 000+ tons.

LECHLER GMBH

	 вул. Ульмер, 128, Метцинген, 72555, Німеччина
Ulmer Strasse 128, Metzingen, 72555, Germany

	+49 7123 962 0, +49 7123 962 480
	E-mail: info@lechler.de
  www.lechler-agri.com

Високоякісні розпилювачі Lechler дозволяють точно дозувати робочий розчин і до-
сягати максимальної ефективності: підвищувати продуктивність і одночасно знижу-
вати витрати, при цьому максимально захищаючи здоров`я людини. найуспішніші 
моделі розпилювачів для внесення ЗЗР – id, idK, idTA і idKT. Для рідких добрив – Fd, 
а також шланги 5S.

eng|	Lechler precision nozzles ensure achievement of the maximum effect with the 
least possible effort – for higher yields at lower costs and the best possible en-
vironmental protection. Most successful drift reduction nozzle are id, idK, idTA 
and idKT. For fertilizing the most popular nozzle are Fd, as well as 5S hose drop.
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MAS SEEDS УКРАїНА
MAS SEEdS uKRAinE

	 вул. Соборна 59 Б, с. Велика Олександрівка, Бориспільський район, 
Київська область, 08320, Україна
59-B, Soborna street, Velyka Oleksandrivka, Boryspil district, Kyiv region, 
08320, Ukraine

	+38 067-552-07-65
	E-mail: v.oliinyk@maisadour.com 
  www.masseeds.ua

MAS Seeds україна — український підрозділ, що входить до французької сільсько-
господарської кооперативної групи MAiSAdOuR, та вже понад 10 років присутній 
на українському ринку. насіннєвий завод MAS Seeds, що розташований у Дніпропе-
тровській області, є гігантом № 1 в україні з потужністю виробництва 1 млн посівних 
одиниць на рік. у портфоліо MAS Seeds входять гібриди таких основних с/г культур, 
як кукурудза, соняшник, ріпак та люцерна.

eng|	MAS Seeds ukraine is a ukrainian subsidiary of the French seed company MAS 
Seeds, which is the part of the agricultural cooperative group MAiSAdOuR and 
has been present on the ukrainian market for over 10 years. The MAS Seeds 
seed processing factory, located in the dnipropetrovsk region, is the №1 seed 
giant in ukraine with a production capacity of 1 million sowing units per year. 
The MAS Seeds portfolio includes hybrids of major crops such as corn, sunflow-
er, rapeseed and alfalfa.
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MECMAR S.P.A. 

	 Коппаро 29, Мірнербе, 37046, Італія
Copparo 29, Minerbe (Vr), 37046, Italy

	+3904 429 92 29
	E mail: info@mecmargroup.com 
  www.mecmargroup.com

MECMAR – Італійський виробник мобільних і стаціонарних сушарок. Продуктивність 
від 50 до 1400 т / добу. Перфорація діаметром 2.5, 1.5 і 1 мм. Паливо дизель, газ, 
тверде паливо. широкий ряд додаткових опцій. Починаючи з 1982 року MECMAR 
модернізує і розширює асортимент, що дозволяє підібрати обладнання в найбіль-
шою мірою відповідає запитам клієнтів.

eng|	MECMAR – mobile and stationary dryers’ italian producer. Productivity from 50 
to 1400 t/24h. Perforation 2.5, 1.5 and 1 mm. diesel, gas, solid fuel. Wide range 
of additional options. Since 1982, MECMAR modernizes and expands the range 
that allows to choose the equipment most appropriate to the needs of custom-
ers.

MORILLON

Франція
	 48 rue des Mauges-Andreze, Beaupreau en Mauges, 49600, France
	+33 241 56 5014
	E-mail: commercial@morillon.eu 
  www.morillonsystems.com

Зачисний шнек MORiLLOn підходить до силосів великого об’єму для будь-якої про-
дукції з гарною сипучістю, наприклад, зерна чи пелет.
Для продукції із гіршою сипучістю ми пропонуємо широкий асортимент високопо-
тужних систем вивантаження зерна з нульовими втратами.
наша команда допомагатиме Вам протягом усього періоду експлуатації техніки дис-
танційно чи безпосередньо на місці у будь-якій країні світу.

eng|	Our MORiLLOn sweep augers fit in high-volume storage silos for any kind of 
free-flowing materials such as grains and pellets.
For difficult to flow products, we propose you a wide range of heavy duty and 
zero entry unloading systems. Our teams assist you throughout the life of the 
machine with remote or on-site assistance worldwide.
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ORHAND STE DE CHAUDRONNERIE 

Франція
	 9 route de rennes, La Guerche de Bretagne,  

35130, France
	+33 2 99 96 21 73
	E-mail: contact@orhand.fr 
  www.orhand.fr

www.ods-systems.com

ORHAnd є сімейною компанією з 1926 р. компанія розробляє та виготовляє про-
мислове розвантажувальне обладнання для зерна та сипучих матеріалів під маркою 
Orhand discharging Systems (OdS). компанія високо компетентна в модернізації та 
оновленні розвантажувального обладнання в існуючих силосах.

eng|	ORHAnd is a family owned company from 1926. With the brand Orhand dis-
charging Systems (OdS) the company designs and manufactures industrial un-
loading equipments for grains and bulk materials. it has high competences in 
retrofit and upgrading unloading equipments in existing silos.

PETKUS УКРАїНА
PETKuS TECHnOLOGiE GMbH

	 просп. Перемоги, 26, офіс 29, Київ, 04116, Україна
rоеberstr. 8, Wutha-Farnroda, 99848, Germany

	+38 044 390 79 09
+49 36921 98 0
+38 044 390 79 08
+49 36921 98 333

	E-mail: info@petkus.com 
  www.petkus.com

PETKuS, заснована в 1852 р., є одним з провідних постачальників повного спектру 
машин та обладнання для підготовки насіння, переробки та транспортування зерна. 
PETKuS – також технологічно спеціалізований партнер для проектування та спору-
дження комплексних рішень «під ключ».

eng|	PETKuS, founded in 1852, is one of the leading suppliers of a comprehensive 
range of machinery and equipment for the global seed and grain processing 
and handling industry. PETKuS is also a specialized technology partner for the 
development and installation of complete turn-key solutions.
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OSTCHEM RETAIL (ТОВ «НІКА-ГРЕЙН»)
OSTCHEM RETAiL (niKA-GRAin LLC)

	 вул. Мечникова, 2, літера «А», Київ, 01601, Україна
2A, Mechnikova Sreet, Kyiv, Ukraine

	+380 (44) 538 03 20 (вн 2099)
	E mail: Bohdan.Shabatura@nika-grain.com 
  www.groupdf.com

напрямок OSTCHEM RETAiL (входить до холдингу OSTCHEM, який об’єднує азотний 
бізнес Group dF) – займається організацією продажів та прямих поставок мінераль-
них добрив від заводів-виробників холдингу OSTCHEM (Пат «азот» (м. Черкаси), Пат 
«Рівнеазот», Прат «Сєверодонецьке об’єднання азот») кінцевому споживачу – агро-
виробнику україни.
Слоган OSTCHEM RETAiL: «ВІД ЗаВОДу – ДО агРаРІя» відображає основний акцент ді-
яльності напрямку – можливість здійснювати ПРямІ поставки мінеральних добрив 
господарствам країни за вигідними цІнами ВиРОБника із збереженням високої 
якості продукції, що відповідає українським та міжнародним стандартам (ту у, iSO).
Прямі поставки «ВІД ЗаВОДу – ДО агРаРІя» дають можливість створювати ексклю-
зивні цільові програми кредитування агрогосподарств на купівлю мінеральних до-
брив разом з банками-партнерами.
Стратегічна мета напрямку OSTCHEM RETAіL та банків-партнерів – підвищення про-
дуктивності ведення сільського господарства в україні, максимальне сприяння 
зростанню та стабільності агробізнесу через забезпечення аграріїв мінеральними 
добривами українського виробництва із залученням ефективних кредитних інстру-
ментів для їх купівлі.

eng|	OSTCHEM RETAiL is the part of the OSTCHEM Holding (unites the Group dF’s fertil-
izer business). The mission of the OSTCHEM RETAiL is organize sales & direct deliv-
ery of the mineral fertilizers from the OSTCHEM’s fertilizer plants (Cherkasky «Azot», 
«Rivneazot», «Severodonetsky «Azot») to ukrainian agricultural consumers.
The motto of the OSTCHEM RETAiL is «diRECTLy FROM FACTORiES TO AGRAR-
iAnS» is reflects the main focus of the company: We provide to our clients the 
high quality mineral fertilizers by the MOST FAiR PRiCES FROM PROduCERS. We 
also guarantee that the fertilizers produced by our factories and supply to our 
clients are meet the ukrainian and international Quality Standards (TC u, iSO).
OSTCHEM RETAiL together with the partner banks create a line of exclusive 
credit programs that help ukrainian farmers and agrarian companies to finance 
the different credit deals that help to buy mineral fertilizers timely.
The strategic goal of OSTCHEM RETAiL and our partner banks is to increase agricul-
tural productivity, support stability of agribusiness via the most effective finance 
(credit) instruments that help to agrarian companies to purchase the fertilizers.
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OTTEVANGER MILLING  
ENGINEERS BV

	Моеркапелсе 32, Моеркапелле, 2751 DL, Нідерланди
Moerkpelse Zijde 32, Moerkapelle, 2751 DL, the Netherlands

	+31 (0)79 593 22 21; +38 097 43 63 863
+31 (0)79 593 11 47

	E-mail: info@ottevanger.com; o.klapan@ottevanger.com
  www.ottevanger.com

Ottevanger Milling Engineers є однією з провідних європейських компаній за роз-
робкою та виробництвом обладнання та комплектних заводів для зернопереробної 
та комбікормової промисловості.
на сучасних виробничих потужностях в нідерландах, компанія конструює та ви-
робляє широкий асортимент своєї машинної продукції з використанням останніх 
технологій.
Ottevanger спеціалізується:
- комбікормові заводи;
- Заводи для виробництва преміксів та концентратів;
- Заводи для виробництва кормів для домашніх тварин та аквакультур;
- Заводи для переробки зернових і тощо.
Постійні дослідження, активний розвиток та розумні інновації забезпечують збере-
ження лідируючої позиції компанії на міжнародному ринку.

eng|	Ottevanger Milling Engineers is one of the leading European companies in the 
development and production of equipment and complete plants for the grain 
processing and feed industry.
At modern production facilities in the netherlands, the company designs and 
manufactures a wide range of its machine
products using the latest technologies. Ottevanger has solutions for:
- Feed mills, 
- Premix and concentrate plants, 
- Aqua feed and pet food installations, 
- Cereal processing lines, 
- biomass installations, etc.
Ongoing research, active development and clever innovation ensure that the 
company retains its leading position in the international market.
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SOFT.FARM

	 вул. Астраханська, 134, Краматорськ, 84320, Україна
Astrakhanskaya Street, 134, Kramatorsk, 84320, Ukraine

	+380 67 524 71 96
	E mail: sale@soft.farm
  www.soft.farm/uk

комплексне Іт-рішення для агровиробників:
Об’єднуємо дані з інших систем у єдиний формат та створюємо прозору аналітичну 
систему сільгоспдіяльності для прийняття зважених управлінських рішень

eng|	Comprehensive iT solution for agricultural producers:
We combine data from other systems into a single format and create a transpar-
ent analytical system of agricultural activities for making sound management 
decisions

STELA LAXHUBER GMBH

	 вул. В.чайки, 16, с.чайки, 08135, Україна
16 V. Chaiky Str., Chaiky village, 08135, Ukraine

	+380 (96) 8399 081
	E-mail: stela_kiev@i.ua 
  www.stela.de, www.stela.in.ua

Stela – виробник високоякісних сушильних установок для усіх видів сільськогоспо-
дарської продукції. компанія виступає за інновації, компетентність та надійність.

eng|	Stela is a manufacturer of high-quality drying plants for all kinds of agricultural 
products. The company stands for innovation, competence and reliability.
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TH. BUSCHHOFF GMBH & CO.

	 вул. Ботанічна, 1, Бориспіль, 08301, Україна
1 Botanichna Str., Boryspil, 08301, Ukraine

	+380 (45) 956 48 01; +380 (67) 863 63 63
	E-mail: office@demchak.pro 
  www.buschhoff.de

ті, хто хочуть годувати своїх свиней, ВРх, курей та інших тварин за індивідуальними 
рецептами із власної сировини – обирають дробильно-змішувальну техніку у надій-
ного партнера – фірми buschhoff.

eng|	Those who want to feed their pigs, cattle, chickens and other animals according 
to individual recipes from their own raw materials – choose crushing and mix-
ing equipment from a reliable partner – buschhoff.

АВЕРС-АГРО, ТОВ
AVERS-AGRO, LLC

	 вул. Новомосковська, 1, Дніпро, 49083, Україна
1, Novomoskovsk Str., Dnipro, 49083, Ukraine

	+38(097) 7-444-999
	E mail: t09051983@gmail.com
  www.avers-agro.com

компанія «аверс-агро» успішно реалізує сільськогосподарську техніку власного ви-
робництва. у виробництві використовуються інноваційні технології, що дозволяють 
реалізовувати проекти будь-якої складності.
компанія прагне повністю задовольнити потреби фермерів в високоприбутковому 
веденні сільськогосподарської діяльності з мінімальними витратами часу і коштів.

eng|	Avers-Agro company successfully sells agricultural machinery of its own pro-
duction. during production, innovative technologies are used to implement 
projects of any complexity.
The company strives to fully meet the needs of farmers in highly profitable agri-
cultural activities with a minimum investment of time and money.
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АВТОДЕТАЛІ ТД
AuTOdETALi, LTd

	 вул. робоча, буд 66, херсон, 73000, Україна
66, rabocha street, Kherson, 73000, Ukraine

	+380 (50) 434 30 10, 0 (552) 48 52 33
	E mail: as@auto-detal.com.ua
  www.progress-k.com.ua

Виробництво: карданих валів для сільхоз техніки, сільхоз шарніри, муфти, перехід-
ники для карданів, хрестовини карданих валів, кульові та реактивні пальці для авто-
мобілів краз, маЗ, Зіл, радіатори охолодження та опалення ленійки ВаЗ, термостати 
системи охолодження

eng|	Manufacture: PTO shafts, yoke joints, torque limiters and safety clutches, adap-
tors, 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

АВТОДОЗОР, ТОВ
AVTOdOzOR LLC

	 вул. Лук’яненка, 5, житомир, 10009, Україна
5, Lukyanenka Str., Zhytomyr, 10009, Ukraine

	+38 (041) 257 6515, +38 (067) 407 8188
	E-mail: marketing@avtodozor-gps.com.ua
  www.avtodozor-gps.com.ua

тОВ “аВтОДОЗОР” займається розробкою унікального програмного забезпечен-
ня, продажем і встановленням спеціалізованого обладнання для GPS-моніторингу 
транспорту. 
Обираючи аВтОДОЗОР, ви отримуєте:
• здійснення моніторингу необмеженої кількості транспорту віддалено за допомо-
гою комп'ютерів та мобільних пристроїв;
• висока точність та швидкість передачі даних;
• автоматичний підрахунок обробленої площі;
• створення та закриття нарядів сільгосптехніки;
• гарантія на всі види пристроїв;
• офіційні дилери білоруської компанії ТЕХНОТОН, власний сервісний центр по ре-
монту;
• наявність сертифікації.
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eng|	LLC AVTOdOzOR is engaged in software development, sale and installation of 
specialized equipment for transport GPS-monitoring. Advantages of products 
from “AuTOdOzOR”:
• remote monitoring of an unlimited number of vehicles through a computer 
and mobile devices;
• high accuracy and speed of data transmission by using cellular and satellite 
networks;
• automatic calculation of the treated area;
• starting and closing orders for agricultural machinery;
• guarantee on all types of devices;
• certificate availability.

АГРАР МЕДІєН УКРАїНА ТОВ
AGRAR MEdiEn uKRAinE, LLC

	 Євгена Сверстюка, 11а, Київ, 02002, Україна
11a Sverstiuka, Kiev, 02002, Ukraine

	+380 (44) 583 0659
	E mail: subscribe@agroexpert.ua 
  www.agroexpert.ua

Видавництво тОВ «аграр медієн україна»
журнал Agroexpert (передплатний індекс 37150) – щомісячний практичний посіб-
ник керівника, ветлікаря, зоотехніка, механізатора, агронома.
книги: «насіння – золотий фонд урожаю», «Болезни плодовых», «Практичне садів-
ництво», «атлас болезней свиней», «кормление свиней», «Здоровье копыт» ...
Семінари: «ефективне свинарство», «моя молочна ферма». Всеукраїнський конкурс: 
«кращий молодий агроном».

eng|	be Green be Agroexpert – передплачуйте електроннну версію
Publishing house «Agrar Medien ukraine»
Agroexpert (subscription index 37150) – monthly practical magazine for man-
agers, 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” be Green be 
Agroexpert – subscribe e-version
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АГРОДАР БУД, ТОВ 
AGROdAR bud LLC

	м. Дніпро, 49000, Україна
Dnipro, 49000, Ukraine

	+380 (67) 6183437, +380 (67) 7291111
	E mail: info@agrodar.com.ua 
  www.Agrodar.com.ua

Будівництво безкаркасних ангарів під зерносховища, техніку то що. Будівництво си-
лосів об’ємом до 5000т.

АГРОДОКТОР-УА, ТОВ
AGROdOCTOR-uA, LLC

	 вул. Патона, 22, Львів, 79040, Україна
Patona str, 22, Lviv, 79040, Ukraine

	+380 (67) 673 56 46, +380 (50) 430 21 02, +380 (73) 167 55 43, 
+380 (63) 710 44 00, +380 (32) 245 07 07

	E mail: info@agrodoctor.ua 
  www.agrodoctor.ua

Запчастини до комбайнів Claas, John deere, Massey Ferguson, new Holland, Сase iH, 
deutz Fahr, прес-підбирачів Welger, Claas, Sipma, жаток Geringhoff, Oros, Claas, John 
deere, двигунів Mercedes, Perkins, Caterpillar та багатьох інших відомих світових ви-
робників усіх поколінь. усі необхідні запчастини можна замовити чи придбати у ін-
тернет-магазині agrodoctor.ua.

eng|	A wide range of spare parts for combines Claas, John deere, Massey Ferguson, 
new Holland, balers Welger, Claas, Sipma, headers Geringhoff, Oros, Claas, en-
gines Mercedes, Perkins, and other world famous manufacturers of all ages. All 
the necessary spare parts you can order or purchase in the online store agro-
doctor.ua.
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АГРОМОНТАжБУД, ТОВ 
AGROMOnTAzHbud LiMiTEd inC.

	 вул.1-ша радгоспна, буд.3, Біла Церква, 09100, Україна
1 radgospna, 3, Bila Tserkva, 09100, Ukraine

	+380 (96) 575 56 99
	E mail: yarmvv@gmail.com 
  www.agromontazhbud.com.ua

Проектування і будівництво об`єктів промислового та цивільного призначення: 
елеваторів, об`єктів агро- промислового комплексу, виробничих, складських буді-
вель, громадських споруд, інженерних мереж. Виготовлення силосів для зберігання 
зерна та сипучих матеріалів, зернових сушарок на всіх видах палива, обладнання 
для транспортування сипучих матеріалів. Будівельні конструкції будь-якої склад-
ності. Обслуговування обладнання, систем автоматики та електроніки.

eng|	design and construction of objects of industrial and civil purpose: elevators, ob-
jects of agro-industrial complex, industrial, warehouse buildings, public build-
ings, engineering networks. Making silos for storage of grain and bulk materials, 
grain dryers for all types of fuel, equipment for transportation of bulk materials. 
building constructions of any complexity. Maintenance of equipment, systems 
of automation and electronics.

АГРОТЕПЛО ГРУП, ТОВ
AGROTEPLO GROuP LTd

	 вул. Антоновича, 51, оф. 913, Київ, 03150, Україна
Str. Antonovicha, 51, Kyiv, 03150, Ukraine

	+380 (68) 859 21 21
	E-mail: agroteplogroup@ukr.net 
  www.agroteplogroup.com.ua

компанія «агротепло груп» займається виробництвом та продажом техніки для су-
шіння та зберігання зерна, транспортним обладнанням.

eng|	The company "Agroteplo Group" is engaged in the production and sale of 
equipment for drying and storage of grain, transport equipment.
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АГРОПРОСПЕРІС БАНК
AGROPROSPERiS bAnK

	 вул. Дегтярівська, 27-Т, Київ, 04119, Україна
27-T Dehtiarivs`ka Str., Kyiv, 04119, Ukraine

	0 800 300 170; +38 (044) 392 93 73
	E-mail: partner@ap-bank.com 
  www.ap-bank.com

агропросперіс Банк – це:
• банк для малих і середніх агровиробників, які обробляють від 100 га землі
• 35 партнерських програм пільгового кредитування купівлі с/г техніки
• перший в Україні банк, який почав кредитувати під аграрні розписки (з 2016 року)
• 100% іноземний капітал (США та Європа).

eng|	Agroprosperis bank is:
• a bank for small and medium-sized farmers with a land of 100 ha or more
• 35 partnership programs for the purchase of farm equipment at favourable 
interest rates
• the first bank in Ukraine to start lending against crop receipts (since 2016)
• 100% foreign capital (USA & Europe).

АГРОПРОММОНТАж, ПП
PE AGROPROMMOnTAzH

	 Україна, 25018, Кропивницький, холодноярська, 190
Ukraine, 25018, Kropyvnytskyi, Holodnoyarska, 190

	+380 (50) 457 29 99
  www.man-apm.com.ua

ПП «агропроммонтаж» – компанія, яка має більш ніж 20-ти річну історію роботи 
в реалізації і обслуговуванні сільськогосподарської техніки, дощувальних машин 
(bauer), вантажних автомобілів (MAn Truck and bus) і напівпричепів всесвітньо відо-
мих заводів-виробників (Wielton, Egritech).
компанія агропроммонтаж – постійний учасник і організатор «Днів поля», всеукра-
їнських та регіональних сільськогосподарських і автомобільних виставок.
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eng|	PE "Agroprommontazh" – a company that has more than 20 years of history in 
the sale and maintenance of agricultural machinery, 
irrigation (bauer), trucks (MAn Truck and bus) and semi-trailers world-renowned 
manufacturers (Wielton, Egritech).
Agroprommontazh Company is a permanent participant and organizer of 
"Field days", all-ukrainian and regional agricultural and automobile exhibitions.

АГРОСЕРВІС-СВ, ТОВ
AGROSERViCE-SV, LTd

	 вул.Кооперативна, 7., житомир, 10001, Україна
Kooperativna str.7, Zhytomir, 10001, Ukraine

	+380 (412) 427 730, +380 (412) 427 731
	E mail: info@agroservice-sv.com 
  www.agroservice-sv.com

тОВ «агросервіс-СВ» – українське підприємство-виробник обладнання для сіль-
ськогосподарської промисловості.
Засноване в 1996 році, виготовляє: зерносушарки 5-50 т/год., обладнання для ком-
бікормових заводів 1-200 т/зміну, зерноочисне обладнання 25-100 т/год., елеватори 
зернові 100-1000 т. За цей час було створено широку номенклатуру сільськогоспо-
дарського обладнання.
на даний момент нами проводиться повний цикл робіт – розробка проекту, виго-
товлення обладнання, установка і запуск в експлуатацію з гарантійним обслугову-
ванням.

eng|	LTd «Agroservice-SV» – ukrainian enterprise-manufacturer of equipment for 
agricultural industry. Founded in 1996, makes: grain dryers of 5-50 t/h., equip-
ment for mixed fodder plants 1-200 t/shift, graincleansing equipment of 25-100 
t/h, grain elevators 100-1000 t. Wide nomenclature of agriculture equipment 
was created during this time.
On this moment we arrange development of project, manufacture equipment, 
setting and start in exploitation with warranty service.
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АГРОТЕКА, ТОВ 
AGROTHEKA LTd

	 бульв. Л.Українки, 34, 2-й під’їзд, 57 офіс, Київ, 01133, Україна
34 Lesya Ukrainka Blvd. bldg. 2, apt.57, Kiev, 01133, Ukraine

	+38 050 221 88 10, +38 050 221 88 10
	E mail: info@agrotheka.com 
  www.agrotheka .com

компанія агротека пропонує:
1. Високоякісні препарати, що покращують ефективність від застосування пестици-
дів та агрохімікатів, стимулятори росту рослин, а також такі, що захищають посіви 
та техніку від пошкоджень залишками пестицидів та агрохімікатів (ад’юванти, ПаР, 
антипінний агент, регулятор рн та жорсткості води, очисник баків та систем обпри-
скувачів).
2 Рукава для зберігання сухого зерна з агропластику виробництва іспанської компа-
нії Sotrafa (Armando Alvarez Group)

eng|	Agrotheka company offers:
1. High-quality preparations that improve the effectiveness of pesticides and 
agrochemicals, as well as plant growth stimulants and preparations that protect 
crops and machinery from damage by pesticide residues and agrochemicals 
(adjuvants, surfactants, antifoam, water hardness regulator and pH, cleaning 
tanks and sprayers).
2. Grain bags — agriplastic products manufactured Spain company Sotrafa (Ar-
mando Alvarez Group)
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АГРОТЕХ ОРІХІВСЬКИЙ ЗАВОД  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН, ТОВ 
AGROTECH OREHOVSKiy PLAnT OF FARMinG MACHinES 

	 вул.Привокзальна, 2, Оріхів, 70500, Україна
	+38 061 41, +38 456 56
	E mail: agroteh1@rambler.ru, agroelena@i.ua
  www.agrotehorehov.at.ua

тОВ «ОЗСм «агротех» є вітчизняним виробником високоефективної сільськогоспо-
дарської техніки. головною перевагою підприємства перед іншими виробниками є 
те, що одним з напрямів діяльності є вирощування зернових та технічних культур 
на 12000га. тому удосконалення техніки відбувається безперервно з урахуванням 
вимог сьогодення.
Завод випускає: борони з пружинним зубом БЗП-15, 2 та БЗП-24, 5; зерномети ново-
го покоління мЗС-120 «ДаВиД» та мЗС-170 «голіаф»

eng|	basic work of enterprise assignment is a production of high-efficiency tech-
nique for agriculture (harrows, mechanical grain loaders)

АГРО-ФОРТЕ, ТОВ
AGRO-FORTE, LLC

	 Україна, м. Вінниця, вул. Келецька, 61a
Ukraine, Vinnytsya, st. Keletska, 61a

	+380 (67) 386 95 50 – Техніка
+380 (67) 537 42 09 – Запчастини
+380 (68) 222 10 22 – Насіння

	E mail: sale@agro-forte.com
  www.agro-forte.com

тОВ « агро – Форте» – компанія, яка динамічно розвивається та має гарну репута-
цію. Заснована на базі декількох компаній виробників сільськогосподарських куль-
тур, які вже багато років плідно працюють на аграрному ринку україни. головними 
принципами роботи компанії – є якість та чесність!

eng|	Agro Forte LLC is a company that is dynamically developing and has a good 
reputation. it is based on several companies of agricultural crop producers who 
have been working fruitfully for agrarian market of ukraine for many years. The 
main principles of the company`s work are quality and honesty!
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АГСОЛКО УКРАїНА
AGROSOLuTiOn COMPAny uKRAinE

	 Індустріальна, 31, с. Святопетрівське, Києво-Святошинський р-н,  
Київська обл., 08141, Україна
Industrial 31 street, Svyatopetrivske, 08141, Ukraine

	+380 (44) 290 76 26, +380 (44) 290 76 27
	E mail: office@agsolco.com 
  www.agsolco.com

"агСОЛкО україна" займається постачанням сільськогосподарської техніки, зерно-
вого обладнання, спеціальної (будівельної, дорожньої, кар`єрної, складської) техні-
ки, комерційного транспорту. Забезпеченням клієнтів повним переліком запасних 
частин до техніки та обладнання всіх напрямків, а також повний технічний супровід. 
широкий спектр товарів в напрямку агротехнологій – насіння, добрива, ЗЗР.

eng|	"AGSOLKO ukraine" is supplying agricultural machinery, grain equipment, spe-
cial (building, road, mining, storage) technology, commercial vehicles. Provid-
ing customers a full list of spare parts for machinery and equipment in all areas 
and full technical support. A wide range of products in the area of agricultural 
technologies – seeds, fertilizer, crop protection products.

АЕРОМЕХ НВП, ТОВ
AEROMEH RPE CLL

	 вул. харківська, 37, Кремінна, 92905, Україна
37, Kharkivska Str., Kreminna, 92905, Ukraine

	+380 (50) 614 52 57, + 380 (642) 34 17 53
	E-mail: aeromehua@gmail.com
  www.aeromeh.com.ua

Завод "аеРОмех" – розробник та виробник зернових сепараторів СаД, які набули 
популярності з 2001 року. Сепаратори широко застосовуються в сфері переробки 
зерна і підготовки якісного посівного матеріалу будь-яких культур. Багатофункціо-
нальність, ефективність, широкий модельний ряд (від 4 до150 т/год) зробили сепа-
ратори СаД популярним обладнанням в україні та ще у 56 країнах світу.

eng|	Company "AEROMEH" is a developer and manufacturer of grain separators 
CAd, which have gained popularity since 2001. Separators are widely used in 
the processing of grain and the preparation of quality seed material of any crop. 
Multipurpose, efficient, wide range (from 4 to 150 t/h) made CAd separators 
the most popular equipment in ukraine and even in 56 countries of the world.
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А-ТЕРА (АГРОТЕРРА)
A-TERA (AGROTERRA)

	 Україна, 45636, Волинська обл.,  
Луцький район, село Гаразджа, Вул. Київська, 107
Ukraine, Volin region, Lutsk District, Village Garazdzha, Kyivska Street, 107

	+380 (50) 373 31 61
	E-mail: soroka@a-tera.com.ua
 www.a-tera.com.ua

компанія «агротерра» – динамічно розвивається на території україни, яка за своє 
існування показала себе надійним і стабільним професіоналом, з яким хочеться 
працювати і була визнана такими світовими лідерами у виробництві високоякісної 
сільгосптехніки як: new Holland, Lemken, berthoud, Rauch, Mashio Gaspardo, Precision 
Planting, 360 yield Center та dawn. Все це завдяки команді професіоналів, які готові 
надати якісну допомогу 24 години на добу, 7 днів на тиждень і оптимального поєд-
нання портфеля товарів, де абсолютно кожен, зможе задовольнити свої потреби.

eng|	Agroterra is a rapidly developing company on the territory of ukraine which 
during its existence has shown itself to be a reliable and stable professional 
with whom you want to work and has been recognized by such world leaders 
in the production of high-quality agricultural machinery as: new Holland, Lem-
ken, berthoud, Rauch, Mashio Gaspardo, Precision Planting, 360 yield Center 
and dawn. 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 products where absolutely everyone will be able to meet their 
needs.
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АГРОХІМТРАНС, ПП
AGROCHiMTRAnS

	 вул. Припортова, 22-А, БЦ, офіс 212, черкаси, 18002, Україна
Port street, 22-a Business Centre office No. 212, Cherkasy, 18002, Ukraine

	+380 (472) 723527, 0 (472) 723531, +380 (98) 511 34 11, +380 (67) 898 98 75
	E mail: agrochimtrans@ukr.net
  www.agrochimtrans.all.biz

компанія агРОхІмтРанС заснована в 2003 році.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
Виробництво органо-мінеральних, рідких комплексних добрив і мікродобрив;
Оптова та роздрібна торгівля мінеральними добривами та хімікатами;
надання послуг доставки, внесення і перевезення рідких та сипучих добрив. 
ціль підприємства направлена на розвиток довгострокової співпраці.
також компанія здійснює індивідуальний підхід до потреб клієнта в залежності від 
типу грунтів на основі аналізу грунту.

eng|	The company AGROHiMTRAnS founded in 2003.
The main activities of the company are:
The production of organo-mineral liquid complex fertilizers and micronutrients;
Wholesale and retail trade in mineral fertilizers and chemicals;
The provision of services of delivery, submission and transport of liquid and 
bulk fertilizers. 
The purpose of the enterprise directed on development of long-term 
cooperation. 
Also, the company carries out an individual approach to the needs of the client 
depending on the type of soil based on soil analysis.
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АЙРІХ
EiRiCH

	 вул. Стартова, 20/302, Київ, 02218, Україна
20/302 Startova Str., Kyiv, 02218, Ukraine

	+380 (50) 488 27 00
	E-mail: Alexander.grizenko@eirich.ua 
  www.eirich.com

айріх пропонує виробниче обладнання, рішення і найновіші технології для вироб-
ництва добрив та меліоративних речовин. наш асортимент включає змішувачі та 
комплексні лінії для грануляції, змішування і тонкого помолу.

eng|	EiRiCH is a specialist in material preparation systems and offers top technologies 
for the production of fertilizers and soil improvers. The portfolio includes mixers 
and complete processing systems for granulation, mixing and fine grinding.

АКПАДОН-АГРО, ТОВ
AKPAdOn-AGRO LLC

	 Кам’янецька, 63, к.28, хмельницький, 29000, Україна
Kam’yanets’ka, Khmelnytskyi, 29000, Ukraine

	+380 (38) 270 01 29
	E-mail: akpadonagro@gmail.com 
  www.akpadon-agro.com.ua

Вирощування насіння соняшника та кукурудзи. 

eng|	Production sunflower seeds and corn seeds.
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АРК-ГРУПП ТОВ
ARK-GROuP LTd

	 районна 10, Кропивницький, Кіровоградська, 25006, Україна
rayonna 10, Kropyvnytskyi, Kropyvnytskyi, 25006, Ukraine

	+380 (68) 870 94 53
	E mail: arkgroupkr@gmail.com 
  www.arkgroupp.com.ua

наша компания занимается продажей незаменимой в сельском хозяйстве техники. 
ассортимент насчитывает различные модели опрыскивателей, плугов, сеялок, куль-
тиваторов, глуборыхлителей и запасных частей к ним. Приобретая такую продукцию, 
Вы превращайте посевные работы и сбор урожая в автоматизированный процесс. 
мы ценим Ваш труд. Поэтому сотрудничаем с заводами, выпускающими оборудова-
ние исключительно высокого качества. имея большие склады в нескольких областях 
украины, мы готовы быстро совершить отправку запчастей, чтобы Ваша техника не 
простаивала, а сроки работ не сдвигались. наши специалисты лично проверяют каж-
дый товар на наличие брака или дефектов перед каждой отправкой клиенту.

eng|	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 products, you turn sowing 
and harvesting into an automated process. We appreciate your work. There-
fore, 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 de-
fects or defects before each shipment to the client.
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БАН ІНТЕРНЕШНЛ УКРАїНА, ТОВ 
bAn inTERnATiOnAL uKRAinE, LLC

	 вул. Драгоманова, буд 31 офіс 142, Київ, Україна
DrAGOMANOVA Str. 31 office 142, Kiev, Ukraine

	+380 (66) 674 17 47
	E mail: banintlukr@ukr.net 
  www.banukraine.com.ua

компанія є офіційним дилером компаній Grain Handler, GT Mfg, які виробляють зер-
нові сушарки (стаціонарні та мобільні), як промислового так і фермерського типів, 
зернотранспортне обладнання та інше обладнання для елеваторів. Поставка без-
посередньо з заводів виробника. Підтримка сервісу. гарантія. Всі запасні частини в 
наявності на складі. Все обладнання та комплектуючі виробництва Сша.
Постачання будь-якої сільськогосподарської техніки з Сша та європи.

eng|	Our company is an official dealer of Grain Handler, GT Mfg, which manufactureі 
high performance grain dryers (stationary and mobile), both industrial and 
farm-type, grain transport equipment and other equipment for grain storages. 
Supply is directly from the manufacturer`s plants. Service support. Guarantee. 
All spare parts are available in stock. All equipment and components of the 
uSA. Supply of any agricultural machinery from the uSA and Europe.
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БЕРДяНСЬКІ жНИВАРКИ, ПРАТ 
bERdyAnSKiE zHATKi, PJSC

	Пр-т Східний, буд. 2А, Бердянськ, Запорізька обл., 71100, Україна
2-a, Skhidnyi ave, Berdyansk, Zaporizhia, 71100, Ukraine

	+380 (61) 536 08 00
	E mail: valsaz2016@gmail.com
  www.john-greaves.com

Прат «Бердянські жниварки» – провідний завод-виробник сільськогосподарської 
техніки для збирання зернових і зернобобових культур. Завод серійно випускає на-
ступні 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, присто-
сування 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, грунтообробна техніка, 
борона БДПС-8, культиватори кшС-12. усі жатки нашого виробництва можуть осна-
щуватися оригінальним ріжучим апаратом фірми Schumacher.

eng|	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.
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БІЗНЕС ФРАНС
buSinESS FRAnCE

	 вул. рейтарська, 39, Київ, 01901, Україна
39, reitarska Str., Kyiv, 01901, Ukraine

	+380 (44) 590 22 06
+380 (44) 278 87 51

	E-mail: olexandra.hereliouk@businessfrance.fr 
  www.businessfrance.fr

Бізнес Франс є державною агенцією з підтримки французьких підприємств у їх між-
народній діяльності. агенція сприяє збільшенню французького експорту, а також 
залученню та спрощенню процедур іноземного інвестування у Франції.
Бізнес Франс поширює інформацію про французькі компанії, працює над формуван-
ням позитивного іміджу Франції як країни, привабливої для розміщення інвестицій. 
Організація приймає участь у програмі «міжнародне волонтерство на підприєм-
стві» (V.i.E).
1 500 співробітників працює у 82 офісах Бізнес Франс, розташованих у 62 країнах.

eng|	business France is the national agency supporting the international devel-
opment of the French economy, responsible for fostering export growth by 
French businesses, as well as promoting and facilitating international invest-
ment in France.
it promotes France’s companies, business image and nationwide attractiveness 
as an investment location, and also runs the V.i.E international internship pro-
gram.
1 500 employees in France and worldwide, with 82 offices located in 62 coun-
tries. www.businessfrance.fr
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БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА, ПРАТ 
bOGuSLAVSKAyA SELKHOzTECHniKA PJSC

	 вул. Миколаївська, 133, Богуслав, 09701, Україна
Nikolaevskaya str. 133, Boguslav, 09701, Ukraine

	+380 (4561) 5 57 46, +380 (4561) 4 25 82
	E mail: sale@boguslav.ua
  www.boguslav.ua

Прат «Богуславська сільгосптехніка» – провідна вітчизняна компанія, що спеціа-
лізується на виробництві техніки для хімічного захисту рослин та внесення рідких 
мінеральних добрив.
Лінійка продукції включає в себе самохідні обприскувачі bOGuSLAV® ibiS та MAF; 
причіпні обприскувачі атЛант, титан, кРОнОС та ОДІССей, які можуть бути укомп-
лектовані на замовлення клієнта штангою необхідної довжини (18м, 22м, 24м, 32м 
або 36 м), а також додатковою системою осадження крапель TWin. Для внесення 
рідких мінеральних добрив виготовляються: машини для внесення каС та аміачної 
води Пжу-3000 та Пжу-5000, підживлювачі причіпні ПП 5000, та екО-600-5, 4, культи-
ватори універсальні ку-6, 2а з одночасним внесенням добрив та агрегати для вне-
сення безводного аміаку.
Завдяки висококваліфікованому персоналу, сучасному обладнанню, співпраці з 
провідними світовими виробниками високотехнологічних комплектуючих компанія 
виготовляє надійну та якісну техніку для захисту рослин та внесення добрив.

eng|	«bOGuSLAVSKAyA SELKHOzTECHniKA» PJSC is a leading company, specialized 
in the manufacture of sprayers and applicators for liquid mineral fertilizers.
The product line of bOGuSLAV includes self-propelled sprayers boguslav; 
trailed sprayers ATLAnT, TiTAn, KROnOS and OdySSEy. For the introduction of 
liquid mineral fertilizers are produced: machines for the introduction applying 
uAn and ammonia water LFM-3000 and LFM-5000, cultivators universal Ku-6, 
2A with simultaneous fertilizer application.
Highly qualified staff, modern equipment, cooperation with leading manufac-
turers of high-tech components enables us to offer the most modern advances 
in the direction of crop protection and fertilization.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО БюЛЕР АГ В УКРАїНІ
buHLER AG REPRESEnTATiVE OFFiCE in uKRAinE

	 Україна, 02098, Київ, Вул. Шумського Ю., 1А, оф. 118
Ukraine, Kyiv, Shumskogo Yuria str., 1a, off. 118

	+380 (44) 520 55 85
	E mail: Office.kiev@buhlergroup.com 
  www.buhlergroup.com

Бюлер – глобальний технологічний партнер в області інноваційних рішень і сучас-
ного високоефективного енергозберігаючого обладнання для процесів зберігання 
і переробки зерна, обладнання та систем транспортування для елеваторів, порто-
вих терміналів, борошномельних, круп'яних, комбікормових, хлібопекарських заво-
дів, а також підприємств спиртової та пивобезалкогольної промисловості.

eng|	bühler is a specialist and technology partner for innovative solutions and 
modern energy efficient equipment for the storage and processing of grain, 
equipment and transportation systems for elevators and port terminals, mills, 
cereals, feed, bakery plants, as well as brewery & distillery Products.

БЦС-СЕРВІС, ТОВ
bCS-SERViCE, LTd

	 вул. Бородія 49В, кв.31, житомир, 10001, Україна
Borodia 49B, apt. 31, Zhytomyr, 10001, Ukraine

	+38 (067) 412 16 12
	E mail: Bcs-service@ukr.net 
  www.bcs-service.com.ua

компанія БцС-Сервіс пропонує зерноочисні машини для різних цілей. у нас можна 
купити компактні і бюджетні сепаратори БцС 25 для невеликих господарств, а також 
зернові сепаратори БцС 50 і БцС 100 – більш продуктивні і незмінно ефективні.

eng|	bCS-Service offers grain cleaning machines for various purposes. We can buy 
compact and budget separators bCS 25 for small farms, as well as grain separa-
tors bCS 50 and bCS 100 – more productive and consistently efficient.
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БУДМОНТАж «КОЛОС», ТОВ

	 вул. чехова, 1, житомир, 10003, Україна 
str. Chekhov, 1, Zhytomyr, 10003, Ukraine

	+380 (50) 551 13 64; +380 (97) 482 37 92; +380 (67) 753 45 33
	E mail: kolos_zh@meta.ua 
  www.bmkolos.com

ПРОПОнує:
- універсальні зерноочисні машини (сепаратори БцС) СЗ-25, СЗ-50, СО-25, решета, 
запчастини;
- металоконструкції ЗаВ, вентилятори, зернопроводи, 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; тг-100
- 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;
Ремонтно-відновлюючи роботи наявних в господарствах зерноочисних та сушиль-
них комплексів
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БОНДІОЛІ І ПАВЕЗІ УКРАїНА, ТОВ
bOndiOLi & PAVESi uKRAinE LLC

	 вул. Грушевського, 134-Б, смт. Великі Бірки,  
Тернопільська обл., 47740, Україна

	+380 (35) 249 21 25
+380 (35) 249 29 14

	E-mail: sales@bypy.com.ua 
  www.bondioli-pavesi.com

компанія Бондіолі і Павезі україна тОВ засновано в 2005 році та є дочірньою компа-
нією групи bOndiOLi & PAVESi. З дати свого заснування, компанія тісно співпрацює з 
виробниками сільськогосподарських, промислових та будівельних машин надаючи 
комплексну технічну і комерційну підтримку в питаннях приводу вузлів та агрегатів.
кваліфікований персонал та широкий асортимент продукції, наявної на складі, в 
змозі швидко задовольнити потреби вибагливих покупців.
товариство Бондіолі і Павезі україна представляє в україні відомі у всьому світі това-
ри: bOndiOLi & PAVESi – привідні вали;
bOndiOLi & PAVESi – редуктори; biMA – мультиплікатори;
dinOiL – гідророзподільники;
HP HydRAuLiC – аксіально-поршневі та шестеренні насоси і мотори; FiRA – тепло-
обмінники.
крім товарів власного виробництва, товариство пропонує продукцію інших провід-
них компаній, яка доповнює
асортимент та дозволяє запропонувати повний комплект компонентів: ARAG – ком-
п`ютери та комплектуючі сільськогосподарських обприскувачів; AnnOVi REVERbERi 
– насоси для сільськогосподарських обприскувачів; POLMAC – хімічні змішувачі, 
багатоходові крани, лічильники потоку; OGnibEnE – насоси дозатори рульового 
керування;
FiEni – вентиляторні блоки для садових обприскувачів;
bATTiOni PAGAni – вакуумні насоси, компресори вигрібних машин; METALTECniCA – 
засувки та комплектуючі вигрібних машин;
SALVARAni – електричні системи управління сільськогосподарських машин;
bRAGLiA – форсунки та компоненти для садових обприскувачів; SiMOL – домкрати, 
опорні стійки напівпричепів, опорні колеса.
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ВАМГРУП
WAMGROuP

	 проспект Юрія Гагаріна, 23, Київ, 02660, Україна
Yuri Gagarin Avenue, 23, Kyiv, 02660, Ukraine

	+380 (44) 502 4829
	E mail: wamukraine@wamgroup.com 
  www.wamgroup.com.ua

Серійне європейське виробництво:
• шнекових транспортерів;
• розтарювачів біг-бегів;
• шлюзових живильників;
• роторних клапанів;
• електричних вібраторів;
• високочастотні вібраторів для ущільнення бетону;
• ручних розтарювачів мішків;
• футерованих поліуретаном ножових заслінок та перекидних клапанів;
• віброднищ;
• фільтрів локальної аспірації;
• телескопічних завантажувачів;
Виконання обладнання у відповідності до директиви ATEx, регламенту 1935-2004 
(контакт з харчовими продуктами).

eng|	Serial European production:
• screw conveyors;
• FIBC discharges;
• rotary feeders;
• rotary valves;
• electric vibrators;
• high frequency concrete vibrators (pokers) compaction of fresh concrete;
• manual bag openers;
• polyurethane lined slide valves and diverter valves;
• bin activators;
• local aspiration filters;
• telescopic loaders;
implementation of equipment in accordance with ATEx directive, Regulation 
1935-2004 (Food Contact).
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ВАРІАНТ АГРО БУД, ТОВ
VARiAnT AGRO buiLd LTd.

	Лозівська, 3, харків, 61017, Україна 
Lozivska str. 3, Kharkov, 61017, Ukraine 

	+380 (57) 719 14 14
	E mail: vab@variant-ab.com.ua 
  www.variant-ab.com.ua

тОВ «Варіант агро Буд» – українська металообробна компанія. Основним напрям-
ком діяльності якої є виробництво обладнання * для елеваторів: силоси для збе-
рігання зерна та транспортне обладнання, * для тваринництва: устаткування для 
свинокомплексів та молочно-товарних ферм, * а також зрошувальні системи.
компанія «Варіант агро Буд» входить у виробничу корпорацію з десяти підприємств, 
які займаються обробкою металу та виготовленням обладнання для його обробки.

eng|	"Variant Agro build" ltd is a ukrainian metalworking company. The core business 
is the production of equipment * for elevators: silos for grain storage and 
transport equipment, * for livestock: equipment for pig farms and dairy farms, 
* as well as irrigation systems.
"Variant Agro build" is a part of ten companies production corporation that are 
engaged in metal processing and manufacturing equipment for processing.
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ВЕНТА ЛАБ, ТОВ
VEnTA LAb LLC

	Пр. Сергія Нігояна 50/22, Дніпро, 49064, Україна
Sergij Nigoyan ave 50, office 22, Dnipro, 49064, Ukraine

	+380 (56) 377 67 25
	E mail: info@ventalab.com.ua
  www.VentaLab.ua, www.wile-ua.com

тОВ «Вента Лаб» – один з найбільших постачальників і виробників високоточного 
лабораторного, біоаналітичного і промислового устаткування. Обладнання, що по-
ставляється нами дозволить Вам впоратись з такими завданнями, як:
• Скоротити витрати часу в процесі виробництва продукції;
• Випускати продукт більш високої якості;
• Підвищувати ефективність використаної сировини;
• Підвищувати безпеку і екологічність продуктів, що випускаються.
Один з основних напрямків нашої компанії – сервісне обслуговування, по наступ-
ним напрямкам:
• Інсталяція, налагодження і введення в експлуатацію обладнання;
• Проведення навчання персоналу щодо роботи з приладами, використання супут-
ніх матеріалів;
• Гарантійна та після гарантійна підтримка;
• Продаж запасних частин і матеріалів.

eng|	Venta Lab LLC is one of the largest suppliers and manufacturers of high-preci-
sion laboratory, bioanalytical and industrial equipment. The equipment sup-
plied by us will allow you to cope with such tasks as:
• Reduce time consumption in the production process;
• To produce a higher quality product;
• Increase the efficiency of raw materials used;
• Improve safety and environmental friendliness of products.
One of the main areas of our company – service, in the following areas:
• Installation, adjustment and commissioning of equipment;
• Training of personnel on the use of devices, use of related materials;
• Warranty and post warranty support;
• Sale of spare parts and materials.
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ВЕСТА МК, ТОВ 
VESTA MK LTd

	 Вул. Малопанасівська 4/7, м. харків, 61052, Україна
Malopanasivska Str. 4/7, Kharkiv, Ukraine

	+380 (67) 577 73 25 +380 57 714 20 37
	E mail: v@vesta-ltd.com.ua 
  www.vesta-ltd.com.ua

автомобільні ваги «аксіома» з ортотропною європлатформою – перші ваги на ви-
ставці у повний розмір. тОВ «Веста мк» – спеціалізоване підприємство з проекту-
вання, виробництва, монтажу, налагодження та обслуговування автомобільних ваг.
Ваги «аксіома» – переможець престижного Всеукраїнського конкурсу «100 кращіх 
товарів» у 2013 та 2014 р., мають патент на винахід та внесені до Держреєстру Вимі-
рювальної техніки україни.

eng|	The «Axiom» Europlatform truck scales with orthotropic ribs design. Vesta MK 
Ltd. specializing in design, manufacture, mounting, adjustment and mainte-
nance of truck scales. «Axiom» scales construction based on metrological as-
pects of non-automatic weighing instruments En 45501 and registered in the 
State registry of measurement instruments accepted for usage in ukraine.
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ВІТЕРРА СІД
ViTERRA SEEd LLC

	 Васильківська, 14, Київ, 03040, Україна
Vasylkivska, 14, Kiyv, 03040, Ukraine

	+380 (96) 633 08 19
	E mail: info@viterra-seed.com.ua
  www.viterra-seed.com.ua

компанія тОВ «ВІтеРРа СІД» створена в серпні 2020 року (100% інвестиції Saaten-union 
Romania Srl) за підтримки 2-х німецьких селекційних компаній: P.H. PETERSEn Saatzucht 
Lundsgaard GmbH та nORdSAAT Saatzucht GmbH. Основа діяльності компанії – це се-
лекція сортів та гібридів різноманітних культур, випробування та виробництво якісно-
го насіння. компанія має широке портфоліо сортів та гібридів соняшнику, кукурудзи, 
озимої пшениці та ячменю, сої, кормових бобів, нуту та інших культур.

eng|	The company «ViTERRA SEEd» LLC was established in August 2020 in ukraine 
(100% investments of Saaten-union Romania Srl.) supported by two German 
breeding companies: P.H. PETERSEn Saatzucht Lundsgaard GmbH and nORd-
SAAT Saatzucht GmbH. basis of the company`s activity is breeding of varieties 
and hybrids of various crops as well as testing, marketing and production of 
quality seeds. The company has a wide portfolio of varieties and hybrids of sun-
flower, maize, winter wheat and barley, soybeans, fodder beans, chickpeas and 
other crops.

ГЕРМЕС, АГРОФІРМА ТОВ
HERMES, AGRi-COMPAny LTd

	 вул. О. тихого, 10, краматорськ, 84313, україна
10, O. Tykhoho St., Kramatorsk, 84313, ukraine

	+38 050 475 71 31; +38 067 629 68 61
	E mail: hermes@humi-plus.com 
  www.humi-plus.com

компанія виробляє добрива та стимулятори росту на основі вермікомпосту. містять 
гумінові речовини, макро- і мікроелементи, фітогормони, амінокислоти, вітаміни, 
корисну мікрофлору.
Добрива гумісол-плюс для 12 видів с.-г. культур: зернових, олійних, кукурудзи тощо, 
стимульовані мікроелементами у добре засвоюваній формі.
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Препарати компанії підвищують врожайність, якість, допомагають рослинам пере-
носити стреси. Сертифіковані для органічного землеробства.

eng|	Hermes Agri-Company Ltd produces organic fertilizers from vermicompost. 
They are applied to various crops and under the wide range of conditions. They 
enhance yield increase and quality improvement.
Humisol-plus fertilizers are stimulated with microelements for 12 kinds of crops 
such as grain crops, legumes, maize, sunflower, vegetables etc. Certified organic.

ГІДРОМАРКЕТ, ТОВ
HydROMARKET, LLC

	 В’ячеслава чорновола 2 А, Вишневе, Київська, 08132, Україна
Street Chernovola 2A, Vyshnevoe, Kyiv, 08132, Ukraine

	+380 (66) 122 65 12
	E mail: igormenshoff@gmail.com 
  www.hydromarket.com.ua

гІДРОмаРкет займається постачанням запчастин європейської якості для гідрав-
лічних систем тягачів, спецтехніки, техніки комунальних служб, будівельного облад-
нання, а також установкою і ремонтом гідравліки на нашому СтО.
Поставляємо і встановлюємо:
- коробки відбору потужності
- вали відбору потужності
- гідравлічні баки
- шестеренні (шестерні) насоси
- аксіально-поршневі насоси
- шланги високого тиску
- пневматичні системи для автомобілів
- повні гідравлічні комплекти.

eng|	HydROMARKET supplies spare parts of European quality for hydraulic systems 
of trucks, special vehicles, utilities equipment, construction-site equipment, as 
well as installs and repairs hydraulics at own service station.
We supply and install:
- power take-off boxes (PTO)
- PTO shafts
- hydraulic tanks
- GEAR pumps
- axial-piston pumps
Certified organic.
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ГРОЗБЕР УКРАїНА
GROzbER uKRAinE

	Проспект Академіка Глушкова, 1, Київ, 04050, Україна
Academician Glushkov Avenue, 1, Kyiv, 04050, Ukraine

	+38 044 596 90 33
	E mail: info@grozber.com
  www.grozber.ua

найшвидший з легальних в україні постачальник запчастин до техніки: John deere, 
HORSCH, Amazone, Manitou, Kverneland, Lemken
Оригінальні запчастиин для сільгосптехніки John deere, Claas, Horsch, Case, Amazone, 
Kverneland, Manitou. термінові поставки 3-7 днів. гарантія, краща ціна

eng|	The fastest of the legal suppliers of spare parts to equipment in ukraine: John 
deere, HORSCH, Amazone, Manitou, Kverneland, Lemken
Original spare parts for agricultural machinery John deere, Claas, Horsch, Case, 
Amazone, Kverneland, Manitou. urgent deliveries 3-7 days. Warranty, best Price

ДГТ – НІМЕЦЬКІ ЗЕРНОВІ  
ТЕХНОЛОГІї ГМБХ
dGT dEuTSCHE GETREidETECHnOLOGiE GMbH

	 Гласхюттер Штрассе 53, Дрезден, 01309, Німеччина
Glashuetter Strasse 53, Dresden, 01309, Germany

	+49 162 977 89 25
	E-mail: rb@dgt.com.de
  www.dgt.com.de

ми плануємо і будуємо насіннєві лінії та насіннєві заводи, включно з такими маши-
нами: очищувальні машини, трієри, пневмостоли, фотосепаратори, стрічкові тран-
спортери, норії, протруювачі та фасувальне обладнання.

eng|	We are planing and building seed lines and seed plants, including following 
machines: seed cleaning machines, intendet cylinders, gravity tables, color sort-
ers, belt conveyors, bucket elevators, treaters and packing machines.
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«ДжИ ЕС ю», ТОВ
GSu LTd

	 Україна, 01021, Київ, вул.. Мечникова, 16-А, офіс 908
Ukraine, 01021, Kyiv, Office 906A, 16-A, Mechnykova St., 

	+380 (44) 379 20 87, +380 (44) 255-14 42
	E mail: grain@gsu.com.ua
  www. gsu.com.ua

тОВ «Джи еС Ю» представляє на ринку україни компанію GSi international – світово-
го лідера з виробництва обладнання для елеваторних комплексів – яка вже понад 35 
років відома у світі, як компанія з бездоганною репутацією, що випускає продукцію ви-
сокої якості та за прийнятними цінами, з індивідуальним підходом до потреб замовни-
ків: зерносушарки продуктивністю 5…100 тон на годину; бункери зберігання зерна з 
плоским та конусним днищем; зернотранспорт продуктивністю до 2000 тон на годину. 

eng|	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.
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ДЕМЕТРА-АГРО, ТОВ
dEMETRA-AGRO, LLC

	 Україна, 09100, Біла Церква, храпачанська, 70
Ukraine, 09100, Bila Tserkva, str. Hrapachanskaya, 70

	+38(067)404-49-22
	E-mail: inbox@demetra.ua
  www.demetra.ua

компанія «Деметра», м.Біла церква, україна, на протязі останніх 18 років є безпереч-
ним лідером в поставках в україну устаткування для сушіння, зберігання та внутріш-
ньо елеваторного транспортування зернових культур від ведучого виробника Сша- 
“SuKuP MFG”. За роки роботи нами встановлено більше 650 зерносушарок різних 
потужностей, включаючи 50 елеваторів, які успішно експлуатуються в усіх регіонах 
україни. ми пропонуємо великий вибір зерносушильного устаткування продук-
тивністю від 3 до 120 т/год різної комплектації. Оскільки ми здійснюємо гарантійне 
(післягарантійне) сервісне обслуговування, незрівнянною перевагою є наявність ви-
сококваліфікованої команди спеціалістів, які сформовані в 12 сервісних бригад, що 
дозволяє обслуговувати обладнання в найкоротші терміни в різних регіонах україни.

eng|	For the past 18 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 650 grain dryers of 
various capacities, including 50 elevators оver the years, which are successfully 
operated in all regions of ukraine. We offer a large selection of grain drying 
equipment with a productivity of 3 to 120 tons per hour of various options. 
As we provide warranty (post-warranty) service, the unmatched advantage is 
the presence of a highly skilled team of specialists formed in 12 service teams, 
which allows servicing equipment in the shortest possible time in different 
regions of ukraine.
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ДЛГ УКРАїНА, ТОВ 
dLG uKRAinE, LLC

	 вул. Предславинська, 28, Київ, 03150, Україна
28 Predslavynska Str., Kyiv, 03150, Ukraine

	+380 (44) 528 74 61; +380 (93) 352 88 65
	E-mail: Y.Bondarenko@dlg.org
  www.dlg-ukraine.com

dLG (німецьке сільськогосподарське товариство) є провідною галузевою організа-
цією агропродовольчого сектору. Воно об`єднує близько 30 тисяч членів. Основні 
напрямки діяльності: обмін досвідом і розповсюдження знань; тестування; організа-
ція виставок, у т.ч. аGRiTECHniCA та EuroTier у німеччині.

eng|	The dLG (German Agricultural Society) with around 30, 000 members is a lead-
ing organisation in the agricultural and food sectors. Main activities are sharing 
of knowledge, test of food products and agricultural machinery, organization of 
exhibitions, incl. AGRiTECHniCA and EuroTier in Germany.

ДОЛИНА, ГРУПА КОМПАНІЙ
dOLinA GROuP

	 вул. Європейська, 146А, кім. 406, Полтава, 36008, Україна
146A, Evropeiska Str., off. 406, Poltava, 36008, Ukraine

	+38 050 474-21-42, +38 067 642-12-24
	E-mail: info@dolina.ua 
  www.dolina.ua

група компаній «ДОЛина» – об`єднання підприємств, що спеціалізуються на роз-
робці, дослідженні та впровадженні в сільськогосподарське виробництво стиму-
ляторів росту рослин та мікродобрив. Перше підприємство було створене в 1997 
році.

eng|	dolina Group – association of companies that specialize in the development, 
research and implementation of plant growth stimulators and micronutrients 
into the farming industry. The first company was founded in 1997.
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ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ, ТОВ 
ELEVATOR SySTEMS LTd.

	 Запорізьке шосе, 28 М, Дніпро, 49107, Україна
street Zaporizhzhya shose 28 M, Dnipro, 49107, Ukraine

	+380 (56) 790 93 16, +380 (56) 377 42 66
	E mail: manager@elevatorsystems.com.ua 
  www.elevatorsystems.com.ua

Оптове постачання елеваторного обладнання

ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС, ТОВ 
ELEVATORPROMSERViSE, LTd

	 вул. Янтарная 318/3, Миколаїв, 54050, Україна
318/3, Yantarnaya str., Nikolaev, 54050, Ukraine

	+380 (512) 53 21 21, +380 (512) 67 09 40,  
+380 (512) 48 97 09, +380 (512) 50 05 62

	E mail: elevator@ukr.net, elevatorprom@gmail.com 
  www.elevator.mksat.net

автомобілерозвантажувачів для вивантаження зерна з великовантажних машин г / 
п до 90 т, норій 5, 10, 20, 50, 100, 175, 250, 350, 500, 600 т / год, стрічка транспортер-
на й ремені норійні, транспортери стрічкові, ланцюгові та інше елеваторне облад-
нання та запчастини. Ваги автомобільні електронні г / п до 80 тонн, ваги залізничні 
електронні. Пробовідбірники для зерна 1, 4 і 5 точкові. Ремонт, налагодження, Дер-
жповірка всіх типів ваг. монтаж ваг.

eng|	Automobileunloader for unloading grain from heavy trucks g / n up to 90 
tons, elevators 5, 10, 20, 50, 100, 175, 250, 350, 500, 600 t / h, belt conveyor 
and noria`s belt, transporters, belt, chain and other elevator equipment and 
spare parts. Automobile balance electronic g / n up to 80 tons, railroad scales, 
electronic. Samplers for grains 1, 4 and 5 spot. Repair, adjustment, govermental 
standardization all types of weights. installation of the weights.
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єУРО ДРАЙВШАФТС-юКРЕЙН, ТОВ
EuRO dRiVESHAFTS-uKRAinE

	 вул. Квітнева, 17, чернігів, 14026, Україна
Kvitneva Street, Kyiv, 14026, Ukraine

	+380 (50) 636 47 77
	E-mail: info@eurodriveshafts.com.ua
  www.eurodriveshafts.com.ua, www. agripartsglobal.com.ua

AGRi PARTS GLObAL) - європейський бренд преміум якості, під яким позиціону-
ються карданні вали та їх елементи до сільськогосподарської техніки компанією 
EuRO dRiVESHAFTS, міжнародною компанією зі штаб-квартирою у Великій Британії, 
що також має свої представництва в Польщі, Південній африці, Іспанії та україні. 
EuRO dRiVESHAFTS реалізує карданні вали та їх комплектуючі, хрестовини, підвіс-
ні підшипники, шруси, піввісі, пильники для автомобілів, позашляховиків, автобусів, 
комерційного транспорту, сільськогосподарської та будівельної техніки. карданні 
вали, хрестовини, муфти, перехідники, шарніри, труби, пластиковий захист, все це 
та багато іншого до сільськогосподарської техніки на сайті eurodriveshafts.com.ua.

eng|	APG (AGRi PARTS GLObAL) is a European brand of premium quality PTO shafts 
and elements to agritechnical machinery, offered by international company 
EuRO dRiVESHAFTS with headquarters in uK and outlets in ukraine, Poland, SA 
and Spain. EuRO dRiVESHAFTS offers driveshafts and elements, universal joints, 
central bearings, CV joints, axles, hubs for cars, off road cars, buses, commercial 
and special transport and agricultural machinery. PTO shafts, universal joints, 
clutches, adapters, double joints, plastic covers etc. for agricultural machinery 
on website eurodriveshafts.com.ua.

ЗАВОД АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТОВ
AGRO-induSTRiAL TECHnOLOGy PLAnT LLC

	 вулиця Нова, будинок 16, смт Пересічне,  
харківська область, Дергачівський район, 62364, Україна
16, Nova Str., Peresichne, Kharkiv region Dergachiv district, 62364, Ukraine

	+380 (50) 305 05 98
	E-mail: tda7799@gmail.com 
  www.zavagrotech.com.ua

тОВ "Завод агропромислових технологій" виробляє обладнання для зберігання та пе-
реробки зерна: зерносушарки, елеватори, та інше зернове транспортне обладнання.

eng|	"Agro-industrial Technology Plant" LLC produces equipment for storage and pro-
cessing of grain: grain dryers, elevators, and other grain transport equipment.
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ЗАВОД КОБЗАРЕНКА, ТОВ
zAVOd KObzAREnKO LTd

	 Україна, 42500, Липова Долина, вул., русанівська, 17
Ukraine, LypovaDolyna, rusanivska, 17

	+38 (050) 312-08-28, (050) 312-98-10
+38 (044) 451-68-77, +38 (050) 325-93-40

	E mail: market@kobzarenko.com.ua

тОВ “Завод кобзаренка» виробник №1 тракторних причепів в україні виготовляє:
- тракторні причепи 2, 5-39 т.
- автомобільні алюмінієві причепи 50-90 м3
- бункери-перевантажувачі 9-50 м3 
- напівпричепи-цистерни 6- 36 м3 
- самозавантажувальні тюковози
- розкидачі міндобрив
- зерно-пакувальна техніка
- завантажувачі/розвантажувачі вагонів
- шнеки, стрічкові транспортери
- відвали та ковші
Діє Державна компенсація 25%!

eng|	LTd zavodKobzarenko " manufacture no. 1 of tractor trailers in ukraine produce:
- Tractor trailers up to 39 tons
- Chaser bin up to 50 m3
- Trailers for bales with a capacity of up to 30 bales
- Vacuum barrels semitrailers up to 36 m3
- Augers for loading drills, stationary augers up to 24m
- Manure spreaders
- Grain-packing equipment for storing grain in sleeves
- blades for snow and buckets for front loaders
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ЗАВОД ФРУНЗЕ, ПАТ 
FRunzE PLAnT, PJSC

	 Вул Плеханівська, харків, 61037, Україна
Str Plekhanivska, Kharkov, 61037, Ukraine

	+380 (67) 579 67 69
	E mail: op_supervisor@frunze.ua 
  www.frunze.ua

Пат «Завод Фрунзе» – один з найбільших виробників металевих виробів в країнах 
Східної європи.
наше виробниче підприємство постійно модернізується передовими технологіями 
та вискотехнологічним обладнанням, що дозволяють швидко виготовляти величез-
ні партії перфорованого металевого листа, пробивних решіт (сит), систем огорожі, 
просічно-витяжної сітки, широкий асортимент готових виробів, (кошики, урни, лав-
ки, металеві меблі, захисту картера двигуна), і інші деталі будь-якої складності, 
Для наших клієнтів ми гарантуємо:
• Оперативність в поставках.
• Розумні ціни.
• Індивідуальний підхід до кожного покупця
ми завжди будемо раді бачити Вас в числі наших клієнтів !

eng|	PJSC "Frunze Plant" is one of the largest producers of metal products in Eastern 
Europe.
Our production plant is constantly modernized with advanced technologies 
and high-tech equipment that allows you to quickly produce huge batches of 
perforated metal sheet, perforated sieves (screens), fencing systems, wire mesh, 
a wide range of finished products (baskets, urns, benches, metal crankcase 
protection), and other parts of any complexity. We guarantee for our clients:

• Prompt delivery.
• Reasonable prices.
• Individual approach to each buyer
We will always be glad to see you among our customers!
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ЗАХІД-ПРОМ
WEST-PROM

	Д. Вітовського 19, оф. 3, Івано-Франківськ, Україна
19 Dmytro Vitovskyi Str., off. 3, Ivano-Frankivsk, Ukraine

	+38 099 329 29 29; +38 099 558 03 22
	E mail: westprom.com.ua@gmail.com 
  www.westprom.com.ua; www.zapad.prom.ua

тОВ “Захід – Пром” є заводом-виробником гумо-технічних та пластмасових виробів. 
Основним напрямком діяльності є виробництво прикочуючих коліс до вітчизня-
ної та імпортної сільськогосподарської техніки, Виготовляємо та реалізуємо якіс-
ні комплектуючі зокрема на такі світові бренди як: John deere, Great Plains, Kinze, 
Horsch, Monosem, Kuhn, Gaspardo, Amazone Catros та ін.
Забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта та професійну консультацію 
у виборі продукції.

eng|	West – Prom, LLC is a manufacturer of rubber and plastic products. The main ac-
tivity is the production of press wheels for domestic and imported agricultural 
machinery. We manufacture and sell high-quality component parts, in particu-
lar for such global brands as: John deere, Great Plains, Kinze, Horsch, Monosem, 
Kuhn, Gaspardo, Amazone Catros, etc.
We provide an individual approach to each client and professional advice in the 
selection of products.

ЗЕРНОВІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ, ТОВ
GCS

	 Сквирське шосе 194 оф.405, Біла Церква, Київська обл., 09113, Україна
Skvirske hgw, 194, Bila Tserkva, Kiev region, Ukraine

	+380 (44) 332 41 92, +380 (4563) 4 45 16
	E mail: gcs@ukr.net 
  www.gcs.com.ua

Постачання, будівництво та обслуговування зерносушарок Strahl європейського 
елеваторного обладнання.

eng|	Supplying, assembling and servicing of grain dryers Strahl and European grain 
storage and handling equipment.
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ЗЕРНОВА СТОЛИЦя, ГК  
(ТОВ «ЗАВОД ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННя») 
GRAin CAPiTAL, GC (еLEVATOR EQuiPMEnT PLAnT LTd)

	 вул. Балтська дорога, 76, Одеса, 65096, Україна
Baltskaya road str., 76, Odessa, 65096, Ukraine

	+380 (48) 786-83-00, +380 (67) 558-58-19, +38(048) 716-11-76
	E mail: info@zeo.ua 
  www.zeo.ua

група компаній «Зернова Столиця» виконує комплекс послуг по будівництву елева-
торів та портових терміналів потужністю одночасного зберігання від 20 до 360 тис.
тонн у якості генерального підрядника.

eng|	«Grain Capital» GC offers not only facility, but the operating business
- We offer full service for construction of grain storages and terminals from 
20.000 to 360.000 tons as gneral contractor
- We take total responsibility for the design and construction process.
- Turn-key project reduces risks/

ЗЕРНОТОК-АГРО, ТОВ
zERnOTOK-AGRO

	 вул. Металістів, 13, житомир, 10001, Україна
METALISTIV, 13, ZHYTOMYr, 10001, UKrAINE

	+380 (67) 123 53 84
	E mail: tovzernotokagro@gmail.com 
  www.zernotok.com.ua

Офіційний дилер чеської компанії JK MACHinERy
Зерноочисне обладнання: сепаратори, калібровочні машини, шелушителі, камне-
відбірники, пневмостоли

eng|	Official dealer of the Czech company JK MACHinERy.
Grain cleaning equipment: separators, calibration machines, peelers, stone 
pickers, pneumatic tables.
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ІМЕКС ГРУП СЕРВІС – TAIHO
iMEKS GROuP SERViCE – TAiHO

	 вул. Олени Теліги, буд. 4, корпус «Б», оф. 223, Київ, 04112, Україна
Oleny Telihy Str., building 4, case B, office 223, Kyiv, 04112, Ukraine

	+380 (44) 232 67 41, +380 (93) 573 96 72, +380 (66) 768 09 90
	E-mail: office@imeks.net.ua 
  www.imeks.net.ua

тОВ "Імекс груп Сервіс"-TAiHO (www.imeks.net.ua) 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 (фасувальне і палетувальне)
4. мішкозашивні нитки
5. Фільтрувальні матеріали

eng|	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. Colour sorters
2. x-ray detector
3. Packing and palletising equipment
4. bag closing thread
5. Filter materials

ЕРКАя ЛАБОРАТОРНІ  
ІНСТРУМЕНТИ & ПОЛІПШУВАЧІ
ERKAyA LAbORATORy  
inSTRuMEnTS&iMPROVERS

	 IVOGSAN Matbaacılar San. Sit. 1515 Sok. No: 6, Ankara, Turkey 
	+90 312 395 2986

+90 312 395 0878
	E mail: export@erkayagida.com.tr
  www.erkayagida.com.tr

компанія ERKAyA Laboratory instruments Flour improvers Co. Ltd була заснована у 
2000р. і є одним з провідних виробників туреччини.
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Сфери діяльності: 
Виробництво і реалізація 
- Добавок для борошна 
- Добавок для хліба 
- Збагачувачів борошна 
- Приладів контролю якості для комбікормової промисловості 
- Лабораторного приладдя та хімічних речовин.
Департаменти виробництва, гарантії якості і післяпродажного технічного сервісу 
надають послуги нашим покупцям спеціалізіованними у своїй області робочими 
кадрами. наша фірма також пропонує галузеві консультаційні послуги, пов'язані з 
предметом діяльності. кредо нашої фірми: орієнтована на покупців стратегія збуту, 
якісна продукція, швидка і безперебійна підтримка.

eng|	Erkaya Laboratory instruments & improvers, which was founded in 2000, is one 
of the leading and outstanding manufacturers of Turkey in the field of laborato-
ry equipment & ingredients for wheat mills and bakeries. 
Erkaya exports 80 % of its production to many countries worldwide by the con-
tribution of its professional work force and very competitive quality and price. We 
have many valuable references on every continent in many countries including 
belgium, italy, Serbia, Greece, brazil, uruguay, Colombia, Kazakhstan, Paraguay, 
ukraine, Russia, iraq, Egypt, Vietnam, israel, Jordan, yemen, Lebanon, Tunisia, ni-
geria, zambia, Algeria, indonesia, Philippines, Azerbaijan, uzbekistan, Kirgizstan, 
Madagascar, China, Sudan, Mongolia, india, Taiwan, Argentina, Moldovia, Mace-
donia and iran.
What we have been proudly manufacturing and marketing are as follows: 
• Laboratory Equipment for grain, flour and feed industry; 
Touch Screen Falling numbers (Fn 8100, Fn 8200), Gluten Washing System (Sin-
gle Headed, double Headed), Laboratory Mills (Roller Type Mill, Hammer Type 
Mill), Sieve Shaker, Truck Sampler, Ash Oven, Hectoliter, Protein Analyzer, dosing 
Machines and 
Sedimentation device.
• Flour improvers, enzyme systems, premixes, flour bleaching, bread crust aro-
ma, biscuit and pasta improvers; 
• Vitamin and mineral premixes for flour fortification.
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КОМПАНІя ІНТЕРГУМА
inTERGuMA LLC

	 вул. В. Брожка, 64, Київ, 03069, Україна
V. Brozhka Street, 64, Kyiv, 03069, Ukraine

	+380 (98) 527 99 35
	E-mail: snab.interguma@gmail 
  www.interguma.com

Підприємство «Інтергума» є одним з найбільших постачальників гумово-технічної 
продукції на ринку україни. наше підприємство надає Покупцеві можливість при-
дбати і використовувати найсучасніші та надійні продукти, що дозволяє втілювати в 
життя практично будь-які технічні рішення з високою якістю, а також вигідні умови 
співпраці, широкий асортимент і лояльні ціни. Свій асортимент ми формуємо, ви-
ходячи з потреб покупців. на наших складах завжди можна знайти новинки, діють 
знижки та спеціальні пропозиції.

eng|	interguma LLC is one of the largest suppliers of rubber and technical products 
on the ukrainian market. Our company gives the buyer the opportunity to buy 
and use the most modern and reliable products, which allows to realize practi-
cally any technical solutions with high quality, as well as favorable conditions of 
cooperation, a wide range and loyal prices. We design our range based on cus-
tomer needs. in our warehouses you can always find new products, discounts 
and special offers.

КОМПАНІя МАїС, НВФГ
COMPAny MAiS SPFE

	 вул. Музейна, 11, Синельникове, 52502, Україна
11, Muzeyna Str., Synelnykove, 52502, Ukraine

	0 800 30 22 15
+380 (5663) 2 22 15

	E-mail: mais@maize.com.ua
  www.mais-seeds.com

компанія маїС – розробник базових селекційних форм та комерційних гібридів ку-
курудзи, виробник насіння широкого спектру генетичних форм кукурудзи для на-
сіннєвого ринку україни та країн єС.
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В основі діяльності компанії закладена концепція поєднання трьох складових: нау-
кових досліджень, виробництва наукоємної власної продукції та просування конку-
рентних селекційних розробок на насіннєві ринки.
Поєднання світових досягнень у насінництві із власними розробками забезпечують 
якість насіння компанії маїС
на рівні світових стандартів.

eng|	Company MAiS is a developer of basic breeding forms and commercial corn hy-
brids, it produces a wide range of genetic form of corn seeds for the ukrainian 
seed market as well as for countries within the European union.
Three strategic directions of progressive movement such as: scientific research-
es, production of our own scientific products and promotion of competitive 
breeding researches on seed markets, are the basis of the company`s activity 
Company MAiS.
We combine world achievements in seed production with our own techniques 
and methodologies insuring improved quality on a world standard for 
Company MAiS seeds.

КОНВЕКС ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ
COnVEx inTERnATiOnAL GMbH

	 Кельнер Штрассе, 265, Кельн, 51149, Німеччина
265 Koelner Str., Cologne, 51149, Germany

	+380 (44) 484 44 80
	E mail: ukrinfo@convexintl.de 
  www.convexintl.de

Convex international GmbH – багатопрофільна міжнародна компанія, яка динамічно 
розвивається, спеціалізується на розробці та впровадженні інноваційних рішень 
для підприємств агропромислового комплексу. Реалізувавши велику кількість про-
ектів, з 2007 року наша компанія є надійним постачальником обладнання, техніки, 
послуг і комплексних рішень для модернізації ключових галузей та інфраструктури 
агропромислового сектора.

eng|	Convex international GmbH is a dynamically developing international com-
pany specialising in the development and implementation of innovative solu-
tions for agro-industrial businesses. Having implemented a number of projects 
since 2007, our company has been a reliable supplier of equipment, machinery, 
services and integrated solutions for the modernisation of key industries and 
infrastructure of the agro- industrial sector.
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КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, АТ
CREdiT AGRiCOLE bAnK JSC

	 вул. Пушкінська, 42/4, Київ, 01024, Україна
Pushkinska Str., 42/4, Kyiv, 01024, Ukraine

	0 800 50 33 33
	E-mail: Info_creditagricole@credit-agricole.ua 
  www.credit-agricole.ua

креді агріколь Банк – це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний 
банк в україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit 
Agricole (Франція). Банк надає повний спектр послуг бізнесу, приділяючи особливу 
увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу.

eng|	Credit Agricole bank is a modern universal bank and the oldest established for-
eign bank in ukraine. The bank is owned by the leading financial group in Europe 
– Credit Agricole Group (France). The bank renders the full range of services to 
business, paying special attention to cooperation with agricultural companies.

ЛАБУЛЕ УКРАїНА
LAbOuLET uKRAinE

	 Березинська, 80, Дніпро, 49130, Україна
80, Berezinska Str., Dnipro, 49130, Ukraine

	+380 (67) 409 56 72
	E-mail: ukrainalaboulet@gmail.com
  www.laboulet.com.ua

LAbOuLET SEMEnCES – міцна сімейна компанія, яка була створена 135 років тому ер-
нестом ЛаБуЛе в місті ерен (Франція, Пікарді). Діяльність компанії LAbOuLET вклю-
чає в себе вивчення, виробництво та збут таких основних сільськогосподарських 
культур як: соняшник (високоолеїновий), кукурудза (ультрарання, ФаО 115, 140 та 
більше), горох, олійний льон, вика звичайна.

eng|	LAbOuLET SEMEnCES is a strong family company, which was founded 135 
years ago by Ernest Laboulet in Airaines (Picardy, France). LAbOuLET's activities 
include the study, production and marketing of such major crops as sunflower 
(high oleic), maize (ultra-early, FAO 115, 140 and more), peas, oilseed flax, vetch.
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ЛАНДТЕХТРЕЙД
LAndTEHTRAdE

	 харківська 1в, с. Іванків Київська обл.,  
Бориспільський р-н, 08335, Україна
Kharkovskay str. 1-V, Ivankov Kiev region, Borispol distric, 08335, Ukraine

	+380 (67) 440 92 61
	E mail: officeland@agrosvit.com 
  www.ltec.com.ua

компанія «Ландтехнік» є імпортером сільськогосподарської та спецтехніки в укра-
їну, нової та вживаної. Партнерами компанії є такі світові виробники як: Schulte, 
Coupeco, Suokone, Kello-bilt, Agrokraft, Husqvarna, PC Stal ApS та ін
наша місія – задовільнення потреб аграрних підприємств потужною, надійною с/г 
технікою при оптимальних капіталовкладеннях.

eng|	Landtechnik Company is an importer of agricultural and special machinery in 
ukraine, new and used. The partners of the company are world-famous manu-
facturers such as: Schulte, Coupeco, Suokone, Kello-bilt, Agrokraft, Husqvarna, 
PC Stal ApS and others.
Our mission is to meet the needs of agrarian enterprises by a powerful, reliable 
agricultural technique at optimal investment.

ЛЕВІТІН ФОП
LEViTin

	 вул. Успенська, 19 оф.3, Умань, 20300, Україна
	+380 (97) 964 23 62
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"ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" ДП
"LyVARnyi zAVOd" SE

	 Україна, 55213, Первомайськ, вул. Гагаріна, 17
Ukraine, 55213, Pervomais'k city, Gagarin Street 17

	+380675103720 +380504955880
	E-mail: litzavodua@gmail.com
  www.lit-zavod.in.ua  

ДП "Ливарний завод" – лідер українського сільськогосподарського машинобуду-
вання по виробництву котків польових. на теперішній час освоєно і серійно ви-
робляється понад 60 моделей котків польових з шириною захвату від 2, 8 до13, 5м. 
котки поставляються також і на зовнішній ринок: Литву, Латвію, молдову і Польшу. 
на європейському ринку котки уже відомі під торговою маркою «голта».

ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ
LViVAGROMASHPROEKT 

	 Вул. Городоцька, 205, Львів, 79015, Україна
205 Horodotska str., Lviv, 79015, Ukraine

	0800408900
	E mail: sales@lvivagromash.com
 www.lvivagromash.com 

Львівагромашпроект - одна з провідних компаній-виробників техніки та обладнан-
ня для захисту рослин на теренах Східної європи. Постійний рівень розвитку сіль-
ського господарства та високотехнологічний прогрес надихає нас на створення но-
вої 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 
сільгоспвиробників різних масштабів. Для створення техніки з найвищим рівнем 
якості, наша компанія використовує комплектуючі провідних світових виробників.

eng|	Lvivagromashproekt is one of the most successful companies and technology 
companies that possesses zhistu roslin on the terens of Scheduled Europe. 
The constant development of civilian statehood and the high-tech progress of 
our success in the development of new, advanced and innovative technology. 
Victory-winning and more reliable construction of machines for cleaning roslin, 
production has broken down and imposed a large number of products, as well as 
increased demand for urgent needs. For the development of technology with the 
most attractive features, our company is equipped with comprehensive products.
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ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ
LOzOVA MACHinERy

	 Україна, 61038, харків, вул. Маршала Батицького, 4
Ukraine, 61038, Kharkov, 4, Marshal Batitskiy Str.

	+380 (57) 766 00 61
	E mail: agro@lozovamachinery.com
  www.lozovamachinery.com

LOzOVA MACHinERy — це широка лінійка сучасних ефективних та економічних 
ґрунтообробних агрегатів, посівних знарядь та трейлерів-перевантажувачів.
агрегати LOzOVA MACHinERy адаптовані для вітчизняної і для імпортної тягової тех-
ніки, та підходять як для невеликих фермерських господарств (з парком тракторів 
невеликої потужності 80-100 к.с.), так і для найбільших агропідприємств, орієнтова-
них на обробку великих площ (з найпотужнішими тракторами).
LOzOVA MACHinERy у першу чергу створені, щоб приносити максимальний еко-
номічний ефект аграріям: якісніший обробіток грунту, робота без обслуговування, 
менше простоїв та ремонту, швидка обробка і менші витрати палива.

eng|	LOzOVA MACHinERy represents a wide range of up-to-date cost-effective till-
age implements, seeding machinery and tipping trailers.
The implements are adapted both to domestic and imported tractors, so they 
are suitable for small farms (with low power tractors of 80-100 hp), as well as 
for large agricultural enterprises, focused on large-scale tillage (with the most 
powerful
All implements are designed to provide farmers with maximum effect: better 
and faster tilling, zero maintenance, no downtimes and repairs, fuel saving.
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ЛУБНИМАШ, ПРИВАТНЕ ПІДПРИєМСТВО
LubnyMASH

	Проспект Володимирський, 110/1, Лубни, 37500, Україна
110/1 Volodymyrskiy Avenue., Lubny., 37500, 

	+380 (5361) 7 25 97
	E mail: info@lubnymash.com 
  www. lubnymash.com

ПП «ЛуБнимаш» – один з найбільших в україні та країнах СнД виробник обладнан-
ня для агропромислового комплексу.
Підприємство виробляє обладнання для зберігання, транспортування, заванта-
ження- розвантаження зернових культур та інших сипучих вантажів на елевато-
рах, комбінатах хлібопродуктів, млинах, склозаводах, солодових заводах, портах: 
зерносушарки, зерносховища металеві для довготривалого та короткотривалого 
зберігання зернових культур, транспортери (ланцюгові, стрічкові, гвинтові), норії 
вертикальні (стрічкові та ланцюгові), розвантажувачі, батарейні циклони, вентиля-
тори, шлюзові затвори, засувки, самопливне обладнання із вуглецевої, нержавіючої 
та оцинкованої сталі.

eng|	LubnyMASH is the biggest manufacturer of equipment for agricultural com-
plex in ukraine and countries of uiC.
The sire of the equipment for processing, storage, loading-unloading of graine 
crops and other free- flowing freights on grinding mills, elevators, manufactur-
ers of glass, mining plant, malt-houses, ports.
Grain dryers, grain storehouse, silos, conveyor (belt, screw, chainomatic), noria 
(belt, chain), unloader, cyclones battery, fans of higt pressure, damper valve, 
offgauge equipment from simple, corrosion-proof, galvanized steel
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МЗУРІ ТЕХ АГРО
MzuRi TECH AGRO, LLC nVA

	 вул. Дарвіна, буд.6, кв.78, м.харів, 61000, Україна 
str. Darwin, d. 6, sq. 78, Kharkiv, 61000, Ukraine

	03841 2-15-55
	E mail: service@mzuri.in.ua
  www.mzuri.i.ua

Випробувана по всьому світу система обробітку ґрунту Mzuri Pro-Till довела свою 
ефективну роботу у всіх ґрунтових умовах.
на тлі зростання виробничих витрат для збереження і збільшення прибутковості 
в нинішніх умовах необхідно впровадження інноваційних технологій виробництва 
таких як смуговий обробіток ґрунту Mzuri Pro-Till.
Офіційний дистриб`ютор компанії мзурі в україні.

eng|	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 introduc-
tion of innovative technologies such as Mzuri Pro-Till Soil strip processing.
The official distributor of Mzuri company in ukraine.

МОНАДА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА, ТОВ
MOnAdA SCiEnTiFiC And PROduCTiOn COMPAny LTd.

	 вул. Ярослава Мудрого, 46, херсон, 73003, Україна
46, Yaroslava Mudroho Str., Kherson, 73003, Ukraine

	+380 (50) 754 20 28
	E mail: office@monada.ks.ua 
  www.monada.ks.ua

Розробка і виробництво засобів електроніки для промисловості та аПк.

eng|	The development and manufacture of electronics for industry and agriculture.
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МТС ПП
MTS PC

	 вул. Соборності, буд. № 69А, Миронівка, Київська, 08801, Україна
69А Sobornosty Str, Myronivka, 08801, Ukraine

	+380 (67) 243 36 76
+380 (4574) 5 35 06

	E mail: mazurtechservice@gmail.com 
  www.mir-mts.com.ua

Продаж сільськогосподарської техніки, запчастин, автопослуги, послуги в рос-
линництві. Офіційний представник турецьких виробників: тракторів ArmaTrac, сіва-
лок та ґрунтообробної техніки OzduMAn, Minos Agri, iLGi, розкидачі мінеральних 
добрив dOndER. Іспанських: глибокорозпушувачів та комбінованих агрегатів для 
обробітку ґрунту JyMPA.

eng|	Sale of agricultural machinery, spare parts, truck transportation services, ser-
vices in crop production and harvesting. Official representative of Turkish man-
ufacturers: ArmaTrac tractors, OzduMAn seeders and tillage machines, Minos 
Agri, iLGi, dOndER mineral fertilizer spreaders. Also Spanish: JyMPA subsoilers, 
tillers and combined machines.

НОВИЙ ЕЛЕВАТОР
nEW ELEVATOR

	 вул. Богдана Ліщини, 24-Б, Сєверодонецьк, Луганська, 93400, Україна
24-B, Bogdana Lischyny Str, Severodonetsk, Lygansk, 93400, Ukraine

	+380 (98) 117 77 11
	E mail: Newelevator.office@gmail.com
  www.New-elevator.com.ua

Виробництво зерносушарок, теплогенераторів на альтернативному паливі та іншо-
го елеваторного обладнання. Всі характеристики обладнання перевірені на власно-
му досвіті. тОВ “новий елеватор” – чесний результат.

eng|	Production of grain dryers, heat generators powered with alternative fuel and 
other elevator equipment. All properties of equipment are tested first-hand. 
new Elevator LLC ensures fair results.
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НОєРО ФАРМ УНД ФЬОРДЕРТЕХНІК ГМБХ
nEuERO FARM- und FORdERTECHniK GMbH

	Альтер хандельсвег 11, Мелле, 49328, Німеччина
Alter Handelsweg 11, Melle, 49328, Germany

	+490542792700
+49054279270140

	E-mail: info@neuero-farm.de 
  www.neuero-farm.de

німецька компанія "neuero Farm- und Fordertechnik GmbH" виробляє весь комплекс 
обладнання для зберігання (металічні силоси об`ємом до 12500 куб.м), сушарки (до 
250 т/год) та транспортування зерна, а також обладнання для приготування комбі-
кормів – комбікормові цеха, міні установки, дробарки та ін.

eng|	Through-flow dryers (up to 250 t/h), mixing and milling plants, pneumatic grain 
blowers, mechanical conveyors, grain cleaning equipment.

ОЛИС, ТОВ 
OLiS, LTd

	 вул.Стовпова, 28/3, Одеса, 65098, Україна
Stolbovaya st., 28/3, Odessa, 65098, Ukraine

	+380 (48) 752 85 58
	E mail: olis1@ukr.net
  www.olis.com.ua

Виробництво лабораторного обладнання.
Виробництво зерноочисних сепараторів ЛуЧ ЗСО; горизонт-к; ПСО, трієр-вівсю-
говідбірник тцО; трієр- куколевідбірник тцк; Пневмосортувальний стіл СПС; універ-
сальний крупоцех "ОПтиматик-к-07"; універсальний крупоцех "ОПтиматик-к-15";
Виробництво зерноочисних комплексів ЗаВ «нива». Виробництво млинів та крупоцехів.

eng|	Production of mills and grain workshops
Production of laboratory equipment
Production of grain cleaning separators LuCH zSO; Cockle indented cylinder 
TCK; GORizOnT-K; Sieve separator PSO; Wild oat indented cylinder TCO; Cockle 
indented cylinder TCK; Aggregate universal groats shop "OPTiMATiK-K-07"; 
universal grain workshop "OPTiMATiK-K-15";
Production of grain cleaning complexes zAV-niva
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ОРІЕНТ ВЕЙ
ORiEnT WEy

	 Броварської сотні, 5, Бровари, 07400, Україна
Brovarskoy sotni str., 5, Brovary, 07400, Ukraine

	+380 (50) 191 38 07
+380 (44) 579 90 98

	E mail: info@orientway.com.ua 
  www.orientway.com.ua

Orient Way – визнаний лідер на українському ринку обладнання для оптичного сор-
тування. Більш ніж 10 років ми є ексклюзивним представником компанії Meyer в 
україні, грузії, молдові.
Власне виробництво, надійність наших постачальників, якісне сервісне обслугову-
вання та цілодобова підтримка силами власних сертифікованих фахівців дозволить 
швидко окупити Ваші інвестиції в наше обладнання.

eng|	Orient Way is a recognized sorting equipment leader in the ukrainian market. 
More than 10 years we’ve been exclusively in partnership of Meyer company in 
the regions of ukraine, Georgia and Moldova.
Own production, suppliers reliability, high-quality service and Orient Way 
certified specialists 24h support will allow you quickly to recoup your 
investment in our equipment.

ПЕНТА-АГРО, ТОВ
PEnTA-AGRO LLC

	 вул. В.Стуса, 4а., харків, 61054, Україна
V.Stus Str., 4a, Kharkiv, 61054, Ukraine

	+380 (67) 888 08 64
	E mail: penta-agro@ukr.net 
  www.pentaagro.com

тОВ Пента агро – реалізує найскладніші роботи з проектування, постачання облад-
нання, будівництва та сервісним
рішенням в сфері аПк.
Інжинірингова компанія «Пента агро» успішно працює в розвитку сільськогоспо-
дарського та переробного комплексу україни. Профіль підприємства – виконання 
повного комплексу робіт по будівництву монтажу та постачання обладнання для 
нових і реконструкції діючих об`єктів інфраструктури аПк.
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eng|	Penta Agro LLC – implements the most complex work on the design, delivery 
of equipment, construction and service solutions of agriculture.
Penta Agro Engineering Company successfully works in the development of 
the agricultural and processing complex of ukraine. The profile of Соmpany 
is the implementation of a full range of construction works for the installation 
and supply of equipment for new and reconstruction of existing agricultural 
infrastructure facilities.

ПЕТРОЛАЙН
PETROLinE

	 просп. Повітрофлотський, 94-а, київ, 03151, україна
94-A, Povitroflotskyi Ave., Kyiv, 03151, ukraine

	+380 (44) 200 22 55, +380 (67) 407 75 75
	E-mail: sales@petroline.ua 
  www.petroline.ua

компанія «Петролайн» є виробником резервуарів, міні аЗС, насосів, лічильників. 

eng|	Petroline Company is a manufacturer of tanks, mini petrol stations, pumps and 
meters.

ПОЛИМя, ТОВ

	 вул. Марка Вовчка буд. 1 оф. 30
Суми, 40007, Україна

тОВ «Полимя» україна, є підрозділом заводу Ват «Борисовський завод «металіст» 
наше підприємство поставляє в україну мобільні та стаціонарні сушарки, очисні ма-
шини, комбікормові установки так і цілі комплекси (елеватори) цехи, для виконання 
завдань з післязбиральної переробки зерна.
устаткування відповідає кращим зразкам європейського виробництва, так як засто-
совані сучасні технології на підприємстві.
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ПОСОЛЬСТВО НІДЕРЛАНДІВ
EMbASSy OF THE nETHERLAndS

	 Контрактова площа 7, Київ, 01901, Україна
Kontraktova Square 7, Kyiv, 01901, Ukraine

	+380 (44) 490 82 23
	E-mail: kie-lnv@minbuza.nl
  www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/oekraine

С/г відділ Посольства представляє в україні міністерство сільського господарства 
нідерландів.
Відділ служить зв`язком між голландським та українським компаніями, освітніми та 
дослідницькими інститутами, галузевими організаціями та урядами.

eng|	Office of the Agricultural Counsellor of the Embassy represents in ukraine the 
dutch Ministry of Agriculture. The office serves as a link between dutch and 
ukrainian companies, educational and research institutes, sector organizations 
and Governments.

ПРИВАТБАНК КБ, АТ
PRiVATbAnK

	 вул. Михайла Грушевського, 1Д, Київ, 01001, Україна
  www.pb.ua

Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є лідером банківського рин-
ку країни. За даними дослідження GFK ukraine у iii кварталі 2018 року з нами співпра-
цюють 53, 9% 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.
ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних банків світу. наприклад, понад десять 
років назад банк став одним із перших у світі, що почав використовувати одноразо-
ві SMS-паролі. До останніх інновацій, які отримали визнання по всьому світі, нале-
жать такі продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-код, 
онлайн-інкасація, а також десятки різноманітних мобільних додатків.
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eng|	Established in 1992, Privatbank is the leader in ukrainian banking. According to 
market research carried out by Gfk ukraine in the iii quarter of 2018, 53, 9% 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.

РАМОС ТВК, ТОВ
RAMOS TVK LLC

	 вул. Макарова, 44, рівне, 33001, Україна
44, Makarova Str., rivne, 33001, Ukraine

	+380 (67) 360 12 24
	E-mail: ramos.tvk@gmail.com
  www.tvk-ramos.com

- Запчастини до комбайнів Claas, John deere, жаток Geringhoff;
- Фільтри до комбайнів та тракторів;
- Запчастини до грунтообробної техніки (плугів, борін, культиваторів) та метизи до 
них;
- Професійні ручні інструменти виробництва фірми "bellota" (Іспанія):
 – для садівництва
 – будівельні
 – спецвзуття, спецодяг
Особливі умови для гуртових та корпоративних партнерів.

eng|	Repair parts to the combines of Claas, John deere, headers Geringhoff;
- are Filters to the combines and tractors;
- 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
 – building
 – it is the special shoes, clothes
The special terms are for herd and corporate partners.
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РЕАЛ-М КОМЕРЦІЙНА ФІРМА,  
ПРИВАТНЕ ПІДПРИєМСТВО
REAL-M COMMERCiAL FiRM  
PRiVATE EnTERPRiSE

	 вул. Південне шосе, 9, оф. 213, Запоріжжя, 69032, Україна
9, Pivdenne Shosse Str., office 213, Zaporozhye city, 69032, Ukraine

	+380 (66) 625 42 22
	E-mail: sekretar.real@gmail.com 
  www.agrosepmash.ua/

ми є виробниками зерноочисного обладнання з україни. тм «агРОСеПмаш» має 
власні розробки та патенти, конструкторське бюро, технічний відділ та виробничі 
потужності KF Real-M, які знаходяться в Запоріжжі. наше виробництво:
аеРОДинамІЧнІ СеПаРатОРи “ІСм” – Продуктивність від 3 до 100 т / год. Скальпе-
лятори “ОСк” (Попереднє очищення) – Продуктивність від 5 до 70 т / год. Барабанні 
сепаратори “РБС” – Продуктивність від 40 до 230 т / год.
Повітряно-очисний комплекс “ВОк” – Продуктивність від 2700 до 7500 м3 / год.
ми експортуємо свою продукцію в більш ніж 17 країн на 4 континентах, включаючи 
європейський Союз та Сша. якщо ви зацікавлені, ми з радістю надамо будь-яку до-
даткову інформацію відповідно до вашого запиту. З повагою, команда агросепмаш.
Відділ продажів + 38 (099) 3022200 – Viber, WhatsApp, Telegram
+ 380 (96) 0001557 – Viber

eng|	We are manufacturers of grain cleaning equipment from ukraine.тм 
“AGROSEPMASH” has its own developments and patents, design bureau, 
technical department and production capacities of KF Real-M, which are 
located in zaporozhye.Our production:
AEROdynAMiC SEPARATORS “iSM” – Productivity from 3 to 100 t/h.
FLAT-GRATE SCALPERS “OSK” (Preliminary cleaning) – Productivity from 5 to 70 
t/h. dRuM SEPARATORS “RbS” – Productivity from 40 to 230 t/h.
AiR CLEAninG COMPLExES “VOK” – Productivity from 2700 to 7500 m3/h.
We export our products more than 17 countries on 4 continent, including the 
European union and the united States.if you are interested, we are pleased to 
provide any additional information in accordance with your request.Sincerely, 
AGROSEPMASH team.
SALES dEPARTMEnT+38(099)3022200 – Viber, WhatsApp, Telegram
+38(096)0001557 – Viber
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РІЛя УКРАїНА ТОВ
RiELA LTd

	 вул. Навроцького 1, Львів, 79034, Україна
Navrockogo Str 1, Lviv, 7903, Ukraine

	+380 (32) 240 40 33
+380 (322) 40 47 25

	E mail: info@riela.com.ua
  www.info@riela.com.ua

Професійна техніка для зерна
Порційні сушарні
Рециркуляційні сушарні (стаціонарні, мобільні) Проточні сушарні (стаціонарні, мо-
більні) Силоси з оцинкованої сталі
транспортні системи
Пневматичні транспортні системи
Помол, змішування, складування, комбікормові цехи
Очисні та сортувальні машини
консультації, планування, комплектування, пуско-наладка, навчання персоналу, 
сервіс. Professional grain technology

eng|	batch dryers
Recirculating dryers (static, mobile) Continuous dryers (static, mobile) Round 
silos of galvanised steel Conveying system
Pneumatic conveying systems
Milling, mixing, storage, feed installations
Cleaning and sorting machines
Advice, planning, assembly, commissioning, training and service.
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САМІТ ІЗ ТВАРИННИЦТВА
SOMMET dE L’ELEVAGE LiVESTOCK SHOW

	Алея еваріст Галуа, 17, Об’єр, 63170, Франція
17 allee Evariste Galois, Aubiere, 63170, France

	+33 (0) 4 73 28 95 10 / +380 67 447 46 90
+33 (0) 4 73 28 95 15

	E-mail: info@sommet-elevage.fr / mezin.serge@gmail.com 
  www.sommet-elevage.fr

СамІт 2021: 5-8 жовтня, клермон-Ферран, Франція
CамІт ІЗ тВаРинництВа – одна з найбільших міжнародних виставок тваринниць-
кої галузі:
- 95 000 відвідувачів (5 000 зарубіжних)
- 1 500 експонентів
- 2 000 тварин
ViP-прийом і програма відвідувань ферм спеціально організовуються для зарубіж-
них гостей виставки.

eng|	SOMMET 2021: 5-8 October, Clermont-Ferrand, France
The SOMMET dE L’ELEVAGE Livestock Show is one of the largest international 
exhibitions dedicated to animal
production:
- 95, 000 visitors (5, 000 international)
- 1, 500 exhibitors
- 2, 000 animals
A ViP welcome and a full program of farm visits are specially organized for in-
ternational visitors.

СєВ-єВРОДРАЙВ, ТОВ
SEW-EuROdRiVE GMbH

	 вул. робоча, 23В, к. 409, Дніпро, 49008, Україна
robocha Str, 23B, 409, Dnipro, 49008, Ukraine

	+380 (56) 3703211, +380 (56) 372 20 78
	E mail: sew@sew-eurodrive.ua 
  www.sew-eurodrive.ua

SEW-EuROdRiVE – провідна компанія на світовому ринку електроприводної техніки 
з штаб-квартирою, центром розробки і головними заводами в німеччині, яка існує 
більше 85 років.
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тОВ «СєВ_єВРОДРайВ» є дочірньою структурою міжнародної компанії SEW-
EuROdRiVE в україні, та почала свою діяльність у 2005 році. у 2010 році ми відкрили 
складально-сервісний центр, який дозволяє в найкоротші терміни виготовити знач-
ну частину товару та пропонує сервісне обслуговування продукції SEW-EuROdRiVE.
тОВ «СєВ_єВРОДРайВ» забезпечує поставки продукції та технічну підтримку: надан-
ня документації, продаж запасних частин, консультації щодо розрахунку, вибору та 
експлуатації обладнання. головний офіс знаходиться у м. Дніпрі. технічні офіси (філі-
али) працюють у києві та Івано-Франківську.

eng|	SEW-EuROdRiVE GmbH & Co KG is a leading company in the global electric 
drive market with headquarters, development center and mail plants in 
Germany, wich has existed for more than 85 years.

SEW-EuROdRiVE LLC is a subsidiary of the intarnational company SEW-
EuROdRiVE in ukraine and started its acrivity in
2005. in 2010 we opened an assembly and service center, which allows you to 
produce significant part of the goods in the shortest possible time and offers 
service for SEW-EuROdRiVE products.
SEW-EuROdRiVE LLC provides product deliveries and technical support: 
provision of documentation, sale of spare parts, consultations, selection and 
operation of equipment. The main office is located in dnipro. Technical offices 
(branches) operate in Kyiv and ivano-Frankivsk.

САНФЛОРО ГРУП, ТОВ 
SunFLORO GROuP, LLC

	 вул. Лесі Українки, 117, Бердянськ, 71100, Україна
Lesi Ukrainki str. 117, Berdyansk, 71100, Ukraine

	+380 (67) 612 02 26 +380 (67) 612 00 66 
	E mail: sunfloromash@gmail.com 
  www.Sunfloromash.com

машинобудівний завод SunFLOROMASH – це завжди свіжі конструктивні рішен-
ня у виробництві техніки, спрямовані на мінімізацію витрат при збиранні вро-
жаю. За рахунок інноваційних рішень вся наша продукція підходить для важких 
умов експлуатації, що не залежать від урожайності та стану вирощуваних культур. 
SunFLOROMASH – це новий показник надійності і продуктивності, що є невід`єм-
ною частиною вимог сільгоспвиробника до техніки!
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СЕРВІС-АГРОЗАХІД, ТОВ
SERViCE-AGROzAHid LLC

	 вул. Підлісна, 27, с. Великі Гаї, Тернопільський р-н,  
Тернопільська обл., 47722, Україна
27 Pidlisna Str., Velyki Hayi village, Ternopil region, 47722, Ukraine

	+380 (67) 24 38 191, +380 (352) 25 15 00
	E-mail: serviceagrozahid@gmail.com 
  www.serviceagrozahid.com.ua

тОВ "Сервіс-агрозахід" – це компанія, яка є офіційним дистриб`ютором багатьох 
світових компаній-виробників високоякісних засобів захисту рослин, посівного 
матеріалу, добрив та сільськогосподарської техніки, в тому числі в ексклюзиві. Роз-
робляємо комплексні технології вирощування сільськогосподарських культур для 
кожного фермерського господарства індивідуально. також, вирощену продукцію 
ми викупляємо в сільськогосподарських підприємств за найкращими ціновими 
умовами, а також працюють трейдерські програми з вирощення с/г культур. крім 
того, ми є представником компаній Olmix та SnF.

eng|	“Service-Agrozahid” LLC is the company which is an official distributor for a lot 
of world-wide companies producing high quality plant protection products, 
seeds, fertilizers and agricultural machinery, including exclusive ones. We 
differ from other distributors in terms of developing integrated crop growing 
technologies for each farm individually. in addition, “Service-Agrozahid” LLC 
purchases the grown produce from agricultural enterprises at the best price 
possible. We also cooperate with farms and enterprises according to trader 
programs on grown agricultural crops. besides, our company works as a 
representative for OLMix and SnF.
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СМАРТА
SMARTA

	 Україна, 03151, Київ, Волинська, 40 
Ukraine, Kyiv, Volinska, 40

	+380 (97) 176 15 15, +380 (44) 353 15 15,  
+380 (66) 109 15 15, +380 (63) 187 15 15

	E-mail: portal@smarta.com.ua
  www.Smarta.com.ua

Вас вітає компанія SMARTA.
ми є офіційними представниками тм biGGA (україна) та імпортерами паливороз-
давального обладнання Adam Pumps, Piusi (Італія), Gespasa (Іспанія), Fill-Rite (Сша) 
фільтрів тонкого очищення палива CiM-TEK (Сша), силової гідравліки Power Team 
– бренд корпорації SPx (Сша), а також пропонуємо системи роздачі масла та іншу 
продукцію виробництва компанії GROz (Індія).

СІС ЕЙ ТІ, ТОВ 
SySAT LLC

	 вул.Київський шлях 14, оф.213, Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна
	+380 (44) 337 01 93 
	E-mail: robertsysat@gmail.com 
  www.sysat.com.ua

СІС ей тІ – компанія що пропонує майБутнє Вже СьОгОДнІ! Відчуйте переваги 
роботи з нами вже з перших хвилин. Сервіс, якість, надійність – три стовпа на яких 
будується робота компанії. контроль, керування, облік – три складові без яких не 
можлива прибуткова робота підприємства. СІС ей тІ – це втілення всіх вищепере-
числених якостей та елементів сучасної та прогресивної компанії, яка дбає про ком-
форт та успіх своїх замовників. СІС ей тІ – майБутнє Вже СьОгОДнІ!
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СОжАМ УКРАїНА, ТОВ
SOJAM uKRAinE LLC

	 проспект Соборності, 15, Київ, 02160, Україна
15 Sobornost Avenue, Kyiv, 02160, Ukraine

	+380 (44) 287 48 28
	E-mail: contact@sojam.ua 
  www.sojam.ua

компанія Sojam– визнаний спеціаліст в області небулізації (холодного розпилен-
ня), виробництва інсектицидів ПІРІгРен та обладнання для їх застосування. Sojam – 
один з найбільших французьких незалежних виробників інсектицидів, присутній на 
спеціалізованих ринках з 1953 р. Починаючи з 1966 р. – визнаний спеціаліст в галузі 
холодного розпилення інсектицидів (небулізації). До 2010 р. компанія була відома 
як Compagnie Generales des insecticides (генеральна компанія Інсектицидів). Захист 
запасів зерна за допомогою інсектицидів – економічна і санітарна необхідність всіх 
підприємств зернової галузі.

eng|	The Sojam company is the expert in the field of a nebulization (cold dispersion), 
productions of insecticides PiRiGREn and the equipment for their application 
is recognized. Sojam is 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 Generales des insecticides (the 
General Company of insecticides). Protection of reserves of grain by means of 
insecticides is economic and sanitary need of all enterprises of grain branch.

«СОКОЛ» ЗАВОД ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННя
SOKOL LLC

	 Україна, 61013, харків, вул. Шевченка, 111
Ukraine, 61013, Kharkov, Shevchenko, 111

	+38057 714 00 97
	E-mail: mail@zeosokol.com

Завод елеваторного обладнання «СОкОЛ» виготовляє та здає «під ключ»:
• зерносховища силосного типу;
• зерносушарки, що працюють на різних видах палива;
• охолоджувачі та вентильовані бункери;
• конвеєри стрічкові та ланцюгові;
• норії стрічкові та ланцюгові;
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• зернопроводи, розподільники, засувки;
• бункери завантаження залізничних вагонів;
• супутні металоконструкції, норійні вежі, галереї;
• сита Фадєєва;
• поліуретанові вкладки в зернопроводи.
географія наших робіт – україна та країни СнД

eng|	The company designs, manufactures and delivers turnkey grain elevators of 
various capacities. Our products are:
- the grain siloses on the conical and flat bottom;
- grain dryers for different fuels, including biofuels;
- belt and chain conveyors;
- belt and chain elevators;
- elevator towers;
- ducts, valves, slides;
- hopper loading railroad cars;
- grain cleaning towers;
- steel service platforms;
- automation and control stations for the elevator;
. polyurethane lining.
Geography of works – ukraine and CiS countries.

СОРОКА І.Ф.
SOROKA i.F

	 Смт. Новосілки, Київська обл., 03027, Україна
smt. Novosіlki, Kiev, Kiev reg., Ukraine

	+380 (44) 522 58 31, +380 (44) 526 95 85
	E mail: igorsoroka@ukr.net
  www.spdsoroka.com

Оприскувачі власного та іноземного виробництва,  навісні, причіпні та самохідні, 
штангові та садово-вентиляторні. техніка для садівництва.  Лінії для протруювання 
насіння.  Системи GPS-навігації. Оригінальні запасні частини та комплектуючі. мо-
дернізація обприскувачів імпортними комплектуючими. Продаж та ремонт б/у тех-
ніки.

eng|	Own and foreign manufacture, mounted, trailed and self-propelled, rod and 
blower sprayers. Technique for gardening. Lines for seed sterilization. GPS-
navigation systems. Original  spare parts & accessories. Modernization of 
sprayers by imported accessories. Sale and repair of used equipment.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ЗЕРНОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ INTERNATIONAL EXHIBITION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN GRAIN BUSINESS

www.grainexpo.com.ua www.grainexpo.com.ua

102

СПРЕЙ АГРО, ТОВ
SPRAy AGRO, LTd

	 вул. Пшенична, б. 2, Київ, 03680, Україна
Pshenichna str 2, Kyiv, 03680, Ukraine

	+380 (44) 225 57 07
	E mail: sale@sprayagro.com.ua 
  www.sprayagro.com.ua

ОСнОВний наПРямОк
точне землеробство, сервіс та компоненти для систем змішування, транспортуван-
ня й внесення розчинів для захисту рослин при обприскуванні полів, садів і вино-
градників.
ПРеДСтаВЛенІ БРенДи
• TeeJet (системи автоматичного підкермування, навігація, розпилювачі та компо-
ненти).
• Banjo (обладнання).
• Polmac (витратоміри, крани, запірне та регулювальне обл.).
• AnnovReverbery (мембранно-поршневі насоси, запчастини).
• Geoline (змішувачі, фітинги, перехідники). Benzi (кардани, муфти, хрестовини, кожу-
хи). Hypro (насоси, помпи).
• Comet (насоси, помпи, розпилювачі).
• Aytok (фільтри).
• Joht Blue (колби контролю потоку). CORE BUSINESS AREAS

eng|	Precision farming, maintenance and spare parts supply for mixing, transporting 
and application of crop protection agents when spraying fields, orchards and 
vineyards. PRESEnTEd bRAndS
• TeeJet (auto steering systems, navigation/GPS guidance, sprayers and 
components).
• Banjo (equipment).
• Polmac (flow meters, taps, on/off and control valves).
• AnnovReverbery (diaphragm pumps, spare parts).
• Geoline (faucets, fittings, adapters).
• Benzi (PTOs, couplings, crosses, casings).
• Hypro (pumps).
• Comet (pumps, sprayers).
• Joht Blue (flow control flasks).
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СТІМОРГАНІК, ТМ
STiMORGAniC, TM

	 Соборна 14/19, рівне, 33025, Україна
Soborna 14/19, rivne, 33025, Ukraine

	+380 (96) 171 52 73
	E-mail: Stimorganic@gmail.com 
  www.stimorganic.com.ua

тм «СтімОрганік» провідний український виробник органо-мінеральних добрив, 
гумінових препаратів, антистресових препаратів і біостимуляторів росту для засто-
сування в сільському господарстві.

eng|	TM «StimOrganic» is a leading ukrainian manufacturer of organo-mineral 
fertilizers, humic preparations, antistressants and growth biostimulants for use 
in agriculture.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІї, ТОВ НВП
MOdERn TECHnOLOGiES LTd

	 вул. Яценко, 8, Запоріжжя, 69005, Україна
Yatsenko Street, 8, Zaporozhye, 69005, Ukraine

	+380 (612) 13 03 01 
	E-mail: st2130300@gmail.com 
  www.st-agro.com

Виробництво, ремонт та переобладнання обприскувачів, продаж комплектуючих, 
запчастин, навігаційних приладів (Trimble, Claas) комп’ютерів для контролю норми 
виливу (Arag – bravo). монтаж кондиціонерів на комбайни та трактори, продаж за-
пчастин, ремонт. Продаж нових, ремонт та переобладнання протруювачів зерна, 
запчастини.

eng|	Production, repair and re-spraying machines, sale of accessories, spare parts, 
navigational instruments (Trimble, Claas) computers for monitoring standards 
spout (Arag- bravo). installation of air conditioners on combines and tractors, 
sales of spare parts, repair. Sales of new, repair and re-dressers grain parts.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ЗЕРНОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ INTERNATIONAL EXHIBITION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN GRAIN BUSINESS

www.grainexpo.com.ua www.grainexpo.com.ua

104

ТЕХ МЕДІА ГРУП
TECH MEdiA GROuP

	червоноткацька, 40, Київ, 02094, Україна
Chervonotkatska, 40, Kiev, 02094, Ukraine

	0-800-215-522
	E mail: info@techmedia.com.ua 
  www.techmedia.com.ua

тех меДІа гРуП – єдине спеціалізоване видавництво україни, діяльність якого спря-
мована на задоволення потреб інженерно-технічних працівників підприємств у 
професійній та нормативно-технічній інформації.

eng|	TECH MEdiA GROuP "- the only specialized publishing house in ukraine, whose 
activities are aimed at meeting the needs of engineering and technical workers 
of enterprises in professional and regulatory information.

ТЕХНОВАГИ
TECHnOWAGy LTd

	 вул. Надійна, 3, Львів, 79066, Україна
3, Nadijna Str., Lviv, 79066, Ukraine

	+380 (32)245-19-19, +38 050 245-19-19, +38 067 246-19-19
	E-mail: office@technowagy.com.ua 
  www.technowagy.com.ua

Завод ваг і дозаторів “техноваги” – український виробником ваг у діапазоні від лабо-
раторних до вагонних, забезпечує комплексне облаштування підприємств якісною 
електронною вагодозуючою технікою (проектування, виготовлення, встановлення, 
пусконалагодження, сервіс). Пропонує: ваги автомобільні, вагонні, промислові, фа-
сувальні машини, пакувальні автомати та ін.

eng|	“Technowagy” is ukrainian plant, producing whole range of weighing 
equipment from laboratory balances to railway scales. We offer: laboratory 
and medical balances, industrial scales complying pharmaceutical industry 
requirements etc., weighing software and APCS.
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ТЕХНОТЕСТ ПЛюС 
TECHnOTEST PLuS

	 Варненьска 12-Б, Одеса, 65065, Україна
Varnenskaya-12B, Odessa, 65065, Ukraine

	+380 (96) 0000 737, +380 (66) 0000 737, +380 (97) 0000 737,  
+380 (73) 0000 737, +380 (95) 0000 737, +380 (93) 0000 737

	E-mail: info@technotest.com.ua
  www.technotest.com.ua

Виробництво, поставка, ремонт та обслуговування лабораторного обладнання для 
визначення якості зерна та зернопродктів. комплексна оснастка зернових лабора-
торій приладами, меблями, посудом та усім необхідним.

eng|	Production, supply, repair and servicing of laboratory equipment used for 
determining the quality of grain and grain processing products. Complex 
equipment of grain laboratories with devices, furniture, utensils and all 
necessary accessories.

ТОРГ-АГРОСЕРВІС, ТОВ
TORG-AGROSERViCE, LTd

	 Євгена Маланюка, 1а, м. Кропивницький, 25015, Україна
Yevhen Malanyuk, 1a, Kropyvnytskyi, 25015, Ukraine

	+380 (67) 520 32 29
	E mail: torgagroservis@gmail.com 
  www.torg-agroservis.com.ua

компанія займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарської техніки, а 
саме сівалками. гарантійним та післягарантійним обслуговуванням. а також прода-
жем запасних частин до сільськогосподарської техніки.

eng|	The company is engaged in the production and sale of agricultural machinery, 
namely seeders. Warranty and post-warranty service. And also sale of spare 
parts to agricultural machinery.
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УКРАВТОНОМГАЗ, ТОВ
uKRAVTOnOMGAz, LLC

	 вул. Є. чавдар, буд. 4, кв. 1, Київ, 02140, Україна
Elizaveta Chavdar Str., 4, office 1, Kyev, 02140, Ukraine

	+380 (67) 433 88 70
	E mail: info@ukravtonomgaz.ua 
  www.ukravtonomgaz.ua

компанія «укРаВтОнОмгаЗ» пропонує вирішення газової проблеми, на базі авто-
номно-резервного газопостачання пропан-бутаном для підприємств, котелень та 
приватних будинків. гРуППа кОмПанІї «укРаВтОнОмгаЗ» ВикОнує кОмПЛекС 
ПОСЛуг:
1. Проектування автономного газопостачання, на базі пропан-бутану
2. Поставка газового обладнання
3. Проведення монтажних робіт
4. Пуско-налагодження системи газопостачання
5. узгодження об`єктів газопостачання
6. технічне обслуговування
7. Доставка зрідженого газу
8. установка гБО на дизельні транспортні засоби
9. установка моніторингових систем обліку палива
10. Організацію доставки товару беремо на себе

eng|	The company «uKRAVTOnOMGAz, LLC» offers the solution of the gas problem, 
based on stand-alone gas supply with propane-butane for enterprises, boiler 
houses and private houses.
THE GROuP OF COMPAnyS"uKRAVTOnOMGAz" iMPLEMEnTS THE SERViCES 
COMPLEx:
1. designing autonomous gas supply, based on propane-butane
2. Supply of gas equipment
3. Carrying out of installation works
4. Start-up and adjustment of the gas supply system
5. Reconciliation of gas supply facilities
6. Maintenance
7. delivery of liquefied gas
8. installation of gas-cylinder equipment on diesel vehicles
9. installation of monitoring systems for fuel accounting
10. Organization of delivery of goods
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УКРАїНСЬКА ВАГОВА КОМПАНІя НВФ, ПП 
uKRAiniAn WEiGHT COMPAny

	 вул. Транспортна колонна, 2, харків, 61108, Україна
Str. Transportna Kolonna, 2, Kharkiv, 61108, Ukraine

	+380 (67) 579 07 09, +380 (57) 335 35 27
	E mail: info@ukrvescom.com 
  www.ukrvescom.com

науково-виробнича фірма «українська вагова компанія» є унікальним виробником 
вагового обладнання на ринкуукраїни. ми пропонуємо широкий спектр промисло-
вого вагового обладнання для різних галузей господарства. При виробництві ваго-
вого обладнання наші фахівці використовують комплексний підхід, який дозволяє, з 
одного боку, о6еспечіть рішення необхідних завдань замовника, а з іншого – мінімі-
зувати його витрати на придбання вагового обладнання.
ЗахІДний ОФІС тОВ тД «укРаїнСька ВагОВа кОмПанІя»
вул. гонти, 39-а, м.Вінниця, україна
+380 (67) 432 29 56, + 380 (67) 432 42 99 
ukrvesvin@gmail.com

eng|	Research and Production Company "ukrainian weight company" is a unique 
manufacturer of weighing equipment at the ukrainian market. We offer a wide 
range of industrial weighing equipment for various sectors of the economy. in 
the production of weighing equipment, our specialists use a comprehensive 
approach, which allows, on the one hand, the decision o6espechit necessary 
tasks of the customer, and on the other – to minimize its costs for the purchase 
of weighing equipment.
WESTERn OFFiCE Td «uKRAiniAn WEiGHT COMPAny»
Str. Gonta, 39-a, Vinnitsa, ukraine
+380 (67) 432 29 56, + 380 (67) 432 42 99 
ukrvesvin@gmail.com
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УКРПРОМСЕРВІС НВК, ТОВ 
uKRPROMSERViCE nVK, LLC

	 вул. роторна, 27, Дніпро, 49127, Україна
rotorna str., Dnipro, 49127, Ukraine

	+380 (66) 89 12 467, +380 (96) 35 81 082
	E mail: sales@poliuretan.pro
  www.polyurethane.pro

компанія укРПРОмСеРВІС український виробник поліуретанових виробів. наше 
підприємство виготовляє різні вироби з поліуретану, такі як футеровочні листи і 
плити, шкребки транспортерів, вставки у самопливи, муфти, втулки, ролики, стрижні 
та інші стандартні та нестандартні вироби для потреб аграрних підприємств. також 
надаємо послуги з покриття поліуретаном коліс, валів і роликів.

eng|	uKRPROMSERViCE company is a ukrainian manufacturer of polyurethane 
products. Our company manufactures various polyurethane products, such as 
lining sheets and plates, conveyor scrapers, gravy inserts, couplings, bushings, 
rollers, rods and other standard and non-standard products for the needs 
of agricultural enterprises. We also provide wheels, rollers and rollers with 
polyurethane coating.

УРОжАЙ, ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФІРМА
uROzHAy, PRiVATE PROduCTiOn COMPAny 

	 Вул. Надії, 15, Пісочин, 62416, Україна 
Nadiyi, 15, Pisochyn, 62416, UKrAINE

	+380 (50) 287 81 25, +380 (68) 425 06 04, +380 (57) 780 63 78
	E mail: Urozhay.cpf@gmail.com
  www.seed-disk.com

Приватна Виробнича Фірма «урожай» – виробник висівних дисків, вакуумних ущіль-
нювачів, чистиків та інших запчастин для сівалок вітчізняного та закордонного ви-
робництва: «Червона Зірка», «тОДак», «Maschio Gaspardo», «Kuhn», «Kverneland», 
«Monosem», «HORSCH», «MaterMacc», «Sfoggia» та інших.
Переваги нашої продукції:
- адекватна ціна за якості, що відповідає оригінальним запчастинам, 
- Вся продукція сертифікована, 
- Всі запчастини виробляються в заводських умовах з контролем на кожній стадії 
виробництва, 
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- можливість виготовлення висівних дисків з будь-якою кількістю і діаметром отво-
рів, 
- максимально короткі строки виготовлення, 
- Спеціальні умови співпраці з торгівельними організаціями.

eng|	«urozhay» is a manufacturer of seeding discs and spare parts for seeders 
«ELVORTi», «Maschio Gaspardo», «Kuhn», «Kverneland», «Monosem», «Horsch», 
«Sfoggia» and others. Our advantages:
- Adequate price for the quality of the original parts, 
- Manufacturing of disks with any number and diameter of holes, 
- The shortest production terms.

ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ, ТОВ 
bAG FiLTER FACTORy, LTd

	 вул. Ярмаркова, 5д, Кременчук, 39630, Україна
Yarmarkova 5d, Kremenchuk, 39630, Ukraine

	+380 (67) 530 42 85
	E mail: frf@frf.com.ua; export@factory-filter.com 
  www.frf.com.ua; www.factory-filter.com

Продукція власного виробництва (для елеваторів, зерносушарок, млинів): 

Фільтри рукавні: • Силосні • Вертикальні • Горизонтальні.

Витратні елементи: • Рукави фільтрувальні • Каркаси для рукавів • Серветки для 
прес-фільтру • Мішки для фільтрації рідини • Компенсатори тканинні.

Послуги: • Консультування • Підбір обладнання • Шеф-монтаж • Післяпродажне об-
слуговування.

eng|	Own production (for elevators, grain dryers, mills): 

Вust collectors: • Silo filter • Vertical filter • Horizontal filter.

Consumables: • Bags • Cages • Liquid filter bags • Fabric expansion joints.

Services: • Design • Manufacturing • Afte-sale maintenance • Upgrade.
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ФАДєєВ АГРО, ЗАВОД ТОВ
FAdEEV AGRO, FACTORy LTd

	Армійська 46/23, харків, 61051, Україна
Armiyska 46/23, Kharkiv, 61051, Ukraine

	+380 (66) 212 57 01, +380 (50) 157 57 40
	E mail: fadeevagro@ukr.net 
  www.fadeevagro.com

тОВ «Завод «Фадєєв агро» розробляє, виробляє і постачає як комплекси повного 
циклу обробки, так і автономні модулі очищення насіння після комбайна, калібру-
вання насіння, сепарації насіння по питомій вазі, передпосівної обробки.

eng|	LLC «Fadeev Agro Plant» develops, manufactures and supplies both complete 
cycle processing complexes and stand-alone modules for seed cleaning after 
the combine, seed calibration, seed separation by specific weight, pre-sowing.

ФЕРОТЕК
FEROTEC

	Парк д’актівіте дю Пеї де Гран Фужре, еспас Норд, 18 рю де Піоньєр, 
Гран Фужре, 35390, Франція
Parc d’activites du Pays de Grand Fougeray, Espace Nord, 18 rue des Pionniers, 
Grand Fougeray, 35390, France

	+33 2 99 08 32 34
+33 2 99 08 32 19

	E-mail: contact@ferotec.fr 
  www.ferotec.eu

Феротек є французьким виробником матриць з 28-річним досвідом. ці матриці при-
значені для гранулювання корму для тварин, деревини, біомаси. Феротек виготов-
ляє всі типи круглих та плоских матриць з діаметром отворів від 1, 8 мм до 30 мм.

eng|	With more than 28 years of know-how, Ferotec is the French specialist in the 
manufacture of dies. These products are designed for pelleting products such 
as animal feed, wood, biomass. Ferotec manufactures all types of ring and flat 
dies with hole diameters from 1.8 mm to 30 mm.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ЗЕРНОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ INTERNATIONAL EXHIBITION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN GRAIN BUSINESS

www.grainexpo.com.ua www.grainexpo.com.ua

111

ФІНПРО ГРУП ТОВ
FinPRO GROuP LTd.

	 Вулиця Академіка Заболотного 150-А, оф. 91, Київ, 03022, Україна
Zabolotnogo str/ 150-A office 91, Kyiv, 03022, Ukraine

	E-mail: info@finpro.group
  www.finpro.group

компанія Фінпро груп зосередилась на будівництві елеваторів, як для великих 
промислових, так і невеликих фермерських господарств. В залежності від потреб 
клієнтів ми проектуємо, підбираємо, постачаємо, монтуємо найкраще елеваторне 
обладнання провідних світових фірм, включаючи українське.

eng|	Finpro Group`s core business is construction of grain storage plants for both big 
industrial and small farmer agricultural companies. depending on customer`s 
needs we design, select, supply and assemble the most efficient equipment of 
leading world brands, including ukrainian manufacturers.

ФКЛ УКРАїНА, ТОВ
FKL uKRAinE LTd

	 вул. Ковельська, 70, Луцьк, 43016, Україна
70, Kovelska Str., Lutsk, 43016, Ukraine

	+380 (96) 103 47 47, +380 (95) 103 47 47
	E-mail: fkl2014@meta.ua 
  www.fkl.ua

"ФкЛ україна" – ексклюзивний дистриб’ютор лідера по виготовленню підшипнико-
вої продукції – заводу FKL Сербія, на території україни. а також з 2020р. ексклю-
зивний дистриб’ютор заводу прикотуючих колес та котків світового бренду OTiCO 
Франція. найширший асортимент продукції розрахований на максимальне задово-
лення попиту професійної агропромислової аудиторії.

eng|	"FKL ukraine" is the exclusive distributor of the leader in the production 
of bearing products – FKL Serbia, in ukraine. And also from 2020 exclusive 
distributor of the OTiCO France brand of rolling wheels and rollers. The widest 
range of products is designed to meet the maximum demand of professional 
agro-industrial audience.
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ФОРПОЛІМЕР НВП, ТОВ
FORPOLiMER RPC LLC

	 пр-т Льва Ландау, 29 А, харків, 61105, Україна
29 A, Lev Landau Avenue, Kharkiv, 61105, Ukraine

	+380 (66) 045 98 88
	E-mail: forpolimer@ukr.net
  www.forpolimer.com.ua

нВП «Форполімер» пропонує вашій увазі якісний поліуретановий захист (футеров-
ку) гравітаційного елеваторного обладнання від швидкого зносу та захист зерна від 
механічних ушкоджень.
наші фахівці розробили різні методи футеровок, які застосовуються в залежності від 
експлуатаційних умов і поставлених завдань:
• футеровка готовими вставками;
• футеровка методом гарячої адгезії;
• футеровка методом заливки гарячого поліуретану;
• футеровка поліуретановими листами, армованими стальною сіткою;
• футеровка поверхонь стальними листами з поліуретановим покриттям;
• комбіноване футерування.
ми можемо з упевненістю сказати, що поліуретанова футеровка обладнання – це 
ефективний спосіб захисту зерна від травмування, а елеваторного обладнання від 
зносу, це джерело додаткового прибутку. Запрошуємо до співпраці!

eng|	Scientific-Production Enterprise “Forpolimer” offers to your attention high-
quality protection of gravity elevator equipment from rapid wear and protection 
of grain from mechanical damage.
Polyurethane lining of elevator equipment
Our experts have developed various methods of lining, depending on operating 
conditions and objectives:
• lining ready inserts;
• lining of gluing sheets of varying thickness and dimensions on the wearable 
surface equipment;
• lining by hot polyurethane casting;
• lining with polyurethane sheets, reinforced steel band or steel mesh;
• lining the surfaces of steel sheets coated with polyurethane with special 
fasteners;
• combined methods of lining.
Summarizing own experience and that of elevators staff, we can say with 
certainty that the polyurethane lined equipment effectively protects the grain 
from damages and equipment damage from wear and tear.
And the main thing – it is a source of additional income! We will be glad to 
engage in a constructive dialogue.
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ФОРАС-ЛЕНД
FORASLAnd

	 Ватутіна 2, Полтава, 36039, Україна
Vatutina 2, Poltava, 36039, Ukraine

	+380 (95) 013 32 23, +380 (99) 384 12 63
	E mail: client@forasland.com
  www.forasland.com.ua

Forasland – компанія, яка здійснює діяльність у сфері земельних послуг на тери-
торії всієї україни. головна наша перевага – застосування нестандартних підходів 
до розв’язання поставлених задач у рамках чинного Законодавства. ми маємо 
youtube-канал та власний журнал Forasland, де розповідаємо про актуальні новини 
галузі, висвітлюємо думку експертів та даємо відповіді на питання читачів.

eng|	Forasland is a company operating in the field of land services throughout 
ukraine. Our main advantage is the application of non-standard approaches to 
solving the set tasks within the framework of the current Legislation. We have a 
youtube channel and our own Forasland magazine, where we tell about current 
industry news, cover the opinion of experts and answer readers` questions.

ФРАНДЕСА УКРАїНА, ТОВ
FRAndESA uKRAinE, LTd

	 Вул. Гоголіська буд 22-24, Київ, 01045
Gogolivska str. 22-24, Kyiv, 01045

	+380 (44) 486 61 85
	E mail: o.t.frandesa@gmail.com 
  www.ua.frandesa.by

компанія «Франдеса україна» є партнером, а також ексклюзивним представником 
заводу-виробника засобів захисту рослин «Франдеса» Республіки Білорусь.
Засоби захисту рослин "Франдеса" – це високоефективні препарати, безпечні для 
людини, тварин та навколишнього середовища, які мають наукове обґрунтування 
раціональності їх застосування та якості на рівні світових стандартів.

eng|	Frandesa ukraine is a partner as well as the exclusive representative of the plant 
protection plant manufacturer Frandesa of the Republic of belarus.
Frandesa`s plant protection products are highly effective, safe for humans, 
animals and the environment, with a scientific justification for the rationality of 
their use and quality at the world standard level.
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ХОЛЬМЕР-УКРАїНА, ДП
HOLMER-uKRAinE, dP

	 вул. Яблунська, 144, Буча, 08294, Україна
144 Yablunska Str., Bucha, 08294, Ukraine

	+380 (4597) 96 502
	E-mail: info@holmer.com.ua
  www.holmer.com.ua, www.holmer-maschinenbau.com

HOLMER Maschinenbau GmbH заснований у 1969 році. З того часу машинами 
HOLMER користуються клієнти в понад 40 країнах по всьому світу.
4000 бурякозбиральних комбайнів уже покинули завод в Eggmuhl. Очищувач наван-
тажувач цукрового буряка Terra Felis 3 evo Holmer позиціонується як повний комп-
лекс в області навантаження та очищення. крім того, Terra Variant є головним систем-
ним транспортним засобом у світі, зокрема, в області прямого внесення добрив.

eng|	HOLMER Maschinenbau GmbH was founded in 1969. Since that time, HOLMER 
machines have been in successful operation at customers in over 40 countries 
worldwide.
by now, far above 4, 000 sugar-beet harvesters have been delivered from the 
factory workshops in Eggmuhl. With the beet cleaner loader Terra Felis 3 evo, 
HOLMER has positioned itself as a full-line provider in the sugar-beet harvesting 
and loading technology sector. Moreover, the Terra Variant has set new 
standards as the most powerful carrier vehicle in the field of direct integration 
of semi-liquid manure worldwide.

ШНАЙДЕР жАКЕ 
SCHnEidER JAQuET 

Франція
	 ZI La romanerie Nord, 8 rue du Cloteau,  

Saint-Barthelemy-d’Anjou, 49182, France
	+33 2 41 27 35 50, +33 2 41 27 35 52
	E-mail: sjc@schneider-jaquet.fr

E-mail: schevray@schneider-jaquet.fr 
  www.schneider-jaquet.fr/

З 1868 року Schneider Jaquet (SJC) проектує та виготовляє машини для зберігання 
зерна. Виробник спеціалізується на сортуванні, очищенні та просіюванні всіх видів 
зернових та сипучих продуктів.
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eng|	Since 1868, Schneider Jaquet (SJC) designs and manufactures machines for the 
grain storage process. Manufacturer specialized in sorting, cleaning and sifting 
solutions for all types of grain and bulk products.

ШТЕФЕС
STEFES

	 вул. Шевченко, 156, Біла Церква, 09107, Україна
156 Shevchenko Str., Bila Tserkva, 09107, Ukraine

	+380 (45) 639 30 25
+380 (45) 639 38 68

	E-mail: info@stefes.com.ua
  www.stefes.com.ua

компанія "штефес", до складу якої входять тОВ "штефес", фірма – реєстрант, та ПП 
"марго", що реалізує засоби захисту рослин, представлена на аграрному ринку 
україни вже понад 25 років. наша продукція широко відома і популярна серед 
українських аграріїв. наш асортимент дозволяє знайти індивідуальний підхід до 
кожного господарства, тобто, вирішити навіть найскладніші технологічні завдання 
при вирощуванні цукрових буряків та інших культур. компанія не стоїть на місці, 
постійно розширює спектр своїх препаратів. на сьогоднішній день у нас 36 реє-
страцій засобів захисту на цукровий буряк, ріпак, пшеницю, кукурудзу. ми маємо 
ексклюзивну систему захисту цукрових буряків.
наша команда – команда однодумців, яка працює для наших клієнтів, дотримуючись 
високого рівня ділової етики та ефективної взаємодії. Професіоналізм і компетент-
ність наших фахівців – запорука успішної діяльності всієї компанії. наші переваги: 
якість + досвід + професіоналізм + оперативність.

eng|	The company "Stefes" which includes TOV "Stefes", a registration company, and 
PP "Margo", which sells plant protection products, has been on the agrarian 
market of ukraine for 25 years. Our production is well-known and popular 
among the ukrainian farmers. Our assortment makes it possible to find an 
individual approach to each farm that is to solve even the most complicated 
technology problems by cultivating sugar beet and other crops. The company 
is constantly developing itself, it continues to expand its product range. Today 
we have 36 registrations of plant protection products for sugar beet, rape, 
wheat, corn. We have exclusive system of protection for sugar beet.
Our team is a team of people sharing the same ideas which works for our 
customers, keeping high level of business ethics and effective interaction. 
Professionalism and competence of our specialists is guarantee of success of the 
whole company. Our advantages are quality + experience + professionalism + 
responsiveness.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ЗЕРНОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ INTERNATIONAL EXHIBITION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN GRAIN BUSINESS

www.grainexpo.com.ua www.grainexpo.com.ua

116

юНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП 
uniVERSAL MOTORS GROuP 

	 Столичне шосе, 90, Київ
90, Stolychne highway, Kyiv

	0 800 339 129; +38 067 550 4224
	E mail: umg@ukravto.ua 
  www.ukravto.ua

аФ "Юніверсал моторз груп" – офіційний дистриб`ютор тракторів LS в україні. Пере-
дові технології та висока якість продукції зробили LS компанією №1 на корейсько-
му ринку сільськогосподарських тракторів. на даний час LS експортує трактори до 
більш ніж 40 країн світу, включаючи Сша, європу, китай, Латинську америку та азію.

eng|	universal Motors Group" is the official distributor of LS tractors in ukraine. LS 
Company no. 1 on the Korean market of agricultural tractors has advanced 
technology and high quality products. Currently, LS exports tractors to more 
than 40 countries, including the uSA, Europe, China, Latin America and Asia.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
M E d i A  PA R T n E R S
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АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ, ГАЗЕТА
AGROBUSINESS TODAY, NEWSPAPER

	 Україна, 04136, Київ, вул. Маршала Гречка, 13, 
04136, Grechko str.13, Kyiv, Ukraine 

	+380 (44) 494 09 52
	E-mail: agro@impress-media.kiev.ua
  www.agro-business.com.ua

екСкЛЮЗиВний ІнФОРмацІйний ПаРтнеР
Видавець – тОВ «агРаРне ВиДаВництВО»
мова видання – українська. Два рази на місяць. Параметри видання: b4, 100 +16 
сторінок. кольоровий друк. цільова аудиторія: керівники сільськогосподарських 
підприємств будь-яких форм власності, керівники підприємств та іноземних компа-
ній, пов'язаних з сільськогосподарською галуззю.
«агробізнес сьогодні» це:

• Останній аналіз українського аграрного ринку;
• Економічний та правовий блок: законодавча база, діяльність податкових та мит-

них органів, діяльності сільськогосподарського товарного обміну і банків, ста-
тична інформація та коментарі експертів;

• Фактичні рекомендації у прийнятті незвичайних рішень в агробізнесовій практиці;
• Вирощування та захист рослин;
• Скотарство, ветеринарні проблеми;
• Огляд ринку сільгосптехніки;
• Переробна промисловість, а також прогноз погоди і агрокалендар.

наклад 13800

eng|	Publisher: Agricultural publishing Ltd. Published since 2001
Language of edition – ukrainian. Twice a month. Edition size: b4, 64 +16 pages. 
Color printing. Target audience – executives of agricultural enterprises of any 
patterns of ownership, executives of enterprises and foreign companies related 
with agricultural branch.
«Agrobiznes siogodni» is:
• Latest analysis of Ukrainian agricultural market;
• Economic end legal block: legislative basis, activity of taxation and custom 
authorities, activity of agricultural commodity exchange and banks, static 
information and comments of experts;
• Actual recommendation in making unusual decisions in an agrobusiness 
practice;
• Plant cultivation and protection of plants;
• Cattle breeding, veterinary problems;
• Agricultural equipment market survey;
• Reprocessing industry and as well as weather forecast and agrocalendar.
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AGRO PICTURES
AGRO PiCTuRES

	 Украина, 03194, Київ, Бул. Кольцова 17
Ukraine, 03158, Kiev, bvld. Koltsova, 17

	+380 (63) 602 30 30, +380 (67) 606 30 30
	E-mail: info.promopic@gmail.com
  www.promo-pictures.com

компанія Agro Pictures займається створенням відеоконтенту для сільськогоспо-
дарських та інших підприємств і організацій. маємо багатий досвід в аграрному сек-
торі з виготовлення якісного, професійного відео, що суттєво підвищує конверсію 
підприємства-виробника у ракурсі сприйняття cпоживачем цінності тої чи іншої 
продукції. 
Agro Pictures – це весь спектр послуг із відеовиробництва, «під ключ» і в короткі 
терміни.

eng|	Agro Pictures is a company, which is developing video content for agricultural 
and other enterprises and organizations. We have a rich experience in the 
production of high-quality, professional video, which significantly increases 
the conversion of the company-manufacturer in terms of perception of the 
consumer value one or another product for agrarian sector.
Agro Pictures is the whole range of video production services, qualitative and 
in short time.
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«АГРОPRO» жУРНАЛ

	 Київ, вул. Липська, буд.19/7 оф.43, індекс 01021; 
	+380 (67) 878 51 32, +380 (95) 142 66 89, 

+380 (97) 894 25 20, +380 (44) 290 09 10. 
	E-mail: vopros@agropro.club
  www.agropro.club

журнал «агроПРО» – єдине в україні серед друкованих та електронних ЗмІ консал-
тингове  видання  для керівників сільськогосподарських підприємств та фермер-
ських господарств.
головні рубрики: земельні правовідносини; оптимальне оподаткування; огляд судо-
вої практики; трудове, господарське право; екологічна, пожежна безпека, охорона 
праці; практичні аспекти ведення та убезпечення агробізнесу; 
аналіз нових та актуальних законодавчих та нормативних актів; ефективні управлін-
ські технології та інновації.
Періодичність виходу – двічі на місяць, обсяг – 48 сторінок на місяць, передплатний 
індекс – 97905.
Бонуси для передплатників – щоденні усні консультації експертів з питань податко-
вого, земельного, трудового та господарського права, допомога у підготовці адміні-
стративних скарг та судових позовів, безкоштовна участь у семінарах та вебінарах.
Видавець журналу «агроПРО», компанія тОВ «каД меДІа», на підставі  результатів діяль-
ності 2020 року вже вдруге підтвердила та отримала визнання  «компанія року». Підпри-
ємство включено до Реєстру кращих постачальників товарів та послуг 2020 року.
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«AGROLUX» жУРНАЛ 
AGROLux, MAGAzinE

	М. хАрКІВ, ВУЛ. ВАЛеНТиНІВСЬКА, 44
KHArKIV, STrEET VALENTINOVSKAYA, 44

	+380 (97) 936 22 32
+380 (63) 213 02 08

	E-mail: merk.kharkov17@gmail.com 
E-mail: provse.kh.ua17@gmail.com 

  www.provse.kh.ua

Інформаційно-рекламний всеукраїнський аграрний проект – журнал «AgroLux» 
а4 формат.
Видання пропонує огляди сільськогосподарської та аграрної галузі україни, репор-
тажі з заходів.
Поширюється на спеціалізованих виставках, Днях поля, семінарах та конференціях, 
форумах, аПк.
електронна версія журналу розсилається на 10 тис. електронних адрес україни. По-
штова розсилка по підписці через укрпошту та нову Пошту. 
цільова аудиторія: кхП, елеватори, фермери, сільгосп-управління, підприємства і 
фірми, що працюють в сфері аПк по всіх регіонах україни.

eng|	information and advertising all-ukrainian agrarian project – "AgroLux" magazine 
A4 format. 
The publication offers reviews of the agricultural and agrarian industry of 
ukraine, reports from events.
 it is distributed at specialized exhibitions, Field days, seminars and conferences, 
forums, AiC. 
The electronic version of the magazine is sent to 10 thousand electronic 
addresses of ukraine. Post mailing by subscription through ukrposhta and 
novaya Pochta
Target audience: CGP, elevators, farmers, agricultural-management, enterprises 
and firms working in the field of agro-industrial complex in all regions of 
ukraine.
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АGROONE, жУРНАЛ 
AGROOnE MAGAzinE 

	 Україна, 54017, Миколаїв
вул. Соборна, 12б, к. 401

	+380 (512) 58 05 68; +380 (67) 513 20 35
	E-mail: agroone@ukr.net, redactor@agroone.info
  www.agroONE.info

аналітика сільського господарства, огляд інновацій у сфері аПк, корисні, цікаві, 
інформаційні та наукові статті, публікації фахівців, репортажі з агромероприятий. 
наклад журналу «аgroOnE» – 7600 екз. Поширення по підписці через редакцію в 
персонально адресованих конвертах. Періодичність – 1 раз на місяць. Формат – а4. 
Додаток до журналу газета "агро 1", тираж 30 000 примірників. Безкоштовна редак-
ційна підписка через адресну розсилку укрпошти діючим сільгосппідприємствам, 
фермерським господарствам, усім учасникам сфери аПк. Періодичність – 1 раз на 
місяць. Формат – а4.

AGROTECH, ВСЕУКРАїНСЬКИЙ 
АГРАРНИЙ жУРНАЛ 
AGROTECH ALL-uKRAiniAn 
AGRARiAn MAGAzinE

	+380 (57) 75 110 75
+380 (68) 550 97 51
+380 (66) 147 83 19
+380 (63) 647 36 18 

	E-mail: redacauto@gmail.com
	www.agrotech.com.ua

Всеукраїнський аграрний журнал "AgroTech" – журнал для спеціалістів аграрної галузі. 
Ваш надійний партнер у світі агропромислового комплексу. 

eng|	All-ukrainian Agrarian Magazine "AgroTech" is a magazine for specialists in the 
agrarian sector. 
your reliable partner in the world of agribusiness. 
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AGRO-SELLS

	+380 (68) 783 62 52 Павло
	E-mail: info@agro-sells.com
  www. agro-sells.com

у кожного сільськогосподарського виробника чимало клопоту. крім цілорічної тур-
боти про рослини, тварин, встають проблеми з реалізацією вирощеної продукції. 
Специфіка цих товарів полягає в необхідності термінової реалізації, де відмінно 
може допомогти торгова площадка а саме дошка оголошень агро Селлс. не завжди 
вдається оперативно знайти покупця, вигідно продати товар. наша дошка допомо-
же кожному аграрію і сільському господарству максимально швидко продати свою 
продукцію. Пошук покупців і продавців не вимагає витрат часу. увійти в інтернет, 
знайти партнера, здійснити операцію, можна вдома, в дорозі, офісі. Звичайно, наша 
агродоска не єдина в мережі, але наш сайт забезпечує своїм користувачам ряд пе-
реваг, з якими ви можете ознайомитися на нашому сайті.

GRAINTRADE.COM.UA

	+380 (98) 455 11 88, +380 (95) 371 11 88
  www.GrainTrade.com.ua

Сайт GrainTrade.com.ua створений нами для формування прозорого ринку зерна в 
україні. За його допомогою, виробники отримують найкращі ціни реалізації виро-
щеної продукції, натомість покупці зерна – максимальну кількість пропозицій з його 
продажу за ринковими цінами, що формуються в режимі реального часу.
електронна зернова біржа GrainTrade.com.ua об’єднує всіх учасників ринку зерна: 
виробників, трейдерів, елеватори, експедиторів і термінали, які відкрито деклару-
ють закупівельні та реалізаційні ціни.
Ви зможете ознайомитися з цінами попиту і пропозицій по регіонах та терміналах та 
розмістити Вашу заявку на продаж або купівлю, яку миттєво побачать всі учасники 
ринку в україні та в світі.
Будуємо прозорий ринок зерна україни разом!
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GROWHOW.IN.UA

	+380 (98) 567 99 89
	E-mail: growhowua@gmail.com
 www. GrowHow.in.ua

GrowHow.in.ua • [Як вирощувати] – онлайн-журнал про вирощування, управління 
та агробізнес. ми пишемо для фермерів – про найважливіші події, які впливають на 
щоденну працю, сучасні та виправдані, перевірені практикою агротехнології, історії 
успіху, практичні рішення з бухгалтерії і права та інструменти захисту та розвитку 
агробізнесу. ми не просто інформуємо, а надаємо практичні кейси для успішного 
фермерства. наша аудиторія щомісяця збільшується на 3000 унікальних відвідувачів 
щомісяця за рахунок органічного росту трафіку. Основа нашої аудиторії – фермери, 
агрономи, бухгалтери, юристи фермерських господарств. 

eng|	GrowHow.in.ua • [How to grow] – an online journal of growing, managing and 
agribusiness. We write for farmers – the most important events that affect daily 
work, modern and justified, proven by the practices of agro-technology, success 
stories, practical accounting and law decisions and tools for the protection 
and development of agribusiness. We not only inform, but provide practical 
cases for successful farming. Our audience is increased by 3, 000 unique visitors 
every month due to organic traffic growth. The basis of our audience – farmers, 
agronomists, accountants, farm lawyers.

TOPBIz, ПОРТАЛ
TOPbiz, PORTAL

	 Україна, м. Маріуполь 87515, вул. Куїнджі
Ukraine, Mariupol, 87515, str. Kuindzhi

	+380 (67) 95 92 044; +380 (50) 191 62 28
	E-mail: Topbizukr@yandex.ua
  www.TopBiz.com.ua

Topbiz.com.ua – ресурс з актуальною, якісною і корисною для ділових людей ін-
формації. цель портала создать площадку в котором каждый участник смог бы с 
легкостью найти возможность быстро реализовать продукцию, найти свою целе-
вую аудиторию, расширить рынок сбыта, отыскать квалифицированные кадры, по-
пытаться привлечь потенциального инвестора. мы стремимся создать все необхо-
димые условия для участников и увеличения объемов продаж их компаний. 
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eng|	Topbiz.com.ua is a resource of topical, yoked and blue for young people. The 
purpose of the portal is to create a platform in which each participant could 
easily find an opportunity to quickly sell products, find their target audience, 
expand the market, find qualified personnel, try to attract a potential investor. 
We strive to create all the necessary conditions for the participants and increase 
the sales of their companies.

WEST-INFO, ТМ, БІЛА М. А., ФОП
WEST-inFO, тм, biLA м. а.,  
PRiVATE EnTREPREnEuR

	 79031 Україна, м. Львів, вул. Стийська, 75/270
79031 Ukraine, Lviv, Str. Stryiska, 75/270

	+380 (96) 791 79 41, +380 (67) 421 78 89, +380 (63) 786 92 75
	E-mail: admin@west-info.ua
  www. west-info.ua, www.west-info.com.ua,  

www. biznes-pro.ua, www. agropro.biz

компанія "WEST-inFO" пропонує презентацію фірми на інтернет-ресурсах:
 – промислово-будівельний каталог https://west-info.com.ua/
 – комплекс підприємств і товарів україни https://west-info.ua/;
 – агропромисловий бізнес портал https://www.agropro.biz/
 – всеукраїнський рекламний портал http://biznes-pro.ua/
 – розробку та SEO-оптимізацію сайтів https://west-info.lviv.ua/ 
 – тематичні друковані каталоги

eng|	Company West-info offers a presentation of the company on the internet 
portals: 
- industrial-Construction catalog, https://west-info.com.ua/;
- complex of enterprises and goods of ukraine, https://west-info.ua/;
- agro-business portal, https://www.agropro.biz/
- ukrainian advertising portal, http://biznes-pro.ua/ 
- SEO optimization and web development https://west-info.lviv.ua/ 
- specialized publications
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АГРАРІї РАЗОМ,  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА  
СИСТЕМА
AGRARii RAzOM,  
inFORMATiOn And AnALyTiCAL SySTEM

	 Україна, 20301, м.Умань, вул.Інтернаціональна, 2
20301, Ukraine, Uman, 2 Internatsionalna Str.

	+380 (67) 525 68 44
	E-mail: info@agrarii-razom.com.ua
  www.agrarii-razom.com.ua

автоматизована підтримка прийняття рішень для агрономів, садівників.
Перелік та підбір пестицидів та агрохімікатів, їх аналогів, аграрні калькулятори.
Підбір і порівняння сортів рослин. Інтерактивні версії Державного реєстру пести-
цидів та агрохімікатів і Державного реєстру сортів рослин.
Довідники рослин, хвороб рослин, шкідників, бур'янів. Визначники хвороб рослин, 
шкідників, бур’янів.
Дошка оголошень для продажу пестицидів, агрохімікатів, техніки, насіння, саджан-
ців, с/г продукції. новини, анонси подій агросвіту, агробізнесу.

eng|	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 Reg-
ister of pesticides and agrochemicals and the State Register of plant varieties.
directories of plants, plant diseases, pests, weeds. determinants of plant diseas-
es, pests, weeds.
The message board for the sale of pesticides, agrochemicals, machinery, seeds, 
seedlings, agricultural products. news, announcements of the events of agrar-
ian world, agribusiness.
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АГРАРНИК, ГАЗЕТА
AGRARniK, nEWSPAPER

	 Україна, 54017, м. Миколаїв, вул.Соборна, 12 б, оф. 405
Ukraine, 54017, Mykolaiv, Soborna, 12-b, office 405

	+380 (512) 47 84 01, +380 (67) 512 66 05, 
+380 (67) 512 29 32

	E-mail: agrarnik2004@gmail.com
  www.agrarnik.com

«аграрник» – всеукраїнська інформаційно-рекламна газета для працівників агро-
промислового комплексу. Видається з січня 2004 року.
Сумарний тираж видання становить понад 90 000 екз .;

• 31 000 читачів отримують газету по поштовій підписці;
• більше 60 000 є передплатниками електронної версії газети.

Ваші вигоди від співпраці з газетою «аграрник»:
• Ви отримаєте постійну активну дев’яностотисячну аудиторію потенційних по-

купців 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 продаватися у всіх регіонах;
• Ви ефективно інвестуєте свої кошти, тому, що ми пропонуємо саму велику і пе-

ревірену цільову аудиторію;
• ми підберемо Вам індивідуальну рекламну програму виходячи з ваших поба-

жань і фінансових можливостей;
• Ви отримаєте можливість скористатися нашими додатковими сервісами, отри-

мавши значні знижки і бонуси.
Передплатний індекс: 91210

eng|	«Agrarnik» – all-ukrainian information and advertising newspaper for 
agricultural workers. it is published since January 2004.
The newspaper is distributed as free address delivery of all circulation by 
ukrpochta on a subscription to all regions of ukraine. Additional circulations 
are distributed at exhibitions of the agro-industrial branch, seminars and 
conferences.
Periodicity: twice a month.
Circulation: 31, 000 copies
index: 91210.
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АГРОБІЗНЕС УКРАїНА, жУРНАЛ
AGRObuSinESS uKRAinE, MAGAzinE

	+380 (44) 592 81 07, +380 (50) 381 94 58
	е-mail: info@agrobusiness.com.ua 
  www.agrobusiness.com.ua

Рекламно-інформаційний журнал “агробізнес україна” виходить тиражем 10000 
примірників, який за рахунок редакції безкоштовно отримують:

• 8000 керівників с/г підприємств усіх форм власності;
• виробники і постачальники с/г техніки та обладнання; 
• керівники підприємств з переробки сільськогосподарської продукції; 
• керівники обласних і районних відділів сільського господарства; 

eng|	Magazine "Agrobusiness-ukraina" the specialized info-advertising edition 
directed on presentation of high technologies, promotion of advanced 
domestic and foreign agrarian technique on the ukrainian market.
The magazine is free-of-charge delivered to all heads of the agricultural 
enterprises of ukraine (more than 8000), to farmers, manufacturers and 
suppliers of agricultural machinery, regional managers of an agriculture.
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«АГРОЕЛІТА», ВСЕУКРАїНСЬКИЙ АГРАРНИЙ  
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ жУРНАЛ
“AGROELiTA’’ ALL-uKRAiniAn AGRARiAn AdVERTiSinG 
And inFORMATiOn MAGAzinE 

	 46027, м. Тернопіль, вул. С. Будного, 36, оф.9
	+380 (63) 947 1234, +380 (67) 986 24 74
	E-mail: agroelita.redactor@gmail.com, agroelita.info@gmail.com

agroelita.office@gmail.com
  www.agroelita.info

Видається з 2013 року.
Про видання: обсяг 80-120 сторінок, формат а4. тираж – 20 000 примірників. Папір 
– крейдований, обкладинка – глянець, повнокольоровий.
Періодичність виходу – один раз на місяць. Передплатний індекс 68639.
Рубрики: «новини», «актуально», «гість номера», «Рослинництво», «Садівництво», 
«техніка, запчастини, обладнання», «Спецпроект», «Світ», «агроісторик». 
Сфера розповсюдження журналу: адресна розсилка і редакційна підписка по укра-
їні, виставки, Дні поля, конференції, семінари, інші аграрні заходи.
наші клієнти – виробники та дистриб’ютори сільськогосподарської техніки, зап-
частин та обладнання, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, облад-
нання для зберігання та переробки с/г культур тощо.
місія нашого видання – бути точним компасом на шляху кожного аграрія україни: 
допомагати орієнтуватися у всіх актуальних подіях і питаннях галузі, та сприяти роз-
витку хліборобства.

eng|	it has been issued since 2013.
About the edition: the magazine contains 80-120 pages of A4 format.
Circulation – 20 000 copies. The paper is colourful, glossy and coated. The mag-
azine 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 subscrip-
tion in ukraine, exhibitions, the days of Field, seminars, conferences and other 
agrarian events.
Our clients are producers and distributors of agricultural machinery and equip-
ment, seeds, mineral fertilizers, means of plant protection, etc.
The aim of our edition is to be an exact compass on the way of every ukrainian 
farmer. it helps to orient in all relevant events and the issues of the industry and 
facilitate the development of husbandry.
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«АГРОИНДУСТРИя», жУРНАЛ 
AGRO.FM, ИНТЕРНЕТ МЕДИА-РЕСУРС
inFOinduSTRy, inFORMATiOn AGEnCy

	 Киев, Ул. Бориса Гмыри, д2, оф.11, 02140
Office 11, 2 B. Hmyri str., 02140, Kyiv 

	E-mail: Infoindustria2014@ukr.net
  www. infoindustria.com.ua

иа «инфоиндустрия» предлагает сотрудничество с Вашей компанией и продвиже-
ние Ваших интересов с помощью наших ресурсов:
 интернет-портал: http://infoindustria.com.ua, посещаемость – 60 000 человек.
 глянцевый журнал «агРОиндустрия», ежемесячный тираж 5 000 экземпляров.
агрохимические Форумы KiEV AGROCHEM FORuM / OdESSA AGROCHEM FORuM/ 
ВОСтОЧнО-еВРОПейСкий агРОхимиЧеСкий ФОРум в Белоруссии, каждый фо-
рум в среднем посещают около 100–120 представителей крупного агрохимическо-
го бизнеса украины, Снг и европы.
конференции для фермеров, которые проводит иа «инфоиндустрия» совместно с 
проектом uHbdP.
аналитика в виде еженедельных, ежемесячных, годовых обзоров по рынкам мине-
ральных, специальных удобрений, СЗР, зерна, масличных.
аграрное радио Agro.FM.

eng|	information Agency infoindustry offers cooperation with your company and 
promotion of your interests by using our resources:
Web portal: http://infoindustria.com.ua, website traffic – 60, 000 users.
Magazine «Agroindustry», monthly circulation – 5, 000 copies.
Agrochemical Forums KiEV AGROCHEM FORuM / OdESSA AGROCHEM 
FORuM / EAST EuROPEAn AGROCHEMiCAL FORuM in belarus. About 100-120 
representatives of large agrochemical companies from ukraine, CiS and Europe 
visit each forum.
Conferences for farmers, which are held by iA «infoindustriya» in cooperation 
with the uHbdP project.
Analytics in the form of weekly, monthly, annual reports on mineral and special 
fertilizers markets, crop protection agents, grain, oilseeds.
Agrarian radio Agro.FM (http://agro.fm/).
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АГРОНОМ, жУРНАЛ
AGROnOM (AGROnOMiST), MAGAzinE

ТОВ «АГрОМеДІА» 
AGrOMEDIA LLC

	 Україна, 03038, Київ вул. Івана Федорова, 28
Ukraine, 03038, Kyiv, Ivana Fedorova str. 28

	+380 (44) 526 36 92
	E-mail: journal@agronom.com.ua
  www.agronom.com.ua

Передплатний індекс – 08965.
Основна мета видання – ознайомити всіх, хто цікавиться агрономією, з новими до-
сягненнями у галузях землеробства, рослинництва, агрохімії, насінництва, селекції, 
захисту рослин, агротехніки і зберігання сільгосппродукції.
журнал розповсюджується за передплатою та безкоштовно серед більшості еконо-
мічно-успішних агропідприємств у всіх регіонах україни.

eng|	The main objective of the edition is to make all those interested in agronomy 
discover up-to-date achievements in agriculture, plant cultivation, agricultural 
chemistry, selection, seed-growing, plant protection, agricultural machinery 
and production.
The edition is delivered free of charge to all big farms of any form of the 
ownership.
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АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ПОРТАЛ
AGRO PERSPECTiVE, PORTAL

	м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 4
4 Williams str., Kyiv, 03191, Ukraine
03191, м. Київ, а/с 90

	+380 (44) 486 81 19
	E-mail: client@agroperspectiva.com
	www.agroperspectiva.com

«агРО ПеРСПектиВа» надає учасникам аграрного ринку якісну інформацію про то-
варні ринки. В нашому портфелі 20 інформаційних та аналітичних продуктів двома 
мовами (російська, англійська). нас читають трейдери, керівники компаній, ферме-
ри, агрономи, банкіри, інвестори. наші клієнти – люди, які приймають рішення і фор-
мують політику в аграрній сфері.

eng|	AGRO PERSPECTiVE was created in 2000 to provide business with 
informational and analytical support.
A&P prepares and offers 20 informational and analytical products in 2 
languages (Russian and English), with its products’ range being constantly 
widened with new informational editions.

«АГРОСВИТ» жУРНАЛ

	 Украина, г Полтава ул. Небесной Сотни 13 оф.305 
	+380 (66) 603 02 88, +38 (68) 26 54 443
	E-mail: lyshenko26@ukr.net
  www.agrosvit.in.ua 

издание выходит тиражом 15 тыс. экземпляров и распространяется адресно по 
сельхоз предприятиям и фермерским хозяйствам Полтавской, харьковской, Дне-
пропетровской, кировоградской, Черкасской Запорожской областей.
По Подписке на всей территории украины.
Подписной индекс 68546
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«АГРОСНАБ ЧЕРНОЗЕМЬя» – 
ВСЕУКРАїНСЬКА ГАЗЕТА 
AGROSnAb CHERnOzEMyA,  
inTERnATiOnAL AGRiCuLTuRAL nEWSPAPER

	м. Суми, а/с 36, 40009
	+380 (542) 788 411, 770-322, 615-222
	E-mail: red_agrosnab@ukr.net 
  www.agrosnab.info

www.facebook.com/agrosnabchernozemya

«агроснаб Черноземья» – всеукраїнська газета.
Для фермерів – довідник: де вигідно купити техніку, насіння, з/ч, агрохімію, комбі-
корми і тд. 
Для виробників та торгових підприємств: майданчик прямого продажу товарів і по-
слуг.
Весь тираж розсилається аДРеСнО по господарствам та підприємствам аПк адрес-
но безкоштовно для їх керівників.
Розповсюджується на агровиставках. 
Публікуються цікаві статті про найновіші технології в аПк.
Підписний індекс-23435. 

eng|	“агроснаб Черноземья» is ukrainian agricultural magazine. We distribute ALL 
the print-run among the farmers; collective-farms; commercial agro-firms; 
factories, producing agro machines; other agroenterprises by diRECT MAiL. 
The directors of these enterprises get our magazine FREE of CHARGE.
“агроснаб Черноземья» – is the reference paper for the farmers where to buy 
tractors, harvesters and other machinery, spare parts, seeds, fertilizers, animal 
feed, etc. 
The distribution by direct mail- is the guarantee that your advertisement will 
be got by your potential buyers and partners.

.
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«АГРО юГ», ІНТЕРНЕТ-ВИДАННя
AGRO SOuTH, inFORMATiOn PORTAL

	+380 (93) 402 01 70
	E-mail: apkyug@gmail.com
  www. agro-yug.com.ua

Інтернет-видання «агро Юг» – інформаційний портал, який щоденно висвітлює го-
ловні новини аграрного сектору україни та зокрема її південного регіону. експертні 
думки, актуальна аналітика, топ-новини про ринок, спецпроекти та ексклюзивні ма-
теріали – тільки необхідна і якісна інформація на сторінках сайту.

eng|	«Agro South» – information portal covering daily the main news of the 
agricultural sector of ukraine and in particular southern region. Expert 
opinions, up-to-date analytics, top news about the market, special projects 
and exclusive materials – only the necessary and qualitative information on 
the site pages.

БІЗНЕС-ДОСЬє, РЕДАКЦІя 
buSinESS- dOSyE, еdiTORiAL STAFF 

	 Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 55, к. 4.
Ukraine, 49044, Dniepropetrovsk, Shevchenko st., 55 / 4.

	+380 (562) 340 900, 340 901
	E- mail: infotovar@ukr.net
  www.priceua.com

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

eng|	Editorial staff of business-dosye bring out professional advertising- 
informational editions, 200 000 ukrainian enterprises, and PC Plus for direct-
marketing dealing.

yearly catalogues+ Cd.
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«БІЗНЕС І БЕЗПЕКА», жУРНАЛ
«buSinESS And SECuRiTy», MAGAzinE

	 02140 м. Київ-140, а/с 100, 
Ukraine 02140 Kyiv revutskogo str. 44, 

	+380 (44) 565 96 37; 565 75 91; + 380 (67) 238 11 67
	E-mail: post@bsm.com.ua
  www.bsm.com.ua

«Бізнес і безпека» – бізнесовий, спеціалізований часопис, що висвітлює події стосов-
но питань безпеки бізнесу в україні:

• офіційну інформацію (закони, прикази, постанови, тощо);
• тематичні статті провідних фахівців з питань безпеки;
• повідомлення з виставок, семінарів та конференцій;
• про технічні новинки: систем безпеки (охоронної та пожежної сигналізації, сис-

тем контролю доступу та телевізійного спостереження), засобів зв'язку, пожеже-
гасіння, індивідуального захисту, технічних засобів захисту інформації та комп'ю-
терної безппеки, спецтранспорту та спорядження;

• інформацію про фірми, обладнання, спорядження та послуги, що успішно про-
йшли сертифікацію;

• комерційні пропозиції про товари та послуги.
Регіон розповсюдження – україна.
тираж – 12 000. Видається з квітня 1996р.
Читачами журналу є керівники провідних державних підприємств та організацій фа-
хівці, що працюють над питаннями безпеки, підприємці.

eng|	«business and security» – business, specialized magazine devoted to questions 
of safety and security in ukraine.
The magazine publishes:
• official information (laws, orders, decision);
• thematic articles of the conducting experts in the field of safety;
• message from exhibitions, seminars and conferences;
• novelty of technical systems of safety (security and fire signal system, 
monitoring systems of access and television supervision), communication 
facility, individual protection, fire safety, means of protection of the information 
and computer safety, special transport and equipment;
• the information on the companies, whose equipment and the services have 
passed certification;
• offers on the goods and services.
Region of distribution – ukraine.
Circulation – 12 000 copies. Leaves since April 1996г.
The readers of a magazine are the chiefs of the conducting state enterprises 
and organizations the experts working in the field of safety, businessmen.
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«ГАЗЕТА ПО-УКРАїНСЬКИ.  
ДІМ, ЗДОРОВ’я, їжА, САД-ГОРОД»
«GAzETA PO-uKRAinSKy. HOME,  
HEALTH, FOOd, GARdEn»

	 Україна, м. Київ: 03067, а/с 22
	+380 (44) 496-86-51, 496-86-53
	E-mail: info@gpu.ua
  www.gazeta.ua

«газета по-українськи. Дім, Здоров’я, їжа, Сад-город». газета для всієї родини: про дім, 
здоров’я, їжу, сад-город. тільки корисні та дієві поради. Виходить щотижня у четвер 
на 8 сторінках. тираж 60 400 примірників. Передплатний індекс 86322

eng|	«Gazeta po-ukrainsky. Home, Health, Food, Garden». newspaper for the 
whole family: about home, health, food, garden. Only useful and effective 
tips. Published weekly on Thursday on 8 pages. Circulation 60, 400 copies. 
Subscription index: 86322

ЗЕРНО, ВИДАВНИЦТВО
zERnO, PubLiSHinG HOuSE

	 Україна, 04080 Київ, вул.Кирилівська 13 Б
Ukraine 04080 Kyiv, Kyrylivska str. 13 B

	+380 (44) 581 09 61
+380 (44) 581 09 62

	E-mail: pr.zerno@gmail.com
  www.zerno-ua.com

«ЗеРнО» – всеукраїнський журнал сучасного агропромисловця. Друк – повноко-
льоровий, формат а4, загальний наклад 17600 екз., обсяг 160-242 стор.
унікальний аграрний журнал, який не має аналогів ні в СнД, ні в європі. найкращі 
здобутки світу – в українські господарства! ексклюзивні матеріали високої прак-
тичності, які дають ефективні інструменти агропромисловцям та фермерам та роз-
ширюють їх світогляд.. Досвід найуспішніших українських аграріїв, секрети успіху.
Видання спрямоване на власників агрофірм, агрокомплексів, вищий та середній 
менеджмент компаній аграрного сектору, науковців, агрономів та інших фахівців. 
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eng|	Agricultural journal zERnO is a specialized allukrainian agribusiness edition. 
Print – full-color, size – A4, circulation – 17600 copies, consist of 160-242 
pages.
A unique agrarian magazine that has no analogues neither in CiS, nor in 
Europe. The best achievements of the world – into ukrainian farms! Exclusive 
materials of high practicality giving the effective tools to producers and 
farmers and widening their outlook. Experience of the most successful 
ukrainian landowners, their success secrets.

ІНФОРМБІЗНЕС, ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР
inFORMbuSinESS LTd, PubLiSHinG CEnTER

	 04119, Київ, а/с 19
Post box 19, Kyiv, 04119, Ukraine

	+380 (44) 206 5281, (67) 506 6343 (Viber)
	E-mail: ib@ib.kiev.ua
  www.ib.kiev.ua

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти.
каталог «Все для агропромислового комплексу»: фахова інформація та постачаль-
ники сільськогосподарської техніки, обладнання та технологій для рослинництва 
та тваринництва. Видання виходить у друкованій та онлайн версії. Отримання дру-
кованого каталогу для фахівців безкоштовно. Онлайн версія видання з функцією пе-
рехода на сайти компаній-постачальників доступна на сайтах agro.ib.kiev.ua та agro.
bizera.com.ua – шукайте банери «Дивитися журнал online». 
торговельний портал для аграрного бізнесу україни: http://agro.bizera.com.ua
Сайт постачальників агропромислового комплексу: http://agro.ib.kiev.ua

eng|	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. 
Catalogue is distributed both as a print edition and as online (html) version. 
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
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО,  
жУРНАЛ
inTELLiGEnT FARMinG, MAGAzinE

	 ТОВ «Дельта Медіа»
04071, Київ, вул. Ярославська, 39-Г

	+38044 229 0554
	E-mail: office@deltamedia.com.ua

Інтелектуальне Землеробство (iFarming) – це журнал про технології точного земле-
робства в сільському господарстві. це перший та єдиний журнал в україні, присвя-
чений інтелектуальним технологіям сьогодення, які використовуються у вітчизня-
них та зарубіжних господарствах.
Ви дізнаєтесь, як завдяки сучасним технологіям та особистому досвіду аграріїв мож-
ливо отримувати найбільші прибутки.

eng|	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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ПАРТНЕР АГРО, жУРНАЛ
PARTnER AGRO, MAGAzinE

	 Україна, 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 119
119 Pushkina St., UA-36014 Poltava, Ukraine

	+380 (532) 50 94 41; +380 (532) 50 94 41, 
	E-mail: partneragro1@gmail.com
  www partneragro.com.ua

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

• Керівникам фермерських і с/г підприємств України 
• На сільськогосподарських виставках, які проводяться в Україні. 

Передплатний індекс 86045 

eng|	Monthly advertizing-informing magazine on agrarian topics for farming 
and collective agricultural enterprises heads, agricultural economic boards, 
com¬mercial structures and other organizations working at the agrarian 
market. Circulation 20 thousand copies are delivered free of charge by address 
delivery:
• To the heads of farming and agricultural enterprises Ukraine. 
• At the agricultural exhibitions that are held in Ukraine.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ЗЕРНОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ INTERNATIONAL EXHIBITION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN GRAIN BUSINESS

www.grainexpo.com.ua www.grainexpo.com.ua

140

ПРОПОЗИЦІя, жУРНАЛ
PROPOziTSiyA, MAGAzinE

ТОВ «Юнівест Медіа»
Limited Liability Company «Univest Media»

	 вул.Тургенєвська, 38, Київ, 01054, Україна
38 Turgenevskaya Str., Kyiv, 01054, Ukraine

	+380 (44) 494 09 06 (07)
+380 (44) 494 09 08

	E-mail: propozitsiya@univest-media.com
  www.propozitsiya.com

«Пропозиція» – головний журнал з питань агробізнесу: 
• ексклюзивні матеріали з організації, технологічного забезпечення та функціону-

вання сучасного аграрного підприємства;
• ринки, економіка, агроменеджмент;
• інформація стосовно експлуатації с.-г. техніки, обладнання для переробки та збе-

рігання продукції;
• актуалізація проблем в інтерактивній рубриці «Гаряча лінія»;
• новітні технології у захисті рослин та агрономії;
• сучасні системи ведення садівництва та виноградарства;
• досвід вітчизняних та зарубіжних господарств;
• актуальні тематичні додатки з рослинництва, с.-г. техніки, захисту рослин;
• спецпроект «Овочівництво» у складі журналу.

eng|	PROPORziTSiyA – The main magazine of agribusiness:
• exclusive materials of organization, technological supply and functioning of 
modern agrarian enterprise;
• markets, economics, agromanagement;
• information concerning the operation of agricultural machinery and 
equipment for processing and storage of agricultural products;
• update issues in the interactive column «Hot Line»;
• new technologies of plant protection and agronomy;
• experience of domestic and foreign enterprises;
• modern systems gardening and viticulture;
• actual thematic applications about plant growing, agricultural machinery, 
plant protection;
• special project «Ovochivnitstvo» (vegetable Farming) in the magazine.
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РЕКЛАМА НА СЕЛО, ГАЗЕТА
REKLAMA nA SELO, nEWSPAPER

	 Україна, 61052, м. харків, а/с 327
Ukraine, 61052, Kharkiv, P.O.B 327

	+380 (57) 712 01 35, 751 13 45, +380 (67) 391 04 44, +380 (50) 844 60 20
	E-mail: reknas@ukr.net
  www.reknas.com.ua

Всеукраїнський тижневик «Реклама на село» розповсюджується серед спеціалістів 
аПк україни, по всіх великих агро виставках, нарадах, конференціях. 
тематика газети: аналітика: законодавчі акти, нові технології та продукти, реклама.
Передплатний індекс – 23071.

eng|	ukrainian weekly «Reklama na selo» it is distributed among the specialists of 
Agro industrial complex of ukraine. To all the large Agro-exhibitions, meetings, 
conferences. newspaper's topics: analytics, law acts, new technology and 
products, advertising.
Subscriptive postcode – 23071

САПІєНЦА ТОВ
SAPiEnzA LLC

	м. Київ, вул.Грушевського, будинок № 28/2, офіс 43
Kiev, Grushevskogo str., house № 28/2, office 43

	+380 99 737 17 92
	E-mail: Pr@sapienza.media
  www.sapienza.media

медиа-агентство «SAPiEnzA» – коммуникационное, информационное, PR и марке-
тинговое агентство для агробизнеса, которое поможет вам привлечь заинтересован-
ных потребителей, создать репутацию и связи для улучшения краткосрочных и дол-
госрочных бизнес-результатов вашей компании. Ресурсы Sapienza.Media – Seeds.org.
ua и Agri-gator.com.ua с общей посещаемостью 500 000 целевой аудитории в месяц.

eng|	Media Agency “SAPiEnzA” is a communication, informational, PR and marketing 
agency for agribusiness, which will help you attract interested consumers, build 
a reputation and connections to improve the short-term and long-term business 
results of your company. digital – resources Sapienza – Seeds.org.ua and Agri-ga-
tor.com.ua with a total attendance of 500, 000 target audience in a month.
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УКРНДІПВТ ІМ. Л. ПОГОРІЛОГО,  
ДЕРжАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
LEOnid POGORiLyy uKRndiPVT,  
STATE SCiEnTiFiC ORGAnizATiOn

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Державна наукова установа
Leonid Pogorilyy UkrNDIPVT, State Scientific Organization

	 Україна, 08654, смт Дослідницьке, Васильківський р-н,  
Київська обл., вул. Інженерна, 5
Ukraine, 08654, Doslidnitske, Inzhenernaa str., 5, Kyiv region

	+380 (44) 290 43 49; +380 (4563) 1 35 33
	E-mail: ndipvt@ukr.net
  www.ndipvt.com.ua

наПРями наукОВОї ДІяЛьнОСтІ: 
• Випробування, оцінка відповідності, ранжування та формування Державного ре-

єстру сільськогосподарської техніки та обладнання
• Експертиза і оптимізація систем технологічних операцій і комплексів машин
• Прогноз і пріоритетні напрямки досліджень технологій, засобів механізації, 

електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва
• Розроблення, адаптація та гармонізація нормативної бази технічного регулюван-

ня в системі інженерно-технічного забезпечення аПк
• Створення і розвиток єдиного інформаційного простору в системі інженерно-тех-

нічного забезпечення аПк
• Інноваційний провайдинг продукції сільськогосподарського машинобудування
• Трансфер інновацій у виробництво, пропаганда та поширення знань за резуль-

татами науково-випробувальної діяльності

eng|	directions of scientific activity:
• Testing, conformity assessment, ranking and forming of State Register of 
Agricultural Machinery and Equipment
• Expert examination and optimization of technological operations systems 
and machines complex
• Forecast and priority directions of researches of agricultural production 
technologies, means of mechanization, electrification and automation 
• Development, adaptation and harmonization of normative basis for technical 
regulations in agro-industrial complex engineering support system
• Forming and development of common information space in agro-industrial 
complex engineering support system 
• Innovational providing of agricultural machine-building products
• Transfer of innovations into production, propaganda and dissemination of 
knowledge on the results of scientific and testing activities
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УКРАГРОКОНСАЛТ
uKRAGROCOnSuLT

	 вул. Тимошенка 29В, оф. 5, Київ
office #5, 29V Tymoshenko Str., Kyiv, Ukraine, 04205

	+380 (44) 364 55 85; +1 312 248 74 17
	E-mail: uac2015@ukragroconsult.org
  www.ukragroconsult.com

консалтингова агенція украгроконсалт вже 25 років спеціалізується на дослідженні 
та аналізі аграрного ринку україни та країн Причорномор’я. 
компанія надає ряд послуг, включаючи аналітичні звіти з ринку зернових, олійних та 
бобових культур, продовольчої галузі, дослідження ряду секторів аграрного ринку, 
інвестиційний консалтинг, бізнес планування, прогнози сировинних та с/г ринків. 
украгроконсалт є організатором провідних міжнародних конференцій на тему зер-
нових та олійних культур, зокрема щорічних конференцій «Зерно Причорномор’я» 
та «black Sea Oil Trade» у києві.
клієнтами компанії є агрохолдинги та фермерські господарства, інвестори, банки, 
провідні міжнародні та українські трейдери с/г продукції. 
украгроконсалт співпрацює з державними органами і провідними міжнародними 
та міждержавними організаціями в аграрному секторі. нам довіряють понад 700 
операторів агро бізнесу з 50 країн світу. 

eng|	ukrAgroConsult serves international agribusiness operators from over 50 
countries worldwide, delivering quality market information and analysis for 
effective decision making. 
Company has 25-year expertise in agricultural markets of ukraine and black 
Sea region. Company provides a range of high quality services, including 
commodity markets analysis, in-depth market research, investment 
consulting, forecasting. ukrAgroConsult’s clients are represented by investors, 
banks, agriholdings, farms, leading international trading companies, 
government agencies, intergovernmental organizations. 
ukrAgroConsult is an organizer of annual international conferences 'black Sea 
Grain' and "black Sea Oil Trade' in Kyiv, ukraine.
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zERNOVOz.UA – СЕРВІС 
УПРАВЛІННя ПЕРЕВЕЗЕННяМ 
І ПОШУК ТРАНСПОРТУ  
В АГРАРНІЙ СФЕРІ
zERnOVOz.uA - TRAnSPORT  
MARKETPLACE And SAAS FOR  
TRAnSPORT MAnAGEMEnT

	 36011, м. Полтава, вул. Шевченка,буд.24/37, кв.16
36011, Poltava, street Shevchenko, building 24/37, apt. 16

	+380687174878
	E-mail: s.ischenko@zernovoz.ua
  www. zernovoz.ua

zernovoz.ua - єдиний галузевий сервіс в сфері агроперевезень і логістики в україні.
Власники вантажу отримують можливість знайти поблизу вільний транспорт, розра-
хувати тариф і працювати зі своїми партнерами.
Перевізники можуть працювати через чат боти Viber і Telegram, повідомляти своє 
місцезнаходження замовникам та розміщувати свої пропозиції на дошці оголошень.
Логістам надана можливість доручати заявки на перевезення, стежити за етапами 
виконання кожної ходки.

eng|	zernovoz.ua - transport marketplace for grain commodities and SAAS for 
transport management. Farmers and traders use it to manage their relations 
with transportation companies and search empty trucks near their sites. 
decrease logistics costs and management routine.
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Видавничий центр «Інформбізнес» пропонує  

проекти для аграрного  
ринку України:

Видавничий центр «Інформбізнес» пропонує  

проекти для аграрного  
ринку України:

КАТАЛОГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ КАТАЛОГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 

ВСЕ ВСЕ 
для 
агропромислового 
комплексу

для 
агропромислового 
комплексу

Видання виходить у друкованій 
та онлайн версії.

Отримання 
друкованого варіанта 
видання для фахівців 
безкоштовно

Онлайн версія видання з функцією 
перехода на сайти компаній-постачальників доступна 
на наших сайтах agro.ib.kiev.ua та agro.bizera.com.ua – 
шукайте банери «Дивитися журнал online» 

Видавничий центр «Інформбізнес»
тел.: +380 (44) 489 3246,  (50) 441 6801, (67) 506 6343 (Viber)
www.ib.kiev.ua

 www.facebook.com/agrosuppliers.ua

 www.instagram.com/agrosuppliers.ua

Інтернет – проекти:

сайт постачальників агрокомплексу
agro.ib.kiev.uaagro.bizera.com.ua

маркетплейс для агросектору України 
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ОРГАНіЗАтОР: 

тОВ «киїВСький мІжнаРОДний кОнтРактОВий яРмаРОк» 

	 Україна, 01001, м.Київ-1, а/с «В-13»
	+380 (44) 490 64 69
	E-mail: info@kmkya.kiev.ua, agro@kmkya.kiev.ua
  www.kmkya.kiev.ua, www.animal-show.kiev.ua

сПівОРГАНіЗАтОР:

iFWExPO HEidELbERG GMbH

вистАвкУ ПіДтРиМУютЬ: 

мІнІСтеРСтВО РОЗВитку екОнОмІки, тОРгІВЛІ та СІЛьСькОгО 
гОСПОДаРСтВа укРаїни

нацІОнаЛьне агентСтВО З ПІДтРимки ФРанцуЗькОї екОнОмІки 
buSinESS FRAnCE

аСОцІацІя тВаРинникІВ укРаїни

ВгО «укРаїнСька агРаРна кОнФеДеРацІя»

аСОцІацІя «укРаїнСький кЛуБ агРаРнОгО БІЗнеСу»
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THE ORGAnizER:

LiMiTEd LiAbiLiTy COMPAny KyiV inTERnATiOnAL COnTRACT FAiR

	 P.O. box «В-13», Kyiv-1, 01001, Ukraine
	+380 (44) 490 64 69
	E-mail: info@kmkya.kiev.ua, agro@kmkya.kiev.ua
  www.kmkya.kiev.ua, www.animal-show.kiev.ua

THE cO-ORGAnizER: 

iFWExPO HEidELbERG GMbH

sUPPORTED by:

MiniSTRy FOR dEVELOPMEnT OF ECOnOMy, TRAdE And 
AGRiCuLTuRE OF uKRAinE

nATiOnAL AGEnCy SuPPORTinG THE inTERnATiOnAL dEVELOPMEnT 
OF THE FREnCH ECOnOMy buSinESS FRAnCE

THE uKRAiniAn STOCKbREEdERS ASSOCiATiOn

ALL-uKRAiniAn PubLiC ORGAnizATiOn «uKRAiniAn AGRARiAn COnFEdER-
ATiOn»

ASSOCiATiOn «uKRAiniAn AGRibuSinESS CLub»
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сПисОк УчАсНиків «AGRO AniMAl sHOW» ЗА АлфАвітОМ.
AlPHAbETic lisT Of AGRO AniMAl sHOW ExHibiTORs

AdVAnTAGE AuSTRiA KyiV – POSOLSTVO AVSTRii – TORHOVyi ViddiL ........................162
AGROMAx GROuP ................................................................................................................................................177
AGROSOLuTiOn COMPAny uKRAinE .....................................................................................................179
AGROTECH COnSuLT WKF LLC....................................................................................................................178
AMbROS SCHMELzER & SOHn GMbH & CO.KG ................................................................................162
ASSERVA .......................................................................................................................................................................164
ASSOCiATiOn OF THE GERMAn TRAdE FAiR induSTRy (AuMA E.V.)  ..............................194
AxiOM inTERnATiOnAL ....................................................................................................................................163
bd AGRiCuLTuRE (uKRAinE) LLC ...............................................................................................................179
bdW FEEdMiLL SySTEMS GMbH & CO. KG ...........................................................................................164
bEEHOuSE ...................................................................................................................................................................182
biO FORMuLA LTd ................................................................................................................................................181
bRATSLAV SLC ..........................................................................................................................................................183
buSinESS FRAnCE .................................................................................................................................................180
CA.RE.di S.R.L. ............................................................................................................................................................165
CREdiT AGRiCOLE bAnK JSC ..........................................................................................................................196
dLG uKRAinE, LLC .................................................................................................................................................188
dOnAu SOJA ORGAniSATiOn ......................................................................................................................189
EGGERSMAnn GMbH ..........................................................................................................................................166
EMbASSy OF THE nETHERLAndS ...............................................................................................................204
EnzyM COMPAny PRJSC .................................................................................................................................194
FARMER ATLAnTiK & ExAFAn .......................................................................................................................217
FEdERAL MiniSTRy OF FOOd And AGRiCuLTuRE ........................................................................218
FEROTEC .......................................................................................................................................................................218
FRAiT LLC .....................................................................................................................................................................220
GEnESuS uKRAinE ................................................................................................................................................187
HOLMER-uKRAinE, dP ........................................................................................................................................221
iCK GROuP ..................................................................................................................................................................165
KAnTERS SPECiAL PROduCTS bV ...............................................................................................................191
KARAVAnS FOddER yEAST PLAnT ............................................................................................................192
KnyAzHA AViLA LLC. ...........................................................................................................................................193
KRAFT CORPORATiOn .........................................................................................................................................195
KREMix LTd ................................................................................................................................................................197
LACHEnMEiER MOnSun A/S .........................................................................................................................167
LiTHOS CROP PROTECT GMbH .....................................................................................................................198
LiVESTOCK4ExPORT LLC ...................................................................................................................................197
MAnuPACKAGinG uKRAinE ..........................................................................................................................199
MAS SEEdS uKRAinE ...........................................................................................................................................167
METALPLAST, LTd ..................................................................................................................................................200
MTS PC ...........................................................................................................................................................................200
nEuERO FARM und FORdERTECHniK GMbH ...................................................................................201
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OMniVEnT uKRAinE LLC ..................................................................................................................................201
OPE ORGAniC ...........................................................................................................................................................202
OTTEVAnGER MiLLinG EnGinEERS bV ....................................................................................................168
PACK TRAdE (FOP TOMCHuK AndRii)  ...................................................................................................203
PARAdiSE HOnEy LTd ........................................................................................................................................169
PETKuS TECHnOLOGiE GMbH ......................................................................................................................169
PiC uKRAinE GEnETiC COMPAny ..............................................................................................................170
POETTinGER uKRAinE ........................................................................................................................................206
PRiVATELy OWnEd EnTERPRiSE “SiGMA i” ...........................................................................................171
PROMAGROTEHnOLOGiJA, LLC...................................................................................................................206
PROMAVTOMATiKA VK LTd ............................................................................................................................205
RindERzuCHT AuSTRiA ....................................................................................................................................172
RWA uKRAinE ...........................................................................................................................................................207
SAATbAu PRObSTdORFER uKRAinE ........................................................................................................190
SASSO .............................................................................................................................................................................209
SKiOLd uKRAinE .....................................................................................................................................................210
SKOV A/S ......................................................................................................................................................................176
SOKOLEnKO ...............................................................................................................................................................211
SOMMET dE L’ELEVAGE LiVESTOCK SHOW .........................................................................................208
S.S.SCAFFOLdinG LLC.........................................................................................................................................209
STEFES ............................................................................................................................................................................222
STELA LAxHubER GMbH ...................................................................................................................................172
SyAyViR .........................................................................................................................................................................211
TAndEM LTd, LLC ..................................................................................................................................................213
TEGROS, LTd ..............................................................................................................................................................212
TEREnTyEViCH`S APiARy ..................................................................................................................................204
TERRiS EnERGy  .......................................................................................................................................................173
TH. buSCHHOFF GMbH & CO.........................................................................................................................173
THOMAS APiCuLTuRE ........................................................................................................................................174
uKRbiO TRAnS-SERViS, LTd ............................................................................................................................214
uKR-dOzAMEH, LTd. ...........................................................................................................................................216
uKRVET LLС ................................................................................................................................................................215
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ADVANTAGE AUSTRIA KYIV –  
ТОРГОВИЙ ВІДДІЛ 
ПОСОЛЬСТВА АВСТРІї
AdVAnTAGE AuSTRiA KyiV –  
POSOLSTVO AVSTRii – TORHOVyi ViddiL

	 вул. Круглоуніверситетська, 3-5, оф. 31, пов. 11, Київ, 01024, Україна
vul. Kruglouniversytets`ka 3-5, Office 31, 11 floor, Kyiv, 01024, Ukraine

	+380 (44) 595 51 62
	E-mail: kiev@advantageaustria.org
  www.advantageaustria.org/ua 

Організатор експозиції австрії. 

eng|	Organiser of the Austrian Pavilion.
 

AMBROS SCHMELzER &  
SOHN GMBH & CO.KG

	Др.-Циммер Штрассе 28, Вальдерсгоф, 95679, Німеччина
Dr.-Zimmer-Str. 28, Waldershof, 95679, Germany

	+49 (0) 9231 / 9792-0, +49 (0) 9231-7-26-97
	E-mail: zentrale@a-schmelzer.de 
  www.a-schmelzer.com

компанія Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG була заснована у 1913 році та 
відноситься до провідних виробників вентиляційного обладнання, систем труб та 
зернозберігання i знаходиться у володінні сім`ї шмельцер 4-го покоління. Ambros 
Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG постачає сільськогосподарське обладнання в 
більш ніж 20 країн світу і є лідером та новатором в області вентиляційного облад-
нання для сховищ.

eng|	Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG was founded in 1913 and is the 
market leading producer of ventilation system, pipe- and storage systems. The 
company is already in fourth generation of the Schmelzer family with its head-
quarters in north bavarian Waldershof, about 120 km north-eastern of nurem-
berg. Schmelzer delivers agricultural components in more than 20 countries 
and is market and innovation leader in storage ventilation system.
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AXIOM INTERNATIONAL

	 вул. Б.хмельницького, 4, оф. 318,  
Дніпро, 49051, Україна
La Garenne, Azay-sur-Indre, 37310, France

	+38 067 443 77 05
+33 2 47 59 95 21

	E-mail: axiom.valera@gmail.com
E-mail: contact@axiom-genetics.com 

  www.prok-2005.com.ua
www.axiom-genetics.com

AxiOM – французький лідер з генетики свиней. мета компанії – запропонувати рі-
шення для міжнародного свинарського виробництва, яке забезпечує:
- Селекцію свиней з високим потенціалом
- Високий стан здоров`я свиней
- технічна та / або генетична підтримка для створення та розвитку свинарства
- Партнерство для дослідницьких та селекційних проектів AxiOM пропонує свиней 
GGP, GP і F1 та сперму кнурів. жіночі лінії: ВеЛика БІЛа, ЛанДРаС, йОЛІ, аДенІя, 
йОна. Чоловічі лінії: П’єтРен, ДЮРОк.

eng|	AxiOM is the French leader in pig genetics.
The company goal is to offer solutions for the international swine production, 
supplying:
- Pig selection with high performances potential
- High health status breeding pig distribution
- Technical and/or genetic support for pig farm creation and development
- Partnership for research and selection projects
AxiOM supplies GGP, GP and F1 breeding pigs.
Female lines: LARGE WHiTE, LAndRACE, yOuLi, AdEniA, yOunA. Male lines: du-
ROC, PiETRAin.
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ASSERVA

Франція
	 7 & 9 rue des Gastadours – zone artisanale BP9035,  

Lamballe, 22403, France
	+33 2 96 31 29 15

+ 33 2 96 31 01 89
	E-mail: vbouvier@asserva.fr 
  www.asserva.com

З 1948 року ASSERVA працює в секторі свинарства. компанія проектує, виробляє та 
встановлює інтелектуальні системи годівлі та вентиляції. компанія розробляє інно-
ваційні рішення для комфорту тварин, пропонує необхідні елементи для забезпе-
чення конкурентоспроможності своїх клієнтів. 4500 клієнтів у Франції та за кордо-
ном довіряють ASSERVA.

eng|	From 1948, ASSERVA has strived to design, develop and install intelligent feed-
ing and ventilation systems for swine production. it endeavours to produce 
innovative research and development concepts in service of breeders, faced 
with comfort – All necessary elements to ensure its customers’ competitive-
ness. 4500 customers, in France and Abroad, place their trust in ASSERVA.

BDW FEEDMILL  
SYSTEMS GMBH & CO. KG

	Ам Зюдфельд 10, Фехта-Кальвеслаге, 49377, Німеччина
Am Suedfeld 10, Vechta-Calveslage, 49377, Germany

	+49 4441 90568 100
+49 4441 90568 121

	E mail: info@bdw-feedmill.de
  www.bdw-feedmill.de

БДВ Фідмілл Сістемс займається плануванням, виробництвом обладнання, будів-
ництвом та вводом в експлуатацію комбікормових заводів, преміксних заводів та 
зерносховищ.

eng|	bdW Feedmill Systems GmbH & Co. KG is your specialist for the conception, 
planning, production, assembly and commissioning of mill and mix plants, 
premix plants and grain storages.
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CA.RE.DI S.R.L.

	 С.Єлєна 52, Сілєа, 31057, Італія
Via S. Elena, 52, S. Elena di Silea (TV), 31057, Italy

	+37533 334 31 21
	E-mail: industrialforcetrade@gmail.com
  www.caredi.by/

Ca.Re.di. S.r.l. виробляє повні системи під ключ, спеціально розроблені для замов-
ника, для виробництва кормів, кормів для домашніх тварин, гранул і машин для 
переробки та транспортування матеріалів, які повністю виготовляються на нашому 
заводі з використанням високоякісних матеріалів та кваліфікованими спеціалістами.

eng|	Ca.Re.di. S.r.l. manufactures complete turnkey systems tailored to the custom-
er, for the production of feed, pet food and pellets and the machines for the 
processing and transport of the material which are made entirely within our 
factory using high quality materials and skilled workers.

ICK GROUP ГК
iCK GROuP

	 пр-т Перемоги, 89А, офіс 227, Київ, 03115, Україна
office 227, 89-A, prospect Peremogy, Kyiv, 03115, Ukraine

	+38044 451 02 28, +38067 215 10 32
	E-mail: grantech@ick.ua 
  www.ick.ua

www.spares-grantech.com

Основними напрямками діяльності групи компанії iCK Group є розробка та впро-
вадження нових технологій для виробництва та використання гранульованих про-
дуктів; проектування та будівництво біопаливних та комбікормових комплексів «під 
ключ»; комплектація та поставка необхідного обладнання у комплексі, виготовлен-
ня технологічного обладнання TM GRAnTECH; виконання шефмонтажних та пуско-
налагоджувальних робіт, введення комплексів в експлуатацію, навчання персоналу.

eng|	development and application of new technologies for production and usage 
of the pelletized products, designing, construction of the biofuel plants on 
turn-key basis, kitting-up and supply of required equipment as a complex, 
production of the process equipment under GRAnTECH TM trade mark, 
supervision and adjustment work, putting the complexes into operation, 
personnel training are the main fields of iCK GROuP’s activity.
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EGGERSMANN GMBH

	 rothenschlatt 18, Wardenburg, 26203, Німеччина
rothenschlatt 18, Wardenburg, 26203, Germany

	+49 440 791 33 700; +49 172 459 75 65
	E mail: a.brynkin@f-e.de
  WWW.F-E.DE

EGGERSMAnn GMbH
мОБІЛьне та СтацІОнаРне ОБЛаДнання ДЛя ПеРеРОБки ПОБутОВих ВІДхОДІВ 
1 .Eggersmann GmbH – перша компанія у світі зі сфери переробки відходів, яка про-
понує повний асортимент мобільного та стаціонарного обладнання для переробки 
відходів.
2. Власник, виробник й постачальник повного асортименту техніки та обладнання 
таких брендів, як bACKHuS, bRT HARTnER, TEuTOn, FORuS та Terra Select більш ніж у 
85 країн світу.
3. корпорація пропонує рішення самого широкого спектра процесу переробки, та-
ких як компостування, дозування, бункерування, розтин, подрібнення, просіювання 
тощо.
4. Реалізує як індивідуальні, так і комплексні технічні рішення з інтегрованою під-
тримкою – від ідеї до експлуатації.
5. Багаторічний досвід та інноваційні розробки окремих компаній оптимально вли-
ваються в корпорацію Eggersmann GmbH та гарантують оптимальний кінцевий ре-
зультат.
6. нашою метою є довгострокове, конструктивне партнерство із замовником.

eng|	EGGERSMAnn GMbH
MObiLE And STATiOnARy WASTE 
PROCESSinG EQuiPMEnT
1. Eggersmann GmbH is the world`s first waste recycling company to offer a full 
range of mobile and stationary waste recycling equipment.
2. Owner, manufacturer and supplier of a full range of machinery and equipment 
of such brands as bACKHuS, bRT HARTnER, TEuTOn, FORuS and Terra Select in 
more than 85 countries.
3. The corporation offers solutions for the widest range of processing, such as 
composting, dosing, bunkering, dissection, grinding, sieving, etc.
4. implements both individual and complex technical solutions with integrated 
support – from idea to operation.
5. Many years of experience and innovative development of individual 
companies are optimally integrated into the corporation Eggersmann GmbH 
and guarantee the optimal end result.
6. Our goal is a long-term, constructive partnership with the customer.
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LACHENMEIER MONSUN A/S

Данія
	 Coriolisvej 1, Sonderborg, 6400, Denmark
	+45 7442 2464

+380 (50) 084 89 99
	E-mail: kk@lachenmeier-monsun.com
  www.lachenmeier-monsun.com

Виробник елеваторного, маслоекстракційного, портового обладнання.

eng|	Producer of elevator, oil extraction, port equipment.

 

MAS SEEDS УКРАїНА
MAS SEEdS uKRAinE

	 вул. Соборна 59 Б, с. Велика Олександрівка, Бориспільський район, 
Київська область, 08320, Україна
59-B, Soborna street, Velyka Oleksandrivka, Boryspil district,  
Kyiv region, 08320, Ukraine

	+380 (67) 552 07 65
	E-mail: v.oliinyk@maisadour.com 
  www.masseeds.ua

MAS Seeds україна — український підрозділ, що входить до французької сільсько-
господарської кооперативної групи MAiSAdOuR, та вже понад 10 років присутній 
на українському ринку. насіннєвий завод MAS Seeds, що розташований у Дніпропе-
тровській області, є гігантом № 1 в україні з потужністю виробництва 1 млн посівних 
одиниць на рік. у портфоліо MAS Seeds входять гібриди таких основних с/г культур, 
як кукурудза, соняшник, ріпак та люцерна.

eng|	MAS Seeds ukraine is a ukrainian subsidiary of the French seed company MAS 
Seeds, which is the part of the agricultural cooperative group MAiSAdOuR and 
has been present on the ukrainian market for over 10 years. The MAS Seeds 
seed processing factory, located in the dnipropetrovsk region, is the №1 seed 
giant in ukraine with a production capacity of 1 million sowing units per year. 
The MAS Seeds portfolio includes hybrids of major crops such as corn, sunflow-
er, rapeseed and alfalfa.
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OTTEVANGER MILLING 
ENGINEERS BV

	Моеркапелсе 32, Моеркапелле, 2751 DL, Нідерланди
Moerkpelse Zijde 32, Moerkapelle, 2751 DL, the Netherlands

	+31 (0)79 593 22 21; +38 097 43 63 863, +31 (0)79 593 11 47
	E-mail: info@ottevanger.com; o.klapan@ottevanger.com
  www.ottevanger.com

Ottevanger Milling Engineers є однією з провідних європейських компаній за роз-
робкою та виробництвом обладнання та комплектних заводів для зернопереробної 
та комбікормової промисловості. на сучасних виробничих потужностях у нідерлан-
дах, компанія конструює та виробляє широкий асортимент своєї машинної продук-
ції з використанням останніх технологій.
Ottevanger спеціалізується:
- комбікормові заводи;
- Заводи для виробництва преміксів та концентратів;
- Заводи для виробництва кормів для домашніх тварин та аквакультур;
- Заводи для переробки зернових тощо.
Постійні дослідження, активний розвиток та розумні інновації забезпечують збере-
ження лідируючої позиції компанії на міжнародному ринку.

eng|	Ottevanger Milling Engineers is one of the leading European companies in the 
development and production of equipment and complete plants for the grain 
processing and feed industry. At modern production facilities in the nether-
lands, the company designs and manufactures a wide range of its machine 
products using the latest technologies.
Ottevanger has solutions for:
- Feed mills, 
- Premix and concentrate plants, 
- Aqua feed and pet food installations, 
- Cereal processing lines, 
- biomass installations, etc.
Ongoing research, active development and clever innovation ensure that the 
company retains its leading position in the international market.
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PARADISE HONEY LTD

	 Katajaharjunkatu 24, Коувола, 45720, Фінляндія
Katajaharjunkatu 24, Kouvola, 45720, Finland

	+358 400 377 441
	E mail: info@paradisehoney.fi
  www.paradisehoney.net

Paradise Honey LTd - ведущий мировой производитель профессиональных ульев из 
полистирола серии БиБокс и оборудования для экстракции меда. мы разработали 
линейку высококачественной техники для выборки и переработки меда, ульев из 
ППС. Вся наша продукция проходят испытания в 3000 ульях, что в среднем дает 120-
200 тонн меда в год. Это практическое тестирование гарантирует, что наши клиенты 
не должны покупать обещания.

eng|	Paradise Honey LTd is the world leading manufacturer of professional beebox 
EPS polystyrene beehive products and honey extraction equipment. We have 
developed a line of high quality honey extraction equipment, honey process-
ing equipment and beebox beehive products. All our products are tested in 
3000 hive beekeeping operation yielding average of 120-200 tons of honey / 
year. This field testing assures that our customers do not have to buy promises.

 

PETKUS УКРАїНА
PETKuS TECHnOLOGiE GMbH

	 просп. Перемоги, 26, офіс 29, Київ, 04116, Україна
rоеberstr. 8, Wutha-Farnroda, 99848, Germany

	+38 044 390 79 09, +38 044 390 79 08
+49 36921 98 0, +49 36921 98 333

	E-mail: info@petkus.com 
  www.petkus.com

PETKuS, заснована в 1852 р., є одним з провідних постачальників повного спектру 
машин та обладнання для підготовки насіння, переробки та транспортування зерна. 
PETKuS – також технологічно спеціалізований партнер для проектування та спору-
дження комплексних рішень «під ключ».

eng|	PETKuS, founded in 1852, is one of the leading suppliers of a comprehensive 
range of machinery and equipment for the global seed and grain processing 
and handling industry. PETKuS is also a specialized technology partner for the 
development and installation of complete turn-key solutions.
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PIC UKRAINE ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІя
PiC uKRAinE GEnETiC COMPAny

	 вул. Героїв УПА, № будинок 80А, Львів, 79015, Україна
Heroiv UPA Str., 80A, Lviv, 79015, Ukraine

	+380 (50) 431 5825, 0 (67) 741 9634
	E-mail: pic.genetic@gmail.com 
  www.pic-ukraine.com.ua

PiC є найбільшою міжнародною компанією, що працює в галузі генетики та селек-
ції в свинарстві. Вона заснована в 1962 р. у Великій Британії. має три генетичні 
ферми-нуклеуси у Сша та канаді, а також велику мережу племінних ферм-репро-
дукторів у 30 країнах світу. головною метою компанії є забезпечення свиноферм 
генетичним матеріалом найвищої якості з високим статусом здоров’я для надання 
можливості виробляти високоякісне м’ясо з найменшими виробничими затратами. 
Для кращого забезпечення українських ферм передовою генетикою у Львівській 
області було створено нову франчайзингову компанію тзОВ «генетична компанія», 
яка постачатиме високоякісну генетику PiC усім українським свинофермам.

eng|	PiC is the largest international pig genetic and selecting company. it was cre-
ated in Great britain in 1962. There are 3 genetic nucleus farms in the uSA and 
Canada. There is a large network of multiplication farms in 30 countries. The 
main goal of the company is to supply pig farms with the genetic material of 
high health status and high quality to secure low cost production of high quali-
ty meat. in order to facilitate the supply of the ukrainian pig farms with modern 
genetics, a new Franchise LCC “Genetic Company” was created in Lviv Region 
and will be supplying high quality PiC Genetic for all ukrainian pig farmers.
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PRIVATELY OWNED ENTERPRISE “SIGMA I”

	 вул. Антонова 8а, Ірпінь, 08200, Україна
8a Antonov str., Irpin, 08200, Ukraine

	+380 (93) 031 80 65
	E mail: Beehive.vita@gmail.com
 www.beehive.click

ViTA - Сучасний магазин для сучасних бджолярів незалежно від того, чи Ви досвід-
чений бджоляр, чи тільки міркуєте почати займатися бджільництвом, наші вулики 
будуть радувати Вас і Ваших бджіл
Пінополіуретанові вулики - нове рішення старих проблем
Пінополіуретанові вулики ViTA - це легка та довговічна домівка для бджіл. Вулики, 
ППу популярні в європі понад 25 років, поліуретанові вулики мають багато переваг 
перед полістирольними вуликами та звичайними дерев`яними вуликами.
ViTA - Сучасний магазин для сучасних бджолярів незалежно від того, чи Ви досвід-
чений бджоляр, чи тільки міркуєте почати займатися бджільництвом, наші вулики 
будуть радувати Вас і Ваших бджіл
Пінополіуретанові вулики - нове рішення старих проблем
Пінополіуретанові вулики ViTA - це легка та довговічна домівка для бджіл. Вулики, 
ППу популярні в європі понад 25 років, поліуретанові вулики мають багато переваг 
перед полістирольними вуликами та звичайними дерев`яними вуликами.
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RINDERzUCHT AUSTRIA

Австрія
	Dresdner Strase 89/B1/18, Vienna, 1200, Austria
	0043 1 334 17 21 0
	E-mail: info@zar.at 
  www.zar.at

RindERzuCHT AuSTRiA – бренд якості для високоякісної племінної худоби з австрії. 
Велика рогата худоба з австрії є активною, міцною, здоровою, плідною, з довгою 
тривалістю життя, економічно вигідною, ефективною та здатною до швидкої адапта-
ції. Ветеринарний контроль та збирання даних про стан здоров`я тварин гаранту-
ють високий рівень здоров’я тварин згідно міжнародних стандартів.

eng|	RindERzuCHT AuSTRiA is the quality brand for high quality breeding cat-
tle from Austria. breeding cattle from Austria are vital, robust, healthy, fertile, 
long-living, economical, efficient and adaptable. Herd management from vets 
and data collection on animal health (HEALTH MOniTORinG CATTLE) guaran-
tee an internationally high standard of animal health.

STELA LAXHUBER GMBH

	 вул. В.чайки, 16, с.чайки, 08135, Україна
16 V. Chaiky Str., Chaiky village, 08135, Ukraine

	+38 096 8399 081
	E-mail: stela_kiev@i.ua 
  www.stela.de, www.stela.in.ua

Stela – виробник високоякісних сушильних установок для усіх видів сільськогоспо-
дарської продукції. компанія виступає за інновації, компетентність та надійність.

eng|	Stela is a manufacturer of high-quality drying plants for all kinds of agricultural 
products. The company stands for innovation, competence and reliability.
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TERRIS ENERGY 

Франція
	Avenue de l’Epinette, Meaux, 77100, France
	+33160244186
	E-mail: info@terrisenergy.eu 
  www.terrisenergy.eu

Terris Energy – це французький виробник газових опалювальних установок для біль-
шості промислових та комерційних будівель, а також теплиць та пташників. маючи 
30 років досвіду у постачанні газових опалювальних рішень, Terris Energy пропонує 
широкий вибір якісних опалювальних установок.

eng|	Terris Energy is a French leading manufacturer of gas heating units for most in-
dustrial and commercial buildings, as well as greenhouses and poultry houses. 
Terris Energy is using 30 years of expertize in gas heating solutions in order to 
offer a very extensive range of quality heating appliances.

TH. BUSCHHOFF GMBH & CO.

	 вул. Ботанічна, 1, Бориспіль, 08301, Україна
1 Botanichna Str., Boryspil, 08301, Ukraine

	+380 (45) 956 48 01; +380 (67) 863 63 63
	E-mail: office@demchak.pro 
  www.buschhoff.de

ті, хто хочуть годувати своїх свиней, ВРх, курей та інших тварин за індивідуальними 
рецептами із власної сировини – обирають дробильно-змішувальну техніку у надій-
ного партнера – фірми buschhoff.

eng|	Those who want to feed their pigs, cattle, chickens and other animals according 
to individual recipes from their own raw materials – choose crushing and mix-
ing equipment from a reliable partner – buschhoff.
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THOMAS APICULTURE

	Промислова зона Evangile, вул. Бернара де Ларошфуко, 321,  
Фей-О-Лож, Франція
ZA De l`Evangile, 321 rue Bernard De La rochefoucauld,  
Fay-Aux-Loges, France

	+38 050 551 43 54
	E mail: dk@imexburo.com
  www.thomas-apiculture.com

Thomas Apiculture – світовий виробник обладнання для бджільництва з 1905 року. 
Завдяки нашим власним виробничим потужностям площею 7000 м2 у центральній 
Франції, ми співпрацюємо з бджолярами у 150 країнах у всіх частинах світу. 
ми пропонуємо українським бджолярам високотехнологічне обладнання з відкач-
ки меду, розпечатування рамок, а також цілий ряд іншого професійного устаткуван-
ня.

eng|	Thomas Apiculture is a worldwide manufacturer of beekeeping equipment 
since 1905. 
With our own 7000 m2 of production facilities in central France, we work with 
professional beekeepers in 150 countries all over the world.
We offer to ukrainian beekeepers hi-end authomatic honey extraction lines, 
uncapping machines and other professional equipment.

UTAGRO, ТОВ
uTAGRO LLC

	 вул. Котляревського, 1, с. Оженин, рівненська обл.,  
Острозький р-н, 35820, Україна
1 Kotliarevskoho Str., Ozhenin village, rivne oblast,  
Ostroh raion, 35820, Ukraine

	+380 (362) 63 57 06
	E-mail: info@utagro.com.ua
  www.utagro.com.ua

uTAGRO – українська компанія, виробник та дистриб’ютор високоякісних кормів та 
кормових добавок для свиней, ВРх, бройлерів та інших тварин. надаємо експертну 
та сервісну підтримку для задоволення та перевершення очікувань клієнтів.
З 2019 року uTAGRO – ексклюзивний партнер нідерландської компанії denkavit в 
україні. Старт визначає майбутнє! Обирайте надійного партнера у годівлі молодняку.
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eng|	uTAGRO is a ukrainian company, manufacturer and distributor of high quality 
feed and feed additives for pigs, cattle, broilers etc. We provide expert and ser-
vice support to meet and exceed customer expectations.
Since 2019, uTAGRO is the exclusive partner of the dutch company denkavit 
in ukraine. Start determines the future! Choose a reliable partner in feeding 
young animals.

VDK AGRI

	De Sonman 21, Moergestel, 5066 GJ, the Netherlands
	+31 13 5133617
	E-mail: info@vdk-agri.com 
  www.vdk-agri.com

маючи чітке розуміння потреб при утриманні телят, VdK Agri розробляє продукцію, 
орієнтовану на гігієну, здоров`я і скорочення трудових витрат. компанія виробляє 
системи утримання, що дозволяють телятам швидко рости, бути здоровими і у май-
бутньому стати високопродуктивними молочними коровами. Щодня ми втілюємо в 
життя свій девіз: «Щасливе теля – щасливий фермер!»

eng|	Supported by a clear vision of calf housing needs, VdK Agri develops products 
that focus on hygiene, health and reducing labour. We provide housing that 
enables calves to grow quickly and healthily into the best dairy cows for the 
future, driven by our slogan: Happy Calf, Happy Farmer!
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АГРОКЛІМАТ УКРАїНА, ТОВ  
(ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК  
SKOV A/S В УКРАїНІ) 
SKOV A/S

	 вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 914, Київ, 02002, Україна
Hedelund 4, Glungore, 7870 roslev, Denmark

	+ 380 (97) 460 28 33, +380 (44) 451 46 40, +45 7217 5555
	E-mail: igor.tarasyuk@gmail.com, cra@skov.dk, svj@skov.dk
  www.agroclimate.com.ua, www.skov.com

тОВ агроклімат україна є офіційним представником компанії Skov A/S в україні. 
SKOV є лідером на міжнародному ринку клімат-контролю і моніторингу виробни-
цтва вирощування тварин та птиці. ми розробляємо системи вентиляції, охоло-
дження, обігріву, очищення повітря та управління виробництвом.

eng|	SKOV is an industry leader on the international market for climate control and 
production monitoring of animal production. We develop, produce and market 
systems and components for ventilation systems, livestock house air cleaning 
and production control.
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АГРОМАКС ГРУП
AGROMAx GROuP

	 Володимира Брожка, Київ, 03069, Україна
Volodymyra Brozhka, Kiev, 03069, Ukraine

	+380(44) 228 05 74
	E mail: info@agromaxgroup.com.ua
  www.agromaxgroup.com.ua

компанія «агРОмакС гРуП» тОВ розпочала свою діяльність в 2011 році.
Mи являємося офіційними дистриб’юторами компанії Piippo Oyj (Фінляндія), Trioplast 
Ab (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 до навантажувачів Mаnitou;
- надання послуг з ремонту та обслуговування навантажувачів Mаnitou та кормоз-
мішувачів bvL;
- продаж нової та вживаної сільськогосподарської техніки і обладнання (навантажу-
вачі, прес-підбирачі, кормозмішувачі);
«агРОмакС гРуП» – професіонали своєї справи і ми доводимо нашим клієнтам:
«Ваш успіх-разом з нами!»

eng|	The company AGROMAx GROuP LLC was founded in 2011.
We are the official distributors of Piippo Oyj (Finland), Trioplast Ab (Sweden), bvL 
(Germany) in ukraine.
Our main business activities are as follows:
- sale of baler twine and net wrap;
- sale of silage film and stretch;
- sale of feed mixers and spare parts of bvl;
- sale of spare parts for telescopic loaders by Manitou
- providing repair and maintenance services of telescopic loaders by Manitou 
and feed mixers bvL ;
- sale of new and used agricultural machinery and equipments (loaders, bal-
er-machines, feed mixers); AGROMAx GROuP LLC- We are professionals of our 
business and we prove to our Customers:
"your success together with us!"
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АГРОТЕХ КОНСАЛТ ВКФ, ТОВ
AGROTECH COnSuLT WKF LLC

	 вул. Богатирська буд. 3-е, оф. 204, Київ, 04212, Україна
Bohatyrska 3E office 204, Kyiv, 04212, Ukraine

	+38 044 384 10 60, +38 067 407 04 56, +38 099 555 79 88
	E-mail: office@agrotex.info 
  www.agrotex.info

насоси та мішалки для рідкого гною Stallkamp, сепаратори, роторні самовсмоктуючі 
насоси та проточні подрібнювачі Vogelsang. Обладнання для утилізації відходів та 
навісні системи для внесення рідких органічних добрив. кормотранспортери сухих 
кормів та кормоавтомати, системи вентиляції та охолодження повітря, обладнання 
для дезінфекції автотранспорта. монтаж та Сервіс. Ремонт насосів та мішалок для 
гною.

eng|	Liquid manure pumps and mixers Stallkamp, separators, Vogelsang rotary 
self-priming pumps and flow macerators. Waste disposal equipment and sys-
tems for liquid organic fertilizers. Feedtransporters and dry food feeders, venti-
lation and air cooling systems, equipment for disinfection of vehicles. installa-
tion and Service. Repair of pumps and mixers for manure.
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АГСОЛКО УКРАїНА
AGROSOLuTiOn COMPAny uKRAinE

	 Індустріальна, 31, с. Святопетрівське, Києво-Святошинський р-н,  
Київська, 08141, Україна
Industrial 31 street, Svyatopetrivske, 08141, Ukraine

	+380 (44) 290 76 26, 0 (44) 290 76 27
	E mail: office@agsolco.com E mail: office@agsolco.com 
  www.agsolco.com

"агСОЛкО україна" займається постачанням сільськогосподарської техніки, зерно-
вого обладнання, спеціальної (будівельної, дорожньої, кар`єрної, складської) техні-
ки, комерційного транспорту. Забезпеченням клієнтів повним переліком запасних 
частин до техніки та обладнання всіх напрямків, а також повний технічний супровід. 
широкий спектр товарів в напрямку агротехнологій – насіння, добрива, ЗЗР.

eng|	"AGSOLKO ukraine" is supplying agricultural machinery, grain equipment, spe-
cial (building, road, mining, storage) technology, commercial vehicles. Provid-
ing customers a full list of spare parts for machinery and equipment in all areas 
and full technical support. A wide range of products in the area of agricultural 
technologies – seeds, fertilizer, crop protection products.

БД АГРІКАЛЧЕ (УКРАїНА), ТОВ
bd AGRiCuLTuRE (uKRAinE) LLC

	 вул. Новокостянтинівська 13/10, оф. 306, Київ, 04080, Україна
13/10, Novokostiantynivska Str., off. 306, Kyiv, 04080, Ukraine

	+380 (44) 390 6220
+380 (44) 390 6221

	E mail: big@bigd.kiev.ua 
  www.bigdutchman.ua

компанія big dutchman вже тривалий час є провідним підприємством на світовому 
ринку в галузі обладнання та комплексних споруд для інтенсивного вирощування, 
утримання, годівлі свиней та птиці.

eng|	big dutchman is regarded as worldwide market leader in the development and 
distribution of housing, feeding and climate equipment for modern pig and 
poultry management.
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БІЗНЕС ФРАНС
buSinESS FRAnCE

	 вул. рейтарська, 39, Київ, 01901, Україна
39, reitarska Str., Kyiv, 01901, Ukraine

	+38 044 590 22 06
+38 044 278 87 51

	E-mail: olexandra.hereliouk@businessfrance.fr 
  www.businessfrance.fr

Бізнес Франс є державною агенцією з підтримки французьких підприємств у їх між-
народній діяльності. агенція сприяє збільшенню французького експорту, а також 
залученню та спрощенню процедур іноземного інвестування у Франції.
Бізнес Франс поширює інформацію про французькі компанії, працює над формуван-
ням позитивного іміджу Франції як країни, привабливої для розміщення інвестицій. 
Організація приймає участь у програмі «міжнародне волонтерство на підприєм-
стві» (V.i.E).
1 500 співробітників працює у 82 офісах Бізнес Франс, розташованих у 62 країнах.

eng|	business France is the national agency supporting the international devel-
opment of the French economy, responsible for fostering export growth by 
French businesses, as well as promoting and facilitating international invest-
ment in France.
it promotes France’s companies, business image and nationwide attractiveness 
as an investment location, and also runs the V.i.E international internship pro-
gram.
1 500 employees in France and worldwide, with 82 offices located in 62 coun-
tries. www.businessfrance.fr
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БІО ФОРМУЛА ТОВ
biO FORMuLA LTd

	 вул. г. хоткевича, 12, оф. 177, київ, київська, 2094, україна
G.Hotkevycha str. 12, 177, Kyiv, Kyiv, 2094, ukraine

	+ 380 (50) 469 03 99, + 380 (97) 885 24 70
	E mail: info.bioformula@gmail.com
  www.bioformula.com.ua

Біо Формула – технології здорового годування тварин.
Працюємо в сфері годівлі продуктивних тварин, допомагаємо господарствам досяг-
нути максимальних показників в годуванні тварин без антибіотиків.
наша продукція націлена на:
- вирощування тварин без антибіотиків
- підвищення рентабельності виробництва та безпеки продуктів харчування тва-
ринного походження
- зміцнення імунітету тварин та максимальне розкриття їх генетичного потенціалу. 

eng|	Віо Formula – technologies for healthy animal feeding.
We work in the field of feeding productive animals, helping farms to achieve 
maximum performance in feeding animals
without antibiotics.
Our products are aimed at:
- raising animals without antibiotics
- increasing the profitability of production and safety of food of animal origin
- strengthening the immunity of animals and maximizing the disclosure of their 
genetic potential.
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БІХАУЗ
bEEHOuSE

	 вул. хорива 1/2 літ.Є, Київ, 04071, Україна
1/2 E Horyva Str., Kyiv, 04071, Ukraine

	+380509608642 +380442291313 +380504698283
	E mail: beehousehive@gmail.com 
  www.beehouse.global

компанія beehouse, заснована в 2017 році – лідер з виробництва вуликів із піно-
поліуретану в україні. ми спеціалізуємося на виготовленні вуликів з ППу в таких 
системах як Дадант, Лангстрот і вулики для 145 рамки. Постійно поповнюємо наш 
асортимент та запроваджуємо нові технології та інновації. ми працюємо з матері-
алом, який пройшов випробування десятиліттями на багатьх пасіках світу. тепер і 
пасічники україни отримали можливість оцінити переваги і успішно працювати на 
таких вуликах.

eng|	beehouse, founded in 2017, is a leader in the production of beehives from poly-
urethane foam in ukraine. We specialize in the manufacture of PuF hives in sys-
tems such as dadant, Langstroth, and the hive for 145 frames. We are constantly 
expanding our assortment and introduce new technologies and innovations. 
We work with material tested for decades in many apiaries in the world. now 
the apiaries of ukraine have the opportunity to evaluate the benefits and work 
on such hives.
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БРАЦЛАВ ТДВ
bRATSLAV SLC

	 вул. Соборна, Брацлав, 22870, Україна
Soborna Str., Bratslav, 22870, Ukraine

	+380 (67) 911 50 86, +380 (98) 477 75 32
	E-mail: bratslavplus@gmail.com, tarasova.bratslav@gmail.com 
  www.bratslav.com

група компаній «Брацлав» – сучасна компанія, яка динамічно розвивається та за-
ймається розробкою, впровадженням і супроводом комплексних рішень для тва-
ринництва і сільського господарства. ми в короткі терміни проектуємо, будуємо, 
реконструюємо сільськогосподарські комплекси будь-якої складності і розмірів. 
Застосування нових конструктивних рішень обумовлює дотримання екологічних 
норм, оптимальні умови утримання та підвищення продуктивності тварин.

eng|	GC “bratslav” is a dynamical modern company providing develoment, imple-
mentation and maintenance of integrated solutions for animal husbandry and 
agriculture. in short time we design, reconstruct agricultural complexes of any 
complexity or size. usage of the newest constructive solutions provides strict 
compliance with environmental regulations and optimal conditions for keep-
ing animals and and increasing their productivity.
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ВЕНТА ЛАБ, ТОВ
VEnTA LAb LLC

	Пр. Сергія Нігояна 50/22, Дніпро, 49064, Україна
Sergij Nigoyan ave 50, office 22, Dnipro, 49064, Ukraine

	+380 (56) 377 67 25
	E mail: info@ventalab.com.ua E mail: info@ventalab.com.ua 
 www.VentaLab.ua, www.wile-ua.com

тОВ «Вента Лаб» – один з найбільших постачальників і виробників високоточного 
лабораторного, біоаналітичного і промислового устаткування. Обладнання, що по-
ставляється нами дозволить Вам впоратись з такими завданнями, як:
• Скоротити витрати часу в процесі виробництва продукції;
• Випускати продукт більш високої якості;
• Підвищувати ефективність використаної сировини;
• Підвищувати безпеку і екологічність продуктів, що випускаються.
Один з основних напрямків нашої компанії – сервісне обслуговування, по наступ-
ним напрямкам:
• Інсталяція, налагодження і введення в експлуатацію обладнання;
• Проведення навчання персоналу щодо роботи з приладами, використання супут-
ніх матеріалів;
• Гарантійна та після гарантійна підтримка;
• Продаж запасних частин і матеріалів.

eng|	Venta Lab LLC is one of the largest suppliers and manufacturers of high-preci-
sion laboratory, bioanalytical and industrial equipment. The equipment sup-
plied by us will allow you to cope with such tasks as:
• Reduce time consumption in the production process;
• To produce a higher quality product;
• Increase the efficiency of raw materials used;
• Improve safety and environmental friendliness of products.
One of the main areas of our company – service, in the following areas:
• Installation, adjustment and commissioning of equipment;
• Training of personnel on the use of devices, use of related materials;
• Warranty and post warranty support;
• Sale of spare parts and materials.
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ВІТФОСС УА
ViTFOSS

	 вул. Сухоярська, 7, Біла Церква, 09133, Україна
Sukhoyarska Street, 7, Bila Tserkva, 09133, Ukraine 

	+380 (67) 217 90 26, +380 (67) 238 93 24
	E-mail: vitfoss@ukr.net 
  www.vilofoss-vitfoss.com.ua

ВОЛЬФ СИСТЕМ ГМБХ
WOLF SySTEM GMbH

	Ам Штадтвальд 20, Остерхофен, D-94486, Німеччина
Am Stadtwald 20, Osterhofen, D-94486, Germany

	+49 993 237 17 94
+49 9932 375 19 09

	E-mail: vitali.kondratenko@wolfsystem.de
  www.wolfsystem.de

концерн Вольф Cистем становить собою міжнародну групу фірм з 50-ти річним до-
свідом успішної діяльності у будівельній галузі в 21 країні європи.
Вольф Систем – європейський лідер, будує сільськогосподарські, індустріальні 
об’єкти, житло, установки сонячної енергетики, біогазові заводи, тец на біомасі.

eng|	Wolf System is an international group of firms with more than 45-years’ activity 
in the building industry in 21 countries of Europe.
Wolf System is the recognized European leader, is the specialist in constructing 
of agricultural, industrial, accommodations objects, biogas factories, biomass 
power settings, accumulations of energy and much other.
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МЕРЕжА ДРУКАРНя ВОЛЬФ
WOLF PRinTinG HOuSE 

	Центральний Офіс, м. Київ,  
вул. Довженко, 3, Україна, 03057
Central office, Ukraine 03057, Kyiv, str. Dovzhenko 3, 

	+380 (44) 364 40 09
0800 755 774

	E-mail: office@wolf.ua
 www.wolf.ua

www.facebook.com/print.wolf
www.instagram.com/tipografiya_wolf

Друкарня Вольф – потужне виробництво поліграфії.
В парку площею понад 7000 кв.м. друкують для вас 24 години на добу, 7 днів на тиж-
день, 365 днів на рік протягом 24-х років. це дозволяє нам виконувати замовлення 
будь-якої складності за максимально короткий термін. 
купуйте в Друкарні Вольф разом з ПОЛІгРаФІєЮ, також, СуВенІРну ПРОДукцІЮ, 
канцеЛяРІЮ, тОВаРи ДЛя ОФІСу. це понад 7000 товарів.
наші переваги:
• Зручний інтерфейс
• Програма лояльності для рекламних агентств та корпоративних клієнтів
• Безкоштовно самовивіз з філіалів по всій Україні або доставка компаніями переві-
зниками
• Персональний менеджер

eng| Wolf Printing House is a powerful printing company.
The park covers an area of more than 7000 sq.m. print for you 24 hours a day, 7 
days a week, 365 days a year for 24 years. This allows us to execute orders of any 
complexity in the shortest possible time.
 buy at the Printing House Wolf together with POLyGRAPHy, also, SOuVEniR 
PROduCTS, OFFiCE, OFFiCE PROduCTS. These are over 7, 000 products.
 Our advantages:
 • User-friendly interface
 • Loyalty program for advertising agencies and corporate clients
 • Free pick-up from branches all over Ukraine or delivery by carrier companies
 • Personal manager
 • Automatic or professional layout check.
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ГЕНЕСУС УКРАїНА
GEnESuS uKRAinE

	 вул. Антоновича, Київ, 03150, Україна
Antonovycha Str., Kyiv, 03150, Ukraine

	+380 (97) 447 33 77, +380 (66) 447 33 77
	E-mail: Genesus.ukr@gmail.com
  www. genesus.com

генеСуС є найбільшою приватною генетичною компанією у світі та має найбіль-
ше у світі зареєстроване чистопорідне поголів’я свиней. генеСуС має нуклеуси та 
ферми-мультиплікатори у канаді, Сша, мексиці, Великобританії, Франції, Іспанії, ні-
меччині, Росії та китаї. Протягом останніх 5 років генеСуС залишається найбільшим 
експортером чистопорідних свиней у китай – найбільший світовий ринок свиней. 
комерційні ферми, які використовують генетику генеСуС, продукують більше 4 тон 
живої ваги від однієї свиноматки за рік.

eng|	GEnESuS is the world's largest privately owned genetics company with world's 
largest herd of registered purebred pigs. GEnESuS has nucleuses and multiply-
ing farms in Canada, the uSA, Mexico, the uK, France, Spain, Germany, Russia 
and China. in the past 5 years GEnESuS has been the largest exporter of pure-
bred pigs to China – the world's largest pig market. Commercial pig producers 
with GEnESuS genetics sell over 4 tons of live weight per sow per year.
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ДЕРжАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ГАДяЦЬКЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ"

	+38 053 542 06 75
	E mail: gadagrosch@gmail.com
 www.gadagrosch.wixsite.com/dnzgau

ДеРжаВнОму наВЧаЛьнОму ЗакЛаДІ "гаДяцьке агРаРне уЧиЛиЩе" можна 
здобути такі професії:бджоляр, бджоляр-столяр, садовод, овочівник,квітникар, ліс-
ник-єгер.

ДЛГ УКРАїНА, ТОВ 
dLG uKRAinE, LLC

	 вул. Предславинська, 28, Київ, 03150, Україна
28 Predslavynska Str., Kyiv, 03150, Ukraine

	+38 044 528 74 61; +38 093 352 88 65
	E-mail: Y.Bondarenko@dlg.org 
  www.dlg-ukraine.com

dLG (німецьке сільськогосподарське товариство) є провідною галузевою організа-
цією агропродовольчого сектору. Воно об`єднує близько 30 тисяч членів. Основні 
напрямки діяльності: обмін досвідом і розповсюдження знань; тестування; організа-
ція виставок, у т.ч. аGRiTECHniCA та EuroTier у німеччині.

eng|	The dLG (German Agricultural Society) with around 30, 000 members is a lead-
ing organisation in the agricultural and food sectors. Main activities are sharing 
of knowledge, test of food products and agricultural machinery, organization of 
exhibitions, incl. AGRiTECHniCA and EuroTier in Germany.
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ДУНАЙСЬКА СОя, АСОЦІАЦІя
dOnAu SOJA ORGAniSATiOn

	 вул. Банкова 1/10, офіс 33, Київ, 01024, Україна
Bankova Str. 1/10, office 33, Kyiv, 01024, Ukraine

	+380 (67) 880 90 92
+380 (44) 364 60 60

	E-mail: marketing.ua@donausoja.org 
  www.donausoja.org

асоціація «Дунайська Соя» є незалежною, міжнародною, багатосторонньою, непро-
фільною організацією, із підходом членської участі та об’єднанням учасників лан-
цюга доданої вартості. Була заснована у 2012 році з метою сприяння виробництва 
рослинного не гм-білка європейського походження, отриманого у сталий спосіб.
головний офіс асоціації розташовується у Відні (австрія), регіональні представни-
цтва знаходяться в Сербії, україні та молдові. місію організації розділяють понад 
270 членів із 25 країн, 866 сертифікованими партнерами та підтримують уряди 19 
європейських країн. Діяльність асоціації «Дунайська Соя» в україні фінансується ав-
стрійським агентством з розвитку (Austrian development Agency, AdA).

eng|	donau Soja is an independent, international, not for profit, multi-stakeholder, 
value chain, membership organisation founded in 2012, promoting a non-GM, 
sustainable and European protein supply. it is based in Vienna, with regional 
offices in Serbia, ukraine and Moldova. Together with more than 270 members 
in 25 countries, 866 certified partners and with the support of 19 European 
governments, donau Soja shares a common Vision.
The donau Soja activities are supported by the Austrian development Agency 
(AdA).
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ЗААТБАУ ПРОБСТДОРФЕР  
УКРАїНА, ТОВ
SAATbAu PRObSTdORFER uKRAinE

	Дніпровська набережна, 26 ж,  
Київ, 02132, Україна
Dniprovska naberezhna Str., 26 Zh, of. 24,  
Kyiv, 02132, Ukraine

	+38 044 227 85 80
	E-mail: Elena.Shtanovska@saatbau.com 
  www.saatbau.com/ua/, www.probstdorfer.at/

компанія «ЗаатБау ПРОБСтДОРФеР україна» веде успішну збутову діяльність на 
ринку україни.
Завдяки своєму українському представництву, представляє на ринку насіння укра-
їни кращі сорти найважливіших с.-г. культур, постійно розширює асортимент своїх 
продуктів та надає компетентний фаховий супровід українським фермерам.
За період існування співробітники фірми займаються закладанням великої кількості 
власних дослідів для виявлення найкращої адаптації селекційного матеріалу до клі-
матичних умов україни та перевірки різноманітних засобів технологій для надання 
в подальшому компетентних рекомендацій сільгоспвиробникам.
Окрім продажу насіннєвого матеріалу, одним з перспективних напрямків роботи 
є ліцензійне виробництво озимої та ярої пшениці, озимого ячменю, сої, зернового 
гороху у співробітництві з провідними насіннєвими господарствами україни.

eng|	SAATbAu PRObSTdORFER ukraine conducts successful sales activities on the 
ukrainian market.
Thanks to its ukrainian representation, it represents the best varieties of the 
most important agricultural products on the market of seeds of ukraine crops, 
constantly expands the range of its products and provides competent profes-
sional support to ukrainian farmers.
during the period of its existence, the company`s employees have been en-
gaged in establishing a large number of their own experiments to identify the 
best adaptation of breeding material to the climatic conditions of ukraine, and 
to test various means of technology to provide competent recommendations 
to farmers.

in addition to the sale of seed material, one of the promising areas of work is the 
licensed production of winter and spring wheat, winter barley, soybeans, grain 
peas in cooperation with the leading seed farms of ukraine.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ЕФЕКТИВНОГО ТВАРИННИЦТВА ТА ПТАХІВНИЦТВА INTERNATIONAL EXHIBITION OF EFFECTIVE ANIMALHUSBANDRY AND POULTRY BREEDING

www.animal-show.kiev.ua www.animal-show.kiev.ua

191

КАНТЕРС
KAnTERS SPECiAL PROduCTS bV

	Де Статер 32, Лісхаут, 5737 rV, Нідерланди
De Stater 32, Lieshout, 5737 rV, the Netherlands

	+31(0)499-425 600
+380 (44) 364 60 60

	E-mail: info@kanters.nl 
  www.kanters.nl

кантерс зосереджується на виробництві продуктів для забезпечення гігієни питної 
води та кормових добавок, які дають тваринам з питною водою. кантерс спеціалізу-
ється на кормових добавках для підтримки здоров`я тварин та зменшення викори-
стання антибіотиків.

eng|	Kanters mainly focuses on drinking water hygiene and liquid nutritional prod-
ucts, which can be administered via drinking water. Kanters is specialized in 
nutritional supplements for supporting animal health and preventing the use 
of antibiotics.
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КАРАВАНСЬКИЙ ЗАВОД КОРМОВИХ 
ДРIжДжIВ, ТОВ
KARAVAnS FOddER yEAST PLAnT

	 вул. Заводська, буд. 23-А, м. Люботин, се-ще Караван,  
харківська обл., 62436, Україна
Zavodskay str. 23A, Lyubotin, Karavan-2, Kharkiv, 62436, Ukraine

	+380 (57) 700 90 83
	E-mail: info.kzkd@gmail.com 
  www.kzkd.com.ua

Працюючи на українському та європейському ринках, караванський завод кор-
мових дріжджів спеціалізується на виготовленні та продажу неактивних кормових 
дріжджів.
Серед багатьох кормових добавок в співвідношенні ціни та якості, кормові дріжджі 
на основі спиртової барди є оптимальним продуктом, який має достатній вміст про-
теїну (більш ніж 40%), білків, вітамінів, вуглеводів, амінокислот.
караванські кормові дріжджі підвищують ефективність кормів та сприяють росту 
тварин.
якість та безпечність нашого продукту підтверджено ветеринарними сертифіката-
ми та незалежними лабораторіями.

eng|	Operating both on ukrainian and European markets, Karavans Fodder yeast 
Plant specializes in the produce and trade of inactive dry fodder yeast.
Among valuable feed additive materials, fodder yeast (base –after alcohol 
grains) is one of the richest product in respect of high quality protein (more 
than 40%), vitamins, carbohydrates, amino-acids.

it improves and balances the efficiency of feed stuffs and promotes animals` 
growth. The quality and safety of our product is confirmed by independent 
laboratories.
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КНяжА АВІЛА, ТОВ
KnyAzHA AViLA LLC.

	 Україна, 07451, Київська обл., Броварський р-н,  
с.Красилівка, Механізаторів, 3
Ukraine, 07451, Kiev region, Brovarsky distrskt

	+380 (4594) 7 44 48, +380 (97) 942 10 47
	E-mail: kormoceh@ukr.net
  www.kormoceh.kiev.ua

тОВ «княжа авіла» працює на ринку україни з 2003 року. За цей час ми освоїли ви-
робництво обладнання для сільського господарства та комбікормової промисло-
вості. 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, змішувачі, 
транспортери шнекові, обладнання під індивідуальне замовлення, вагові дозатори, 
годівниці та інше.

eng|	Knyazha Avila LLC has been working 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.
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КОМІТЕТ НІМЕЦЬКОї ЕКОНОМІКИ  
З ПИТАНЬ ВИСТАВОК ТА яРМАРОК 
ASSOCiATiOn OF THE GERMAn TRAdE  
FAiR induSTRy (AuMA E.V.) 

	Літтенстр. 9, Берлін, 10179, Німеччина
Littenstr. 9, Berlin, 10179, Germany

	+ 49 30 24000 0
+ 49 30 24000 330

	E-mail: info@auma.de
  www.auma.de

AuMA, як головна спілка німецької виставкової галузі, об`єднує партнерів, які фор-
мують цю індустрію: експонентів, відвідувачів, організаторів виставок та сервісні 
компанії. AuMA у співпраці з міністерством продовольства і сільського господар-
ства допомагає, в першу чергу, німецьким компаніям збільшити свою присутність 
на ринку завдяки їх участі у спеціалізованих виставках в німеччині та закордоном.

eng|	AuMA, along with the Ministry of Food and Agriculture, prepares the official 
German trade fair programme abroad. The interests of business and politics 
in this sector are coordinated within the Working group for Foreign Trade Fair 
Participation at AuMA, where representatives of export-oriented associations 
regularly meet representatives of the Ministries.

КОМПАНІя ЕНЗИМ, ПРАТ
EnzyM COMPAny PRJSC

	 вул. Личаківська, 232, Львів, 79014, Україна
Lychakivska Str., 232, Lviv, 79014, Ukraine

	E-mail: enzym@enzym.com.ua 
  www.enzym.com.ua www.enzym.com.ua/en

«компанія ензим» – це європейська біотехнологічна компанія, яка пропонує не 
лише продукт, а комплекс послуг та рішень. це:
- інноваційне виробництво натуральних кормових добавок, про- та пребіотиків єв-
ропейської якості.
- впровадження інноваційних технологій у годівлі тварин і птиці.
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якщо ви шукаєте шляхи оптимізації затрат на виробництво яєць, м’яса, молока, по-
кращення якості продукції, компанія ензим стане вашим надійним помічником в ра-
ціональному виборі біодобавок для тварин, способу використання і індивідуально 
розрахованого дозування, що дасть змогу підвищити продуктивність ферми, агро-
фірми чи комбікормового заводу.

eng|	Enzym Company is a European biotechnology company that offers not only a 
product but a range of services and solutions. it is
- innovative production of natural feed additives, pro- and prebiotics of 
european quality.

- introduction of innovative technologies in feeding animals and poultry.
if you are looking for ways to optimize the cost of producing eggs, meat, milk, 
and improvement of product quality, Enzym Company will become your 
reliable helper in rational dietary supplements for animals, instructions for use 
and individually calculated dosage enable farms, agricultural firms and feed 
mills to increase their performance indicators.

КРАФТ КОРПОРЕЙШН, ТОВ
KRAFT CORPORATiOn

	 проспект Богдана хмельницького, 153, Дніпро, 49057, Україна
Avenue of Bogdan Khmelnitsky, 153, Dnipro, 49057, Ukraine

	+380 (67) 545 22 11
	E-mail: info@kraft.dp.ua 
  www.kraft.dp.ua

Виробниче підприємство KRAFT займається виготовленням пластикових ємностей, 
а саме: промислових ємностей, ємностей для перевезення, горизонтальних, верти-
кальних та квадратних ємностей, підземних ємностей, ємностей з конусним дном та 
мішалками, модульних ємностей та будиночків для телят.

eng|	Production company KRAFT is engaged in manufacturing of plastic tanks: in-
dustrial tanks, tanks for transportation, horizontal, vertical and square tanks, un-
derground tanks, tanks with conical bottom and agitators, modular tanks and 
houses for calves.
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КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, АТ
CREdiT AGRiCOLE bAnK JSC

	 вул. Пушкінська, 42/4, Київ, 01024, Україна
Pushkinska Str., 42/4, Kyiv, 01024, Ukraine

	0 800 50 33 33
	E-mail: Info_creditagricole@credit-agricole.ua 
  www.credit-agricole.ua

креді агріколь Банк – це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний 
банк в україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit 
Agricole (Франція).
Банк надає повний спектр послуг бізнесу, приділяючи особливу увагу співробітни-
цтву з компаніями агропромислового комплексу.

eng|	Credit Agricole bank is a modern universal bank and the oldest established 
foreign bank in ukraine. The bank is owned by the leading financial group in 
Europe – Credit Agricole Group (France).
The bank renders the full range of services to business, paying special attention 
to cooperation with agricultural companies.
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КРЕМІКС, ТОВ
KREMix LTd

	 с. Піщане, вул. Польовий стан, буд. 1, Кременчуцький р-н, Полтавська 
обл., 39701, Україна v. Pishchane, 1 Polevyi stan Str., Kremenchug district, 
Poltava region, 39701, Ukraine

	+380 (44) 355 03 08
	E-mail: km@kremix.kiev.ua 
  www.kremix.kiev.ua

тОВ «кремікс» – провідний виробник високоякісних преміксів і білково-вітамінних 
добавок, замінників цільного молока, комбікормів для тваринництва та птахівництва.
тОВ «кремікс» неодноразово отримувало і нагороди та сертифікати, є лауреатом 
міжнародної премії «європейська якість», володарем «Золотої торгової марки» і 
сертифіката якості «ІSO 9001: 2009». Перевага продукції тОВ «кремікс» – це сучасне 
високотехнологічне виробництво, можливість виготовити будь-який рецепт пре-
міксу, БВД і комбікорму, оперативність поставки товару власним транспортом.

eng|	KreMix LTd is a leading producer of high quality premixes and protein and vita-
min supplements, whole milk substitutes, animal feed and poultry feed. KreMix 
LTd has repeatedly received awards and certificates, is a laureate of the inter-
national award European Quality, the holder of the Golden Trademark and the 
quality certificate iSO 9001: 2009. The advantage of the products of KreMix LTd 
is modern high-tech production, the ability to make any recipe of premix, pro-
tein and vitamin supplement and compound feed, rapid delivery of goods by 
own transport.

ЛАЙВСТОК4ЕКСПОРТ
LiVESTOCK4ExPORT LLC

	 пров.Польовий, 9-А, Гавронщина, 08003, Україна
Polovuy, 9-A, Gavronschuna, 08003, Ukraine

	+380 (67) 348 35 11
	E mail: administration@livestock4export.gmail.com
  www.livestock4export.com

eng|	Livestock trade in Europe and Central Asia. Livestock4Export trades fattening 
bulls, slaughter bulls, breedings sheeps and fattening lambs.
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ЛІТОС КРОП ПРОТЕКТ ГМБХ 
LiTHOS CROP PROTECT GMbH

Австрія
	Wirtschaftspark Strase 2/8, Ennsdorf, 4482, Austria
	+43 660 344 73 77
	E-mail: s.fentsyk@lithosprotect.at 
  www.lithosprotect.at

Використовуючи феромони для збереження біологічного різноманіття.
наша компанія Lithos Crop Protect прагне допомогти фермерам успішно вирішити 
цю задачу, використовуючи сучасні рішення для боротьби зі шкідниками на основі 
природних компонентів. Для нас сучасний захист рослин означає роботу З приро-
дою, а не ПРОти неї.
Завдяки нашій революційній формі препарату в орному землеробстві зараз мож-
ливо цілеспрямовано впливати на шкідливі організми, зменшуючи їх популяцію. З 
pherolit®-d ми розробили активний інгредієнт, який допомагає запобігати поширен-
ню кукурудзяного жука.

eng|	using pheromones to preserve biodiversity.
We at Lithos Crop Protect want to help farmers to meet this challenge success-
fully with modern solutions for pest control based on nature. For us, modern 
crop protection means working with nature – instead of against it.

Thanks to our revolutionary form of application, it is now also possible in 
arable farming to confuse harmful organisms in a targeted manner and thus 
continuously reduce their populations. With pherolit®-d, we have developed 
an active ingredient that can make a significant contribution to preventing the 
spread of the corn rootworm from advancing rapidly.
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МАНУПАКЕДжИНГ УКРАїНА
MAnuPACKAGinG uKRAinE

	 вул. Малинська, Київ, Україна, 03142
Malynska Str., Kyiv, Ukraine, 03142

	+380 (44) 502 12 37
	E-mail: agri@manupackaging.ua
  www.agri.manupackaging.ua

манупакеджинг, раніше відома як манулі Стретч, – перша компанія, яка виготовила 
стретч-плівку в європі. Понад 50 років компанія виготовляє промислові рішення 
для створення високоякісної упаковки.
на сьогоднішній день заводи и представництва компанії знаходяться в 65 країнах, 
які виготовляють та реалізують рiзноманітні пакувальні рішення, в тому числі і агро-
стретч.

eng|	Manupackaging, formerly known as Manuli Stretch, is the pioneering company 
which developed Stretch Film in Europe for the first time. For over 50 years 
the company has been manufacturing a wide range of high-quality packaging 
solutions for several applications.
it now manufactures and distributes in 65 countries a variety of 100% recyclable 
superior packaging products, including Agricultural Films.

«МЕДОВА ЛІНІя» ТМ. ФОП БАЧИЛО С.О.

	 Вул. Леонтовича 14/12, Немирів, 22800, Україна
	+38 096 896 02 22
	E mail: Bachilo89@ukr.net
  www.facebook.com/honey.lineasorti

якісний органічний мед на будь-який вибір та смак!
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МЕТАЛПЛАСТ, ТОВ
METALPLAST, LTd

	 Вул. Вікентія хвойки, 15/15, Київ, 04655, Україна
Vikentiya Khvoiki str.,15/15, Kyiv, 04655, Ukraine

	E mail: info@mplast.ua
 www.mplast.ua

компанія тОВ металпласт є виробником продукції з ПВх (труби, сідла, фітинги), яка 
призначена для монтажу само сплавної системи гноєвидалення і труби для водопо-
стачання в сучасних свинокомплексах. також  тОВ металпласт виробляє  індивіду-
альні будиночки для телят.

eng|	The company Metalplast is a manufacturer of PVC products (pipes, saddles, fit-
ting), wich is designed for mounting samosplavnoyi hnoyevydalennya system 
and pipes for water supply in modern pig. Also Metalplast produces individual 
houses for calves.

МТС ПП
MTS PC

	 вул. Соборності, буд. № 69А, Миронівка, Київська, 08801, Україна
69А Sobornosty Str, Myronivka, 08801, Ukraine

	+380 (67) 243 36 76
+380 (4574) 5 35 06

	E mail: mazurtechservice@gmail.com 
  www.mir-mts.com.ua

Продаж сільськогосподарської техніки, запчастин, автопослуги, послуги в рос-
линництві. Офіційний представник турецьких виробників: тракторів ArmaTrac, сіва-
лок та ґрунтообробної техніки OzduMAn, Minos Agri, iLGi, розкидачі мінеральних 
добрив dOndER. Іспанських: глибокорозпушувачів та комбінованих агрегатів для 
обробітку ґрунту JyMPA.

eng|	Sale of agricultural machinery, spare parts, truck transportation services, ser-
vices in crop production and harvesting. Official representative of Turkish man-
ufacturers: ArmaTrac tractors, OzduMAn seeders and tillage machines, Minos 
Agri, iLGi, dOndER mineral fertilizer spreaders. Also Spanish: JyMPA subsoilers, 
tillers and combined machines.
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НОєРО ФАРМ- УНД ФЬОРДЕРТЕХНІК ГМБХ
nEuERO FARM und FORdERTECHniK GMbH

	Альтер хандельсвег 11, Мелле, 49328, Німеччина
Alter Handelsweg 11, Melle, 49328, Germany

	+49054 279 27 00
+4905427 927 01 40

	E-mail: info@neuero-farm.de 
  www.neuero-farm.de

німецька компанія "neuero Farm- und Fordertechnik GmbH" виробляє весь комплекс 
обладнання для зберігання (металічні силоси об`ємом до 12500 куб.м), сушарки (до 
250 т/год) та транспортування зерна, а також обладнання для приготування комбі-
кормів – комбікормові цеха, міні установки, дробарки та ін.

eng|	Through-flow dryers (up to 250 t/h), mixing and milling plants, pneumatic grain 
blowers, mechanical conveyors, grain cleaning equipment.

ОМНІВЕНТ УКРАїНА, ТОВ
OMniVEnT uKRAinE LLC

	 вул. хорива 4, Київ, 04071, Україна
4 Khoryva Str., Kyiv, 04071, Ukraine

	+380 (50) 4627473
	E-mail: denis.zayats@omnivent.pl 
  www.omnivent.pl/ua

Omnivent – міжнародна компанія, добре відома у світі по проектуванню, виробни-
цтву та встановленню сучасного обладнання для вентиляції та кондиціонування по-
вітря для різних секторів. Особливо в зберіганні картоплі, моркви, цибулі і квіткових 
цибулин. Omnivent як ніхто інший в змозі задовольнити побажання замовника і пе-
ретворити їх на спорудження сховища, що відповідає всім вимогам сучасного збері-
гання. Виберіть Omnivent і дозвольте нам подбати про зберігання Вашої продукції.

eng|	Omnivent is an international company well known in the world from designing, 
manufacturing and installing modern ventilation and air conditioning equipment 
for the different sectors. Especially in storing potatoes, carrots, onions and flower 
bulbs. Omnivent is the best advisor. As no one else is able to meet the wishes of 
the customer and turn them into storage design that meets all the requirements 
of modern storage. Chose Omnivent and let us take care of storing your products.
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ОПє ОРГАНІК
OPE ORGAniC

	 вул. Віль`ямса, буд. 1, Полтава, 36009, Україна
Street Williams, bldg. 1, Poltava, 36009, Ukraine

	+ 38 067 606 60 66; + 38 050 550 00 52
	E mail: office@ope.com.ua
  www.organic.ope.com.ua

ОРе ORGAniC (тОВ «О.П.є.») 
єДина кОмПанІя В укРаїнІ яка СПецІаЛІЗуєтьСя ВикЛЮЧнО на ПеРеРОБЛеннІ 
ОРганІЧних ВІДхОДІВ
Основні напрямки діяльності:
1. надання послуг перероблення органічних відходів у промислових об’ємах на 
власному обладнанні. компостування органіки на території замовника, в обсягах від 
2’000 до 300’000 тонн на рік, мобільними бригадами з компостування OPE organic.
2. Проведення демонстраційних показів системи компостування на базі замовників.
3. Розробка та технологічний супровід впровадження технології перероблення ор-
ганічних відходів у органічні добрива, на базі кожного окремого підприємства.
4. Постачання, налаштування та сервісне обслуговування професійного обладнан-
ня для перероблення органічних та твердих побутових відходів.
5. Розрахунок площі, оптимальної інфраструктури та обладнання, супровід у підго-
товці документації, технічний нагляд та контроль введення в експлуатацію майдан-
чиків для компостування.
6. Здійснення розрахунків економічної та фінансової вигід при впровадженні техно-
логії компостування, необхідного обладнання, враховуючи всі потреби та можливо-
сті кожного окремого підприємства.

eng|	OPE ORGAniC (O.P.E. LLC)
THE OnLy COMPAny in uKRAinE SPECiALizinG ExCLuSiVELy in ORGAniC 
WASTE PROCESSinG
Main areas of activity:
1. Provision of services for processing organic waste in industrial volumes on 
our own equipment. Organic composting on the customer`s territory, in vol-
umes from 2`000 to 300`000 tons per year, by OPE organic mobile composting 
crews.
2. Carrying out demonstrations of the composting system on the basis of cus-
tomers.
3. development and technological support of introduction of technology of 
processing of organic waste into organic fertilizers, on the basis of each sepa-
rate enterprise.
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4. Supply, adjustment and service of professional equipment for processing of 
organic and solid household waste.
5. Calculation of the area, optimal infrastructure and equipment, support in the 
preparation of documentation, technical supervision and control of commis-
sioning of composting sites.
6. Calculation of economic and financial benefits in the implementation of 
composting technology, the necessary equipment, taking into account all the 
needs and capabilities of each individual enterprise.

ПАК ТРЕЙД (ФОП ТОМЧУК А.М.)
PACK TRAdE (FOP TOMCHuK AndRii) 

	 вул. Коростишівська, 45, м. житомир, 10007, Україна
Korostyshivska, 45, Zhytomyr , Ukraine

	+380 (67) 411 44 10
	E mail: info@pack-trade.com
  www.pack-trade.com 

компанія «Пак-трейд» (ФОП томчук а.м.) – одна з найбільших компаній-імпортерів 
спецтехніки, пакувальних матеріалів та обладнання в україні.
на даний час компанія має три основних напрямки діяльності: імпорт та реаліза-
ція пакувальних матеріалів і пакувального обладнання; імпорт, реалізація, ремонт 
та технічне обслуговування сільськогосподарської, будівельної, складської та іншої 
спецтехніки; виготовлення навісного

eng|	The company "Pack-Trade" (FOP Tomchuk AM) is the one of the largest import-
ers of machinery, packaging materials and equipment in ukraine.
Currently the company has three main business areas: import and sale of pack-
aging materials and packaging machines; import, sale, repair and maintenance 
of agricultural, construction, warehousing and other special equipment; pro-
duction of attachments for agricultural machinery.  
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ПАСІКА ТЕРЕНТІЙОВИЧА
TEREnTyEViCH`S APiARy

	 вул. Мудрьонівська 34, Кривий ріг, Україна
	+380 (97) 475 77 76

Бджільництво, мед, медові смаколики, мед питний, продукти апітерапії.

ПОСОЛЬСТВО НІДЕРЛАНДІВ
EMbASSy OF THE nETHERLAndS

	 Контрактова площа 7, Київ, 01901, Україна
Kontraktova Square 7, Kyiv, 01901, Ukraine

	+380 (44) 490 82 23
	E mail: kie-lnv@minbuza.nl
  www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/oekraine

С/г відділ Посольства представляє в україні міністерство сільського господарства 
нідерландів.
Відділ служить зв`язком між голландським та українським компаніями, освітніми та 
дослідницькими інститутами, галузевими організаціями та урядами.

eng|	Office of the Agricultural Counsellor of the Embassy represents in ukraine the 
dutch Ministry of Agriculture. The office serves as a link between dutch and 
ukrainian companies, educational and research institutes, sector organizations 
and Governments.
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ПРОМАВТОМАТИКА ВК, ТОВ
PROMAVTOMATiKA VK LTd

	 ул. Круговая, 165, Запоріжжя, 69068, Україна 
Krugovaya street, 165, Zaporizhzhia, 69068, Ukraine

	+380 (61) 222 27 30, 222 27 31
+380 (50) 456 07 74

	E-mail: pkprom2@gmail.com
  www.pkpromavtomatika.com.ua

Вк Промавтоматика стабільно працює на ринку україни більш ніж 20 років. Підпри-
ємство виготовляє все необхідне обладнання, яке забезпечує потрібний мікроклі-
мат у приміщеннях для вирощування птиці, свиней та інших тварин. найбільш відомі 
види продукції:
- регулятори освітлення;
- мікропроцесорні станції управління мікрокліматом;
- осьові вентилятори;
- світлофільтри (світлозахист);
- змішувачі повітря;
- приточні клапана та жалюзі;
- витяжні та приточні башні (каміни);
- системи охолодження повітря;
- світлодіодне освітлення.

eng|	The company manufactures all the necessary equipment, which provides the 
desired indoor climate for growing poultry, pigs and other animals.
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ПРОМАГРОТЕХНОЛОГІя ,ТОВ
PROMAGROTEHnOLOGiJA, LLC

	 вул. хмельницького, 8, жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210, Україна
8, Hmelnitckogo street, Zhovty Vody, Dnipropetrovsk region, 52210, Ukraine

	+38 050 481 93 04; +38 050 153 00 50
	E mail: pa_sautkin@ukr.net, pakpostbox@ukr.net
  www.kombinat.com.ua

комплексний підхід до розвитку ефективного свинарства. концептуальне проекту-
вання реконструкції та будівництва свинокомплексів. Інжинірингові рішення по 
реконструюванню існуючих будівель. Передові європейські та американські техно-
логії та менеджмент. тЗ на проектування та будівництво нових споруд. Попередній 
фінансовий розрахунок. Перспективний бюджет ферми на 2-5 років. Селекційна 
робота та генетичний  матеріал. компактні лінії кормоприготування (Сша). Впро-
вадження передових технологій кормління. Виробництво кормів для с/г тварин та 
птиці. Імпорт кормів та преміксів із європи та Сша.

eng|	An integrated approach to the development of effective swine industry. Con-
ceptual design of reconstruction and construction of swine farms. Engineering 
solutions for the reconstruction of. existing buildings. Leading European and 
u.S. technologies and management. Statement of work for design and con-
struction of new buildings. Long-term, 2-5 year budgets for farms. breeding 
work and genetic material. Compact feed-making lines (uSA).
Progressive  technologies of feeding. Producing of feeds for agricultural animals 
and birds. import of feeds and premixes from Europe and uSA.

ПЬОТІНГЕР УКРАїНА
POETTinGER uKRAinE

	 вул. Привокзальна, 50, офіс 215, Бориспіль, 08301, Україна
Pryvokzalna Str. 50, office 215, Boryspil, 08301, Ukraine

	+380 (4595) 7 10 42
	E-mail: info@poettinger.ua 
  www.poettinger.ua

Сімейне австрійське підприємство ПьОтІнгеР є спеціалістом в області обробітку 
ґрунту, посіву та заготівлі кормів. компанія POTTinGER заснована 150 років тому та 
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з того часу працює для успіху своїх клієнтів в сфері сільського господарства. ком-
панія ПьОтІнгеР виробляє машини для обробітку ґрунту та посіву (плуги, ротаційні 
борони, культиватори, сівалки) та техніку для заготівлі кормів (косарки, ворушилки, 
валкувачі, прес-підбирачі та рулонні прес-підбирачі). POTTinGER є світовим лідером 
на ринку прес-підбирачів та розробляє якісну та надійну техніку, що задовольняє 
потреби клієнтів.

eng|	POTTinGER is an Austrian family-owned specialist in grassland, tillage and seed-
ing technology. The company was founded 150 years ago and has been work-
ing for the success of its customers in agriculture ever since.
The comprehensive product range in tillage includes ploughs, power har-
rows, cultivators and seed drills, and in grassland technology it includes mow-
ers, tedders, windrowers, loader wagons and round balers. POTTinGER is the 
world market leader in loader wagons. The agricultural technology company 
develops reliable equipment that is tailored to the needs of its customers.

РВА УКРАїНА, ТОВ
RWA uKRAinE

	 вул. Велика Кільцева, 7, село Петропавлівська Борщагівка,  
Києво- Святошинський район, Київська область, 08129, Україна
7 Velyka Kiltseva Street, village Petropavlivska Borshchahivka,  
Kyiv-Sviatoshynskyi region, Kyiv Oblast, 08129, Ukraine

	+380 (50) 492 92 42
	E-mail: Vitaliy.Dvornik@rwa-ukraine.com.ua 
  www.rwa-ukraine.com.ua

тОВ «РВа україна» є дочірньою компанією «RWA Raiffeisen Ware Austria AG», яка в 
першу чергу зосереджується на торгівлі насінням, органічним насінням, різнома-
нітним тестуванням та інноваціям у сфері саморегулювання та різноманітного пред-
ставництва в насіннєвому секторі.

eng|	RWA ukraine is a wholly-owned subsidiary of RWA Raiffeisen Ware Austria AG, 
which will initially focus on seed trading, organic seeds, variety testing and in-
novations in the area of self-breeding and variety representation in the seed 
sector.
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САМІТ ІЗ ТВАРИННИЦТВА
SOMMET dE L’ELEVAGE LiVESTOCK SHOW

	Алея еваріст Галуа, 17, Об’єр, 63170, Франція
17 allee Evariste Galois, Aubiere, 63170, France

	+33 (0) 4 73 28 95 10 / +380 67 447 46 90
+33 (0) 4 73 28 95 15

	E-mail: info@sommet-elevage.fr / mezin.serge@gmail.com 
  www.sommet-elevage.fr

СамІт 2021: 5-8 жовтня, клермон-Ферран, Франція
CамІт ІЗ тВаРинництВа – одна з найбільших міжнародних виставок тваринниць-
кої галузі:
- 95 000 відвідувачів (5 000 зарубіжних)
- 1 500 експонентів
- 2 000 тварин
ViP-прийом і програма відвідувань ферм спеціально організовуються для зарубіж-
них гостей виставки.

eng|	SOMMET 2021: 5-8 October, Clermont-Ferrand, France
The SOMMET dE L’ELEVAGE Livestock Show is one of the largest international 
exhibitions dedicated to animal
production:
- 95, 000 visitors (5, 000 international)
- 1, 500 exhibitors
- 2, 000 animals
A ViP welcome and a full program of farm visits are specially organized for in-
ternational visitors.
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САССО
SASSO

	 рут де Сольферіно, Сабр, 40630, Франція
route de Solferino, Sabres, 40630, France

	+33 558 044 646
	E-mail: sasso@hendrix-genetics.com 
 www.sasso-poultry.com

компанія SASSO – піонер в галузі традиційного птахівництва, знаходиться у Франції. 
ми маємо багаторічний досвід у збереженні, розведенні та покращенні різновидів 
звичайних кольорових курчат. ми уважно вивчаємо ваш регіон та існуючі методи 
ведення господарства, щоб запропонувати саме той продукт, який найкраще відпо-
відатиме вашим потребам. SASSO входить до складу групи Hendrix Genetics.

eng|	SASSO is a pioneer of traditional poultry breeding, based in France. We have 
decades of experience in preserving, breeding and improving rustic colored 
chicken strains. We carefully look at your region and management to offer the 
product that fits your needs. SASSO is part of the Hendrix Genetics group.

С.С.СКАФОЛДІНГ, ТОВ
S.S.SCAFFOLdinG LLC

вул. Велика Панасівська, 129, харків, 61052, Україна
129, Velyka Panasivska Str., Kharkiv, 61052, Ukraine
+38 066 947 16 20
E-mail: ss@scaffolding.com.ua
www.scaffolding.com.ua

наша компанія займається виробництвом та реалізацією обладнання для молоч-
но-товарних ферм та обладнання для свиноферм. Власне виробництво надає нам 
перевагу поміж інших, за рахунок високої якості на низької ціни.

eng|	Our company manufactures and sells equipment for dairy farms and equip-
ment for pig farms. Own production gives us an advantage over others, due to 
high quality at low prices.
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СКІОЛД УКРАїНА
SKiOLd uKRAinE

	 проспект хіміків, 3, черкаси, 18008, Україна
Himikiv Avenue, 3, Cherkasy, 18008, Ukraine

	+380 (472) 64 90 74
	E-mail: Ukraine@skiold.com 
  www.skiold.com

SKiOLd є одним з провідних виробників сучасного обладнання в європі для вироб-
ництва кормів, систем годування та вентиляції. Лідерство SKiOLd забезпечується 
великим досвідом проектування, управління проектами, забезпечення всіма ком-
понентами, монтаж і обслуговування, включаючи доставку повного спектру послуг 
для сучасного свинарства.
SKiOLd виробляє і поставляє широкий та інноваційний спектр обладнання та пов-
ної концепції в рамках обладнання для виробництва кормів, систем сухого году-
вання, систем рідкої годівлі, годівниці, електронні системи годівлі свиней, систем 
вентиляції, систем опалення, систем охолодження для різних систем утримання.

eng|	SKiOLd is among the leading producers in Europe of state-of-the-art equip-
ment for feed milling plants, feeding systems and ventilation. Furthermore SKi-
OLd has great experience with design, project management, delivering of all 
components, mounting and service, including delivering full-service concepts 
for modern pig production.
SKiOLd produces and delivers an extensive and innovative range of equipment 
and complete concepts within feed milling equipment, complete feed milling 
plants, silo plants, dry feeding systems, liquid feeding systems, feeders, elec-
tronic sow feeding systems, ventilation systems, heating systems, cooling and 
sprinkling systems for different housing systems.
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СОКОЛЕНКО
SOKOLEnKO

	 Гагаріна, 8, С. рівне, 27160, Україна
Gagarina, 8, Village rivne, 27160, Ukraine

	+380 (98) 576 00 73
	E mail: hive.sokolenko@gmail.com
  www.alexsokolenko.com

"улей Соколенка" изобретен и изготовляется ФОП Соколенко александр. В улье 
используется "Рамка Соколенка". Для промышленных и любительских пасек под ме-
довое направление; пакетное направление; двухматочное содержание; пакетное 
направление. Зимовка происходит благополучно, клуб пчел движется на боковые
медовые рамки, что невозможно ни в одном другом типе ульев.

eng|	"Sokolenko`s hive" was invented and manufactured by Sokolenko. For indus-
trial and amateur apiaries for honey direction; batch direction; double-queen 
content; batch direction. Wintering is going well, the bee club moves to the 
lateral honey frames, which is impossible in any other type of hive

СяЙВІР
SyAyViR

	 вул. Щукіна, Дніпро, 49021, Україна
Schukina, Dnipro, 49021, Ukraine

	+380 (98) 680 78 65
	E mail: syayvir@gmail.com 
  www.syayvir.com.ua

компанія впроваджує технологію з переробки органічних відходів тваринництва(г-
ній, послід, т.і.). Продукт переробки – аеробний знезаражений компост. наші тех-
нологічні рішення обґрунтовані досвідом. Постачання розкидачів добрив, універ-
сальних причепів(транспортування силосу, розкидач гною, зерно перевантажувач), 
бочок для внесення рідкої органіки, т.і. Преміум якість за конкурентною ціною.

eng|	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 qual-
itative organic fertilizer-compost, which is used in plant growing, or is sold to 
outside consumers.
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ТЕГРОС, ТОВ
TEGROS, LTd

	 вул. 15 Квітня 6, корпус 10, м.Тернопіль, 46023, Україна
15 Kvitnya street no.6, building 10, Ternopil, 46023, UKrAINE

	+38 (097) 588 23 64 ; +38 (097) 658 77 63
	E mail: panel@tegros.com.ua; isopan@ukr.net 
  www.tegros.com.ua; www.milktank.com.ua

компанія «тегРОС» (Tegros) – офіційний дилер італійського виробника сендвiч-па-
нелей фірми «iSOPAn» (ІЗОПан).ми пропонуємо на українському ринку весь спектр 
стінових і покрівельних сендвіч-панелей з спіненого пiнополiуретану і iзолюючіх 
негорючих панелей PiR.також наша компанія займається виробництвом і реалізаці-
єю будівельних оцинкованих профілів типу z, C, u, Омега, що використовуються для 
швидкомонтованих металевих конструкцій і при монтажі вентильованих фасадів рiз-
номанiтноi товщини і складності.Cучасне виробниче обладнання нашого підприєм-
ства дозволяє виготовляти широкий спектр стандартних та індивідуальних профілів 
товщиною від 0.7 до 3.0 мм. монтаж та реконструкція промислових приміщень . Дру-
гий напрямок яким ми займаємось це вживані / нові резервуари для охолодження 
молока від майже всіх відомих виробників, таких як Alfa Laval, deLaval, Prominox, Japy, 
Westfalia, Fabdec SERAP, Mueller, PACKO, Wedholms, Frigomilk і т.д. у нас є охолоджу-
вачі молока в наявності на складі приблизно від 300 до10 000 літрів. Всі наші танки 
охолодження молока випробувані і функціональні. наші танки охолодження молока 
оснащено новими система очищення і пультами управління, а також з новими двигу-
нами-мішалками і промивочними насосами. ми можемо запропонувати вам повний 
асортимент запасних- частинах і сервісних послуг по території всієї україни.

eng|	Tegros is the official dealer of the italian sandwich panel manufacturer iSOPAn 
(izOPAn). We offer the whole range of wall and roof sandwich panels made 
of foamed polyurethane foam and insulating panels in the ukrainian market. 
and implementation of construction galvanized profiles of type z, C, u, Omega, 
used for pre-fabricated metal structures and for the installation of ventilated 
facades of various thickness and complexity. Modern production equipment of 
our enterprises and allows for a wide range of standard and individual profiles 
from 0.7 to 3.0 mm thick. installation and reconstruction of industrial premises.
The second area we are dealing with is used / new milk cooling tanks from almost 
all famous manufacturers such as Alfa Laval, deLaval, Prominox, Japy, Westfalia, 
Fabdec SERAP, Mueller, PACKO, Wedholms, Frigomilk etc. We have milk coolers 
in stock from about 300 to 10, 000 liters. All our milk cooling tanks are tested and 
functional. Our milk cooling tanks are equipped with new cleaning systems and 
control panels, as well as new agitator motors and washing pumps. We can offer 
you a complete range of spare parts and service throughout ukraine.
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ТАНДЕМ ЛТД, ТОВ 
TAndEM LTd, LLC

	 вул. Козацька, буд. 120/4, Київ, 03022, Україна
120/4 Kozatska Str., Kyiv, 03022, Ukraine

	+380 (44) 257 40 50
+380 (44) 257 40 40

	E-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
  www.kievpolypaks.com.ua

тОВ «тандем ЛтД» – виробник поліпропіленової тари і упаковки в україні, що діє 
під торговою маркою Kievpolypak`S. Підприємство було засноване в 1993 році і вже 
більше 10 років є лідером в своєму сегменті ринку. ми пропонуємо упаковку нового 
покоління, що відповідає європейським стандартам.

eng|	Tandem LTd, LLC is a manufacturer of polypropylene packing and packaging in 
ukraine, acting under Kievpolypak’S trademark. The company was founded in 
1993 and has been a leader in its market segment for more than 10 years. We 
offer a new generation of packaging that meets European standards.
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УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС, ТОВ
uKRbiO TRAnS-SERViS, LTd

	 Солом’янська 1, Київ, Київська, 03035, Україна
Solomians’ka 1, Kyiv, 03035, Ukraine

	+380 (67) 446 75 58
+380 (44) 248 80 42

	E mail: m.denisenko@ubts.net
  www.ubts.net

З 2009 року тОВ «укРБІО тРанС-СеРВІС» є ексклюзивним представником та дис-
триб’ютором італійської компанії GEnERAL diES в україні.
Понад 50-річний досвід виробництва обладнання для гранулювання та запчастин 
до нього є запорукою їх високої якості. ми постачаємо гранулятори та лінії гранулю-
вання різної виробничої потужності (від 80 кг/год до 4 т/год).
матриці та обичайки виробництва GEnERAL diES виготовляються з легованої сталі та 
з високим вмістом хрому, мають підвищену зносостійкість і користуються попитом 
у виробників гранули. у нас ви маєте можливість замовити виготовлення матриць 
та обичайок за власними кресленнями. ми гарантуємо високу якість запчастин та 
їх своєчасну доставку.

eng|	Since 2009 uKRbiO TRAnS-SERViCE LTd. has been an exclusive representative 
and distributor of the italian company GEnERAL diES in ukraine.
More than 50 years of experience in producing granulating equipment and 
spare parts for it is a guarantee of high quality. We supply granulators and pel-
letizing lines of various production capacities (from 80 kg per hour to 4 tones 
per hour).
GEnERAL diES matrices and shell rings are made of alloyed steel with a high 
content of chromium, have increased durability and are in demand in the man-
ufacturers of pellets. Here you have an opportunity to order matrices and shell 
rings according to your own drawings. We guarantee the high quality of spare 
parts and their timely delivery.
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УКРВЕТ, ТОВ
uKRVET LLС

	 вул. Сечєнова, 7А, Київ, 03127, Україна
str. Sechyenova, 7A, Kyiv, 03127, Ukraine

	+380 (44) 502 55 45
	E mail: info@ukrvet.ua
  www.ukrvet.ua

Постачання та обслуговування ветеринарного обладнання для ультразвукової діа-
гностики MindRAy, KAixin, ендоскопічного обладнання, обладнання для мікроскопії 
,лабораторного обладнання та зооветеринарного інструментарію. 
компанія "укРВет" проводить навчання слухачів по відтворенню сільськогосподар-
ських тварин з основами ультразвукової діагностики та надає консультативні по-
слуги. Забезпечуємо тест системами для діагностики інфекційних захворювань сіль-
ськогосподарських тварин методом ІФа на тест наборах компаній VMRd inc.(Сша) 
та PRiOniCS.

eng|	Supply and maintenance of veterinary diagnostic ultrasound equipment  Min-
dRAy, 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 pro-
vides consulting services. 
uKRVET provides services for the diagnosis of infectious diseases of farm ani-
mals. ELiSA method used in precision test sets VMRd inc. (uSA), PRiOniCS.
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УКР-ДОЗАМЕХ, ТОВ
uKR-dOzAMEH, LTd.

	 вул. Боровського, 37, Одеса, 65031, Україна 
st. Borowski, 37, Odessa, 65031, Ukraine

	+380 (482) 332263
	E mail: dozamech@ukr.net

Польська фірма "Дозамех" заснована в 1991 році. Протягом цих років фірма з дня на 
день удосконалювалася як в продукції сільгосп машин, так і в керівництві. В даний 
час, маючи великий досвід, з упевненістю можемо Вам запропонувати машини най-
вищої якості (підтверджене позитивними відгуками споживачів і багатьма престиж-
ними нагородами). З 2002 року заснована фірма тОВ "укр-Дозамех" в м.Одесі. на 
протязі декількох років наші комбікормові лінії отримали велику популярність. Біль-
ше 1000 установок працюють на україні в усіх областях. наші клієнти – це невеликі, 
середні і великі фермерські господарства. наше обладнання допомагає вирішити 
одну з головних проблем – виробництво власних комбікормів. Пропонуємо широ-
кий асортимент для відбору, транспортування та підготовки кормів. наші машини 
продаються не тільки на території всієї країни, а й з успіхом експортуються в такі 
країни як: Росія, Литва, Латвія, Білорусь, Чехія, угорщина, німеччина. метою співро-
бітництва є вдосконалення продукції і розширення пропозицій.

eng|	Polish company "dozameh" founded in 1991. during these years the firm from 
day to day, improved in production of agricultural machines, as well as in the 
manual. At this time, with a lot of experience we can offer you machines of 
the highest quality (confirmed by positive feedback from customers and many 
prestigious awards) with confidence. Since 2002, the firm founded OOO "do-
zameh ukraine" in Odessa. For several years, our compound feed line got a lot 
of popularity. More than 1000 units operating in ukraine in all areas. Our clients 
– small, medium and large farms. Our equipment helps to solve one of the 
main problems – the production of their own feed. We offer a wide range of 
selection, preparation and transportation of feed. Our machines are sold not 
only throughout the country but also successfully exported to such countries 
as: Russia, Lithuania, Latvia, belarus, Czech Republic, Hungary, Germany. The aim 
of cooperation is to improve the production and expansion proposals.
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ФАРМЕР АТЛАНТИК & EXAFAN
FARMER ATLAnTiK & ExAFAn

	 проспект Голосіївський, 42, Київ, 03039, Україна
42 Holosiyivsky Avenue, Kyiv, 03039, Ukraine

	+38 (044) 391-41-20
	E-mail: info@avatlantik.com.ua 
  www.exafan.com

Exafan – світовий лідер із розробки систем автоматизацій для птахівництва та тва-
ринництва. компанія нараховує більш ніж 10 тис. клієнтів.
Присутність більше ніж у 72 країнах.
молодий динамічний колектив комерційного відділу, члени якого є по всьому світу, 
відмінно підготовлений і здатний проконсультувати та запропонувати найкраще рі-
шення в будь-якій ситуації.
ми контролюємо всі виробничі процеси і логістику, що робить нас значно ефектив-
нішими.
Збір та реєстрація даних дозволяють нашим клієнтам повністю контролювати діяль-
ність своїх об`єктів й ухвалювати надійні та впевнені рішення.
наявність резервів на складі гарантує швидкі й ефективні поставки; завдяки якісним 
матеріалам обладнання надійне та має тривалий термін служби.

eng|	Exafan is world leading firm in the development of automated systems for the 
poultry sector. it has a portfolio well exceeding 10.000 customers.
Presence in more than 72 countries.
We have a young and dynamic as well as very competent commercial depart-
ment, present all over the world, capable of providing consulting services and 
give the most convenient solution for each requirement.
We control all the manufacturing, production and logistic processes by remark-
ably increasing our efficiency. Collection and registration of the data, we offer a 
total control of our clients? farms as well as a reliable and safe
decision – taking process.
A dimensioned stock guarantees a quick and efficient supply; a top selective 
process of the materials required ensures the long service life.
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ФЕДЕРАЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВА 
І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
FEdERAL MiniSTRy OF FOOd And AGRiCuLTuRE

	 рохусстр., 1, Бонн, 53123, Німеччина
1, rochusstr., Bonn, 53123, Germany

	+49 228 99-529-0
	E mail: info@bmel.bund.de 
  www.bmel.de

ФЕРОТЕК
FEROTEC

	Парк д’актівіте дю Пеї де Гран Фужре, еспас Норд, 18 рю де Піоньєр, Гран 
Фужре, 35390, Франція
Parc d’activites du Pays de Grand Fougeray, Espace Nord, 18 rue des Pionniers, 
Grand Fougeray, 35390, France

	+33 2 99 08 32 34
+33 2 99 08 32 19

	E-mail: contact@ferotec.fr 
  www.ferotec.eu

Феротек є французьким виробником матриць з 28-річним досвідом. ці матриці при-
значені для гранулювання корму для тварин, деревини, біомаси. Феротек виготов-
ляє всі типи круглих та плоских матриць з діаметром отворів від 1, 8 мм до 30 мм.

eng|	With more than 28 years of know-how, Ferotec is the French specialist in the 
manufacture of dies. These products are designed for pelleting products such 
as animal feed, wood, biomass. Ferotec manufactures all types of ring and flat 
dies with hole diameters from 1.8 mm to 30 mm.
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ФОГЕЛЬСАНГ ГМБХ & CO. KG 
VOGELSAnG GMbH & CO. KG

	 холтхьоге 10–14, ессен (Олденбург), 49632, Німеччина
Holthoege 10–14, Essen (Oldenburg), 49632, Germany

	+380 (67) 50485 00
+49 5434 83 0, +49 5434 83 10

	E-mail: germany@vogelsang.info; sergey.sitnikov@vogelsang.info 
  www.vogelsang.info

Фогельсанг – це міжнародний виробничий концерн з німеччини. компанія розро-
бляє та виготовляє самовсмоктуючі насоси для гною та густих рідин, проточні по-
дрібнювачі для Бгу, навісні розподілюючі системи для внесення гною в землю.

eng|	Vogelsang is an internationally operating engineering corporation with its 
headquarters in Germany. The company develops and produces equipment for 
agricultural applications.
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ФРАЙТ, ТОВ
FRAiT LLC

	 смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23, Дніпро, 52005, Україна 
smt. Slobozhans`ke, 23, March 8 Str., Dnipro, 52005, Ukraine

	+38 (050) 457-44-11, +38 (067) 568-10-85
	E-mail: office@frait.com.ua 
  www.frait.com.ua

компанія «ФРайт» є виробником якісного обладнання для свиноферм. За допомо-
гою сучасних технологій значно скорочується ручна праця та збільшується приріст 
у вазі поголів’я. тОВ «ФРайт» виробляє станки для опоросу та запліднення, системи 
огорожі та підлоги, годівниці та кормові автомати, системи автоматичного розда-
вання корму, системи напування, вентиляції, мікроклімату та гноєвидалення.

eng|	The company FRAiT is the manufacturer of high-quality equipment for pig 
farms. We use modern technology to reduce manual labour and to increase 
the weight of livestock. LLC FRAiT produces machines for farrowing and insem-
ination, fence and floor systems, feeders, forage machines, automatic feed dis-
tribution systems, watering systems, ventilation, microclimate and pus removal.
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ХОЛЬМЕР-УКРАїНА, ДП
HOLMER-uKRAinE, dP

	 вул. Яблунська, 144, Буча, 08294, Україна
144 Yablunska Str., Bucha, 08294, Ukraine

	+38-04597-96-502
+38-04597-96-760

	E-mail: info@holmer.com.ua
  www.holmer.com.ua, www.holmer-maschinenbau.com

HOLMER Maschinenbau GmbH заснований у 1969 році. З того часу машинами 
HOLMER користуються клієнти в понад 40 країнах по всьому світу.
4000 бурякозбиральних комбайнів уже покинули завод в Eggmuhl. Очищувач на-
вантажувач цукрового буряка Terra Felis 3 evo Holmer позиціонується як повний 
комплекс в області навантаження та очищення. крім того, Terra Variant є головним 
системним транспортним засобом у світі, зокрема, в області прямого внесення до-
брив.

eng|	HOLMER Maschinenbau GmbH was founded in 1969. Since that time, HOLMER 
machines have been in successful operation at customers in over 40 countries 
worldwide.
by now, far above 4, 000 sugar-beet harvesters have been delivered from the 
factory workshops in Eggmuhl. With the beet cleaner loader Terra Felis 3 evo, 
HOLMER has positioned itself as a full-line provider in the sugar-beet harvesting 
and loading technology sector. Moreover, the Terra Variant has set new stan-
dards as the most powerful carrier vehicle in the field of direct integration of 
semi-liquid manure worldwide.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ЕФЕКТИВНОГО ТВАРИННИЦТВА ТА ПТАХІВНИЦТВА INTERNATIONAL EXHIBITION OF EFFECTIVE ANIMALHUSBANDRY AND POULTRY BREEDING

www.animal-show.kiev.ua www.animal-show.kiev.ua

222

ШТЕФЕС
STEFES

	 вул. Шевченко, 156, Біла Церква, 09107, Україна
156 Shevchenko Str., Bila Tserkva, 09107, Ukraine

	+380 (45) 639 30 25
+380 (45) 639 38 68

	E-mail: info@stefes.com.ua 
  www.stefes.com.ua

компанія "штефес", до складу якої входять тОВ "штефес", фірма – реєстрант, та ПП 
"марго", що реалізує засоби захисту рослин, представлена на аграрному ринку 
україни вже понад 25 років. наша продукція широко відома і популярна серед укра-
їнських аграріїв. наш асортимент дозволяє знайти індивідуальний підхід до кожного 
господарства, тобто, вирішити навіть найскладніші технологічні завдання при виро-
щуванні цукрових буряків та інших культур.
компанія не стоїть на місці, постійно розширює спектр своїх препаратів. на сьогод-
нішній день у нас 36 реєстрацій засобів захисту на цукровий буряк, ріпак, пшеницю, 
кукурудзу. ми маємо ексклюзивну систему захисту цукрових буряків.
наша команда – команда однодумців, яка працює для наших клієнтів, дотримуючись 
високого рівня ділової етики та ефективної взаємодії. Професіоналізм і компетент-
ність наших фахівців – запорука успішної діяльності всієї компанії. наші переваги: 
якість + досвід + професіоналізм + оперативність.

eng|	The company "Stefes" which includes TOV "Stefes", a registration company, 
and PP "Margo", which sells plant protection products, has been on the agrar-
ian market of ukraine for 25 years. Our production is well-known and popu-
lar among the ukrainian farmers. Our assortment makes it possible to find an 
individual approach to each farm that is to solve even the most complicated 
technology problems by cultivating sugar beet and other crops.
The company is constantly developing itself, it continues to expand its product 
range. Today we have 36 registrations of plant protection products for sugar 
beet, rape, wheat, corn. We have exclusive system of protection for sugar beet.
Our team is a team of people sharing the same ideas which works for our cus-
tomers, keeping high level of business ethics and effective interaction. Pro-
fessionalism and competence of our specialists is guarantee of success of the 
whole company. Our advantages are quality + experience + professionalism + 
responsiveness.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
M E d i A  PA R T n E R S
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ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ, жУРНАЛ
AniMAL induSTRy TOdAy, MAGAzinE

	 Україна, 03150, м. Київ, а/с 204
Ukraine, 03150, Kyiv, P.O.B 204

	+380 (50) 419 60 40
	е-mail: aitmagazine2@gmail.com
  www.ait-magazine.com.ua

генеРаЛьний ІнФОРмацІйний ПаРтнеР
журнал «тваринництво сьогодні» – інформаційний помічник для всіх, хто займаєть-
ся тваринництвом. 
Сучасні технології утримання, годування, генетика, селекція, санітарно-ветеринар-
не забезпечення тварин, питання устаткування, ринок продукції, економіка тварин-
ництва – все це ви знайдете на сторінках нашого видання.
Передплатний індекс – 37600.
хочете крокувати із світовим тваринництвом – читайте наш журнал!

eng|	The magazine «Animal industry Today» focuses on the latest research and 
information about breeding stock, nutrition, safety food and feed, about health, 
environment, utilization, 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
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AGROEXPERT, жУРНАЛ
AGROExPERT, MAGAzinE

	 ТОВ «Аграр Медієн Україна»
Agrar Medien Ukraine llC 
Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11 "а/с 166"
02002, Kiev, Ukraine 11, Sverstiuka, pb 166

	+380 (44) 583 06 59
	E-mail: advert@agroexpet.ua
  www.agroexpert.ua

Видавництво тОВ «аграр медієн україна»
журнал Agroexpert (передплатний індекс 37150) – щомісячний практичний посіб-
ник керівника, ветлікаря, зоотехніка, механізатора, агронома.
книги: «насіння – золотий фонд урожаю», «Специальные удобрения», «Болезни пло-
довых», «атлас болезней свиней», «кормление свиней», «Здоровье копыт» ...
Семінари: «ефективне свинарство», «моя молочна ферма».
Всеукраїнський конкурс «кращий молодий агроном»

eng|	Publishing house «Agrar Medien ukraine» 
Agroexpert (subscription index 37150) – monthly practical magazine for 
managers, mechanics and agronomists, vets, zoo technicians. 
books: “Seeds”, «Special fertilizers», “Atlas of pigs deceases”, “Pigs feeding”, “Hoof 
care”...
Seminars: “Effective pig farming”, “My dairy farm”.
national ukrainian competitions: “The best young agronomist”, “The best 
young engineer”.
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ТОВ « АГП МЕДІА»,  
жУРНАЛ THE UKRAINIAN FARMER
AGP MEdiA, LLC, THE uKRAiniAn FARMER

	 Україна, 01135, г. Киев, проспект Перемоги, буд 5 літера А, офіс 803
04116 Kyiv, Ukraine, Peremogy Avenue, building 5, letter “A”, of.803

	+380 (44) 287 88 30
+380 (44) 287 88 32

	E-mail: agrotimes@agpmedia.com.ua
  www.agrotimes.com

журнали видавничого дому "агП медіа":
The ukrainian Farmer – аграрний журнал про сучасні технології в сільському госпо-
дарстві..
"наше Птахівництво" – аграрний журнал про генетику, утримання, годівлю, ветери-
нарію та вирощування різних порід і кроссів сільськогосподарської птиці.
"Плантатор" − аграрний журнал про сучасні технології вирощування в закритому та 
відкритому ґрунті різних сортів і гібридів овочів та ягід. 
AGROTiMES – всеукраїнська ділова аграрна газета. Висвітлює тенденції ринку, біржо-
ві котирування, прогнози зернових й овочевих культур, питання законодавчої бази 
та фінансів, практичний досвід аграрних підприємств.
"Садівництво по-українськи" – аграрний журнал про сучасні технології інтенсивно-
го садівництва зерняткових, кісточкових і виноградарства.

eng|	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. 
AGROTiMES is an allukrainian business agrarian newspaper. Lights up market 
tendencies, stock exchange quotations, forecost of corn and vegetable 
cultures, 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.
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"АГРАРНИЙ ТИжДЕНЬ. УКРАїНА",  
ПОРТАЛ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ
"AHRARnyi TyzHdEn. uKRAinA",  
AGRARiAn innOVATiOn PORTAL

	 а\с-11, м. Київ, 04070, Україна 
P.O. Box 11, 04070, Ukraine

	+380 (50) 358 65 85
	E-mail: nn@a7d.com.ua

Інформаційно-аналітичний портал «аграрний тиждень. україна» для аграрного біз-
несу. Розрахований на керівників та спеціалістів сільгосппідприємств, агрохолдин-
гів та фермерів, менеджерів дилерських представництв іноземних компаній.
на ринку інформаційних аграрних ЗмІ з 2006 року.

eng|	"AHRARnyi TyzHdEn. uKRAinA", information-analytical portal "Agrarian Week. 
ukraine »for the agricultural business. it is designed for managers and specialists 
of agricultural enterprises, agroholdings and farmers, managers of dealerships 
of foreign companies. 

in the market of information agrarian media since 2006.

«жУРНАЛ ПРО КОРІВ», жУРНАЛ

	м. Київ, пр. Степана Бандери, 6, оф. 502
Україна, 04073

	+38 (066) 9477383, +38 (050) 7271338
	E-mail: info@agro.press
  www.agro.press

«журнал про корів» – технологічний щомісячний журнал для практиків скотарства 
– молочного і м'ясного. тематика журналу: ветеринарія, годівля, прогресивні техно-
логії та обладнання, відтворення, генетика, переробка продукції і багато іншого. ми 
впевненні, тут Ви знайдете потрібну і корисну інформацію, що допоможе отримати 
вигоду та розвивати ваш бізнес відповідно сучасним потребам галузі.
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КОРМИ І ФАКТИ, жУРНАЛ
FEEd And FACTS, MAGAzinE

	Адреса: м. Київ, пр. Степана Бандери, 6, оф. 502, Україна, 04073 
	+380 (66) 947 73 83; +380 (50) 727 13 38
	е-mail: info@agro.press
  www.agro.press

«корми і Факти» – спеціалізований журнал для фахівців аграрного сектору. За 10 
років свого існування здобув прихильність і популярність у професіоналів кормо-
виробництва. журнал висвітлює безліч питань, що стосуються кормовиробництва, 
годівлі, утримання і здоров'я сільськогосподарських тварин і птиці. його мета – до-
нести найактуальнішу інформацію та новини у сфері аграрної промисловості.

«ПТАХІВНИЦТВО.УКРАїНА», жУРНАЛ

	м. Київ, пр. Степана Бандери, 6, оф. 502
Україна, 04073

	+38 (066) 9477383, +38 (050) 7271338
	E-mail: info@agro.press
  www.agro.press

«Птахівництво.ua» – популярний щомісячний журнал для практикуючих птахівни-
ків. на його сторінках: актуальна інформація галузі птахівництва; новини про новіт-
ні розробки в галузі; прогресивні технології годування і утримання птахів; досвід 
фермерських господарств; поради з ефективного ведення господарства в сучасних 
ринкових умовах; актуальні події (анонси та звіти з галузевих виставок та конферен-
цій).
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«ЭКСКЛюЗИВНыЕ ТЕХНОЛОГИИ», жУРНАЛ
ExCLuSiVE TECHnOLOGiES, MAGAzinE

	 Україна, А/Я – 128, м. херсон, 73028
Ukraine, P/B – 128, Kherson, 73028

	+380 (50) 130 43 35, +380 (67) 287 47 83
	E-mail: e_agro@ukr.net 
  www.agrotimeteh.com.ua

Висвітлення найсучасніших інноваційних досягнень науки і виробництва на рин-
ку енерго- та ресурсозберігаючих технологій, які сприяють високотехнологічному 
розвитку сільського господарства україни і збереженню екології і здоров'я нації. 

eng|	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.
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ТВАРИННИЦТВО  
ТА ВЕТЕРИНАРІя, жУРНАЛ
AniMAL HuSbAndRy  
And VETERinARy, MAGAzinE

ТОВ «Юнівест Медіа»
Limited Liability Company «Univest Media»

	 вул.Тургенєвська, 38, а/с 7, Київ, 01054, Україна
38 Turgenevskaya Str., post box 7, Kyiv, 01054, Ukraine

	+380 (44) 499 97 61 
+380 (67) 466 82 05

	E-mail: l.kryukova@univest-media.com
  facebook.com/TVmagazine.ua

журнал широких контактів з експертами-професіоналами. 
• Актуальні матеріали та практичні поради
• Ексклюзивні інтерв’ю та коментарі
• Досвід вітчизняних і зарубіжних господарств
• Методи діагностики, лікування і профілактики захворювань тварин
• Огляд ветеринарних препаратів і вакцин
• Усе про розведення, годівлю та утримання с.-г. тварин
• Сучасний підхід до вибору техніки для тваринництва

eng|	The magazine with wide contacts of experts and professionals.
• Topical materials and practical advices
• Exclusive interviews and comments
• Domestic and foreign farming experience
• Methodology of diagnostics, treatment and prevention of animal diseases
• Review of veterinarian medicine and vaccines
• All about breeding, feeding and keeping of agricultural animals
• Modern approach to selection of equipment for animal husbandry
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ОРГАНіЗАтОР: 

тОВ «киїВСький мІжнаРОДний кОнтРактОВий яРмаРОк» 

	 Україна, 01001, м.Київ-1, а/с «В-13»
	+380 (44) 490 64 69
	E-mail: info@kmkya.kiev.ua, agro@kmkya.kiev.ua
  www.kmkya.kiev.ua, www.freshexpo.kiev.ua

вистАвкУ ПіДтРиМУютЬ: 

мІнІСтеРСтВО РОЗВитку екОнОмІки, тОРгІВЛІ та СІЛьСькОгО 
гОСПОДаРСтВа укРаїни

аСОцІацІя "укРСаДПРОм"
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THE ORGAnizER:

LiMiTEd LiAbiLiTy COMPAny KyiV inTERnATiOnAL COnTRACT FAiR

	 P.O. box «В-13», Kyiv-1, 01001, Ukraine
	+380 (44) 490 64 69
	E-mail: info@kmkya.kiev.ua, agro@kmkya.kiev.ua
  www.kmkya.kiev.ua, www.freshexpo.kiev.ua

sUPPORTED by:

MiniSTRy FOR dEVELOPMEnT OF ECOnOMy, TRAdE And 
AGRiCuLTuRE OF uKRAinE

“uKRSAdPROM” ASSOCiATiOn
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BILIGRAIN 

	 Козацька 1, Красилів
Kozatska str.1, Krasyliv

	+38 067 382 48 98; +38 067 383 03 74
	E mail: office@biligrain.com 
  www.biligrain.com

biligrain інноваційна насіннєва компанія, виробник сучасних сортів насіння, із влас-
ним автоматизованим заводом, потужністю до 240 т насіння за добу. biligrain осна-
щений найсучаснішим обладнанням світових лідерів та здатний здійснити доробку 
насіння, доведення його до чистоти 99, 98%, калібрування, протруєння, фасування 
та доставку зернових, бобових і нішевих культур.

eng|	biligrain is an innovative seed company, a grower and producer of modern seed 
varieties, with its own automated plant and processing capacity of up to 240 
tons of seeds per day. biligrain is equipped with the most modern equipment of 
the world’s leading manufacturers and is able to complete quality processing, 
up to 99.98% purity, calibration, treatment, packaging and delivery seeds of 
grains, pulses and different varieties of niche crops.

 

ESCANDE PLANTS SARL 

Франція
	 1750 route de Lapoujade, Saint-Vite, 47500, France
	+33 553 712 213
	E-mail: info@pepinieres-escande.com 
  www.pepinieres-escande.com

Протягом 40 років розсадник Pepinieres Escande пропонує якісні фруктові дерева. 
ми докладаємо всі зусилля для виробництва «здорових», «безвірусних» і «сильних» 
саджанців. ми вміємо передбачати потреби виробників фруктів у всьому світі для 
того, щоб брати участь у стратегії їхнього розвитку, пропонуючи сучасні сорти фрук-
тів, що відповідають їхнім комерційним вимогам. наші останні інвестиції гарантують 
оптимальне зберігання в холодильному сховищі, підвищуючи санітарний стан і мак-
симально збільшуючи якість нашої продукції.
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eng|	For 40 years, Pepinieres Escande has been offering quality fruit trees. We take 
the greatest care to produce “healthy” and “strong” plants. We anticipate the 
needs of fruit growers around the world to participate in their development 
strategy by bringing about modern fruit varieties corresponding to their 
commercial constraints. Our latest investments now guarantee optimal cold 
storage, maximizing the sanitary quality of our production.

KONSORT, АСОЦІАЦІя
KOnSORT, ASSOCiATiOn

	 Вул. Світла, 3 Б, Полтава, с. Щербані, 38750, Україна
Str. Light, 3 B., Poltava, 38750, Ukraine

	+38 (067) 116 50 25
	E mail: office@konsort.com.ua
  www.konsort.com.ua

«KOnSORT» —виготовляємо обладнання для автоматизації виробництва (В2В) в та-
ких основних сферах: логістична, промислова, аграрна, екологічна. ми поступово 
стали лідером ринку та продовжуємо розвиток — постійно в пошуку нових ідей 
для росту.
Сьогодні ми відповідаємо європейським стандартам якості (iSO, CE), співпрацюємо 
з великими міжнародними компаніями і маємо 22 власних сервісних майданчика по 
україні та 17 закордонних представництв. Попрацюємо разом?

eng|	“KOnSORT” manufacture different equipment for industrial automation (b2b) 
in logistics, industrial, agricultural and environmental areas. We have gradually 
become a market leader and we continue our development and constantly 
look for new ideas for further growth.
Today we meet European quality standards (iSO, CE), cooperate with large 
international companies and have 22 own service sites in ukraine and 17 
foreign representative offices. Let’s work together!
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PETKUS УКРАїНА
PETKuS TECHnOLOGiE GMbH

	 просп. Перемоги, 26, офіс 29, Київ, 04116, Україна
rоеberstr. 8, Wutha-Farnroda, 99848, Germany

	+38 044 390 79 09
+49 36921 98 0
+38 044 390 79 08
+49 36921 98 333

	E-mail: info@petkus.com 
  www.petkus.com

PETKuS, заснована в 1852 р., є одним з провідних постачальників повного спектру 
машин та обладнання для підготовки насіння, переробки та транспортування зерна. 
PETKuS – також технологічно спеціалізований партнер для проектування та спору-
дження комплексних рішень «під ключ».

eng|	PETKuS, founded in 1852, is one of the leading suppliers of a comprehensive 
range of machinery and equipment for the global seed and grain processing 
and handling industry. PETKuS is also a specialized technology partner for the 
development and installation of complete turn-key solutions.

STELA LAXHUBER GMBH

	 вул. В.чайки, 16, с.чайки, 08135, Україна
16 V. Chaiky Str., Chaiky village, 08135, Ukraine

	+38 096 8399 081
	E-mail: stela_kiev@i.ua 
  www.stela.de, www.stela.in.ua

Stela – виробник високоякісних сушильних установок для усіх видів сільськогоспо-
дарської продукції. компанія виступає за інновації, компетентність та надійність.

eng|	Stela is a manufacturer of high-quality drying plants for all kinds of agricultural 
products. The company stands for innovation, competence and reliability.
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АГРОХІМТЕХНОЛОДжІ
AGROCHEMTECHnOLOGy

	 вул. Козацька 120/4, м. Київ,  03022
	+380 (44) 300 04 03
	E mail: info@acht.com.ua
  www.acht.com.ua

агрохімтехнолоджі – це агрокомпанія, орієнтована на потреби виробника сільсько-
господарської продукції. компанія має власне виробництво азотних добрив про-
лонгованої дії, таких як utec 46, Entec 21, Entec Solub. Виробництво РкД з різними 
формуляціями. Дистрибуції водорозчинних солей, комплексних nPK, азотних та 
фосфорних добрив від європейських виробників.

eng|	Agrochemicals is an agricultural company focused on the needs of an 
agricultural producer. The company has its own production of long-acting 
nitrogen fertilizers such as utec 46, Entec 21, Entec Solub. Production of LCF 
with different formulations. distributions of water-soluble salts, complex nPKs, 
nitrogen and phosphorus fertilizers from European producer.
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БТУ-ЦЕНТР, ТОВ
bTu-CEnTER, LLC

	 вул. Академіка Амосова буд. 1/34, оф. 1 (к.84)
с. Софіївська Борщагівка, Київська обл.  
Києво Святошинський район, 08131, Україна
1/34 Academica Amosova Str., office, Sofiivska Borschahivka, 08131, Ukraine

	+380 (44) 390 79 09
+380 (44) 594 38 83; +380 (95) 640 09 94

	E mail: info@btu-center.com 
  www.btu-center.com

компанія Бту-центР – український виробник мікробних і ферментних препаратів 
для сільського господарства. Серед продуктів – лінійки для захисту та живлення 
рослин, оздоровлення ґрунтів, біопрепарати для тваринництва та ін. Загалом ком-
панією запатентовано більше 50 біопрепаратів тм «жива земля». Біопрепарати 
дозволені до використання в органічному землеробстві, що підтверджується між-
народним сертифікатом Organic Standard.

eng|	bTu-Center Company is a ukrainian manufacturer of microbial and enzyme 
products for agriculture. it produces products for plant protection and nutrition, 
soil recovery, biological product for cattle farming, and others. in general, 
we have registered more than 50 biological products. bTu-Center products 
are allowed in organic agriculture − this is confirmed by Organic Standard 
certificate.
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ВСЕУКРАїНСЬКИЙ НАУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІї (ВНІС)
uKRAiniAn SCiEnTiFiC inSTiTuTE  
OF PLAnT bREEdinG" (VniS)

	 вул. Васильківська 30, Київ, 03022, Україна
Vasylkivska street, 30, Kiev, 03022, Ukraine

	+38 044 507 11 70
0 800 302 032

	E mail: info@vnis.com.ua
 www.vnis.ua

Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВнІС) – провідна селекційна компанія 
україни. В основу компанії покладена наполеглива праця сім’ї українських генети-
ків-селекціонерів Паріїв. компанія  ВнІС зарекомендувала себе, як надійний парт-
нер з високоякісного посівного матеріалу, що є запорукою отримання високих та 
стабільних урожаїв.
ключовими напрямами діяльності компанії ВнІС є селекція та виробництво насіння 
високопродуктивних гібридів соняшнику, кукурудзи та ріпаку, сортів пшениці, спе-
льти, тритикале, жита, ячменю ярого та бобових культур.

eng|	"The ukrainian Scientific institute of Plant breeding" (VniS) is the leading plant 
breeding company in the ukraine. The company activity is based on the hard 
work of the ukrainian family of geneticists and breeders, 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 seed of 
high-yield sunflower, maize and rapeseed hybrids. Also, the company product 
range is represented by its own varieties of wheat, spelt, triticale, rye, barley, and 
legume crops. "
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ДЛГ УКРАїНА, ТОВ 
dLG uKRAinE, LLC

	 вул. Предславинська, 28, Київ, 03150, Україна
28 Predslavynska Str., Kyiv, 03150, Ukraine

	+38 044 528 74 61; +38 093 352 88 65
	E-mail: Y.Bondarenko@dlg.org
  www.dlg-ukraine.com

dLG (німецьке сільськогосподарське товариство) є провідною галузевою організа-
цією агропродовольчого сектору. Воно об`єднує близько 30 тисяч членів. Основні 
напрямки діяльності: обмін досвідом і розповсюдження знань; тестування; організа-
ція виставок, у т.ч. аGRiTECHniCA та EuroTier у німеччині.

eng|	The dLG (German Agricultural Society) with around 30, 000 members is a 
leading organisation in the agricultural and food sectors. Main activities 
are sharing of knowledge, test of food products and agricultural machinery, 
organization of exhibitions, incl. AGRiTECHniCA and EuroTier in Germany.

ІНСОЛАР-ХОЛОД, ТОВ
inSOLAR-KHOLOd, TOV

	 пр. Науки, 50, харків, 61072, Україна
Nauky Av. 50, Kharkiv, 61072, Ukraine

	+38 (057) 759-00-10
	E mail: info@insolar.com.ua 
  www.insolar.com.ua

комплекси зберігання овочів та фруктів з регульованим газовим середовищем. Схо-
вища і окремі камери зберігання продуктів із заданою температурою та вологістю. 
Системи охолодження і ударної (шокової) заморозки.
комплексні рішення для зберігання ягід та кісточкових (система Pallifex).
Лінії сортування для овочів і фруктів.

eng|	Controlled Atmosphere storages for fruit and vegetables
Storages and separate rooms for keeping products with preset temperature 
and humidity
Chilling and shock-freezing systems
Complex solutions for storing berries and stone fruits (Palliflex system) Sorting 
lines for fruit and vegetables.
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КВАДРАТ, НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІя
KVAdRAT, RESEARCH-And-PROduCTiOn COMPAny, LTd 

	Проспект Гагаріна 41/2, харків, 61001, Україна
41/2 Gagarin Avenue, Кharkiv, 61001, Ukraine

	+38 057 736 03 43, +38 057 771 81 38
	E mail: info@quantum.ua 
  www.quantum.ua

наукОВО-ВиРОБниЧа кОмПанІя "кВаДРат" займається розробкою та вироб-
ництвом високоефективних спеціальних добрив, здійснює дослідження у галузі 
рослинництва та надає повний спектр консультацій щодо оптимізації програм 
живлення культур. компанія пропонує широку лінійку моноелементних продуктів, 
функціональних та рідких стартових nPK добрив тм «Quantum», кристалічні добри-
ва для фертигації тм «Proventus» та мікроганульвані стартові добрива ultra Start.

eng|	RESEARCH And PROduCTiOn COMPAny "KVAdRAT" is engaged in the 
development and production of high- performance special fertilizers, conducts 
research in crop and provides a full range of consultations on optimizing 
crop nutrition programs. The company offers a wide range of monoelement 
products, functional and liquid starter nPK fertilizers TM "Quantum", crystalline 
fertilizers for fertigation TM "Proventus" and microgranular start fertilizers ultra 
Start.
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КИССОН
KiSSOn

	 Трансформаторників, 49, Запоріжжя, 69012, Україна
Transformatornykiv St 49, Zaporizhzhia, 69012, Ukaine
	+38 050 560 40 58, +38 097 167 89 89
	E mail: agrokisson.tdk@gmail.com
  www.kisson-agro.com.ua

тД «киссон» - українська компанія-виробник препаратів для кореневого та позако-
реневого підживлення сільськогосподарських культур. 
агрономічний відділ компанії надає консультаційні послуги та агрономічний супро-
від впродовж всього періоду вирощування сільськогосподарських культур.

eng|	TH “Kisson” is ukrainian company that manufactures root and foliar feed 
products for agriculture crops. 
Agronomical department of the company provides consulting services and 
agronomic support support during the whole period of growing crops.

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, АТ
CREdiT AGRiCOLE bAnK JSC

	 вул. Пушкінська, 42/4, Київ, 01024, Україна
Pushkinska Str., 42/4, Kyiv, 01024, Ukraine

	0 800 50 33 33
	E-mail: Info_creditagricole@credit-agricole.ua 
  www.credit-agricole.ua

креді агріколь Банк – це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний 
банк в україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit 
Agricole (Франція).
Банк надає повний спектр послуг бізнесу, приділяючи особливу увагу співробітни-
цтву з компаніями агропромислового комплексу.

eng|	Credit Agricole bank is a modern universal bank and the oldest established 
foreign bank in ukraine. The bank is owned by the leading financial group in 
Europe – Credit Agricole Group (France).
The bank renders the full range of services to business, paying special attention 
to cooperation with agricultural companies.
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ЛІСТ, ТОВ 
LibT LLC

	 вул. Якутська, 10, Київ, 03134, Україна
Yakutska Str., 10, Kyiv, 03134, Ukraine

	+38 050 358 52 88
	E mail: libt@ukr.net 
  www.libt.com.ua

науково-виробниче підприємство, основна діяльність – селекція та насінництво 
польових культур. В реєстрі 8 гібридів соняшника, 5 сортів озимої пшениці та ще 5 
сортів інших культур.

eng|	Scientific production enterprise, main activity – breeding and seed production 
of field crops. There are registered 8 sunflower hybrids, 5 varieties of winter 
wheat and 5 varieties of other crops.

МOOIJ AGRO

	 Stationsstraat 142, Hegelsom, 5963 AC, the Netherlands
	+31 77 327 5045, +31 77 327 5046
	E-mail: info@mooij-agro.com 
  www.mooij-agro.com

Mooij Agro – голландська компанія, яка створює та вдосконалює інноваційні рішен-
ня в галузі зберігання для виробників різноманітних культур. Фреш Інжиніринг груп 
– наш дилер в укрaїні.

eng|	Mooij Agro is a dutch company, operation globally, that creates and develops 
innovative ventilation solutions for growers and store managers for various 
crops. Fresh Engineering Group is our dealer in ukraine.
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МТС ПП
MTS PC

	 вул. Соборності, буд. № 69А, Миронівка, Київська, 08801, Україна
69А Sobornosty Str, Myronivka, 08801, Ukraine

	+380 (67) 243 36 76
+380 (4574) 5 35 06

	E mail: mazurtechservice@gmail.com
  www.mir-mts.com.ua

Продаж сільськогосподарської техніки, запчастин, автопослуги, послуги в рос-
линництві. Офіційний представник турецьких виробників: тракторів ArmaTrac, сіва-
лок та ґрунтообробної техніки OzduMAn, Minos Agri, iLGi, розкидачі мінеральних 
добрив dOndER. Іспанських: глибокорозпушувачів та комбінованих агрегатів для 
обробітку ґрунту JyMPA.

eng|	Sale of agricultural machinery, spare parts, truck transportation services, 
services in crop production and harvesting. Official representative of Turkish 
manufacturers: ArmaTrac tractors, OzduMAn seeders and tillage machines, 
Minos Agri, iLGi, dOndER mineral fertilizer spreaders. Also Spanish: JyMPA 
subsoilers, tillers and combined machines.

НОєРО ФАРМ УНД ФЬОРДЕРТЕХНІК ГМБХ
nEuERO FARM- und FORdERTECHniK GMbH

	Альтер хандельсвег 11, Мелле, 49328, Німеччина
Alter Handelsweg 11, Melle, 49328, Germany

	+490542792700
+49054279270140

	E-mail: info@neuero-farm.de 
  www.neuero-farm.de

німецька компанія "neuero Farm- und Fordertechnik GmbH" виробляє весь комплекс 
обладнання для зберігання (металічні силоси об`ємом до 12500 куб.м), сушарки (до 
250 т/год) та транспортування зерна, а також обладнання для приготування комбі-
кормів – комбікормові цеха, міні установки, дробарки та ін.

eng|	Through-flow dryers (up to 250 t/h), mixing and milling plants, pneumatic grain 
blowers, mechanical conveyors, grain cleaning equipment.
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ОМНІВЕНТ УКРАїНА, ТОВ
OMniVEnT uKRAinE LLC

	 вул. хорива 4, Київ, 04071, Україна
4 Khoryva Str., Kyiv, 04071, Ukraine

	+380 50 4627473
	E-mail: denis.zayats@omnivent.pl 
  www.omnivent.pl/ua

Omnivent – міжнародна компанія, добре відома у світі по проектуванню, виробни-
цтву та встановленню сучасного обладнання для вентиляції та кондиціонування по-
вітря для різних секторів. Особливо в зберіганні картоплі, моркви, цибулі і квіткових 
цибулин. Omnivent як ніхто інший в змозі задовольнити побажання замовника і пе-
ретворити їх на спорудження сховища, що відповідає всім вимогам сучасного збері-
гання. Виберіть Omnivent і дозвольте нам подбати про зберігання Вашої продукції.

eng|	Omnivent is an international company well known in the world from designing, 
manufacturing and installing modern ventilation and air conditioning equipment 
for the different sectors. Especially in storing potatoes, carrots, onions and flower 
bulbs. Omnivent is the best advisor. As no one else is able to meet the wishes of 
the customer and turn them into storage design that meets all the requirements 
of modern storage. Chose Omnivent and let us take care of storing your products.

ПОСОЛЬСТВО НІДЕРЛАНДІВ
EMbASSy OF THE nETHERLAndS

	 Контрактова площа 7, Київ, 01901, Україна
Kontraktova Square 7, Kyiv, 01901, Ukraine

	+380 (44) 490 82 23
	E-mail: kie-lnv@minbuza.nl 
  www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/oekraine

С/г відділ Посольства представляє в україні міністерство сільського господарства 
нідерландів.
Відділ служить зв`язком між голландським та українським компаніями, освітніми та 
дослідницькими інститутами, галузевими організаціями та урядами.

eng|	Office of the Agricultural Counsellor of the Embassy represents in ukraine the 
dutch Ministry of Agriculture. The office serves as a link between dutch and 
ukrainian companies, educational and research institutes, sector organizations 
and Governments.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ИНТЕНСИВНыЙ 
ПИТОМНИК СЕМЬИ МАЦЕНКО

	 вул. Богдана хмельницького, дом 10, кв.7, 20700
	+38 067 472 28 30
	E mail: garden_my_dream@ukr
  www.sagentci.com

интенсивный питомник семьи маценко на 36 гектарах ( из которых 7 га. питомник 
для выращивания саженцев семечковых и косточковых ) выращиваются оптовые 
партии яблок, груш, черешен наилучших сортов зарубежной селекции. на сажен-
цы предоставляется полный пакет технологического процесса выращивания сада. 
Предоставляется бизнес – маркетинговый рецепшн сортового состава.

ПРОФПОЛИВ
PROFPOLiV

	 вул. Велика Кільцева, будинок 4.В, Київ, Україна
Str. Velika Kiltseva, 4.V, Kyiv, UKrAINE

	+380 (97) 522 52 84
	E mail: office@profpoliv.in.ua 
  www.profpoliv.in.ua

метою нашої компанії є: запровадження іноваційних технологій професійного 
зрошення; реалізація автоматичних систем поливу від проекту до збору урожаю; 
зменшення трудомістких, енергозатратних процесів, пов’язаних з поливом та збоях 
у системі; забезпечення високої врожайності при оптимальній нормі зрошення та 
«розумному» дозуванні добрив. 

eng|	in 2016, in order to satisfy the needs of customers, and first of all, in order to 
avoid correcting mistakes by non-professionals at the initial stages of gardening, 
which leads to the loss of precious time, we founded our company, the main 
focus of which is the automation of drip irrigation systems.
We offer you various solutions, as well as a turnkey solution that will allow your 
business to generate more income and, accordingly, grow and expand.
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РЕАКОМ, ТОВ НВЦ 
REACOM, LTd RPC

	 вул.Ударників, 30, Дніпропетровськ, 49019, Україна
Udarnikov st, 30, Dnepropetrovsk, Ukraine

	+380 (56) 370 25 93
+380 (562) 38 19 70

	E mail: info@reacom.com.ua
  www.reacom.com.ua

науково-виробничий центр “Реаком” – провідний вітчизняний розробник та вироб-
ник хелатних мікродобрив (у біологічно активній формі).
Використання мікродобрив Реаком гарантовано підвищує урожай зернових на 10-
15% і дає надбавку близько 30% для овочевих культур.
Застосування мікродобрив Реаком не вимагає ніякого додаткового устаткування.

eng|	Research-and-production Center “Reacom” is a leading ukrainian designer and 
manufacturer chelated micronutrients (in their biologically active forms).
The application of micronutrients REACOM ensures guaranteed surplus of 10-
15% in grain crops and about 30% surplus in vegetable crop yields.
by using REACOM, you save 30% of conventional materials in seed preplanting 
treatment. The application of micronutrients REACOM does not require any 
additional equipment.
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СВІМЕР-УКРАїНА

	 вул. хорива, будинок 4, офіс 10, м. Київ, Київська область,  Україна
	+380 (67) 362 63 13
	E mail: Swimmer.ua@gmail.com
  www.swimer.com.ua

Основною продукцією є серія резервуарів для зберігання рідких речовин, у тому 
числі палива, Adblue, добрив, води і всіх видів хімічних речовин.
ми маємо багаторічний досвід у виробництві, розподілі та обслуговуванні пристро-
їв зберігання рідкого палива. комплексна пропозиція компанії здатнa задовольни-
ти потреби навіть найвимогливіших клієнтів, а професійний підхід і післяпродажне 
обслуговування знаходяться на найвищому рівні, що робить компанію SWiMER з 
торуні, безсумнівно, одним з лідерів в цій галузі в Польщі. крім продукції найвищої 
якості, ми гарантуємо нашим клієнтам індивідуальний підхід і забезпечуємо повну 
підтримку як в юридичному, так і в технічному плані.
нашу компанію і наші продукти можна побачити на торгових ярмарках і великих ви-
ставках, в яких ми беремо активну участь, тематика яких це сфера сільського госпо-
дарства, будівництва, транспорту та хімічної та іншої промисловості.
європейські сертифікати, патенти і відзнаки, які має наша продукція, гарантують 
найвищу якість.
компанія СВІмеР є членом Польської торгової палати сільськогосподарських ма-
шин і устаткування і асоціації ROTOPOL
Основною продукцією є серія резервуарів для зберігання рідких речовин, у тому 
числі палива, Adblue, добрив, води і всіх видів хімічних речовин.
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СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ 
uniOn OF buSinESS AuTOMATiOn

	 вул. Депутатська 16/8, Київ, 03115, Україна
Deputatska St., 16/8, Kiev, 03115, Ukraine

	+38 (044) 221-38-65 
	E mail: info@unionba.com.ua 
  www.unionba.com.ua

«Спілка автоматизаторів Бізнесу» – всеукраїнська громадська організація, яка об’єд-
нує 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 користувачам в підборі техно-
логій для вирішення будь-яких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та су-
проводу інформаційних систем для управління та обліку, в тому числі програмних 
продуктів business Automation Software та «1С:Підприємство».

eng|	"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 of professional services including 
implementation and support of information systems like business Automation 
Software and "1C:Підприємство" software products.
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ТЕСТРАЙТ, ТОВ
TESTRiTE, LTd

	 вул. Ціолковського 10, Киев, 03028, Україна
Tsyolkovskogo str. 10, Kiev, 03028, Ukraine

	+380 (44) 362 97 70
	E mail: testrite@ukr.net 
  www.testrite.com.ua

теСтРайт займається проектуванням, постачанням обладнання, будівництвом, 
та сервісним обслуговуванням систем газопостачання природним газом та скра-
пленим вуглеводневим газом пропан бутан, об`єкти "під ключ". ми володіємо кон-
структорською, технологічною та виробничою базами. теСтРайт е офіційним пред-
ставником Італійського виробника «COPRiM» (iTALy), вся продукція має дозволи на 
застосування і сертифікати відповідності на території україни.

eng|	TESTRiTE is engaged in designing, supplying equipment, construction, and 
servicing of gas supply systems with natural gas and liquefied petroleum gas 
propane butane, turnkey objects. We own design, technology and production 
facilities. TESTRiTE is the official representative of the italian manufacturer 
COPRiM (iTALy), all products have permissions for use and certificates of 
conformity on the territory of ukraine.

ТЕТРА-АГРО, ТЗОВ
TETRA-AGRO, LLC

	 вул. Будівельна, 5/35, червоноград, Україна
5/35 Budivelna str., Chervonograd, Ukraine

	+38 03249 434 20, +380 67 313 77 17
	E mail: tetra-agro@ukr.net 
  www.tetra-agro.com.ua

Виробництво комплексних мінеральних добрив, тукосуміш в одній гранулі «нітроа-
мофоска-м» nPK 9:18:22 +S, 
Ca, Mg, Cu, zn, Mn, Fe, na, В.

eng|	Production of complex mineral fertilizers, mixing in one pellet «nitroamofoska-M» 
nPK 9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, zn, Mn, Fe, na.
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ТОЛСМА ТЕКНІК, ТОВ
TOLSMA TECHniK LLC

	 вул. Феодори Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, Україна
30/32 Feodory Pushinoii, office 304, Kyiv, Ukraine

	+380504405790
	E-mail: оlesкapitanchuk@tolsma.com 
  www.tolsma.com.ua

Обладнання із нідерландів для зберігання, доробки, переробки овочів, фруктів та 
ягід.
1.Охолоджувальні та вентиляційні системи для сховищ;
2.Сортувальні та пакувальні лінії;
3.Лінії для глибокої переробки картоплі, овочів, ягід та фруктів;
4.Сушарки.

eng|	Equipment from the netherlands for storing, handling, processing of vegetables, 
fruits and berries.
1. Cooling and ventilation systems for the storage;
2.Sorting and packing lines;
3.Lines for deep processing of potatoes, vegetable, fruits and berries;
4.dryers.
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УКРАїНСЬКА ОВОЧЕВА КОМПАНІя, ТОВ
uKRAiniAn VEGETAbLE COMPAny, LTd

	 С. Любарці, вул. Матросова 29А, Київська обл.,  
Бориспільський р-н., 08360, Україна 
village of Lubatsy, Matrosova str., 29-A, Kiev region,  
Borispill district, 08360, Ukraine

	+38 (044) 586-52-56, 57
	E mail: info@uvc.com.ua 
  www.uvc.com.ua

українська овочева компанія пропонує техніку світових лідерів: ґрунтообробну тех-
ніку, овочеві сівалки та посадкову техніку, польові та садові обприскувачі, техніку 
для збору врожаю овочів та фруктів, розкидачі мінеральних добрив, комп’ютери, 
зрошувальні широкозахватні системи, а також силові агрегати та запасні частини.

eng|	uVC sells and maintains the technique of world famous manufacturers: Seed 
treaters; Agricultural Chaser bins; Shredders; Precision Seed drills; Field and 
garden sprayers; Harvesting and planting machinery for vegetable growing 
and horticulture; Tillage equipment – ridge and bed formers, milling, subsoilers, 
cultivators; irrigation systems – pivots, front, mobile reels; Parts and components 
– pumps, generators, navigation systems, computer accounting of productivity, 
universal joints, hoses, fittings, filters; Parts for sprayers; Technology for precision 
farming.

УТК ХІМАЛЬяНС
uTK СHEMаLLiAnCE

	 Європейська 146А, Полтава, Україна
European 146A, Poltava, Ukraine

	+380 (50) 719 98 08, +380 (68) 108 64 80
	E mail: info@utk.in.ua 
  www.utk.in.ua

Завод-виробник утк химальянс єдиний національний виробник Рідких комплек-
сних Добрив за технологією кислотного синтезу. якість продукції підтверджується 
європейським сертифікатом відповідності. За 10 років роботи утк химальянс отри-
мала авторитет надійного постачальника добрив і послуг з їх внесення.
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eng|	uTK HimAlyans is the only national producer of liquid complex fertilizers 
using acid synthesis technology. The quality of products is confirmed by the 
European certificate of conformity. For 10 years of work uTK HimAlyans has 
gained the reputation of a reliable supplier of fertilizers and services for their 
application.

ФРУКТОВИЙ САД АТ
FRuKTOVyy SAd AT

	 Україна, Київсь’ка, 12, с.халеп’я, 08741, Україна
Ukraine, Kyievska, 12, Khalep’ya, 08741, Ukraine

	+380 (96) 931 80 69, +380 (96) 958 01 39
	E mail: dombrovska_anna@ukr.net 
  www.fruitsad.com.ua

ми є розсадник ягідних культур, на ринку з 2008р. це родинна справа, яка у своєму 
багажі має більше 20 років досвіду у вирощуванні культур. Досвід, який був зібраний 
на протязі багатьох років, дав змогу дійти нам до технологій, які гарантують високу 
якість саджанців. а зростаюча потреба спеціалізованих виробників мати справжній 
якісний садивний матеріал, підштовхує нас ставити концепцію якІСть продукту в 
центр нашого бачення.

eng|	We are a nursery of berry crops, in the market since 2008. This is a family 
business that has more than 20 years of experience in cultivating crops in its 
luggage. The experience that has been gathered for many years has enabled 
us to come up with technologies that guarantee the high quality of seedlings. 
And the growing need of specialized manufacturers to have genuine quality 
planting material, pushes us to put the concept of QuALiTy product into the 
center of our vision.



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА, САДІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА INTERNATIONAL EXHIBITION OF INDUSTRIAL VEGETABLE GROWING, GARDENING AND VITICULTURE

www.freshexpo.kiev.ua www.freshexpo.kiev.ua

260

ФРУТЕК ТОВ
FRuiTECH LLC

	Малиновського 19/1, с. Микулинці, Вінницька обл.,  
Літинський р-н., 21021, Україна
Malynovskogo 19/1, vil. Mykulyntsi, Vinnytsia reg.,  
Lityn Distr., 21021, Ukraine

	+380432603080, +380672603080, +380992603080
	E mail: office@fruitech.com.ua 
  www.fruitech.com.ua

управління правами інтелектуальної власності на сорти рослин: інтродукція, вироб-
ниче тестування, державна реєстрація та ліцензування нових, перспективних сортів 
плодово-ягідних культур.
якісна сертифікована розсада суниці, саджанці малини, ожини та чорниці садової 
для комерційних виробників ягідних культур, а також високо оздоровлений вихід-
ний матеріал високих репродукцій для професійних розсадників.
технологічний супровід проектів.

eng|	Providing Plant breeders` Rights management service for breeders and 
owners of new advanced selections and varieties of soft fruit crops; including 
introduction, organizing of commercial testing, State registration and licensing.
High quality certified plant material of berry crops for commercial growers as 
well as high health initial mother plant material for professional nurseries.
We provide our clients with comprehensive technical and agronomic support.
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ХІМАГРОМАРКЕТИНГ ТОВ
HiMAGROMARKETinG LCC

	Проспект Соборності,15, Київ, 02160, Україна
Prospect Sobornostі, 15, Kyiv, 02160, Ukraine

	+380 (50) 388 30 07, +380 (50) 398 00 00
	E mail: holding@himagro.net
  www.himagro.com.ua

«хімагромаркетинг» — провідна компанія, яка надає широкий спектр продукції для 
сільського господарства: засоби захисту рослин, насіння, добрива, інноваційні рі-
шення для захисту посівів з хімічними та біологічними механізмами дії, забезпечує 
аграріїв передовими технологіями 25 років та добре відома, як в україні, так і за кор-
доном.

eng|	нimagromarketing is a leading company providing a wide range of products for 
agriculture: plant protection products, seeds, fertilizers, innovative solutions for 
crop protection with chemical and biological mechanisms of action, providing 
farmers with advanced technologies for 25 years and well known in ukraine and 
abroad.
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ХОЛЬМЕР-УКРАїНА, ДП
HOLMER-uKRAinE, dP

	 вул. Яблунська, 144, Буча, 08294, Україна
144 Yablunska Str., Bucha, 08294, Ukraine

	+380 (4597) 96 502
+38 (04597) 96 760

	E-mail: info@holmer.com.ua
  www.holmer.com.ua, www.holmer-maschinenbau.com

HOLMER Maschinenbau GmbH заснований у 1969 році. З того часу машинами 
HOLMER користуються клієнти в понад 40 країнах по всьому світу.
4000 бурякозбиральних комбайнів уже покинули завод в Eggmuhl. Очищувач на-
вантажувач цукрового буряка Terra Felis 3 evo Holmer позиціонується як повний 
комплекс в області навантаження та очищення. крім того, Terra Variant є головним 
системним транспортним засобом у світі, зокрема, в області прямого внесення до-
брив.

eng|	HOLMER Maschinenbau GmbH was founded in 1969. Since that time, HOLMER 
machines have been in successful operation at customers in over 40 countries 
worldwide.
by now, far above 4, 000 sugar-beet harvesters have been delivered from the 
factory workshops in Eggmuhl. With the beet cleaner loader Terra Felis 3 evo, 
HOLMER has positioned itself as a full-line provider in the sugar-beet harvesting 
and loading technology sector. Moreover, the Terra Variant has set new 
standards as the most powerful carrier vehicle in the field of direct integration 
of semi-liquid manure worldwide.
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ЦЕОЛІТ,ТОВ ФІРМА
zEOLiT,LTd

	 Єсеніна 1/1, Бровари, Київськая обл, 07400, Україна
Esenina 1/1, Brovary, Kiev region, 07400, Ukraine

	+380 (44) 451 56 27, +380 (4594) 4 99 99
	E mail: info@zeolit.com.ua
  www.zeovit.com.ua

метою нашої роботи є підвищення ефективності використання добрив, зменшення 
залежності від негативних впливів зовнішніх факторів. Розробки компанії дозволя-
ють вирішувати ці завдання, щодо різних рослин різних умов їх зростання. І основне: 
добрива від фірми «цеоліт» є екологічно чистими, вони пробуджують рослини до 
життя, вивільняють їх внутрішні сили, прискорюючи всі фізіологічні процеси розвит-
ку і, тим самим, сприяють отриманню більшого та якісного врожаю. Вдосконалений 
склад і номенклатура обоспечівает симфонію потреб рослин в їх підгодівлі. моди-
фіковані комплексні добрива продовженого радіопротекторної дії для основного 
внесення з їх коефіціентом використання в 2-3 рази ефективніше від традиційних.

eng|	Perfect composition and range of fertilizers at affordable prices from domestic 
producers on  these fundamental principles based activities of the company, 
"zeolite".
Our purpose - to improve the efficiency of fertilizer use, reduce dependence 
on negative external factors. Fertilizer company "zeolite" are environmentally 
friendly.
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ШТЕФЕС
STEFES

	 вул. Шевченко, 156, Біла Церква, 09107, Україна
156 Shevchenko Str., Bila Tserkva, 09107, Ukraine

	+380456393025
+380456393868

	E-mail: info@stefes.com.ua
  www.stefes.com.ua

компанія "штефес", до складу якої входять тОВ "штефес", фірма – реєстрант, та ПП 
"марго", що реалізує засоби захисту рослин, представлена на аграрному ринку 
україни вже понад 25 років. наша продукція широко відома і популярна серед укра-
їнських аграріїв. наш асортимент дозволяє знайти індивідуальний підхід до кожного 
господарства, тобто, вирішити навіть найскладніші технологічні завдання при виро-
щуванні цукрових буряків та інших культур.
компанія не стоїть на місці, постійно розширює спектр своїх препаратів. на сьогод-
нішній день у нас 36 реєстрацій засобів захисту на цукровий буряк, ріпак, пшеницю, 
кукурудзу. ми маємо ексклюзивну систему захисту цукрових буряків.
наша команда – команда однодумців, яка працює для наших клієнтів, дотримуючись 
високого рівня ділової етики та ефективної взаємодії. Професіоналізм і компетент-
ність наших фахівців – запорука успішної діяльності всієї компанії. наші переваги: 
якість + досвід + професіоналізм + оперативність.

eng|	The company "Stefes" which includes TOV "Stefes", a registration company, and 
PP "Margo", which sells plant protection products, has been on the agrarian 
market of ukraine for 25 years. Our production is well-known and popular 
among the ukrainian farmers. Our assortment makes it possible to find an 
individual approach to each farm that is to solve even the most complicated 
technology problems by cultivating sugar beet and other crops.
The company is constantly developing itself, it continues to expand its product 
range. Today we have 36 registrations of plant protection products for sugar 
beet, rape, wheat, corn. We have exclusive system of protection for sugar beet.
Our team is a team of people sharing the same ideas which works for our 
customers, keeping high level of business ethics and effective interaction. 
Professionalism and competence of our specialists is guarantee of success of 
the whole company. Our advantages are quality + experience + professionalism 
+ responsiveness.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
M E d i A  PA R T n E R S
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PROFIHORT MEDIA

	 Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 9
Ukraine, 03148, Kyiv, 9 Sim`i Sosninykh Str.

	+380 (97) 919 17 52, +380 (96) 907 12 07
	E-mail: media@profihort.com
  www.profihort.com

ProfiHort – інноваційний ресурс для професіоналів плодоовочевого бізнесу! 
За рахунок оперативного подання неупередженої інформації про світові інновації у 
плодоовочівництві, передовий зарубіжний та вітчизняний досвід – сприяти україн-
ським фермерам у виробництві якісної плодоовочевої продукції за конкурентною 
собівартістю. 
Доступ до сучасних технологій вирощування, зберігання, сортування, переробки 
та логістики; фінансових інструментів та механізмів; грантових та кредитних про-
грам; тенденцій розвитку ринку; вітчизняних та світових галузевих подій; експертів 
галузі – сприятиме динамічному розвитку українських товаровиробників продукції 
плодоовочівництва, задля забезпечення найвибагливіших потреб вітчизняного та 
зарубіжного споживача.

eng|	ProfiHort is an innovative resource for professionals in the horticultural business! 
due to the prompt presentation of unbiased information about world 
innovations in fruit and vegetable production, advanced foreign and domestic 
experience – to help ukrainian farmers obtain high-quality fruit and vegetable 
products at competitive cost. 
Access to modern technologies of cultivation, storage, sorting, processing and 
logistics; financial instruments and mechanisms; grant and credit programs; 
market development trends; domestic and world industry events; industry 
experts will promote the dynamic development of ukrainian producers, in 
order to meet the most demanding needs of domestic and foreign consumers.
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ДІМ, САД, ГОРОД,  
РЕДАКЦІя жУРНАЛУ
diM, SAd, GOROd,  
REdAKTSiJA JuRnALu 

	 Україна, 02002, м. Київ, 02002, м.Київ, а/с 20
вул. Митрополита Андрія Шептицького, 22а
02002, Kiev, Ukraine, st. Metropolitan Andrey Sheptytsky, 22a

	+380 (44) 221 68 08, 223 22 58
+380 (44) 223 22 59, 223 69 13

	E-mail: dsg@dimsadgorod.com 
  www.dimsadgorod.com

кП «Редакція журналу «Дім, сад, город» – засновник і видавець 10 журналів. 
Передплатні індекси: «Дім, сад, город» – 74142; «Пасіка» – 74429; «Будьмо здорові» 
– 74063; «квіти україни» – 74275; «Виноград. Вино» – 40305; «Бібліотека «Дім, сад, 
город» – 01222, журнали для дітей «яблунька» – 40306; «Чарівна казка» (журнал-роз-
мальовка) – 01220.

eng|	Publishing House of 10 magazine: «dim, sad, gorod», «dom, sad, ogorod», 
«Pasika», «bydmo zdorovi», «Kvity ukraine», «Vinograd.Vino», «biblioteka «dim, 
sad, gorod», Magazine for children: «Jablunka», «Charivna kazka».
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«САДІВНИЦТВО І ВИНОГРАДАРСТВО &  
НАПОї & ГОРІШНИК.  
ТЕХНОЛОГІї ТА ІННОВАЦІї» 
«HORTiCuLTuRE And ViTiCuLTuRE &  
bEVERAGES & nuTWOOd. 
TECHnOLOGy And innOVATiOn» 

	 33027, м. рівне, вул. Міцкевича 130/1
33027, rivne, st. Mitskevicha 130/1

	+380 (68) 568 58 22
	E-mail: rnadia@ukr.net
 

«Садівництво і Виноградарство & напої & горішник. технології та Інновації» – міжна-
родний науково-аналітичний b2b журнал для керівників і фахівців садівничих та ви-
ноградарських підприємств, суміжних галузей, переробної промисловості. Виходить 
друком 1 раз на 2 місяці вже 10 років поспіль. у 2021 році буде 5 номерів. Видання 
охоплює широку тематику: виноградарство, виноробство, садівництво, ягідництво, 
горіхівництво, виробництво соків, міцних напоїв тощо. журнал поширюється серед 
агрокомпаній україни, виноградарів, садівників, ягідівників, виноробів тощо. Впро-
довж року журнал розповсюджується на численних виставках аграрного спряму-
вання. тираж видання – 6000 примірників. територія розповсюдження – вся україна. 

eng|	«Horticulture and Viticulture & beverages & nutwood. Technologies and 
innovations» is an international scientific-analytical b2b magazine for managers 
and specialists of horticultural and viticultural enterprises, related industries 
and the processing industry. Publishing 1 time in 2 months during 10 years. 
There will be 5 issues in 2021. The publication covers a wide range of topics: 
viticulture, winemaking, horticulture, berry growing, nut growing, production 
of juices, spirits etc. The magazine is distributed among agricultural companies 
of ukraine, growers, gardeners, berry growers, winemakers etc. during the year, 
the magazine is distributed at numerous agricultural exhibitions. Edition – 6000 
magazines. distribution area – ukraine. 
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«ОВОЩИ И ФРУКТы», жУРНАЛ
VEGETAbLES And FRuiTS, MAGAzinE

	Пр-т Науки, 54-б, оф. 8, 03083, Україна, м. Київ
	+380 (44) 492-77-42 

+380 (44) 492-77 43
+380 (44) 492 93-93

	E-mail: editor@pro-of.com.ua
  www.pro-of.com.ua

Передплатний індекс: 49125 (україна)
Ви можете придбати журнал у кіосках та магазинах насіння, передплатити в пошто-
вому відділенні або зв'язатися безпосередньо з видавцем.
Більше ніж на 100 сторінках щомісячного видання – інформація про сучасні тех-
нології вирощування овочевих і плодово-ягідних культур, новини від світових се-
лекційних центрів, інститутів і компаній, інформація про різноманітність сортів та 
специфікації культур садівництва. також у журналі ви знайдете практичні поради з 
будівництва та ефективного використання теплиць і парників, технології зберігання 
і переробки овочів і фруктів, рекомендації з вибору обладнання садівництва, інвен-
тарю та багато іншої корисної інформації.
Видання містить велику кількість унікальних авторських матеріалів, які будуть цікаві 
для широкого кола читачів.

eng|	Professional edition of growing technology of vegetables, small-fruit and 
horticultural crops «Vegetables and Fruits»
Subscription index: 49125 (ukraine), 22101 (Russia)
you can purchase the magazine in vendor kiosk and stalls, 
or contact the publisher directly.
Ongoing subscription
More than 100 pages of monthly publication contain information about 
modern technology of cultivation of vegetable and fruit crops, news from the 
world breeding centers, institutes and companies, information about varietal 
diversity and culture pomology specification. Also you will find in the magazine 
practical advices on building and effective use of greenery and hothouse, 
storage technology and processing of vegetables and fruits, recommendation 
on choosing gardening equipment and other useful information.
The publication contains a large number of unique copyright materials that will 
be of interest to a wider readership.
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СВІТ-ІНФОРМ ХХІ, жУРНАЛ

	 вул. Світлицького, 35, Київ, 04123, Україна
	+380 (44) 502 08 65
	E-mail: svitinform@gmail.com
  www.svitinform.com

Рекламно-інформаційний журнал. Видається з 2008 року. містить великий обсяг 
інформації та реклами товарів, послуг. Розповсюджується безкоштовно адресною 
доставкою по україні та на виставках.

 АгроКомплекс

www.agrocomplex.kiev.ua

Міжнародна виставка 
ефективних рішень 
для агробізнесу

26-28
жовтня

МВЦ, Київ
м  ЛІВОБЕРЕЖНА

Організатор:
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК

Дирекція виставки:
+380 44 490 64 69
e-mail: agro@kmkya.kiev.ua 

2021



МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА, САДІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА INTERNATIONAL EXHIBITION OF INDUSTRIAL VEGETABLE GROWING, GARDENING AND VITICULTURE

www.freshexpo.kiev.ua www.freshexpo.kiev.ua

271

 АгроКомплекс

www.agrocomplex.kiev.ua

Міжнародна виставка 
ефективних рішень 
для агробізнесу

26-28
жовтня

МВЦ, Київ
м  ЛІВОБЕРЕЖНА

Організатор:
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК

Дирекція виставки:
+380 44 490 64 69
e-mail: agro@kmkya.kiev.ua 

2021



16-18 лютого 2021

www.kmkya.kiev.ua

МІЖНАРОДНІ 
АГРОПРОМИСЛОВІ ВИСТАВКИ

ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ · OFFICIAL CATALOGUE


