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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ  
Конференція 

«Олійно жировий комплекс України» «Сучасні технології та перспективи розвитку 
олійно жирової промисловості в Україні» 

«Енергоефективність та відновлювана енергетика. Сучасні технології в АПК» 
 

Місце проведення: Національний Комплекс «Експоцентр України», павільйон № 3 
(м. Київ, вул. Ак. Глушкова, 1)  

                          
 
 

10.00 Дегустація рослинних олій: «Рослинні масла - надійний шлях до здорового 
життя», (соняшникова, рапсова, гірчична, лляна, кунжутна, сафлорова)  
 
Організатор: Інститут олійних культур 
 

10.20 «Розвиток галузі «Олійно-жировий комплекс України» «Сучасні технології 
та перспективи розвитку олійно жирової промисловості в Україні» 
 
Доповідач - Капшук Степан Павлович 
Генеральний директор Асоціації «Укроліяпром» 
 

10.40 Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. 
 
Доповідач - Георгій Гелетуха  
Голови Правління Біоенергетичної асоціації України 
 

11.00 Енергія біомаса. Енергетична  газогенераторна установка. 
 
Доповідач – Мельник Сергій Васильович 
ТОВ «Вільна Енергія ІФ» 
 

11.20 Біогазові станції всіх потужностей для переробки й утилізації всіх відходів 
домогосподарств, малих і середніх підприємств АПК промисловості. 
 
Доповідач - Сидорчук Ольга 
Директор Компанії «Agrobiogas» 
 

11.40 «Міжнародна європейська сертифікація масложирової промисловості згідно 
вимог харчової та кормової безпеки. Стандарти HACCP, ІSO 22000, FSSC 
22000, IFS Food, BRC Food, GMP +» 
 
Доповідач - Олександр Смирнов 
Директор ТОВ «Технік  Умвельт  Вертрайб» 
 

12.10 Кава-брейк 
 

12.30 «Бизнес-план, как инструмент построения эффективного бизнеса по 
производству масложировой продукции». 
 
Доповідач - Сергій Бороденко 



2 | Офіційний каталог

Аналітик Департаменту финансового консалтингу компанії Pro Capital 
Investment 
 

13.00 «Тенденции и перспективы развития масложировой промышленности в 
Украине» 
Доповідач - Артем Чорний 
Аналітик компанії  «Pro-Consulting» 
 

13.20 «Методические решения сложных анализов контролируемых примесей в 
маслах и жирах с помощью приборов компании Agilent» 
   
Доповідач - Андрій Миколайович Єсауленко   
Директор ТОВ «АЛСІ-ХРОМ» к.х.н. 
 

13.35 «Аналитический комплекс на основе газового хромато-масс-спектрометра 
Agilent с системой автоматической подготовки проб для анализа 3-
МХПД  эфиров на подсолнечном масле». 
 
Доповідач -  Людмила Володимирівна Довгань 
Менеджер з продажу аналітичного обладнання  ТОВ «АЛСІ-ХРОМ» 
 

13.50 Кава-Брейк 
 

14.20 «Перспективи впровадження культури сорго на полях України» 
 
Доповідач - Середа Володимир Іванович або Яланський Олександр 
Володимирович 
Компанія СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ 
 

15.00 «Основні напрями співпраці кафедри технології жирів і парфумерно-
косметичних продуктів Національного університету харчових технологій із 
підприємствами агропромислового комплексу» 
 
Доповідач - доцент Романовська Тетяна Іванівна 
Національний університет харчових технологій 
 

15.30  Використання амарантової олії у дитячому харчуванні. 
 
Доповідач - Точкова Оксана Василівна 
Доцент НУХТ, кафедра технології консервування 
 

 Кава-Брейк 
 

16.10 
 
Обоговорення конференції 

                
 

 
Науково-практична конференція в рамках виставки  

«Індустрія пива та напоїв» 
«Стан та тенденції розвитку техніки та технології напоїв в Україні та світі» 

«Перспективи розвитку індустрії  фаст-фуду в Україні» 
 
 

17 вересня, 2019 року 

  

13.00 Початок роботи Конференції  
 
 

13.10 «Замкнуті енергетичні контури в бродильних виробництвах».  

Доповідач: проф. НУХТ Соколенко А.І., проф. НУХТ Шевченко О.Ю. 
 

13.30 «Іноваційні рішення в розвитку міні-пивоварного та солодового 
виробництва». 

 Доповідач: доц. НУХТ Удодов С.О. 

13.50 
. 

«Експрес-контроль якості алкогольних напоїв: рішення від HLR та 
Zeutec» 
 
Доповідач : Яна Мізенко, продакт-спеціаліст відділу «Контроль 
якості харчових продуктів» ТОВ «ХЛР» 

14.20 Кава-брейк 
 

14.30 «ТОВ Системи швидкого харчування на "Мережа Pizza Celentano" 
 
Доповідач: Гнатюк Володимир Ігорович 
Генеральний директор ТОВ Системи швидкого харчування 

15.30 «Бизнес-план, как инструмент построения эффективного бизнеса 
по производству напитков». 
 
Департамент финансового консалтингу компанії Pro Capital 
Investment 

15.50 «Новітні технології ферментованих напоїв та способів 
водопідготовки для їх виробництва».  

Доповідач: проф. НУХТ Прибильський В.Л., доц. НУХТ Олійник С.І. 
16.10 «Енергетичні потенціали зброджуваних середовищ».  

Доповідач: проф. НУХТ Соколенко А.І., проф. НУХТ Шевченко О.Ю. 
 

16.30 «Нові технології напоїв антиоксидантної дії з використанням 
лікарських трав». 
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 Доповідач: асс. НУХТ Ясинська І. Л. 

17.20 «Інтенсіфікація процесів пивоваріння та подовження стійкості за 
участі ферментів».  

Доповідач: доц. НУХТ Романова З.М. 

17.30 «Технічні аспекти конструкцій технологічного обладнання та їх 
вплив на ефективність роботи міні-пивоварень». 

Доповідач: доц. НУХТ Удодов С.О. 

17.40 «Інтенсіфікація насичення рідин газоподібними компонентами».  

Доповідач: проф. НУХТ Літвіненко О.А. 

17.50 «Перспективні розробки та впровадження технологій аюрведичних 
молочних продуктів в Україні».  

Доповідач: проф. НУХТ Поліщук Г.Є. 

 Кава- брейк  

ОБГОВОРЕННЯ 
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ANTARA LT
Linų g. 40, LT-20173 Ukmergė 
info@antara.lt
http://antara.lt/
Tel. +37060007032

DOMESTIC BOILERS

INDUSTRY BOILERS

SHEET METAL PROCESSING

B+ B Engineering GmbH
Otto-von-Guericke-Straße 50
D-39104 Magdeburg
Germany
Fon:   +49 (0)391 5054 9679
Fax:    +49 (0)391 5054 9959
Email:  v.heiss@b-b-engineering.de
General Manager:    Dr. Jeannette 
Hollien
Director Marketing   Mr. Volker 
Heiß

B+B Engineering GmbH provides:

• Engineering and Plant 
Construction for Oilseed 
Processing, Refining and Specialty 
Fat Production

• Advanced Vegetable Oil Refining 
Technologies (Hydration, 
Degumming, Neutralization, 
Bleaching, Deodorization)

• Technologies for lower 3-MCPD- 
and Glycidyl-Esters and Trans-
Fatty Acid

• Skid-Mounted Refineries and 
Pilot Plants

• Scale-Up of existing Plants
• Energy Recovering Systems
• Cost-Reduction by Process 

Modification

mailto:%20info@antara.lt
http://antara.lt/
mailto:v.heiss@b-b-engineering.de
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C.M Bernardini 
International S.p.A

Address: Via Appia Km 55.900 
Cisterna di Latina 04012 Latina 
Italy
Telephone number +390696871028
Email : info@cmbernardini.it
Website: www.cmbernardini.com

Description:

C.M. Bernardini International S.p.A., is 
an internationally recognized Italian 
Company providing Technologies and 
complete Plants for the Vegetable Oil 
and Oleochemical industries. Since its 
establishment, CMBer is committed 
to a continuous improvement of its 
know-how with the primary target of 
pursuing technological excellence.

The Company owns in-house 
technologies covering the complete 
range of Vegetable Oil and 
Oleochemical processing

LLC ”Clean water 
systems”

ТОВ «Системи чистої води», «Clean 
water systems» LTD, «CWS» - інжині-
рингова компанія, що займається 
водопідготовкою в сегментах:

• медицина і фармацевтичне ви-
робництво;

• харчова промисловость;
• об’єкти ЖКГ (комунальне госпо-

дарство і приватні домоволо-
діння);

• енергетика (котельні, ТЕЦ та ін.)

Компанія займається:

• аудитом існуючих систем водо-
підготовки;

• проектуванням, поставками, 
монтажем і пусконалагоджен-
ням систем водопідготовки для 
різних призначень в сегментах 
споживачів;

• проектуванням, виробництвом, 
монтажем та валідацією систем 
водопідготовки виробництва 
Води Очищеної, Води для Ін’єк-
цій і Води високоочищених 
(FAT, SAT, IQ, OQ), Води для ге-
модіалізу, Води лабораторного 
призначення тип I, II, III;

• продажу комплектуючих і ви-
тратних матеріалів водопідго-
товки;

• Сервісне обслуговуванням сис-
тем водопідготовки.

Компанія сертифікована міжнарод-
ною асоціацією фахівців водопід-
готовки WQA, а також Українським 
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водним товариством WaterNet і 
входить в ТОП 10 рейтингу компа-
ній водопідготовки України.

LLC ”Clean water systems”
«Clean water systems» LTD, «CWS» - an 
engineering company engaged in water 
treatment in the segments:

• medicine and pharmaceutical 
production;

• food Industry;
• facilities of housing and communal 

services (communal services and 
private households);

• energy (boiler houses, thermal 
power plants, etc.)

The company is engaged:

• Audit of existing water treatment 
systems;

• design, supply, installation and 
commissioning of water treatment 
systems for various purposes in 
consumer segments;

• design, production, installation 
and validation of water treatment 
systems for the production of 
Purified Water, Water for Injection 
and Highly Purified Water (FAT, SAT, 
IQ, OQ), Water for hemodialysis, 
Laboratory water Type I, II, III;

• sales of components and 
consumables for water treatment;

• service maintenance of water 
treatment systems.

The company is certified by the inter-
national association of water treat-
ment specialists WQA, as well as by the 
Ukrainian Water Society WaterNet and 
is included in the TOP 10 rating of water 
treatment companies in Ukraine.

CMBITALY – 
TECHNOILOGY

Via D. Federici, 12/14 - Cisterna di 
Latina
Tel./Fax: 069696181
www.technoilogy.it
Andrea Bernardini - 
+393666269752
andrea.bernardini@technoilogy.it
Mario Bernardini - 
+39335369348
mario.bernardini@technoilogy.it

Італійська інжинірінгова компанія, 
що спеціалізується на проектуванні 
та будівництві переробних підпри-
ємств «під ключ», проектуванні та 
виготовленні обладнання та про-
мислових компонентів будь – якої 
виробничої потужності та складнос-
ті для переробки олійних культур 
(віджим, екстракція, рафінація, дезо-
дорація тощо), виробництва олеохі-
мікатів, біодизеля, повторної пере-
робки використаного мінерального 
мастила. Маючи в активі компанії 
власне конструкторське бюро та 
проектну групу, високваліфіковані 
інженерні кадри з досвідом робо-
ти понад 30 років, виробничі по-
тужності в Італії площею 28000  м², 
13 представництв у всьому світі, 
компанія CMBITALY-TECHNOILOGY 
забезпечує постійну вчасну комер-
ційну та технічну допомогу своїм 
клієнтам. Запрошуємо до співпраці.

Italian engineering company special-
ized in the design and manufacturing 
of industrial plants for vegetable oil Ex-
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traction and Refining, Oleochemicals, 
Biodiesel Production and Used mineral 
oil Re-Refining. 

With 13 Representative Offices through-
out the world and a team of high-skilled 
engineers with over 30 years of experi-
ence, CMBITALY-TECHNOILOGY provides 
continuous commercial and technical 
assistance to its customers.

The company office compound includes 
a highly specialized workshop of 28,000 
m2 where key components are manu-
factured. Machineries are assembled 
in the complex in compliance with strict 
construction regulations and quality 
standards, such as UNI EN, ASME and 
AWS. 

COCODELI
+38(050)6026354
+38(067)0070870 
https://cocodeli.store
cocodeli2016@gmail.com

КОКОСОВІ ЧІПСИ – ЦЕ ВИНЯТКОВО 
ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС

Кокосові чіпси від компанії “Кокоде-
лі” з’явилися у 2016 році. За цей час, 
продукт, що на 100% зроблено в 
Україні, набув популярності як снек, 
що володіє всіма перевагами здо-
рової, екологічно-чистої їжі.

Наші смачні, поживні чіпси на на-
туральній основі, чудово вгамовує 
голод, коли потрібно терміново пе-
рекусити: на роботі, у подорожі, на 
прогулянці. Склад чіпсів натураль-
ний і корисний, продукт не містить 
консервантів і барвників.
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Destila 
Производим и поставляем:

• Мини-пивоваренные заводы 
ресторанного и промышленно-
го типа, польный комплект обо-
рудования,

• Свечные кизельгуровые филь-
тры пива (кваса) для мaленькиx 
и бoльшиx пивзaвoдoв,

• Oбopyдoвaние для paзведения 
чиcтoй кyльтypы дpoжей.

ELJUNGA FABIJONISKIU
 Laisves str. 125, Vilnius 06118, 
Lithuania
ENQUIRIES
+370 655 10 441 
+370 640 37 537
info@eljunga.com 
http://eljunga.lt/

SOLUTIONS

Fuel level sensors

Fuel flow meters

Temperature sensors

Accessories

EFFYTRACK

White labelling

mailto:info@eljunga.com
http://eljunga.lt/
http://eljunga.lt/en/solutions/fuel-level-sensors/
http://eljunga.lt/en/solutions/fuel-flow-meters/
http://eljunga.lt/en/solutions/temperature-sensors/
http://eljunga.lt/en/solutions/accessories/
http://eljunga.lt/en/solutions/effytrack/
http://eljunga.lt/en/solutions/white-labelling/
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Henan Huatai Cereals 
and Oil Machinery Co., 

Ltd.  
Integrated R&D, design, manufacture 
and installation for complete edible 
oil production line.

Huatai has great achievement not 
only in plant&animal oils&fats 
machinerymanufacture and 
export,but also committed to feed 
processing machinery, protein 
machinery, and environmental 
equipment. 

Our products are well sold in more 
than 30 provinces, cities and districts 
in China and exported to 20 countries 
in Middle Asia,South Asia,middle east 
and Africa and South America.They 
have been installed and operated 
successfully.

Mokslininkų 6A, Vilnius 
LT-08412 Литва 
Телефон: +370 683 78984 
E-mail: info@innovative.lt
https://www.innovative.lt

PRODUCTS

All of us are organisms naturally 
developed in Mother Nature. Then 
whoever else if not Nature herself 
can help us when we are down? The 
millennium-long tradition of dealing 
with health issues by applying the 
valuable plants growing in our 
proximate environment over time has 
developed into a reliable treatment 
method called phytotherapy. By 
combining this priceless experience 
of mankind with the latest discoveries 
of natural medicine we are developing 
modern products balanced for a 
contemporary individual. This attitude 
entitles us to be guided by the slogan 
of our enterprise “Nature and Science” 
as this is the source of the well-being 
of everyone.

ONLY NATURAL INGREDIENTS

PLANT BASED

ENVIRONMENT FRIENDLY PACKAGING

WITHOUT HEAVY METALS

https://www.innovative.lt/
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Myande Group Co., LTD;
Південна дорога Цзіань №199, 
м. Янчжоу, провінція Цзянсу, 
Китай. Індекс: 225127 
телефон: +86-514-8784 9111, 
+38 097 133 95 47;
факс: +86-514-8784 8883;
эл. адрес: myande@gmail.com, 
andrey@myande.com;
сайт: www.myandegroup.com

Myande Group Co., LTD є міжна-
родно-визнаним постачальником 
комплексних рішень для олійно-
жирової, крохмалепатокової і фер-
ментативної галузей промисловос-
ті. Сфера діяльності компанії, як 
спеціалізованого постачальника 
обладнання та інженерних послуг, 
охоплює виробництво олії та жирів, 
крохмалю та крохмалепродуктів, 
ферментацію, а також технологію 
сушки і випарювання.

 Myande Group Co., LTD була засно-
вана в 2003 році в місті Янчжоу, ві-
домому культурному і історичному 
місті Китаю і має сучасну виробничу 
базу міжнародного рівня загальною 
площею в 66 000 м2. Штат співро-
бітників компанії понад 850 осіб, з 
яких понад 400 осіб це кваліфікова-
ні фахівці харчової промисловості.

(No.199 South Ji’an Road, Yangzhou 
City, Jiangsu Province, P.R. China 
P.C.:225127);

Myande Group Co., LTD is an interna-
tionally recognized supplier of integrat-
ed solutions for the oils & fats, starch 
& starch products and fermentation 
industries. The company’s business as 
a specialized supplier of equipment and 
engineering services covers the produc-
tion of oil and fats, starch and starch 
products, fermentation, as well as dry-
ing and evaporation technologies.

Myande Group Co., LTD was established 
in 2003 in Yangzhou, a famous cultural 
and historical city of China, and has a 
modern international production base 
with a total area of 66,000 m2. The com-
pany employs more than 850 people, of 
which more than 400 are qualified food 
industry professionals.
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Интернет Магазин 
«My-Beer» 

Тел. 099 257 25 50
web: www.my-beer.com.ua

Інтернет-магазин “MY-BEER” на рин-
ку домашнього пивоваріння вже 
більше п’яти років і є одним з кра-
щих магазинів домашнього крафта 
в Україні. У нас Ви знайдете повний 
асортимент від екстрактного і змі-
шаного пивоваріння, до традицій-
ного зернового! Широкий спектр 
обладнання та інгредієнтів про-
відних виробників Європи та США 
міцно завоював серця українських 
знавців пива! Цікаві статті, актуаль-
ні огляди та поради з приготуван-
ня, все це, крім постійно оновлю-
ваного асортименту продукції, Ви 
зможете побачити на нашому сайті  
https://my-beer.com.ua

The online web-store “MY-BEER” is at 
home brewing market for more than 
five years and valued as one of the best 
home craft stores in Ukraine. Here you 
will find the whole range from extract 
and partial mash brewing to traditional 
All-Grain! A wide range equipment and 
ingredients from leading manufacturers 
in Europe and the USA have the corner 
in the hearts of Ukrainian beer fans and 
connoisseurs! Interesting articles, up-
to-date reviews and cooking tips, all of 
this, besides constantly being updated 
assortment you could see freely at our 
web: https://my-beer.com.ua

Сompany Nsoft
Blajburških žrtava b.b.
88 000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
+387 36 317 710
info@nsoft.com
https://www.nsoft.com/

Каково видение NSoft?

Отойдите от систем наблюдения 
и сделайте так, чтобы данные за-
хватывали лишь часть ваших опе-
раций. Продвинутое решение, 
использующее изображения / ви-
део через мощное AI-решение для 
доставки нескольких бизнес-при-
ложений. Система, объединяющая 
современный розничный сегмент 
ставок, обеспечивает подсчет игро-
ков, сегментацию и демографию 
игроков, области с высоким про-
центом по каждому месту и т. Д.

Программное обеспечение для ви-
деонаблюдения

NSoft Vision разработан специаль-
но для удовлетворения всех потре-
бностей видеонаблюдения как для 
домашних, так и для корпоратив-
ных клиентов. Он предлагает стан-
дартные функции отрасли, такие 
как непрерывная запись и воспро-
изведение, а также более продви-
нутые функции, такие как запись с 
обнаружением движения, прогно-
зирование возраста и пола, распо-
знавание лиц, поиск по области и 
многое другое.

Программное обеспечение для 
компьютерного зрения

Истинная сила NSoft Vision заклю-
чается в его интеллектуальных, 
надежных базовых службах AI и 
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других методах обработки видео, 
которые анализируют видеопотоки 
с целью обнаружения движения, 
головы, людей, их возраста, пола, 
количества и т. Д. Такие функции 
явно предназначены для экономии 
времени. и энергии для операторов 
наблюдения, помочь предприяти-
ям в повседневной деятельности, а 
также улучшить поиск записанных 
данных в целом.

Программное обеспечение, кото-
рое заботится о данных

NSoft Vision обрабатывает живые и 
записанные данные наиболее эф-
фективным способом, генерируя 
впечатляющие визуализации дан-
ных пользовательского интерфей-
са, которые позволяют пользовате-
лям быть в курсе их среды записи в 
любой момент.

Обнаружение движения со всеми 
типами камер

Эта функция программного обеспе-
чения экономит ценное место на 
диске путем записи исключитель-
но при обнаружении движения. 
Запуск движения можно контроли-
ровать с помощью пороговых зна-
чений. Лучше всего подходит для 
мест с малой или малой ожидаемой 
активностью или ночью.

Использование функций искус-
ственного интеллекта, собранных 
данных в реальном времени и 
исторических данных направлено 
на расширение возможностей про-
цессов принятия решений на осно-
ве данных. Эти функции постоянно 
улучшаются благодаря машинному 
обучению. В то же время разраба-
тываются новые функции (такие 
как Поиск по местности и Тепловая 
карта).

OBORUD.INFO — портал 
оборудования

115142, г. Москва,  
Коломенская набережная, 26
info@oborud.info
http://www.oborud.info/

OBORUD.INFO - портал оборудова-
ния: торговое, холодильное, пи-
щевое, упаковочное, складское и 
другое оборудование. Год основа-
ния - 2001.

Интернет-справочник по оборудо-
ванию для предприятий торговли и 
питания, пищевой промышленно-
сти и смежных отраслей:

• справочник предприятий
• каталог оборудования
• лента новостей
• календарь мероприятий
• тендерная площадка
• биржа вакансий

и многое другое. 

OBORUD.INFO – portal 
equipment

Kolomenskaya Naberezhnaya, 26
Moscow, Russia, 115142
info@oborud.info
http://www.oborud.info/

OBORUD.INFO - portal for the food 
industry: trading, refrigerating, food, 
packing, warehouse and other equip-
ment.

The information resource for trade and 
public catering outlets, food industry 
and related industries.
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Pizza Celentano
Системи швидкого 

харчування ТОВ
79057 Україна м. Львів  
вул. Кульпарківська 59 корпус 42
(032) 259 22 00, 259 23 00; 
(032) 259 22 00, 259 23 00
E-mail: ffs@ffs-company.com; 
http://egoisty.com/ 
Контактна особа: Іванна Кочан

Країна походження франшизи: 
Україна,  Рік заснування компанії: 
1998 р.

Початок франчайзингової діяльно-
сті: 2001 р., Кількість власних під-
приємств: 7

Кількість франчайзингових підпри-
ємств: 133

Первинний внесок (вартість фран-
шизи): 10 000 – 16 000 EUR 

Необхідний початковий капітал: від 
60 000 EUR ; Рекламний пай: відсут-
ній

Роялті (сервісна плата): 2.5% - 3%  в 
місяць 

Підтримка, яка надається:

• Оцінка локації;
• Інвестиційна модель;
• Технологія;
• Дизайн;
• Пакет документів;
• Персонал;
• Навчання;

• Технологічні карти;
• Маркетинг;
• Супровід менеджера;
• Управління рестораном;

Цільові регіони: Харків, Одеса, Київ, 
Луцьк, населені пункти від 20 000 
чол. 

Вимоги до франчайзі (оператора) 

• Готові будувати бізнес на осно-
ві взаємоповаги та довірі;

• Ведете активний спосіб життя, 
відкриті та дружелюбні, рішучі 
та кмітливі;

• Платоспроможний інвестор;
• Поділяєте корпоративні цінно-

сті;
• Готові працювати за схемою 

франчайзингового бізнесу, ви-
конуючи договірні зобов’язан-
ня;

• Хочете постійно розвиватись та 
навчатись;

• Володієте навиками ефективної 
комунікації;

• Ніколи не жертвуєте якістю за-
ради додаткового доходу;

Інформація контактних осіб:

Генеральний директор:   
Гнатюк Володимир Ігорович 
v.gnatyuk@ffs-company.com;
Менеджер з продажу франшизи: 
Іванна Кочан 067 373 78 44 
i.kochan@ffs-company.com;
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Группа компаний 
Premier Food

https://premierfood.ua
sales@premierfood.com.ua
horeca@premierfood.com.ua

Группа компаний Premier Food – 
крупнейший производитель каче-
ственной мясной продукции и би-
знес партнер №1 для фастфудов и 
HoReCa, лидер по производству и 
продаже сосисок для малого и сред-
него бизнеса.

Мы используем сосиски, ко-
торые производим, для собствен-
ной сети ресторанов Mr.Grill 
Hotdogs&Burgers и гордимся тем, 
что предлагаем такое же высокое 
качество своим партнерам.

Наша деятельность объединяет в 
себе как производственное, так и 
сбытовое направление. Это позво-
ляет контролировать высокое каче-
ство продукции, начиная от выбора 
лучшего сырья, заканчивая готовы-
ми комплексными решениями для 
партнерского бизнеса

Важным направлением деятельно-
сти группы компаний Premier FOOD 
является эксклюзивная дистрибу-
ция, позволяющая нашим партне-
рам получать уникальные продук-
ты на рынке Украины.

Prima Print
г. Одесса 
Адрес: 3-й Аэропортовский 
переулок 4
Телефон: 
(067) 654-20-99, 
(063) 457-57-71, 
(048) 775-14-13
Email: office@prdva.com
https://etiketka.od.ua/
https://www.facebook.com/
prima2print/
https://www.instagram.com/
prima2print

Prima Print - эксперт промышлен-
ной этикетки, - те самые люди, ко-
торые печатают крутые этикетки, 
чтобы Ваш товар был лучшим на 
полке!

Мы продвинутая компания  с две-
надцатилетним стажем в  совре-
менной технологии флексопечати. 
Работаем с заказами любой слож-
ности 7 дней в неделю, 24 часа в 
сутки.
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Prolog Semicor Ltd
Контактні дані : Наталия Ломбас 
тел.: +38-044-502-63-79
e-mail: post@semicor.kiev.ua
сайт: www.semicor.com.ua

Prolog Semicor Ltd є виробником 
матеріалів, компонентів та облад-
нання для напівпровідникового та 
сонячного застосування.

Ми виробляємо зливки кремнію 
діаметром від 2 “до 8,5” в кількості 
200000 кг на рік, кремнієві плас-
тини для напівпровідникового за-
стосування діаметром від 2 “до 6” в 
кількості 500000 шт на рік і кремні-
єві пластини для сонячного застосу-
вання.

Ми пропонуємо високоякісні моно-
кристалічні модулі 10-300Вт та мо-
більні сонячні зарядні пристрої.

Також ми виробляємо зливки моно-
кристалічного корунду діаметром 
до 150 мм для світлодіодів, оптики, 
екранів, годинникової промисло-
вості та іншого застосування.

Наша система якості сертифікована 
за ISO 9001: 2015.

Prolog Semicor Ltd is producer of ma-
terials, components and equipments for 
semiconductor and solar application.

We produce silicon ingots with diameter 
from 2” up to 8.5” in quantity 200000 kg 
per year, silicon wafers for semiconduc-
tor application with diameter from 2” 

up to 6” in quantity 500000 pcs per year 
and silicon wafers for solar application. 

We offer high quality monocrystalline 
modules 10-300Wp and mobile solar 
chargers.

Also we produce monocrystalline sap-
phire ingots with diameter up to 150mm 
for LED, optics, shields, watches industry 
and other application.

Our quality system is certified per ISO 
9001:2015.
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PSS SVIDNIK, a.s.
Sovietskych hrdinov 460/114
089 01  Свiднiк Словаччина
Представник в Україні:
Павло Бірюлін
тел.:+380974026284
E-mail: biriulin@pss-svidnik.sk
www.pss-svidnik.sk
Виконавчий директор -  
Міхал Гомза

PSS SVIDNÍK, a.s. є виробником пи-
воварень та пивоварного облад-
нання в Словаччині. Асортимент 
продукції включає пивоварнi, посу-
дини під тиском і без тиску, фермен-
таційні ємності та баки для подачі i 
розливу пива. Кожна пивоварня є в 
своєму роді унікальною і оптималь-
но розроблена з технічним рішен-
ням вимог замовника.

PSS SVIDNIK, a.s.
Sovietskych hrdinov 460/114
089 01 Svidník Slovakia
Phone.: +421/54/7862111
Fax: +421/54/7520904
E-mail: predaj@pss-svidnik.sk
www.pss-svidnik.sk
Executive Director - Ing. Michal Homz

PSS SVIDNÍK, a.s. is a manufacturer of 
breweries and brewing equipment in 
Slovakia. Product range contains brew-
eries, pressure and non-pressure ves-
sels, fermentation, serving and tapping 
beer tanks. Each brewery is unique in 
its way and optimally designed with the 
technical solution of customer’s require-
ments.

Tорговая марка 
Terminator

terminator66sk@gmail.com,
0956031956

Мы занимаемся изготовлением и 
продажей самого вкусного не бо-
юсь этого слова в мире Поп корна

У нас 13 вкусов(карамель,банан,ви-
шня,шоколад,клубника,сыр,сыр-ка-
рамель,Чили,чеснок,паприка,-
соль,бекон)

Работаем с многими сетями,пар-
ки,луна-парки,дельфинарии и тд)
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Компания «ТК -GROUP»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ. ТЕНТЫ, МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИИ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ, БРЕНДИРОВАНИЕ 
Сайт: http://tk-group.com.ua/
e-mail: 0689888337tk@gmail.com                   
Тел. 0689888337; 0675730815; 
0678978102

Компания «ТК -GROUP» более 10 лет 
специализируется на производстве 
и продаже тентовых конструкций, 
уличных зонтов, арочных шатров, 
тентовой архитектуры, автотентах, 
тентовых укрытий, ангаров, разбор-
ных шатров, павильонов, палаток 
и других быстровозводимых кон-
струкций. Благодаря эксклюзивным 
условиям у партнеров-поставщи-
ков нами достигнута максимально 
низкая цена на рынке тентовых 
конструкций.

Мы ценим наших заказчиков пони-
мая, что их положительные отзывы 
- это основа успеха нашего бизнеса!

UKRPRODUCT GROUP
тел: (044) 232-96-02(03), 
факс: 289-16-30
моб: (067) 322-52-82
http://arseniivskyi.ua/

У 2009 році на ринку України з’явив-
ся по-справжньому унікальній про-
дукт – Живий непастеризований 
квас «Арсеніївський» у білій пляшці. 
Він поєднав у собі досвід поколінь 
у традиційному виготовленні квасу 
та сучасні технології виробництва. 
Бренд «Арсеніївський» має одну з 
провідних позицій на українському 
ринку та входить в ТОП-5 виробни-
ків у категорії квасу.

У виробництві використовується 
багаторівневий контроль якості, по-
чинаючи з етапу відбору сировини 
і закінчуючи контролем якості гото-
вої продукції. Виробництво сертифі-
коване за міжнародним стандартом 
ISO 22000:2005.

Живий хлібний квас ТМ «Арсеніїв-
ський» - хлібний квас, отриманий 
в результаті природного бродіння, 
непастеризований і на відміну від 
інших, не насичений штучно вугле-
кислим газом.

Виготовляючи напої ТМ «Арсеніїв-
ський» ми зберігаємо усе найцінні-
ше від природи, щоб створити для 
Вас натуральні та якісні продукти
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In 2009, a truly unique product ap-
peared on the Ukrainian market – Live 
unpasteurized Arseniivskyi kvass in a 
white bottle. It combines the experience 
of generations in the traditional produc-
tion of kvass and modern production 
technologies.

The Arseniivskyi brand has one of the 
leading positions on Ukrainian market 
and is one of the TOP-5 producers in the 
category of kvass.

The production uses multi-level quality 
control, from the stage of raw materi-
als selection to the quality control of 
finished products. The production is 
certified according to the international 
standard ISO 22000:2005.

TM “ Arseniivskyi” live grain kvass is a 
bread kvass obtained as a result of nat-
ural fermentation, unpasteurized, and 
unlike others, not saturated with artifi-
cially carbon dioxide.

When producing beverages from Ar-
seniivskyi TM, we preserve all the valu-
able things we take from nature in order 
to create natural and quality products 
for you.

WEST-INFO, ТМ,  
БІЛА М. А., ФОП

79031 Україна, м. Львів
вул. Стрийська, 75/270
Тел. (096)791-79-41, (063)697-24-06, 
(066)280-18-88
e-mail bill@west-info.biz
www. west-info.biz, 
www.west-info.com.ua, 
www. biznes-pro.ua, 
www. agropro.biz

Компанія “WEST-INFO” пропонує 
презентацію фірми на інтернет-ре-
сурсах:

• промислово-будівельний ката-
лог www.west-info.com.ua;

• комплекс підприємств і товарів 
України www.west-info.biz;

• агропромисловий бізнес пор-
тал https://www.agropro.biz/

• Всеукраїнський рекламний 
портал http://biznes-pro.ua/

• розробку та SEO-о-
птимізацію сайтів  
www.portfolio.west-info.biz.

• тематичні друковані каталоги

Company West-Info offers a presenta-
tion of the company on the Internet por-
tals: 

• Industrial-Construction catalog, 
www.west-info.com.ua/;

• complex of enterprises and goods 
of Ukraine, www.west-info.biz/;

• agro-business portal,  
https://www.agropro.biz/

• Ukrainian advertising portal,  
http://biznes-pro.ua/
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• SEO optimization 
and site development  
www.portfolio.west-info.biz.

• specialized publications

Компанія «АгроБіогаз»
вул. Академіка Заболотного,  
150 А, 03143, м. Київ, Україна
+ 38 073 505 08 08
info@agrobiogas.com.ua
agrobiogas.com.ua

Про Компанію

Компанія «АгроБіогаз» – європей-
ська компанія-постачальник повно-
го циклу робіт у секторі біогазового 
виробництва. Компетенції охоплю-
ють консалтинг, дизайн, плануван-
ня й проектування, передпроектні, 
погоджувальні та будівельні робо-
ти, введення в експлуатацію й су-
провід виробничих процесів, нав-
чання персоналу ефективній екс-
плуатації біогазових станцій.

Компанія реалізує проекти біогазо-
вих станцій всіх потужностей, для 
переробки й утилізації органічних 
відходів домогосподарств, малих 
і середніх підприємств АПК й про-
мисловості.

Наші продукти і послуги

• Повний цикл робіт – Біогазова 
станція «під ключ»

• Гнучке планування проекту, 
орієнтоване на вимоги замов-
ника

• Комплексне управління проек-
том

• Своєчасна реалізація та ефек-
тивна експлуатація
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Реалізація проекту біогазової стан-
ції та, як результат, ефективна екс-
плуатація об’єкту відбувається, коли 
комплекс необхідних робіт знахо-
диться у зоні відповідальності одні-
єї компанії, із командою висококва-
ліфікованих спеціалістів, із чітко ок-
ресленими задачами та процесами 
задля своєчасного високоякісного 
виконання та наступної експлуата-
ції біогазової станції.

Команда АгроБіогаз забезпечує ре-
алізацію повного циклу робіт – від 
планування до експлуатації біогазо-
вої станції!

• Повний цикл послуг
• Ми надаємо повний цикл по-

слуг у секторі біогазового ви-
робництва:

• Консалтинг
• Лабораторні дослідження сиро-

вини
• Контроль якості сировини
• Аналіз потенціалу сировини до 

біогазового виробництва
• Технічні висновки щодо опти-

мізації процесів й устаткування 
біогазових станцій

• Перегляд технологічних рі-
шень на реалізованих біогазо-
вих станціях

• Модернізаційні заходи на реа-
лізованих біогазових станціях 

Компанія «АгроБіогаз» – ваш безу-
мовний помічник у впровадженні 
та супроводі біогазових технологіях 
найвищої якості на роки!

AgroBiogas
Zabolotnogo Str., 150 А, 03143, Kyiv, 
Ukraine
+ 38 073 505 08 08
info@agrobiogas.com.ua
agrobiogas.com.ua

About company

AgroBiogas is a European supplier of a 
full cycle of works in the biogas produc-
tion sector. Our competences include 
consulting, planning and design, engi-
neering, coordination and construction 
works, commissioning and biogas pro-
duction processes maintenance, per-
sonnel training to effective biogas plants 
operation.

We implement biogas plant projects of 
all capacities for utilization and process-
ing of organic waste from households, 
small and medium-sized enterprises of 
agricultural sector and industry.

Our products and services

• Full scale of works – We provide a 
turnkey biogas plant

• Flexible project planning with a 
focus on a customer’s requirements

• Integrated project management
• Timely implementation and an 

effective biogas plant operation 

Biogas plant implementation and as a 
result – an effective plant operation oc-
curs when a complex of required works 
is under a certain company responsi-
bility, with a team of highly qualified 
specialists, clearly defined tasks and 
processes for timely high-quality imple-
mentation and further biogas plant op-
eration.

AgroBiogas team ensures full scale of 
works – from design and planning to op-
eration of biogas plant!

• Full variety of services
• We provide a full range of services 

in biogas production sector:
• Consulting
• Laboratory tests of raw materials
• Quality control of raw materials
• Analysis of raw materials potential 

for biogas production
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• Technical conclusions on processes 
and equipment optimization on 
biogas plants

• Revision of technological decisions 
on implemented biogas plants

• Modernization of implemented 
biogas plants 

AgroBiogas is your unconditional assis-
tant in high-quality biogas technologies 
implementation and support for years!

Агробізнес сьогодні 
газета

04136, м. Київ, 
вул. Маршала Гречка, 13, 
тел./факс 044-494-09-52, 
office@impress-media.kiev.ua, 
http://agro-business.com.ua/ 

Видавець – ТОВ «АГРАРНЕ ВИДАВ-
НИЦТВО»

Мова видання – українська. 

Два рази на місяць

Параметри видання: B4, 100 +16 
сторінок. Кольоровий друк.

Цільова аудиторія: керівники сіль-
ськогосподарських підприємств 
будь-яких форм власності, керівни-
ки підприємств та іноземних компа-
ній, пов’язаних з сільськогосподар-
ською галуззю.

«Агробізнес сьогодні» це:

• Останній аналіз українського 
аграрного ринку

• Економічний та правовий блок: 
законодавча база, діяльність 
податкових та митних органів, 
діяльності сільськогосподар-
ського товарного обміну і бан-
ків, статична інформація та ко-
ментарі експертів.

• Фактичні рекомендації у при-
йнятті незвичайних рішень в 
агробізнесовій практиці

• Вирощування та захист рослин
• Скотарство, ветеринарні про-

блеми
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• Огляд ринку сільгосптехніки
• Переробна промисловість, а 

також прогноз погоди і агрока-
лендар.

Наклад 13800

Agrobiznes siogodni
Kyiv 04136, Ukraine Grechko str. 13
Pfone:+38 (044) 494 09 52
E-mail: agro@impress-media.kiev.ua

Publisher: “AGRARIAN PUBLISHER” LLC. 
Published since 2001

Language of edition – Ukrainian. Twice 
a month. Edition size: B4, 64 +16 pages. 
Color printing.

Target audience  – executives of agricul-
tural enterprises of any patterns of own-
ership, executives of enterprises and for-
eign 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.

ТОВ «АЛСІ–ХРОМ»
Сайт: www.alsichrom.com
E-mail: lab@alsichrom.com
Тел.: (044) 521–95–40 

Провідна українська компанія 
“АЛСІ–ХРОМ” —  офіційний дис-
триб’ютор Agilent в  Україні —  лідер 
на ринку високоточного аналітич-
ного обладнання для лабораторій. 
Більше 25-ти років надійної, про-
фесійної роботи, досвід і  знання 
фахівців компанії, світовий рівень 
сервісної служби “АЛСІ–ХРОМ” за-
безпечують замовникам гарантію 
ефективної роботи обладнання 
у  вирішенні складних аналітичних 
задач лабораторій. Компанія “АЛСІ–
ХРОМ” здійснює постачання та сер-
вісне обслуговування приладів для 
хімічного аналізу в таких напрямках 
як: хроматографія газова і рідинна, 
мас-спектрометрія, молекулярна 
і атомна спектрометрія, капілярний 
електрофорез, досліждення швид-
кості розчинення пігулок і  капсул. 
Для успішної роботи великого пар-
ку встановленого обладнання важ-
ливе місце в роботі компанії “АЛСІ–
ХРОМ” приділяється забезпеченню 
замовників необхідними запасни-
ми частинами та витратними ма-
теріалами. Компанія має сервісну 
службу світового рівня яка об’єдна-
ла в собі досвід і професійні знання 
фахівців найвищої категорії.
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ALSI–Chrom LLC
The leading Ukrainian company ALSI–
Chrom —  Agilent official distributor in 
Ukraine —  is a leader in the market of 
high-precision analytical equipment for 
laboratories. More than 25 years of reli-
able, professional work, experience and 
knowledge of the company’s specialists, 
the world level service provide custom-
ers with a guarantee of the normal 
operation of equipment and solving of 
complex analytical tasks of laboratories. 
ALSI–Chrom carries out the supply and 
service of devices for chemical analy-
sis in such directions as gas and liquid 
chromatography, mass spectrometry, 
molecular and atomic spectrometry, 
capillary electrophoresis, testing of the 
dissolution rate of tablets and capsules. 
For the successful work of a large park 
of installed equipment, an important 
place in the work of the ALSI–Chrom 
company is providing customers with 
the necessary spare parts and consum-
ables. The company has a world level 
service that combines the experience 
and professional expertise of top-level 
professionals.

Асоціація 
«Укроліяпром»

Association “Ukroliyaprom”
Україна, 01001, м. Київ, вул. 
Б. Грінченка, 1
1, B. Grinchenka Str., Kyiv, 01001, 
Ukraine
+380 (44) 279–82–45
+380 (44) 279–63–56
admin@ukroilprom.kiev.ua
www.ukroilprom.kiev.ua

Асоціація «Укроліяпром» —  діючий 
асоціативний орган, створений для 
координації спільних дій у напрям-
ку посилення ринкових позицій під-
приємств-членів Асоціації, активно-
го захисту й лобіювання їхніх інте-
ресів на міжнародному, всеукраїн-
ському й регіональному рівнях.

До асоціації «Укроліяпром» входять 
найбільші олійно-жирові підприєм-
ства України, Український науко-
во-дослідний інститут олій та жирів 
НААН України, Одеська національ-
на академія харчових технологій, 
Національний технічний універ-
ситет „Харківський політехнічний 
інститут”, Інформаційно-аналітичні 
агентства «АПК-Інформ», «Експерт 
Агро», Консалтингове агентство 
«УкрАгроКонсалт» та ряд малих під-
приємств, діяльність яких пов’язана 
з  виробництвом олійно-жирової 
продукції.
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Фермерське 
Господарство  
«Бірюза АФП»

Письменний Олександр
 Миколаївська обл., 
Новоодеський р-н, с. Озерне, 
вул. Свободи,1а
Тел.+38 097 498 95 50    
E-mail: biruzaafp@gmail.com 

Виробник олії.

ТОВ “Вільна енергія Іф”
77304 м.Калуш
Ів-Франківська обл.
вул.Б-Хмельницького 88
тел. 050 4348357 067 3130728
www.freedomenergy.if.ua
freedomenergyif@ukr.net

Виробництво обладнання для газо-
генерації відходів тпв і біомаси з от-
риманням дешевої зеленої енергії.
Енергетичні газогенераторні уста-
новки для утилізації твердих побу-
тових відходів тпв
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ТОВ «ВІН-ПЕЛЕТА»
ТОВ «ВІН-ПЕЛЕТА» управляє заво-
дом з виробництва гранул (пелет) з 
аграрної біомаси

Місце розташування: Україна, 
Вінницька область, 
Липовецький район, смт Турбів

Проектна потужність: 75 000 тонн/
рік

Обладнання:  Amandus Kahl (Німеч-
чина) 

Сировина для виробництва гранул: 

• Солома сільськогосподарських 
культур

• Сіно люцерни  
• Наш завод виробляє наступні 

види гранул (діаметр: 6 і 8 мм) 
• Паливні гранули із соломи зер-

нових культур та ріпаку
• Кормові гранули із сіна люцер-

ни
• Кормові гранули із соломи пше-

ниці та ячменю 
• Гранули із соломи для підстил-

ки тварин і птиці

“VIN-PELLET” LLC - BIOMASS 
PELLET PLANT

Location: Ukraine, Vinnytsa region, 
Turbiv town

Design capacity: 75 000 tons/year

Equipment:  Amandus Kahl (Germany) 

Raw materials for pellets production: 

• Straw of wheat, barley, rapeseed 
etc.

• Alfalfa hay.
• Our plant produces the following 

types of pellets:
• Straw pellets for animal feed.
• Alfalfa pellets for animal feed.
• Straw pellets for livestock and birds 

bedding. 
• Industrial straw pellets for boilers.
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ТОВ «ВКФ «Перлина 
Полісся» 

+38 050 3131017
+38 067 4110330
e-mail: perlynazt@ukr.net
www.perlyna-polissya.com

ТОВ «ВКФ «Перлина Полісся» - ком-
панія, яка є виробником екологічно 
чистої та насиченої біологічно ак-
тивними компонентами продукції 
з натуральної сировини, для підви-
щення імунітету та профілактики 
захворювань, а саме: натуральні 
харчові рослинні олії холодного 
віджиму,  екстракти, фіто-чаї, плоди, 
шроти.

Має дві торгових марки ТМ «Перли-
на Полісся» та «Фітовітамін» .

Сьогодні наша продукція вже широ-
ко відома та користується попитом 
в: Китаї, Америці, Польщі, Іспанії, 
Болгарії, Ізраїлі, ОАЕ, Канаді та в ін-
ших країнах світу. Продукт відпові-
дає всім вимогам та стандартам на 
харчові продукти. Надаємо повний 
пакет документів для експорту.

“Perlyna Polissya” LLC
+38 050 3131017
+38 067 4110330
e-mail: perlynazt@ukr.net
www.perlyna-polissya.com

The production and commercial com-
pany “Perlyna Polissya” LLC is the man-
ufacturer of environmentally friendly 
products, rich in biologically active in-
gredients from natural raw materials, 
helping to increase immunity and pre-
vent diseases, namely: natural vegetable 
cold-pressed cooking oils, extracts, phy-
to teas, fruits, oil cakes.

 The company owns two trademarks TM 
“Perlyna Polissya” and “Fitovitamin”.

Currently, our product is  already well-
known and in demand in China, Amer-
ica, Poland, Spain, Bulgaria, Israel, 
United Arab Emirates, Canada and oth-
er countries. The product meets all the 
requirements and standards for food 
products. We provide a complete pack-
age of documents for export.
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Д.ЕНЕРДЖИ
Україна, м. Миколаїв, вул. 28-ї 
Армії, 9Б
Телефон 067 995 10 96
E-mail: sales@denerdy.com.ua
Веб-сайт: denergy.com.ua 

Д.ЕНЕРДЖИ —  інжинірингово-ви-
робнича компанія, яка спеціалізу-
ється на комплексних рішеннях по 
мультикультурним заводам, олій-
но-екстракційним цехам, облад-
нанні і запчастинах для масложиро-
вої галузі. Компанія надає повний 
спектр послуг — від проектування 
до здачі об’єкта в експлуатацію, з 
подальшим сервісним гарантійним 
і післягарантійним обслуговуван-
ням.

Продукція компанії:

• Лінії пресування
• Лінії екстракції
• Лінії гідратації і сушки гідрофуза
• Лінії рафінування олії
• Окремі вузли і агрегати:
• екстрактори
• маслопреса продуктивністю від 

60 до 800 тонн / добу
• модернізація всіх видів пресів 

для збільшення продуктивності 
до 40%

• жаровні діаметром 2000-4500 
мм, 3-6-10 чанів

• тостери для видалення розчин-
ника, сушіння й охолодження 
шроту

• кожухотрубні теплообмінні 
апарати

• вертикальні напірні фільтри, 
площею від 6 до 60 м2

• скребкові і шнекові транспор-
тери

• запчастини до продукції, що ви-
пускається

Д.ЕНЕРДЖИ - надійний партнер Ва-
шого бізнесу!

D. ENERGY
Ukraine, Nikolaev, st. 28th Army, 9B
Phone: 067 995 10 96
E-mail: sales@denerdy.com.ua
denergy.com.ua

D. ENERGY is an engineering and man-
ufacturing company that specializes in 
integrated solutions for multicultural 
plants, oil extraction workshops, equip-
ment and spare parts for the oil and fat 
industry. The company provides a full 
range of services - from design to com-
missioning, followed by warranty servise 
and after-sales service.

Production of the company:

• Press lines
• Extraction lines
• Hydration and hydrofuse drying 

lines
• Oil refining lines
• Separate units and assemblies:
• extractors
• oil press with a productivity from 60 

to 800 tons / day
• modernization of all types of 

presses to increase productivity up 
to 40%

• roosters with a diameter of 2000-
4500 mm, 3-6-10 tanks

• toasters for solvent removal, drying 
and cooling meal

• shell and tube heat exchangers
• vertical pressure filters, ranging 

from 6 to 60 m2
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• scraper and screw conveyors
• spare parts for manufactured 

products

D. ENERGY is a reliable partner of your 
business!

ДКТБ ТЕП, ПрАТ
Телефон +38 (044) 456 92 82, +38 
(044) 456 38 26
bgoncharov@gmail.com
dktbtep@gmail.com
сайт: www.teplofizika.com.ua

«ДКТБ ТЕП» виготовляє високотех-
нологічні автоматичні прилади 
контролю якості:

• зернових і продуктів їх пере-
робки (прилади для визначен-
ня числа падіння, аналізатори 
білизни борошна, аналізатори 
білка в зерні пшениці, ячменю, 
сої та ін.);

• харчових продуктів (аналіза-
тори кольоровості рослинних 
олій, аналізатори кольоровості 
кристалічного цукру);

• прилади для контролю якості 
енергоресурсів (аналізатори 
кольоровості нафтопродуктів).

DKTB TEP produces high-tech automatic 
equipment for quality control: 

• cereals and their derivatives 
(instruments for determining the 
falling number, the linen analyzers 
of flour analyzers of the protein in 
wheat, barley, soybean, etc); 

• food products (analyzers chroma 
vegetable oils, analyzers color 
crystalline sugar); 

• instruments for quality control 
of energy resources (analyzers 
chroma of petroleum products).
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Елеваторні системи 
«Eskeeper»

Поштова адреса: Україна, 49055, 
м.Дніпро, вул.Титова, буд.6, при-
міщення 4
Телефон: (056) 790-93-16
E-mail:  
manager@elevatorsystems.com.ua
Сайт:  
www.elevatorsystems.com.ua/

Компанія займається виробни-
цтвом високоякісного елеватор-
ного обладнання: сучасних тран-
спортних систем та ємностей для 
зберігання зернопродукції. А та-
кож  — будівництвом елеваторів 
“під ключ”.

The company is engaged in the 
рroduction of high-quality elevator 
equipment: modern transport 
systems and storage tanks for grain 
products. And also we offer on a 
turn-key basis construction of grain 
elevators.

ЖУРНАЛ «AGROLUX»
М. ХАРКІВ, 
ВУЛ. ВАЛЕНТИНІВСЬКА, 44
(097) 936-22-32
(063) 213-02-08
merk.kharkov17@gmail.com 
provse.kh.ua17@gmail.com 
htt://provse.kh.ua

Інформаційно-рекламний всеукра-
їнський аграрний проект - журнал 
«AgroLux» А4 формат.

Видання пропонує огляди сільсько-
господарської та аграрної галузі 
України, репортажі з заходів.

Поширюється на спеціалізованих 
виставках, Днях поля, семінарах та 
конференціях, форумах, АПК.

Електронна версія журналу роз-
силається на 10 тис. електронних 
адрес України. Поштова розсилка 
по підписці через Укрпошту та Нову 
Пошту. 

Цільова аудиторія: КХП, елеватори, 
фермери, сільгосп-управління, під-
приємства і фірми, що працюють в 
сфері АПК по всіх регіонах України.

The magazine “AGROLUX”
KHARKIV, 
STREET VALENTINOVSKAYA, 44 
(097) 936-22-32
 (063) 213-02-08 
merk.kharkov17@gmail.com 
provse.kh.ua17@gmail.com 
provse.kh.ua 

















38 | Офіційний каталог

Information and advertising all-
Ukrainian agrarian project - “AgroLux” 
magazine A4 format. 

The publication off ers reviews of the 
agricultural and agrarian industry of 
Ukraine, reports from events.

 It is distributed at specialized exhibi-
tions, Field Days, seminars and confer-
ences, forums, AIC. 

The electronic version of the magazine is 
sent to 10 thousand electronic address-
es of Ukraine. Post mailing by subscrip-
tion through Ukrposhta and Novaya 
Pochta

Target audience: CGP, elevators, farm-
ers, agricultural-management, enter-
prises and fi rms working in the fi eld of 
agro-industrial complex in all regions of 
Ukraine. 

ТОВ “АКІМ”
Украина,  49000  м. Дніпро  
вул. Старокозацька 40 оф.1
Тел. (067) 825-78-38
Тел. (050) 480-75-20
www.rezervuar.com.ua
email:office@rezervuar.com.ua

ТОВ «АКИМ» було створено в 1997 
році співробітниками будівель-
но-монтажного управління Держ-
комнафтопродукта УРСР.

ТОВ «АКИМ» пропонує широкий 
спектр послуг для Української про-
мисловості, включаючи проекту-
вання, постачання матеріалів і об-
ладнання, ремонт діючого облад-
нання, будівництво і здачу об’єктів 
на всій території України.

Наша спеціалізація - проектування 
та будівництво “під ключ” маслохра-
ніліщ (маслобакових господарств), 
морських і річкових терміналів, еле-
ваторів та ін. промислових об’єк-
тів де застосовуються резервуари, 
газгольдери, силоси та ін. листові 
металоконструкції.

Резервуари виготовляються мето-
дом рулонування та полистового 
складання. Монтаж резервуарів на 
будівельному майданчику здійс-
нюється рулонуванням, підрощу-
ванням і нарощуванням із застосу-
ванням сучасного зварювального 
устаткування. Резервуари виготов-
ляються з різних марок сталі (в т.ч. 
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з нержавіючих) як з плоским так і з 
конусним днищем.

Компанія АКИМ виконує теплоізо-
ляцію і антикорозійний захист ре-
зервуарів.

Резервуари комплектуються всім 
необхідним технологічним облад-
нанням, прокладками, метизами і 
різними типами сходів і площадок 
обслуговування. Ми будуємо ре-
зервуари «під ключ» починаючи з 
проектування фундаментів і закін-
чуючи введенням резервуарів в 
експлуатацію.

ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ 
ПИВОВАРІННЯ, 

НАПОЇВ ТА 
СОЛОДОВИРОЩУВАННЯ
Національний університет харчо-
вих технологій /НУХТ/ сумісно з 
ПП «КИЙ-ПИВО»® пропонують для 
пивоварної галузі послуги з рекон-
струкції, розробки, виготовлення та 
впровадження “під ключ” сучасного 
технологічного обладнання та тех-
нології пивоваріння, напоїв та со-
лодовирощування для підприємств 
любої потужності. Стабільність та 
надійність, визнання та багатий 
досвід впроваджень,   конкурентно-
спроможність  розробок, “ноу-хау” 
та гарантійне супроводження.

Національний університет хар-
чових технологій /НУХТ/
вул.Володимирська,68 
01033, Київ, Україна;
тел:  /+38044/ 220–95-55 
тел./факс: 220-01-02; 287-96-93
E-mail: info @ nuft.edu.ua

ПП “КИЙ-ПИВО”®,
а/с 50, 04208, м.Київ-208, Україна;
тел/факс: /+38-044/ 433-13-88; 202-
80-70, 287-96-74 
E-mail: kiypivo@gmail.com
www. kiy-pivo.kiev.ua

TECHNICS AND TECHNOLOGY 
OF BREWING, DRINKS AND 

MALTING
NATHIONAL UNIVERSITY OF FOOD 
TECHNOLOGY 
68, Volodymyrs’ka St., MPS, Kiev, 
01033, Ukraine
tel:  /+38044/ 220–95-55 
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tel./fax: 220-01-02; 287-96-93
E-mail: info @ nuft.edu.ua

Rector -  prof. Anatoliy Ukrainets Na-
tional university of food technologies /
NUFТ/ together with PE “KIY-PIVO”® 
offer for brewing area of service on re-
construction, development, manufac-
turing and introduction “on a turn-key 
basis” the modern process equipment 
and technology of brewing, drinks and 
malting for the enterprises of any capac-
ity. Stability and reliability, a recognition 
and a wide experience of introductions, 
competitiveness of development, “know-
how” and guarantee.

Національний 
науковий центр 

“Інститут механізації 
та електрифікації 

сільського 
господарства”

Тел.(04571)-31100
http://www.imesg.gov.ua/
08631, Київська область,
 Васильківський район, 
смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Національний науковий центр “Ін-
ститут механізації та електрифіка-
ції сільського господарства” Наці-
ональної академії аграрних наук 
України, колектив якого завжди 
прагнув і прагне оригінально ви-
рішувати складні науково-технічні 
проблеми, інколи випереджаючи 
навіть час, прагне бути на вістрі на-
укового пошуку.

Указом Президента України від 12 
квітня 2000 р. за № 585/2000 Інсти-
туту надано статус Національно-
го наукового центру з функціями 
головного інституту з розв’язання 
науково-технічних проблем щодо 
розроблення сучасних механізо-
ваних технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції та 
конкуренто-спроможної техніки і 
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рекомендацій з її ефективного ви-
користання.

Дослідження ННЦ «ІМЕСГ» спрямо-
вані на вирішення пріоритетних 
завдань агроінженерної науки - 
формування матеріально-технічної 
бази агропромислового комплексу, 
яка забезпечить виробництво кон-
курентоспроможної сільськогоспо-
дарської продукції в різних орга-
нізаційно-економічних та ґрунто-
во-кліматичних умовах України.

На базі ННЦ «ІМЕСГ» створено Ко-
ординаційний центр з інновацій-
ного розвитку вітчизняного сіль-
ськогосподарського та автотран-
спортного машинобудування, який 
започаткували НААН, асоціації 
«Укравтопром» та «Украгромаш», 
УААІ. Його основними завданнями 
є сприяння підвищенню технічно-
го рівня і конкурентоспроможності 
сільськогосподарської і транспорт-
ної техніки вітчизняного виробни-
цтва та відродження вітчизняної 
галузі машинобудування на основі 
поєднання зусиль наукових установ 
та підприємств-виробників техніки. 

Інститут олійних 
культур Національної 

академії аграрних наук 
України

Адреса: вул. Інститутська, 1, 
с. Сонячне,Запорізький р-н, 
Запорізька обл., 69093
Тел./факс:
 (061) 223-99-50 (приймальня)
Тел.: (061) 223-99-99 (приймальня)
E-mail: iocnaas@gmail.com
З питань придбання насіннєвого 
матеріалу звертатись у сектор 
реалізації наукових розробок:
Тел./факс: (061) 223-99-59; 
223-99-75
E-mail:  2239959m@gmail.com
Лупинос Тамара Миколаївна, 
моб. тел.: 066-891-76-10; 
096-675-92-25
Михайлова Ірина Миколаївна, 
моб. тел.: 096-611-30-40; 
050-78-86-111
Сеник Руслана Володимирівна, 
моб.: 097-359-11-25; 095-886-47-74

Інститут олійних культур НААН 
створений у 1989 році на базі Укра-
їнської дослідної станції олійних 
культур. Сьогодні інститут - один з 
найбільших аграрних науково-ви-
робничих комплексів України. Ос-
новний напрямок роботи - одер-
жання нових перспективних сортів і 
гібридів олійних культур з викорис-
танням сучасних досягнень генети-
ки, селекції, біотехнології, а також 
виробництво елітного та репродук-
ційного насіннєвого матеріалу.

Інститут олійних культур НААН це: 
високоякісне насіння сортів і гібри-
дів соняшнику, сої, гірчиці озимої та 
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ярої, ріпаку озимого та ярого, льону 
олійного;

• малопоширені олійні культури: 
рижій, кунжут, сафлор, рицина;

• безгербіцидні й сучасні тех-
нології вирощування олійних 
культур, сортова агротехніка;

• біохімічні та хімічні аналізи: на 
визначення вмісту олії, жир-
нокислотного складу насіння 
олійних культур, аналіз рослин 
і ґрунтів, електрофорез;

• наукове забезпечення вирощу-
вання олійних культур у госпо-
дарствах.      Головна наша 
турбота - розкрити потенціал 
сортів і гібридів селекції інститу-
ту в умовах виробництва! Про-
понуємо тим, хто займається 
товарним виробництвом, наше 
насіння як найбільш адаптова-
не до умов вирощування, яке 
забезпечить одержання висо-
ких урожаїв.

Запрошуємо до співпраці у вироб-
ництві насіння батьківських ліній, 
розміщення ділянок гібридизації 
соняшнику та розмноженню сортів 
інших олійних культур.

Наш насіннєвий матеріал і науко-
вий супровід - Ваша фінансова ста-
більність, високі врожаї й упевне-
ність у майбутньому!

ІНСТИТУТ 
БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ

03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25,
телефон : +38 (044) 275 50 00,
E-mail: sugarbeet@ukr.net   

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОI 
ДIЯЛЬНОСТI:

• проведення наукових дослі-
джень з усього комплексу про-
блем розвитку галузей біоенер-
гетики і буряківництва в Украї-
ні, як то: селекції, біотехнології, 
агротехніки, захисту рослин, 
механізації, економіки і органі-
зації виробництва, та розробка 
конкретних заходів, проектів, 
програм, рекомендацій з роз-
витку науково-технічного про-
гресу в даній сфері;

• здійснення аналізу техніко-е-
кономічного рівня виробни-
цтва біоенергетичних культур 
і цукрових буряків, розробка 
пропозицій з удосконалення 
організаційних форм виробни-
цтва біопалива і коренеплодів 
цукрових буряків;

• підвищення кваліфікації спів-
робітників науково-дослідних 
установ України з біоенергети-
ки і буряківництва, підготовка 
наукових кадрів через докто-
рантуру та аспірантуру Інститу-
ту;

• розробка генетичних та фізі-
олого-біохімічних технологій 
створення нових селекційних 
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матеріалів біоенергетичних 
культур і цукрових буряків, стій-
ких до комплексу несприятли-
вих факторів середовища та 
біоенергетичних культур, при-
датних для переробки на біопа-
ливо і виробництво цукру;

• створення та впровадження у 
виробництво нових інтенсив-
них конкурентоспроможних 
сортів гібридів цукрових буря-
ків і біоенергетичних культур, 
розробка способів вирощуван-
ня їх насіння, що забезпечува-
ли б високий коефіцієнт роз-
множення;

• виробництво добазового, ба-
зового та сертифікованого на-
сіння цукрових та кормових 
буряків, зернових, круп’яних та 
інших культур, а також насіння 
та саджанців біоенергетичних 
культур; науково-технологічне 
забезпечення галузей буряків-
ництва та біоенергетики Укра-
їни;

• інтродукція, розробка гене-
тичних, біотехнологічних та 
фізіолого-біохімічних методів 
створення високоадаптовано-
го вихідного матеріалу для по-
треб селекції стевії, міскантусу, 
свічграсу, енергетичної верби 
та ін.;

• розробка біоадаптивних і еко-
логічно безпечних техноло-
гій для сталого вирощування 
енергетичних культур і цукро-
вих буряків з інтегрованим 
управлінням фітосанітарним 
станом агрофітоценозів, опти-
мальними системами забезпе-
чення елементами живлення, 
удосконаленим захистом план-
тацій від бур’янів, шкідників 
та хвороб, з метою гарантова-
ного щорічного вирощування 

необхідного обсягу біомаси як 
джерела сировини для вироб-
ництва біопалива і цукру при 
мінімізації витрат;

• наукове обґрунтування зер-
но-бурякових сівозмін та агро-
біоценозів у нових умовах го-
сподарювання і земельних від-
носин;

• обґрунтування організацій-
но-економічної Моделі опти-
мального функціонування бу-
рякоцукрового підкомплексу 
АПК та Програми розвитку біо-
спрямованої економіки України 
за ринкових умов;

• наукове обґрунтування зо-
нального розміщення нових 
багаторічних біоенергетичних 
культур на малопродуктивних 
землях з урахуванням особли-
востей агроекосистеми;

• • наукове забезпечення 
впровадження інноваційних 
розробок в агропромисло-
ве виробництво, визначення 
патентоспроможності та нау-
ково-технічного рівня науко-
во-дослідних робіт, розроблен-
ня нормативних документів, 
правова охорона інтелектуаль-
ної власності.

Пріоритетним типом наукових до-
сліджень є органічне поєднання 
фундаментальних досліджень з 
прикладними інноваційними роз-
робками, придатними для безпосе-
реднього впровадження у виробни-
цтво після їх попередньої апробації.
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Інформаційно-
аналітичний центр 

«УПАКОВКА»
02660, МСП-660, Україна, м. Київ, 
вул. М. Раскової, 11
Тел.: (044) 517–23–23, 
517–22–55; 
тел./факс (044) 517–23–83
E-mail: upakjour@nbi.com.ua; 
upakjour@ukr.net
http://www.upakjour.com.ua

Журнал «Упаковка» —  спеціалізова-
ний журнал для виробників та спо-
живачів тари і упаковки. 

З  1996 р. співробітники редакції та 
авторський колектив висвітлюють 
стан пакувальної індустрії України 
та світу, друкують результати до-
сліджень українських та закордон-
них науковців, знайомлять читачів 
з  найцікавішими досягненнями 
компаній і фірм, результатами мар-
кетингових досліджень, проведе-
них спеціалістами Інформаційно-а-
налітичного центру «Упаковка». 
Передплатити друковану або елек-
тронну версію журналу можна в ре-
дакції, на сайті www.upakjour.com.
ua, у передплатних агенціях або че-
рез Укрпошту (індекс 40265).

Більш детальну технічну інфор-
мацію можна отримати з  кни-
жок, підручників та довідників, 
які можна придбати в  редакції 
журналу «Упаковка» або на сайті  
www.upakjour.com.ua.

Редакція журналу «Упаковка» та 
Клуб пакувальників України прово-
дять щорічні заходи:

• науково-практичну конферен-
цію «Пакувальна індустрія»;

• всеукраїнські конкурси «Укра-
їнська зірка упаковки», «Україн-
ська етикетка», «Упаковка май-
бутнього»;

• конференцію молодих вчених 
«Новітні технології пакування»;

• конкурс наукових студентських 
робіт «Золотий каштан».

З травня 2014 року працює інфор-
маційно-пошуковий ресурс www.
packinfo.com.ua. Швидкий та зруч-
ний безкоштовний пошук надасть 
можливість за декілька кліків «миш-
кою» отримати перелік підприємств 
та їх координати, щоб замовити 
необхідну пакувальну продукцію: 
сировину, пакувальні матеріали, 
упаковку, обладнання, різноманіт-
ні послуги. Packinfo створено для 
можливості швидкої зустрічі вироб-
ників, продавців та їх потенційних 
замовників.

Наші фахівці завжди відкриті для 
тих, кого хвилюють проблеми роз-
витку пакувальної індустрії України. 
Звертайтеся, будемо вирішувати їх 
разом.
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ТОВ «НТЦ «Камертон»
Тел:
+38 (067) 630-05-07
+38 (050) 534-73-61
+38 (067) 565-09-60
ntc_kamerton@ukr.net
https://ntckamerton.com/ru

ТОВ «НТЦ «Камертон» надає широ-
кий спектр послуг: ремонт, обслу-
говування і пуско-налагоджувальні 
роботи газових і парових турбін, 
насосів, компресорів,  діагностичне 
обслуговування, динамічне балан-
сування вузлів та агрегатів та спеці-
альні роботи: перезаливка підшип-
ників діаметром від 20 до 900мм;

розвіска лопаток турбін (перелопа-
чування); визначення моментної 
ваги робочих лопаток;

визначення власних частот лопа-
ток, пакетів, дисків; контроль гео-
метрії роторів, розрахунок власних 
частот роторів; центрування, спа-
ровка, валопроводів.

Наша компанія має велику технічну 
базу, великий досвід роботи в сфері 
ремонту та пуско-налагоджуваль-
них робіт. 

ТОВ “КОНСАФЕТІ”  
м. Київ, вул. Скляренко
044-580-21-46
 dd@consafety.com.ua
consafety.com.ua
consafety.prom.ua 

КОНСАФЕТІ - експерт з питань за-
собів індивідуального захисту, 
спецодягу і спецвзуття. Разом з 
нами - 3М, Safety Jogger, Portwest та 
12 років важкої і успішної праці з ти-
сячами підприємств України. 
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КОМПАСС Україна, 
ПрАТ

KOMPASS UKRAINE, PrivJSC
а/c 3122 м.Харків 61072 Україна
P.O. box 3122, Kharkiv, 61072, 
Ukraine
+380 (67) 571–62–31
office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств 
«КОМПАСС Україна» (385 000  ком-
паній). Безкоштовна демо-версія —  
www.demo.kompass.ua

Бази даних 28  млн. ком-
паній з  74  країн світу на  
www.kompass.com

Бази даних для Email-розсилання 
в Україні й за кордон.

Міжнародна дошка оголошень —  
www.board.kompass.ua

Українська стрічка новин бізнесу —  
www.news.kompass.ua

Publishing of KOMPASS UKRAINE e-direc-
tory, listing 385 000 Ukrainian companies.  
Free demo —  www.demo.kompass.ua

Search for potential business partners 
and suppliers in 74 countries worldwide 
on www.kompass.com.

Business e-timeline —  
 www.board.kompass.ua

Ukrainian business e-newsline —   
www.news.kompass.ua

ТОВ НВО “МЕТА”
проспект Богдана 
Хмельницкого 147, 
+380980503639
+380509594808
info@zavodmeta.com
https://zavodmeta.com/

Общество с ограниченной ответ-
ственностью — научно-производ-
ственное объединение «МЕТА» су-
ществует более 20 лет. Основным 
видом деятельности предприятия 
является производство основного 
технологического оборудования 
для переработки семян масличных 
культур и запасных частей к нему. 
В ходе своего развития компания 
постоянно расширяет диапазон 
производимого оборудования и ас-
сортимент запасных частей к нему.

Limited liability company - scientific and 
production association “META” has exist-
ed for more than 20 years. The main ac-
tivity of the enterprise is the production 
of basic technological equipment for the 
processing of oilseeds and spare parts 
for it. In the course of its development, 
the company is constantly expanding 
the range of equipment manufactured 
and the range of spare parts for it.
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ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ»

61070, м Харків, 
вул. Ак. Проскури, 1 
office@niilt.kharkov.com 
Тел. (057) 702 12 07
https://www.niilt.com

ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛО-
ГІЙ»  - підприємство з досвідом ро-
боти більше ніж 20 років по розроб-
ці лазерних комплексів «під ключ». 
Ми маємо рішення для реалізації 
різних потреб в індустрії напоїв та 
інших специфічних напрямках, в 
т.ч. виготовлення обладнання для 
лазерного маркування логотипів, 
промо- QR- та інших кодів на пляш-
ках, кришках ПЕТ, кроненпробках та 
іншої укупорочної продукції. Також, 
надаємо послуги з лазерного мар-
кування кришок з різних матеріалів 
та різноманітних конфігурацій.

NII LASER TECHNOLOGY PJSC
61070, Kharkiv, 
Akademika Proskury Street, bld.1
office@niilt.kharkov.com 
Tel. (057) 702 12 07
https://www.niilt.com

NII LASER TECHNOLOGY PJSC is an en-
terprise with over 20 years experience 
in the development of ready-to-operate 
combined laser systems. Our solutions 
meet various needs in the beverage in-
dustry and other specific areas. Our 
area of expertise includes production 
of laser systems intended for marking 
bottles, PET caps, crown caps and other 

closure products with logos, promo, QR 
and other codes. We also provide ser-
vices for laser marking of closures made 
of different materials and in various 
configurations.
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ПП НЕРЕКС
Україна  04071 Київ, 
вул. Набережно-Лугова, 8
+38(044)2235636
office@nerex.ua
http://nerex.ua
http://water-filter.com.ua
http://membranes.com.ua

НЕРЕКС – український виробник 
систем дискової фільтрації, зворот-
нього осмосу та ультрафільтрації. 
Постачальник дискових фільтрів, 
сітчастих фільтрів, регулюючих кла-
панів, зворотньоосмотичних мемб-
ранних елементів Toray, антиска-
лантів Ropur та інших запчастин. 

Нововведення — послуга з рестав-
рації мембранних елементів, які не 
можливо відновити хімічним про-
миванням

PP NEREX
Ukraine, 04071, Kyiv
8, Naberezhno-Lugova Str.
+38(044)2235636
office@nerex.ua http://nerex.ua
http://water-filter.com.ua
http://membranes.com.ua

NEREX - Ukrainian manufacturer of disk 
filters, reverse osmosis and ultrafiltra-
tion systems. We are supplier of disk fil-
ters, suction filters, control valves, Toray 
RO membrane elements, Ropur antiska-
lants and other components.

Our innovation is  RO membrane resto-
ration, which can not be recovered by 
chemical cleaning.

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ОЛИМП-КРУГ»

65031, м. Одеса, 
вулиця Хімічна, 1\27, . 
Andrey.Vaselevskiy@gmail.com  
Андрій Василевський 
(Начальник відділу збуту) 

Ми вирощуємо яблука на власних 
садах в Україні, Кропивницька об-
ласть

Маємо різні сорти яблук, тому сік 
багатий на смак та колір.

Не додаємо води, цукру, консерван-
тів та  ароматизаторів.

Поєднуємо сорти яблук за власною 
рецептурою!

Це робить сік унікальним!

The limited liability company 
“OLIMP-KRUG” 

65031, Odessa, street Chemical, 1\27. 
We grow apples in our own gardens 
in Ukraine, Kropivnitska oblast . 
Andrey.Vaselevskiy@gmail.com 
050 394 72 12 Andriy Vasilevskiy 
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Have different varieties of apples so the 
juice is rich in taste and color. 

Do not add water, sugar, preservatives 
and flavors. 

Combine apple varieties according to 
our own recipe! 

It makes the juice unique! 

The laws of direct squeezing of TM “New-
ton”

ПЕРЕВІЗНИК® 
Бюлетень

ПП Транском
вул. Світлицького, 35, а/с 48, 
Київ, 04123, Україна
+380-44-503-72-38
+380-44-463-53-47
pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

Агентство “ТРАНСКОМ” видає ре-
кламно-інформаційний бюлетень 
ПЕРЕВІЗНИК®. 

Мета видання: донести інформацію 
вантажовласникам про можливості 
транспортних фірм і організацій та 
розширити коло їх партнерів  на 
ринку вантажоперевезень; донести 
информацію власникам транспорт-
них засобів про можливості авто-
сервісних фірм, та розширити коло 
партнерів на ринку сервіса. 

Бюлетень безкоштовно розповсю-
джується:

1. Шляхом прямого адресного по-
штового розсилу (Direct Mail, Укра-
їна) по фірмах-вантажовласниках, 
бізнес-центрах, оптових базах, ав-
тотранспортних підприємствах, 
експедиторських фірмах.

2. На замовлення керівників  під-
приємств експортерів та імпорте-
рів, зацікавлених  в  перевезенні 
власних вантажів;

3. На замовлення керівників ав-
тотранспортних підприємств.
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4. На міжнародних, національних та 
універсальних виставках.  

Загальні дані: формат B5 (170 x 
260 mm), об’єм – 76-80 стор., на-
клад–15000 пр.

Періодичність видання:  

Бюлетень - щоквартально. 

Додаток до бюлетеня  - щомісячно. 

Електронна  версія - двічі на місяць.      

Видається з 2001 року. 

Свідоцтво про державну реєстра-
цію КВ № 5673 від 06.12.2001 р. Дер-
жкомінформ  України

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

PEREVIZNYK®,  Bulletin
“Transcom” Press agency
vul. Svitlitskogo, 35, p.o. box 48, Kyiv, 
Ukraine, 04123
+38-044-503-72-38
+38-044-463-53-47
pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

Press agency “Transcom” publishing of 
advertising and information bulletin 
Pereviznyk.       

The aim of  edition (publication): to bring 
the information to cargoowners about 
possibilities of carriers of cargo and to 
broaden the circle of their partners on 
the cargo-transport market; to bring the 
information to owners of motor trans-
porting companies about possibilities of 
service companies and to broaden the 
circle of their partners on the service 
market.  

Bulletin has free distribution:

1. By the Direct Mail across all Ukraine 
to cargoowners firms, business centres, 

wholesale basises, motor transporting 
companies, forwarder firms.

2. It’s making to order of  leaders of ex-
porter and importer firms, who is inter-
ested in own cargo transporting. 

3. It’s making to order of  leaders of en-
terprises of motor transports.

4. On international, national and uni-
versal exhibitions.   

General informations: format B5 (168 x 
224 millimetres), volume – 76-80 pages, 
circulation - 15000 copies.   

Periodicity: 

Bulletin – quarterly edition. 

Special edition – every month.

Electronic edition -  two times on a 
month.         

Published since 2001.

SUBSCRIPTION INDEX  99858
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ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ 
ПрАТ

70600, Запорізька область, 
м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
+38 0 (6165) 2-30-37
+38 0 (6165) 3-11-00
mail@mezpology.zp.ua
www.mezpology.zp.ua

Пологівський ОЕЗ здійснює повний 
цикл переробки олійних культур.

POLOGY OIL EXTRACTION PLANT 
PJSC

Lomonosova street, 36, Pology, 
Zaporizhzhya region, 70600, Ukraine

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

“ПРЕС-БІРЖА” 
Всеукраїнська ділова 

газета
Україна, 49000, 
г. Днепропетровск, а / с 156
Тел. / Факс: +38 (056) 370-10-90, 
370-10-92
E-mail: editor@pbgazeta.com
www.pbgazeta.com

“Прес-Біржа” - всеукраїнська ділова 
газета. Видається з квітня 1993 
року.

Розповсюдження газети: підписка 
по всій Україні, виставкові заходи в 
Україні та за кордоном. Кур’єрська 
доставка. Передплатний індекс 
33520.

“Прес-Біржа” - розрахована на 
керівників підприємств і організацій, 
фахівців з маркетингу, менеджерів 
відділів продажів і закупівель. 
Видання пропонує широкий спектр 
пропозицій по розміщенню реклами 
- від традиційних рекламних блоків і 
статей до прайс-листів і вкладення 
листівок.

«Прес-Біржа» - оперативність 
і комплексність надання 
інформаційних послуг.

«Прес-Біржа» - затребуваність 
видання серед рекламодавців і 
читачів.

«Прес-Біржа» - оптимальне 
поєднання ціни та якості.
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«Прес-Біржа» - систематична участь 
в республіканських та регіональних і 
зарубіжних виставках, семінарах і 
конференціях.

«Прес-Біржа» - наявність у газети 
власного сайту в мережі Інтернет 
www.pbgazeta.com Приватна броварня 

Пиваріум
Приватна броварня Пиваріум бере 
свій початок з 2008 року. 

Займає ТОП місце серед міні пиво-
варень столиці за більш ніж 11 ро-
ків роботи у пивній індустрії. 

За час роботи зварено більше 50 
сортів пива (у т.ч. авторського, се-
зонного та колабораційного). 

У 2017 році  броварня першою у Ки-
єві здобула сертифікат якості HACPP 
ISO 22000:2005, що вказує на бездо-
ганну якість продукту. 

Кожного дня пивовари Пиваріум 
працюють над створенням нових 
пивних. А головною вдячністю за 
працю є позитивні відгуки гостей 
закладу, які завжди з нетерпінням 
чекають пивних новинок та про-
довжують насолоджуватися постій-
ними сортами.

The private brewery PIVARIUM
The private brewery PIVARIUM has been 
around since 2008.

Ranked among the capital’s mini brew-
eries for over 11 years in the beer indus-
try.

Over 50 brews of beer (including au-
thor’s, seasonal and collaborative) have 
been brewed.

In 2017, the brewery was the first in Kiev 
to receive the HACPP ISO 22000: 2005 
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quality certificate, which indicates the 
perfect product quality.

Every day, PIVARIUM brewers are work-
ing on creating new breweries. And the 
main appreciation for the work is the 
positive feedback of the guests of the 
establishment, who are always looking 
forward to beer novelties and continue 
to enjoy the constant varieties.

Фермерское Хозяйство 
“Проминь”

+380 5763) 560-07, 
+380 (50) 130-75-20  
promin_va@ukr.net

Фермерское Хозяйство “Проминь” 
более 10 лет выращивает яблоки 
в собственных садах. С 2017 года 
была установлена линия по про-
изводству яблочного сока прямого 
отжима словенского производства. 
Линия предусматривает: измель-
чение яблок, отжим сока, нагрев до 
температуры 82C (пастеризация) и 
разлив, без добавления воды, саха-
ра, кислот и консервантов. Без ГМО.

Мы не стерилизуем, а пастеризу-
ем наш сок, а значит, оставляем 
максимум пользы и вкуса в нашем 
соке. Упаковка бег ин бокс позво-
ляет длительное время, даже в от-
крытом состоянии, сохранить све-
жесть продукта. Также, в отличии 
от стеклянной тары, бег ин бокс 
упаковка исключает попадание 
солнечного света на сок. Удобно 
наливать с помощью краника с кла-
паном, который страхует потреби-
теля от разливания сока, а бумаж-
ная упаковка - от разбитого стекла. 
Дети с радостью, самостоятельно, 
будут наливать полезный сок.

Приглашаем сотрудничать тор-
говые сети, супермаркеты, мага-
зины, дистрибьюторов, сферу об-
щепита. Также будем рады и роз-
ничному покупателю.
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ТМ «Радой»
м. Хмільник вул.Півнична 44
Тел.0672143238, 
forte085@gmail.com

Інформація про пиво «Рáдой»

Усі марки живого справжнього 
пива за рецептом Науково-дослід-
ного інституту пивоваріння в Берлі-
ні (VLB) виготовлено на німецькому 
обладнанні «Каспер Шульц» (Kaspar 
Schulz) із додаванням унікального 
екологічно чистого ельзаського 
солоду та хмелю й цілющої води м. 
Хмільник.

1. Світле легке пиво «Буль з Га-
ком» ― солод Bohemian Pilsner 
(Weyermann), хмелі Hallertauer 
Magnum та Perle, на основі розто-
ропші. Характеризується сильним, 
чистим, свіжим і приємним хмельо-
вим смаком й ароматом із солодо-
вою нотою, високою та стабільною 
піною. Це пиво має світло-золоти-
стий колір і характерну ігристість. 
Відноситься до пива типу «Пілз-
нер». Вміст алкоголю ― 4,8%.

2. Чудове темне пиво «Майстер» 
― компоненти виключно най-
вищого ґатунку з Німеччини: со-
лоди Bohemian Pilsner та Carafa 

(Weyermann), німецькі дріжджі (За-
флагер W-3470), справжній, еколо-
гічно чистий, вирощений в еколо-
гічно чистому районі між Німеччи-
ною та Францією хміль Hallertauer 
(Perle та Мagnum), а також плоди 
розторопші з Південної України, 
унікальна вода міста-курорту Хміль-
ник. Під час приготування вико-
ристовують підготовлену воду, 
хміль, дріжджі низового бродіння, 
світлий і палений солод, екстракт 
розторопші. Це пиво має глибші й 
насиченіші смакові якості та яскра-
во виражений солодовий аромат. 
Темне ― це особливий сорт пива, 
делікатесний, який смакуватиме як 
чоловікам, так і жінкам, а також по-
кращуватиме настрій! Вміст алкого-
лю ― 4,8%.

3. Напівтемне жіноче пиво «Мар-
гарита» ― компоненти виключно 
найвищого ґатунку з Німеччини: со-
лоди Bohemian Pilsner та Caraamber 
(Weyermann), німецькі дріжджі (За-
флагер W-3470), справжній, еколо-
гічно чистий, вирощений в еколо-
гічно чистому районі між Німеччи-
ною та Францією хміль Hallertauer 
(Hallertauer Tradition та Мagnum), а 
також плоди розторопші з Півден-
ної України, унікальна вода санато-
ріїв міста-курорту Хмільник. Вміст 
алкоголю ― 4,2%. В основі цього 
пива ― солод ячмінний світлий і ка-
рамельний та екстракт розторопші. 
Завдяки цим компонентам напів-
темне пиво ТМ «РÁДОЙ ЖІНОЧЕ», 
«МАРГАРИТА»
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Компанія «РОСС»
Товариство з додатковою відпо-
відальністю
61017, м. Харків, 
вул.Велика Панасівська, 129
0577758050, 050-400-46-63, 
067-570-14-67
infoross@ross.com.ua
www.ross.com.ua

Виробництво та продаж холодиль-
ного торгового, опалювального по-
бутового та промислового, хлібопе-
карського  обладнання  та приладів 
газового контролю.

Production and sale of the following 
types of equipment:

• commercial refrigerated display 
cases

• domestic and industrial heating 
equipment

• gas control devices

TOB “CK РЕСУРС”
72355 с. Рівне, 
вул. Заводська 20 
Мелітопольський р-н 
Запорізької обл. Україна 
skresurs2014@ukr.net
+38099-762-13-92 NIKITA (eng); 
+38095-234-72-74 АЛЕКСАНДР; 
+38067-613-11-73 СЕРГЕИ. 
skresurs2014@ukr.net

Підприємство з переробки соняш-
нику

• Масло соняшникове нерафіно-
ване, першого гатунку

• Високо олеінове масло соняш-
нику, першого гатунку

• Макуха соняшнику
• Паливна пілета з лушпиння со-

няшнику

LLC “SK RESURS”
Sunflower processing plant

• Sunflower oil first grade, unrefined
• High oleic sunflower oil highest 

grade
• Sunflower cake
• Sunflower husk fuel pellet
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Компания «Смакуй»
ua.smakuy.com
sales@smakuy.com
г. Харьков, 
Московский проспект 257, 601.

Завод по производство оборудова-
ния для изготовления крепких до-
машних 

напитков.

«Компания «»СМАКУЙ»»  лидер 
рынка и крупнейший украинский 
завод по изготовлению дистилля-
торов.

Основные сферы деятельности: 
производство самогонных аппара-
тов, пивоварен, комплектующих и 
аксессуаров для получения каче-
ственно алкоголя в домашних усло-
виях.

Компания «»СМАКУЙ»» обладает 
всем необходимым для изготовле-
ния оборудования высокого каче-
ства:

• квалифицированные опытные 
специалисты в области разра-
ботки самогонных аппаратов и 
пивоварен;

• уникальные технологии кон-
струирования комплектующих 
для улучшения вкуса и качества 
готовой продукции (алкоголя);

• производство на новейшем вы-
сокотехнологичном оборудо-
вании;

• отдел контроля качества - каче-
ство и надежность обеспечива-

ется трехступенчатым контро-
лем на ключевых стадиях про-
изводства;

• горячая линия технической по-
ддержки для каждого клиента.

Наша продукция давно уже счита-
ется самой лучшей, потому что мы 
предпочитаем идти в ногу со вре-
менем, и всегда выбирать действи-
тельно качественные и прочные 
товары, которые потом будут ра-
довать вас своими шикарными экс-
плуатационными свойствами. Одно 
большое преимущество нашей ра-
боты в том, что мы стремимся сде-
лать свое оборудование выгодным 
для каждого. Поэтому, даже без осо-
бенного опыта работы в этой сфе-
ре, вы сможете с легкостью пользо-
ваться таким товаром и не пережи-
вать о последствиях.

СМАКУЙ - душа в каждой капле!»
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Підприємство 
«Спориш»

Номер телефону 0412576955
Сайт sporysh.com.ua
Електронка sporysh.zt@gmail.com

Чим здивувати наш і без того диво-
вижний світ?

- Будь простим і чесним - світ сам 
здивується цьому як ніколи. Це те, 
чого йому так не вистачає ....

Ми не вигадували нічого нового 
окрім того, що вже давно існує. 
Ми варимо натуральні напої з ягід, 
фруктів і трав. Так, у нас все просто 
і чесно - натуральні дари природи 
та окріп. Іноді настає час поверну-
тися до простого і зробити вибір на 
,,свою користь,, .... ми робимо мож-
ливим здійснити це.

Підприємство,, Спориш,, - натураль-
ні напої, вироблені традиційним 
способом.  

- How can be surprised our already 
amazing world?

- Be simple and honest - the world itself 
will be astonished by this as never be-
fore. This is what it  lacks so much.

We have not come up with anything 
new but something that already exists 

for such a long time. We brew natural 
drinks from berries, fruits, herbs. Yes, we 
have everything simple and honest - nat-
ural gifts of nature and boiling water. 
Sometimes it is time to go back to sim-
ple things and make a choice in “your 
favor”. We make it possible.

Sporish enterprise - natural drinks made 
in the traditional way.
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ООО «МНПК «Станко-
Групп»

Адреса виробництва : вулиця 
Чехова, 104, Черкаси, Черкаська 
область, 18030 Україна
+38 (0472) 56-40-50
+38 (067) 94 44 825
info@stanco.com.ua
stanco.com.ua 

Сьогодні ТОВ «МНВК «Станко-Груп» 
- це компанія повного виробничого 
циклу. За час існування ми успішно 
реалізували понад 2000 проектів 
для України і зарубіжних країн.

На сьогодні компанія стала на шлях 
чергового розширення та оптимі-
зації внутрішніх процесів, що доз-
волить підвищити рівень обслуго-
вування клієнтів, зменшити час ви-
готовлення обладнання, дозволить 
закріпитись на Європейському рин-
ку.

Ключовим показником ефективнос-
ті нашої роботи є відсоток повтор-
них звернень клієнтів і їх рекомен-
дацій новим замовникам. Більше 
80% наших клієнтів повторно купу-
ють обладнання в «Станко-Груп».

TOV “MNVK “STANCO-GRUP” 
ADDRESS:Ukraine Cherkasy 
Chekhova street,  104  

Today, «Stanco-Group» is a full-cycle 
company. During its existence, we have 

successfully implemented more than 
2000 projects in Ukraine and foreign 
countries.

Today, the company has embarked on 
a path of further expansion and optimi-
zation of internal processes, which will 
allow to increase the level of customer 
service, reduce the time of manufacture 
of equipment, will allow staying fixed on 
the European market.

A key indicator of the efficiency of our 
work is the percentage of repeated cus-
tomer orders and their recommenda-
tions to new customers. More than 80% 
of our customers re-purchase equip-
ment at «Stanco-Group».
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Компанія «ТАН»
Tel: +38 0462 67-21-12
Mob: +38 063 4977457
E-mail: ivanchenko_s@mail.ru
http://www.tan.com.ua/en

Вас вітає компанія «ТАН», Україна. 
Наша компанія була заснована в 
1994 році і по сьогоднішній день за-
ймається розробкою, виготовлен-
ням та автоматизацією обладнання 
для олійно-жирової індустрії. Ши-
рокий сектр обладнання, виготов-
ленного нашою компанією, вико-
ристовується на багатьох заводах, 
що займаються виготовленням та 
переробкою рослинних олій як на 
території України, так і в країнах 
Європи. Ми пропонуємо комплек-
сні рішення з екстракції, очищен-
ня, рафінації, дезодорації та більш 
глибокого очищення рослинних 
олій. Все обладнання, що виготов-
ляється нашою компанією, серти-
фіковано. Більш детально з асорти-
ментом нашої продукції ви можете 
ознайомитись на нашому сайті  
http://www.tan.com.ua

We are glad to greet you. Company 
“TAN” was founded in 1994 and by this 
day deals with designing, manufactur-
ing and automation of the equipment 
for fat-and-oil industry. A wide range 
of the equipment manufactured by our 
company is used on a great number 
of oil producing and processing plants 
not only in Ukraine, but also in Europe. 
We can offer complex solutions for ex-
traction, purification, refining, deodor-
ization and deep purification of plant 

oils. All the equipment that is manufac-
tured by our company is certified. You 
can take a closer look at our equip-
ment range by visiting our web-page  
http://www.tan.com.ua/en .
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Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ТЕХНІК УМВЕЛЬТ  

ВЕРТРАЙБ»
просп. Науки, 60, 
Головний корпус (північний), 
оф. 304
 Харків, 61072, Україна 

Компанія TBG GmbH є лідером рин-
ку з надання послуг з навчання, 
сертифікації підприємств та персо-
нального коучінку. Наша компанія 
на даний момент надає послуги в 
9 країнах світу: Україна, Росія, Біло-
русь, Польща, Кіпр, Грузія, Німеччи-
на, Чехія, Литва. Колектив компанії 
складається з висококваліфікова-
ного персоналу, що мають безпо-
середньо досвід роботи на вироб-
ництві. Фахівці компанії постійно 
проходять обмін досвідом з провід-
ними міжнародними аудиторами. 
Обмін досвідом проходить в Поль-
щі, Німеччині, Чехії, Росії, Україні, 
Голландії та інших країнах. Завдя-
ки своеї кваліфікації, фахівці нашої 
компанії отримали акредитацію від 
німецьких органів з сертифікації 
TUV і ін.

Limited Liability Company 
“TECHNIK UMWELT VERTRIEB”

 Nauky Ave., 60, Main Building 
(North), off.304
 Kharkiv,61072,  Ukraine

TBG GmbH is a market leader in the 
provision of training services, company 
certification and personal coaching. Our 
company currently provides services 
in 9 countries: Ukraine, Russia, Belar-
us, Poland, Cyprus, Georgia, Germany, 
Czech Republic, Lithuania. The compa-
ny’s team consists of highly qualified 
personnel with direct experience in 
production. The company’s specialists 
are constantly exchanging experience 
with leading international auditors. 
An exchange of experience takes place 
in Poland, Germany, the Czech Repub-
lic, Russia, Ukraine, Holland and other 
countries. Due to their qualifications, 
the specialists of our company received 
accreditation from German certification 
bodies TUV and others.
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ТОВ «УКРБІО ТРАНС-
СЕРВІС» 

З 2009 року ТОВ «УКРБІО ТРАНС-СЕР-
ВІС» є ексклюзивним представни-
ком та дистриб’ютором італійської 
компанії GENERAL DIES в Україні. 

Понад 50-річний досвід виробни-
цтва обладнання для гранулювання 
та запчастин до нього є запорукою 
їх високої якості. Ми постачаємо 
гранулятори та лінії гранулювання 
різної виробничої потужності (від 
80 кг/год до 4 т/год). 

Матриці та обичайки виробництва 
GENERAL DIES виготовляються з ле-
гованої сталі та з високим вмістом 
хрому, мають підвищену зносостій-
кість і користуються попитом у ви-
робників гранули.

У нас ви маєте можливість замови-
ти виготовлення матриць та обича-
йок за власними кресленнями. Ми 
гарантуємо високу якість запчастин 
та їх своєчасну доставку.

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 ca-
pacities (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 
manufacturers 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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ТОВ «УКРОЛІЯ» 
Контакти:  вул. Садова, 4,  
с Чернечий Яр, Диканський р-н, 
Полтавська обл. 38521, Україна. 
+38 (0532)-64-20-40  
e-mail:  post@ukroliya.com
www.ukroliya.com

ТОВ «УКРОЛІЯ» — це 2 сучасні ви-
робничі комплекси в Полтавській 
області, а саме - в Диканьці та Зінь-
кові.

«УКРОЛІЯ» представлена торгови-
ми марками традиційної соняшни-
кової олії «ДИКАНЬКА», а також про-
фесійною високоолеїновою олією 
EFFO і органічною соняшниковою 
під брендом GARNA organica. Ком-
панія займає близько 12 % україн-
ського ринку фасованої соняшнико-
вої олії. Експорт продукції «УКРОЛІЇ» 
здійснюється у понад 50 країн світу.

В своїй діяльності компанія поєднує 
кращий у світі український соняш-
ник і вікові традиції виробництва 
української соняшникової олії з пе-
редовими європейськими стандар-
тами контролю якості й ефективни-
ми світовими моделями в логістиці 
та дистрибуції.

Запорукою успішного розвитку 
компанії є формування на базі ви-
робничих підприємств «УКРОЛІЇ» 

агропромислових кластерів — ло-
кальне об’єднання з метою взає-
мовигідного співробітництва фер-
мерів — постачальників сировини, 
переробників і споживачів вторин-
ної продукції переробки.

OUR CONTACTS
4 Sadova Str., 38521, Cernechuy Yar 
village, Dikanka district, Poltava 
region. Ukraine 
+38 (0532)-64-20-40 
e-mail: post@ukroliya.com
www.ukroliya.com

Since 2001 “UKROLIYA” has been pro-
ducing traditional sunflower oil which 
we export to more than 40 countries 
worldwide.  In that time, as consum-
er preferences have changed, we have 
evolved with them. Through constant 
adaptation and by listening to our cus-
tomers we have chosen a priority busi-
ness direction – the creation of added 
value products in the professional culi-
nary and high oleic organic oils market. 
Our company has 2 modern production 
facilities in Dikanka and Zinkiv in the 
Poltava region of Ukraine. 

“UKROLIYA” is represented in the market 
of traditional sunflower oil by the trade-
mark “DIKANKA”, in professional high 
oleic oil by EFFO and in the organic sun-
flower oil market by the brand GARNA 
organica . The company holds approxi-
mately 12% of the Ukrainian market for 
packaged sunflower oil, and “UKROLIYA” 
products are exported to more than 50 
countries in the world.

The key reason for the successful devel-
opment of our company is the forma-
tion of agro-industrial clusters based on 
industrial enterprise. At “UKROLIYA” – we 
form local associations with farmers - 
suppliers of raw materials, processors 
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and consumers of secondary processed 
products for the primary purpose of 
mutually beneficial cooperation.

УМАНЬПИВО
https://umanpivo.ua
info@umanpivo.ua
0(800) 33-09-09
38(096) 029-29-29
вул. Успенська, 29, Умань,
Черкаська обл. 20300

Українські традиції та німецькі 
технології

Уманське пиво - це виключно 
натуральний продукт, 
виготовляється за старовинними 
українськими та німецькими 
рецептами.

При виробництві напою не 
використовується жодна хімія: 
ані барвники, ані стабілізатори, 
ані консерванти. Щоб майстри 
пивоваріння та споживачі були 
впевненими у добрих смакових 
властивостях інгредієнтів та 
у відсутності ГМО, Уманський 
пивоварний завод сам вирощує 
пивоварний ячмінь та виробляє з 
нього солод. Вода використовується 
артезіанська, хміль лише найкращий. 
Усі інгредієнти варяться, бродять 
та доброджують на німецькому 
обладнанні.

Уманське пиво відповідає найвищим 
стандартам якості, прийнятим 
у Німеччині. Пивовар із цієї 
країни регулярно відвідує завод і 
наглядає за правильністю ведення 
технологічного процесу.
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Вже багато років ми також 
випускаємо натуральний лимонад. 
Завдяки традиційним складовим, 
напій має той самий смак, що й 
старий добрий радянський лимонад. ТОВ «ХЛР»

+380 (44) 494 42 42, sales@hlr.ua
www.hlr.ua

Спеціалізація ТОВ «ХЛР» (HLR) – 
комплексні рішення для галузевих 
лабораторій. В асортиментному 
портфелі компанії аналітичне, за-
гальнолабораторне та спеціалізо-
ване обладнання для аналізу вхід-
ної сировини і готової продукції 
харчової промисловості, а також 
прилади для контролю якості тари і 
упаковки. HLR має власне виробни-
цтво в Україні, а також є офіційним 
представником більше 60 провід-
них світових виробників продукції 
для лабораторій, за рахунок чого 
Ви отримуєте повноцінне рішення 
під будь-яку Вашу задачу.

HLR LLC
+380 (44) 494 42 42, sales@hlr.ua
www.hlr.ua

Specialization HLR LLC is the supply of 
complex solutions for laboratories of 
the industry. Our company assortment 
includes analytical, laboratory and spe-
cialized equipment for analyzing incom-
ing raw materials and finished products 
of food industry, and equipment for 
quality control of packing materials. 
HLR has own manufacture in Ukraine, 
and also we are an official representa-
tive of more than 60 leading world man-
ufactures of laboratory products. Due to 
it you have an ability to get a complete 
solution for any of your task.



17-19 вересня 2019 | 65

Інформаційно-
видавничий дім 

“ЦентрІнформ”, ТОВ
м. Харків, Україна, 
вул. Мало-Панасівська 4/7, 
офіс 39, 61052
+380 (57) 712-20-40
+380 (57) 712-15-00
et@informdom.com
www.informdom.com

Міжнародний інформаційно-техніч-
ний повнокольоровий журнал «Об-
ладнання та інструмент для профе-
сіоналів. Серія «Деревообробка» 
виходить з друку з 2000 року, обсяг 
80 стор. формату А4, тираж 6 тис., 4 
рази на рік.

Аудиторія: керівники, головні фа-
хівці підприємств, виготовлювачі 
обладнання, матеріалів, пневма-
тичних та гідравлічних систем, де-
ревообробляння, альтернативної 
енергетики, навчальні та наукові 
заклади.

Головні рубрики: дерев’яне домо-
будування, біоенергетика, опалю-
вальне обладнання, біопаливо.

Information and Publishing 
House “CentrInform”, Ltd.

Malo-Panasovskaya str. 4/7, of. 39, 
Kharkiv, Ukraine, 61052

International information and technolo-
gy fullcolor A4 format Magazine Equip-
ment and Tools for Professionals. Wood-

working Series published since 2000 and 
is over 80 pages in volume.

The circulation figurers are 6,000 4 Is-
sues a year.

Target groups: Management and lead-
ing specialists, supply agents of industri-
al enterprises, research officers, univer-
sity teachers.
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Центр балансування 
«А-ВАЛ» 

Тел:
+38(066)118-80-59
+38(050)340-45-34
+38(098)543-94-26
+38(068)031-11-07
a-val@i.ua. 
a-val.com.ua/ru/kontakty.html 

Центр балансування «А-ВАЛ» спеці-
алізується на динамічному балан-
суванні міжопорних тіл обертання 
довжиною до 6 м, вагою до 10 000 
кг і діаметром до 2 м. При необхід-
ності наші спеціалісти виконають 
балансування деталей у власних 
опорах (підшипниках) з виїздом на 
підприємство до замовника в будь-
який населений пункт України.

Наші спеціалісти мають досвід в 
передових технологіях та нададуть 
послуги з балансування і дадуть 
кваліфіковану консультацію.

Ми балансуємо деталі як сільсько-
господарського так і промислового 
призначення.

Приватне 
підприємство 

«Черкаська Баварія.»
Адреса: 18027, м. Черкаси, 
вул. Сурікова,  1
E-mail: 
cherkaskabavaaaria@gmail.com
Тел.+38 (068) 7 335 335

Якщо бажаєте насолодитись не-
фільтрованим, непастеризова-
ним пивом то обов’язково Вам до 
крафтової пивоварні-Черкаська Ба-
варія.

Користь нашого напою в натураль-
них речовинах, які складають ос-
нову пива  - продукт бродіння, що 
отримують з високоякісного купажу 
ячмінного солоду,  хмелю, дріжджів, 
підготовленої води та любові  пиво-
вара.

Також ми пропонуємо незабутній 
смак  Сидру, який започаткувала 
Франція.

.Спогади про літо та дитинство при-
ведуть вас до Лимонаду який впер-
ше з’явився в древньому Єгипті.

Традиційний напій слов’ян – Квас 
відмінно освіжить, підбадьорить і 
втамує спрагу під час спекотного 
літнього дня.
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Зазначимо, шо користь і шкода 
будь-якого продукту визначається 
тільки дозою, яку людина споживає. 

Private Company «Cherkasy 
Bavaria»

Address: 1, Surikov Street
Cherkasy 18027 Ukraine
E-mai cherkaskabavaria@gmail.com
Tel. +38(068) 7335335

If you want to enjoy unfiltered non-pas-
teurized beer, you have to go to craft 
brewery named Cherkasy Bavaria.

The benefit of our drink is in natural in-
gredients that form the basis of our beer 
as the product of fermentation that is 
got out of high quality blend of barley 
malt, hops, some yeast, prepared water 
and great love of a brewer.

Also we offer unforgettable flavor of 
cider that was started in France many 
years ago.

Memories about summer and child-
hood lead you to Lemonade that first 
appeared in ancient Egypt.

Traditional drink of the Slavs is called 
kvass. It is refreshing and 

bracing when the weather is extreme 
hot this magic drink can quench day in 
summer.

Moreover, benefit and harm of any 
product depend on the doze that is used 
by a person.
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