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�рОгра�а рОБОти�рОгра�а рОБОти

17 �и�тО�а�а 2016 р. (чЕт�Ер) 
10:00 – 10:30 Офіційне відкриття �іжнародної  
 агропромислової виставки «EuroAgRO  
 – 2016»
10:30 – 11:00 Офіційне відвідування стендів  
11:00 – 11:30 �рес-конференція 
11:30 – 18:00 �ні �О�Ь�ЬКОгО �і�Ь�ЬКОгО  
  гО��О�ар�т�а
11:30 – 12:00 реєстрація учасників конференції   
12:00 – 13:30 Конференція в рамках польсько- 
 української співпраці
 «ін�Е�тиЦі��: �таБі�Ьні  �ЕрЕ�у�О�и  
 КОнКурЕнтнОгО рОз�итКу аграрнО��  
 ЕКОнО�іКи»

Місце проведення: конференц-зал ВЦ «Південний Експо»
Модератори: п. Олег Дубіш, Віце-президент  
 Польсько-Української Господарської   
 Палати 
 п. Володимир Коруд, Віце-президент  
 Львівської Торгово-промислової  
 палати

  інвестиційна привабливість аграрного   
 сектору �ьвівщини 

 Ростислав Замлинський – перший  
 заступник голови Львівської  
 обласної державної адміністрації 

 чинники успіхів та проблем польського  
 землеробства в періоді економічної  
 трансформації 

 проф. Чеслав Новак  
 – Сільськогосподарський  
 університет ім. Хугона Коллонтая  
 у Кракові, голова Суспільної Ради  
 Осередку дорадництва Сільського   
 Господарства  Свєнтокшиського  
 воєводства 

 �труктура сільського господарства, як  
 запорука розвитку малого і середнього  
 бізнесу та сільських територій. �орадництво  
 – інструмент управління інвестиціями 

 Адам Фура – директор відділу  
 Осередку дорадництва Сільського   
 Господарства  Свєнтокшиського  
 воєводства в Сандомирі  

 �олітика взаємозв’язного багатоукладного  
 розвитку – інструмент реалізації стратегії  
 розвитку аграрного сектору економіки  
 україни 

 Віталій Саблук – заступник  
 директора ННЦ Інститут аграрної  
 економіки України 

 Кооперація-школа самоорганізованості  
 та подолання проблем особистих селянських  
 господарств 

 Роман Корінець – президент  
 Національної асоціації  
 сільськогосподарських  
 консультативних служб України 
 Микола Гриценко – експерт 
 аграрного бізнесу 

13:30 – 14:00 �ерерва на каву 
14:00 – 16:00 �родовження конференції

Модератор Наталія Хмиз – директор  
 департаменту агропромислового  
 розвитку Львівської  
 облдержадміністрації

 Ефективність інвестування. �роблеми та  
 шляхи вирішення 

 Ігор Плотиця – директор ТзОВ РСП  
 «Шувар»
 Інна Кухарчук – голова Асоціації  
 фермерів Вінницької області 
 Максим Белозьоров – директор ТОВ  
 «Галфрост»
 Олег Іванчина – керівник Приватної  
 агрофірми «Білий стік» 
 Сокальського району Львівської  
 області 

 Фінансування і можливості страхування  
 торгових транзакцій на українському ринку 

 (Представники польських банків   
 BGK i  «KUKE» S.A.) 

 �ропозиції Кредобанку для сільсько- 
 господарського сектору україни 
 �ідведення підсумків  
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�рОгра�а рОБОти �рОгра�а рОБОти

18 �и�тО�а�а 2016 р. (�’ЯтниЦЯ)
�рЕзЕнтаЦіЯ �О�Ь�ЬКиХ та уКра��н�ЬКиХ 

агрО�і��риЄ��т�
Місце проведення: конференц-зал ВЦ «Південний Експо»

10:00 – 11:00 �резентація пропозицій польських 
  фірм  

Модератор: п. Ришард Бялацкі, координатор  
 Свєнтокшиського Бюро Дому  
 Східної Польщі у Брюсселі  

11:00 – 12:00 інвестиціцйні проекти українських 
 фірм в сільськогосподарському секторі  
 (регіон україна)  

Модератор: п. Стефанишин Іван Миколайович,  
 радник директора з питань АПК  
 ТзОВ РСП «Шувар»

12:00 – 13:00 �резентація міжнародного проекту  
 Європейська �истема розвитку CERTUA  
 товариство інтеграція Європа – �хід 
 �інницька торгово-промислова палата   
10:00 – 18:00 �ні �О�Ь�ЬКОгО �і�Ь�ЬКОгО  
 гО��О�ар�т�а
12:00 – 13:00 урочистості з нагоди святкування  
 �ня працівників сільського господарства

Місце проведення: центральна площадка   
 ВЦ «Південний Експо»

13:00 – 15:00 зустрічі b2b  на індивідуальних  
 виставкових стендах польських фірм та  
 на офіційному стенді «Відділу реклами  
 торгівлі і інвестицій» Посольства Республіки  
 Польща, Бюро Реклами Експорту Міністерства  
 Розвитку Економіки і Торгівлі України у сфері  
 сільського господарства України, Львівської  
 Торгово-Промислової Палати, Львівської  
 Обласної Державної Адміністрації.
13:00 – 16:00 розвиток органічного ринку в  
 україні

Місце проведення: конференц-зал ВЦ «Південний Експо»

 розвиток органічного ринку в україні 
 Тетяна Ситник – експерт, Керівник  
 Retail Academy 

 �ерспективи використання біопрепаратів  
 в органічному землеробстві

 Володимир Білко – представник   

 БТУ-центру 

 закон, як підтримка органічного виробництва:  
 правове врегулювання

 Олена Березовська – голова 
 правління виробників органічних  
 сертифікованих продуктів  
 «Органічна Україна», експерт  
 органічного ринку  

 �освід ведення органічного садівництва.  
 �ередпроектний етап

 Констянтин Січний – керівник  
 громадської спілки «Органічна  
 Україна Захід»

 закінчення конференції – підведення  
 підсумків  

19 �и�тО�а�а 2016 R. (�уБОта) 
10:00 – 18:00 �ні  �О�Ь�ЬКОгО �і�Ь�ЬКОгО  
 гО��О�ар�т�а
10:00 – 18:00 індивідуальні програми на стендах  
 учасників виставки. 
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Починаючи з 2010 р. наша фірма займається 
виготовленням машин сільськогосподарської техніки, 
а саме:

- змішувачів сипких  кормів;
- Подрібнювачів зерна всмоктуючо-нагнітальних;
- цілих ліній  виготовлення кормів для тварин;
- шнекових погрузчиків для зерна; 
- Електронних ваг до зважування великої рогатої 

худоби та свиней;
а також багато додаткових запчастин, які  

використовуються в сільському господарстві.
Додатково надаємо послуги, такі як:
- механічна обробка деталей: токарна,фрезарна, 

свердління та довбання;
- гнуття  та різання листового металу;
- різання труб і профілів;
- зварювальні роботи.
запрошуємо Вас до купівлі наших товарів і 

використання наших послуг.

adraF

ul. Rolnicza 20, 
Radziejó, 88-200, Polska
Тел.: 793 206 014
e-mail: biuro@adraf.pl
www.adraf.pl
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Od 2010r. zajmujemy się produkcją maszyn 
rolniczych tj.

- mieszalniki do pasz;
- rozdrabniacze bijakowe ssąco-tłoczące;
- kompletne linie do przygotowywania pasz dla 

zwierząt; 
- przenośniki ślimakowe skośne i pionowe;
- wagi inwentarzowe;
oraz innych urządzeń niezbędnych w gospodarstwie 

rolnym.
Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
- obróbki skrawaniem;
- toczenie, frezowanie, dłutowanie, wiercenie;
- cięcie, gięcie i walcowanie blach;
- cięcie rur i profili;
- usługi spawalnicze;
- konstrukcje stalowe.
Zapraszamy do zakupu produktów i korzystania z 

Naszych usług.

adraF
RAFAł PATYK

ul. Rolnicza 20
88-200 Radziejów, Polska
Tel.: 793-206-014
email: biuro@adraf.pl
www.adraf.pl
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Фірма Agro-Line свій шлях виготовлення 
сільгоспмашин  розпочала в 2006 р. з виготовлення 
запчастин.

Після двох років роботи, в 2008 р. до асортименту 
додались стерневі культиватори та глибокорозхлювач. 
ці машини користуються широкою популярністю 
завдяки їх зімкнутій і міцній будові, а також високій 
якості виконання.  це дозволило нашій фірмі  Agro-
Line з успіхом вийти на ринок. 

В 2009 р. ми впровадили дисковий агрегат, 
машину, котра завдяки своїй багатогранності 
стала устаткуванням, яке дуже охоче купувалося 
фермерами.

йдучи на зустріч потребам землеобробних 
господарств з щораз нижчими цінами на аграрні 
плоди в 2013 р. ми розпочали проектні роботи і перші 
тести агрегату для ремної обробки, котрі діяли в 2014 
році введенням до продажу найновішого дітища 
нашої фірми AGRO-LINE агрегату для ремної обробки 
«agro STRIP-TILL liner».

В останні роки наша фірма працює над 
вдосконаленням продуктів, адже найбільш ми 
цінуємо задоволення наших клієнтів від використання 
машин нашого виробництва. 

ul. Krzyżanowo 18
63-100, Śrem, Polska
Tel.: 48 61 885 53 20
www.agro-line.pl

AgRO-LINE
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Firma Agro-Line swoją przygodę z produkcją maszyn 
rolniczych  rozpoczęła w 2006 r. produkcją części.

Po dwóch latach w 2008 r. został wprowadzony do 
oferty agregat ścierniskowy oraz głębosz. Znakomita 
popularność tych maszyn  dzięki ich zwartej i sztywnej 
budowie oraz wysokiej jakości wykonania sprawiły 
że nasza firma  Agro-Line z sukcesem zaistniała na 
rynku. 

W 2009 r. wprowadzamy agregat talerzowy, maszynę 
która dzięki swojej wszechstronności stała się bardzo 
chętnie kupowanym sprzętem przez rolników.

Wychodząc na przeciw potrzebą gospodarstw 
rolniczych z coraz niższymi cenami płodów rolnych w 
2013 r. rozpoczynamy prace projektowe i pierwsze testy 
agregatu do uprawy pasowej co skutkowało w 2014 roku 
wprowadzeniem do sprzedaży najnowszego dziecka 
naszej firmy AGRO-LINE agregatu do uprawy pasowej 
«agro STRIP-TILL liner».

Najbl iższe lata naszej f i rmy to praca nad 
doskonaleniem naszych produktów gdyż najbardziej 
cenimy sobie zadowolenie naszych klientów z

z użytkowania maszyn naszej produkcji.   

AgRO-LINE

ul. Krzyżanowo 18
63-100, Śrem, Polska
Tel.: 48 61 885 53 20
www.agro-line.pl
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Фірма Agrola веде виробництво сільсько-
господарської техніки від 1984 року. Протягом 
цього часу ми створили продукцію для потреб 
найсучаснішого господаря та садівника, яка 
характеризується високоякісним виконанням та 
довговічністю. 

Головною нашою продукцією є:
Причипні садові та польові обприскувачі, садові 

візки, балки до гербіцидів та карданно-телескопічні 
вали. Пропонуємо обприскувачі садові з баками 
ємкістю від 400 до 2000 л, з вентиляторними 
приставками: осьовий, круглий з традиційною тягою 
повітря та одновентиляторними двовентиляторними 
колонами. Також польові обприскувачі з баками 
ємкістю від 400 до 300 літрів з польовими балками із 
шириною робочої поверхні від 10-ти до 21 м.

agrola
ZAKłD HANDLOWO – 
PRODuKCYJNY

ul. Płtkownica, 84, 
Sadowne, 07-140 , Polska
Тел.: 48 25 6760130,
 48 25 6760131
e-mail: info@agrola.com.pl
www.agrola.com.pl
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AgRONAS SP. z O.O.

ul.Żromskiego 83, 
Koło, 62-600 , Polska
Тел.: 48 63 2720403
Факс: 48 63 2721000
e-mail: agronas@agronas.pl
www.agronas.pl

Компанія Agronas є найбільшим виробником 
насіння трав в Польщі і одним з лідерів у виробництві 
сільськогосподарського насіння. Ми пропонуємо 
постійно в продажі: насіння і суміші трав, насіння 
кормових, зернових, ярих, озимих культур, 
кукурудзи, олійних культур, коренеплодів, метелики 
дрібнозернисті,  суміші послехлібні на озеленення, 
інші насіння землеробні.

запрошуємо до співпраці.
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We are the biggest producer of grass seed in Poland 
and a leader in the production of agricultural seed. We 
offer In continuous sale: seed and grass mixtures, fodder 
seed, spring crops, winter crops, maize, oil seed, root 
crops, small papilionaceous seed, large papilionaceous 
seed, after harvest mixtures for greening,  other 
agricultural seed. 

We welcome Your cooperation. 

AgRONAS SP. z O.O.

ul.Żromskiego 83, 
62-600 Koło, Polska,
Phone: 48 63 2720403
Fax: 48 63 2721000
e-mail: agronas@agronas.pl
www.agronas.pl
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Фірма ALTRO має честь запропонувати Вам 
сільськогосподарські машини.

Наша фірма заснована у 1982 році. bипускаємо 
запчастини для сільськогосподарських машин, зубчаті 
колеса та привідні передачі. В нас є гартівний цех, 
зварні автомати, згинальні машини та автоматичні 
верстати.Ми професій-но дбаємо за якість нашої 
продукції. Багато років продаємо обмотувальні 
машини для тюків, розсіювачі для доб-рив. Ми 
збільшили гамму машин тракторними карусельними 
граблями, а також ґрунтовими фрезами.  Рільники 
високо оцінюють машини під брендовим знаком 
ALTRO. Ласкаво просимо на сайт www.altro.agro.pl

altro

Zakład Skibno 70,  
Sianów Zachodniopomorskie,  
76-004 , Polska
Тел.: 48 94 3185045,
 48 604 180580
www.altro.agro.pl
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Firma powstała w 1982 roku. Produkujemy maszyny 
rolnicze, części do maszyn, koła zębate i przekładnie 
napędowe. Maszyny produkujemy w całości w naszym 
zakładzie. Mamy hartownie, automaty spawalnicze, 
giętarki i obrabiarki CNC, śruciarnie kabinową i malarnie 
proszkową. Nasi konstruktorzy i technolodzy zapewniają 
o wysokiej jakości i żywotności rozwiązań. Produkujemy 
owijarki do bel (stacjonarne i samozaładowcze), 
rozsiewacze do nawozów, zgrabiarki karuzelowe, 
glebogryzarki i glebogryzarkę rzędową «Truskawkę». 
Rolnicy cenią sobie maszyny ze znakiem Altro.

Zapraszamy na www.altro.agro.pl

altro Fph

Zakłd Skibno 70,  
Sianów Zachodniopomorskie,  
76-004 , Polska
Тел.: 48 94 3185045,
 48 604 180580
www.altro.agro.pl
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ARTWET P.h.U. 
ExPORT IMPORT

Przyborki, ul.Gróecka 50, 
Września, 62-300, Polska
Теl.: 48 614379087, 
 48 4379088,
 50 2628324
Fax: 48 614377284
e-mail: artwet@artwet.pl
www.artwet.pl

P.H.u. ARTWET Export Import Renata Flanc 
Ми пропонуємо широку гамму статей для тваринної 

продукції: свиня - крейда для розмітки, фарба в спреї 
для розмітки, татуювальники, сережки Allflex для всіх 
вікових груп, устаткування для кастрації, устаткування 
для штучного запліднення, приборкувачі, пійла, 
пологове устаткування, худоба – устаткування 
для корекції копит, колеса від самодоїння, носова 
клішня,  охоронні рукавиці, бандажі для вимені, птиця 
-  ін’єкційне устаткування, дезінфекційне.
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We possess in our offer the wide scale of articles to 
animal production: swine – crayon to marking , paint in 
spray to marking , tatooing, ear-rings the Allflex for all 
groups of animals, equipment to castration , equipment 
to artificial insemination , tamers, of watering trough, 
puerperal equipment, cattle - equipment to correction 
of hooves, wheel against drink milk, nasal ticks, the 
protective  gloves, bandages on udders,crumble 
equipment injection.

ARTWET P.h.U. 
ExPORT IMPORT

ul.Gróecka 50, 
62-300 Września, Przyborki, Polska,
Phone: 48 614379087,
 48 4379088, 
 50 2628324
Fax: 48 614377284
e-mail: artwet@artwet.pl
www.artwet.pl
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ul. Narutowicza 12 
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel.: 54 282 88 00
Fax.: 54 282 88 63
e-mail: bin@bin.net.pl
www.bin.agro.pl

bIN SP. z O.O.

ВИРОБНИК: зернові  силоси з активною 
вентиляцією, кормові силоси, силоси лійки, обладнання 
для подачі змішувального обладнання - подрібнювач 
тиску-всмоктування, змішувачі, сільськогосподарські 
сараї, зерно конвеєрне обладнання – конвеєри, 
гвинтові конвеєри, норії, конвеєри

уча�ниКи �и�та�Ки
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PRODuCENT: Silosy zbożowe z aktywną wentylacją, 
silosy paszowe, silosy lejowe, urządzenia wyposażenia 
paszarni – rozdrabniacz ssąco-tłoczący, mieszalniki, 
wiaty rolnicze, urządzenia transportujące ziarno 
– przenośniki ślimakowe, przenośniki kubełkowe, 
przenośniki zgarniakowe
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bIN SP. z O.O.

ul. Narutowicza 12 
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel.: 54 282 88 00
Fax.: 54 282 88 63
e-mail: bin@bin.net.pl
www.bin.agro.pl
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bury

ul.Woźniaków 4B,
Kutno, 99-300 , Polska
Теl.: 48 24 2542048
Тел./Факс: 48 24 2533632
e-mail: office@bury.com.pl
www.bury.com.pl

buRY Сільгоспмашини  це фірма, котра займається 
продукцією польових і плодівницьких обприскувачів  
(з ємкістю від 400 до 6000 літрів - завішуваних, зачіпних 
і самохідних), а також традиційних і компактних 
дискових плугів з робочою шириною від 1,70 до 8 
метрів. Машини фірми buRY характеризуються 
сучасними рішеннями.
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bury is the manufacturer of field and  air blast 
sprayers (mounted, trailed and self propelled: 400L- 
6000), compact disc harrow and disc harrow (mounted, 
trailed: 1,7m -8,0m). The machines of bury are known 
as a modern solusion for agriculture.

bury

ul.Woźniaków 4B,
99-300 Kutno, Polska,
Phone: 48 24 2542048
Phone/Fax: 48 24 2533632
e-mail: office@bury.com.pl
www.bury.com.pl
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Defro – Польський лідер в виготовлені котлів c.o. 
в країні і європі. Нашою метою є доставка клієнтам 
пристроїв, які характеризуються сучасністю і високою 
підготовленістю при використанні найновіших 
технологій. 

«DEFRO» засвоїло та застосовує систему 
управління якістю сумісну з нормою: ISO. 

Котли Defro відповідають енергетичним вимогам 
– емісія КЛАСУ 5 згідно з вимогами європейської 
норми.

Пріоритетом фірми є участь в програмах 
обмеження низької емісії і обмеження емісії шкідливих 
субстанцій до атмосфери.

deFro
SPółKA Z OGRANICZONą 
ODPOWIEDZIALNOśCIą SP. K.

Spółka Komandytowa
00-403 WARSZAWA
ul. Solec 24/253

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ruda Strawczyńska 103 A, 26-067 
Strawczyn
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Defro – Polski lider w produkcji kotłów c.o. w kraju 
i Europie. Naszym celem jest dostarczanie klientom 
urządzeń, które cechuje nowoczesność i wysoka 
sprawność przy użyciu najnowszych technologii 
produkcji. 

«DEFRO» wdrożyło oraz stosuje system zarządzania 
jakością zgodny z normą: ISO. 

Kotły Defro spełniają wymagania energetyczno – 
emisyjne KLASY 5 zgodnie z wymaganiami europejskiej 
normy.

Priorytetem firmy jest udział w programach 
ograniczenia niskiej emisji i ograniczenie emisji 
substancji szkodliwych do atmosfery.
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deFro
SPółKA Z OGRANICZONą 
ODPOWIEDZIALNOśCIą SP. K.

Spółka Komandytowa
00-403 WARSZAWA
ul. Solec 24/253

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ruda Strawczyńska 103 A, 26-067 
Strawczyn



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2016 Lvіv•Galician Exposition•2016

ГОСПОДАРСТВО JACHYMEK є розплідником 
дерев і фруктових кущів, а також виробником овочів, 
фруктів і збіжжя. завдяки досвіду і відпрацьованим 
методам обробки наші продукти відзначаються 
на ринку високою якістю. це саме тому здавна ми 
співпрацюємо з одними з найбільших підприємств 
в Польщі, а також європі, Росії і Японії. Наше 
господарство, як одне з нечисленних,  має ліцензії на 
дуже привабливі різновиди осінньої малини: ПОЕМА, 
ПОЛОНЕз, ПОЛІССЯ, ПОЛьКА.

gOSPOdARSTWO JAChY�EK

Krzewica
22-678 Ulhówek
Polska
Tel.: 48 608 421 362
 48 694 018 885
 48 602 407 283
www.gospodarstwojachymek.pl
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GOSPODARSTWO JACHYMEK jest szkółką drzew 
i krzewów owocowych, a także producentem warzyw, 
owoców i zbóż. Dzięki doświadczeniu i wypracowanym 
metodom uprawy nasze produkty wyróżniają się na 
rynku wysoką jakością. To właśnie dlatego od lat 
współpracujemy z jednymi z największych odbiorców 
w Polsce, a także Europie, Rosji i Japonii. Nasze 
gospodarstwo jako jedno z nielicznych  posiada licencje 
na bardzo atrakcyjne odmiany malin jesiennych: 
POEMAT, POLONEZ, POLESIE, POLKA.

exhIbItors

gOSPOdARSTWO JAChY�EK
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Krzewica
22-678 Ulhówek
Polska
Tel.: 48 608 421 362
 48 694 018 885
 48 602 407 283
www.gospodarstwojachymek.pl
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IOW SERVICE SP. z O.O.

Miłowice, ul.Lubińka 1C , 
Kochlice, 59-222, Polska
Теl.: 48 76 8522117,
 48 76 8522118
Fax: 48 76 852 21 19
e-mail: service@iow.pl
www.iowservice.pl

IOW SERVICE авторизований представник DANA 
SPICER i CARRARO. Сервісний центр, оригінальні 
запчастини до коробок передач і мостів DANA SPICER, 
CARRARO,ZF, CLARK- HuRTH,SIGE,COMAxLE,KIRK
STALL, KESSLER i AxLETECH. В пропозиції: фільтри, 
захисно-тягові ланцюги RuD&ERLAu троси, каблі і 
система управління TIGRAFLEx, професіональна 
діагностична станція, мобільний сервіс.

exhIbItors

110

IOW SERVICE is authorized representative 
of DANA SPICER, CARRARO. Service center, 
genuine spare parts for axles, torque converters and 
transmissions DANA SPICER,CARRARO, ZF, CLARK-
HuRTH, SIGE, COMAxLE, KIRKSTALL,KESSLER 
and AxLETECH. We offer: filtrations, protection and 
traction chains RuD&ERLAu, TIGRAFLEx push-pull 
cables, professional diagnostic station, mobile service 
throughout the Poland.

IOW SERVICE SP. z O.O.

ul.Lubińka 1C,
Kochlice 59-222 Miłowice, Polska,
Phone: 48 76 8522117,
 48 76 8522118
Fax: 48 76 852 21 19
e-mail: service@iow.pl
www.iowservice.pl
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JotaFan

 
ul. Zakopiańka 9, 
Krakó, 30-418 , Polska
Теl.: 48 12 2691877
Fax: 48 12 2691878
e-mail: biuro@jotafan.pl
www.jotafan.pl

exhIbItors
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Manufacturer of:
- Poultry weighting systems
- Electronic microclimate regulators for livestock 

breeding and industrial premises
- Lighting controllers
- Fixtures for fluorescent lamps with regulation of 

light intensity
- Temperature, humidity & CO2 sensors
JOTAFAN offers:
- Design and manufacture of electronic devices 

customized according to user requirements

JotaFan

ul. Zakopiańka 9, 
30-418 Krakó, Polska,
Phone: 48 12 2691877
Fax: 48 12 2691878
e-mail: biuro@jotafan.pl
www.jotafan.pl

Виробник  елек трон і ки  для  с ільськ о го 
господарства: 

- При розведенні домашньої птиці та худоби 
- При вирощуванні овочевих культур та грибів 
Наша фірма виробляє:
- Системи автоматичного зважування домашньої 

птиці
- Регулятори мікроклімату
- Датчик температури, вологи, CO2
- Енергозберігаючі системи освітлення (лампи, 

регулятори)
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KALISTO

ul. Inowrocłwska 12,  
Pakoć 88-170, Polska
Теl.: 48 52 3456918
e-mail: kalisto@kalisto.pl
www.kalisto.pl

«KALISTO» – це виробник автомобільних ваг з 
2005 р. У нас підібрані групи співробітників (зварників, 
монтажників, програмістів, менеджерів і проектний 
відділ). з 2013р виготовляємо ваги на нашому новому 
виробництві.

«KALISTO» входить в асоціацію виробників 
ваг, яка об’єднує тільки найбільших виробників 
автомобільних ваг.

Ми виробляємо ваги із сталі «TITAN», бетонні 
«HELIOS» і осьові «LuNA».

«KALISTO» надає професійні консультації. 
Постійний розвиток нашої фірми дає нам велику 

кількість задоволених клієнтів.

exhIbItors
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Fabryka Wag Kalisto is a member of Polish (SPWAG) 
and the European Association of Scale Manufacturers 
(CECIP) established in France. The company is the 
fastest growing scale producer in Eastern and Central 
Europe. Continuous development focused on high quality 
products, short delivery time and reasonable price policy 
ensures instant client satisfaction..

Fabryka Wag Kalisto is a steel and concrete truck 
scale and dynamic and static axle scale producer also 
active in  a field of preparing own software solutions for 
managing scales and scale`s peripherals like CCTV night 
cameras, barriers, traffic lights, card readers and iPads. 
Service reaction time – 48 h.

KALISTO

ul. Inowrocłwska 12, 
Polska, 88-170 Pakoć 
Phone: 48 52 3456918
e-mail: kalisto@kalisto.pl
www.kalisto.pl
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�ETALERg SP. z O.O. 

ul. Portowa 1a, 
Oława, 55-200, Polska
Теl.: 48 71 7215200
Fax: 48 71 3134990
e-mail: metalerg@metalerg.pl
www.metalerg.pl

exhIbItors
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Metalerg is the manufacturer of boilers burned with 
straw and other biomass.

The boilers can be used to heat houses, greenhouses, 
piggeries, poultry houses, driers as well as schools and 
whole housing estates in rural territories.

NOVELTY! Air heaters burned with straw for grain 
(especially maize) driers which replace in 100% oil and 
gas.

�ETALERg SP. z O.O.

ul. Portowa 1a, 
55-200 Oława, Polska,
Phone: 48 71 7215200
Fax: 48 71 3134990
e-mail: metalerg@metalerg.pl
www.metalerg.pl

Metalerg  є виробником твердопаливних котлів на 
соломі та інших видах біомаси. Твердопаливні котли 
можуть використовуватися для обігріву будинків, 
теплиць, свинарників, пташників, для котелень в 
школах і цілих житлових комплексах на сільських 
територіях.

Виробляємо також повітронагрівачі на соломі, які 
призначені для сушки зерна та кукурудзи, при цьому 
замінюючи витрати газу на 100 %.. 
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S�ART NANOTEChNOLOgIES 
SP. z O.O.

ul. Karola Olszewskiego 25, 
Alwernia, 32-566, Polska
Теl.: 48 12 2589395
Fax: 48 12 2832188
e-mail: kontakt@smartnanotech.com.pl
www.smartnanotechnologies.com.pl

ТОВ Смарт Нанотехнолоджіс (СНТ) /Smart 
Nanotechnologies Sp. z o.o. (SNT)/ виникла в жовтні 
2013 р. за ініціативою АТ Альверні  /«Alwerni» S.A./ 
штабквартира  товариства розташована в Альверні 
/Alwerni/ при вул. Карола Олшевськєго 25 / ul. Karola 
Olszewskiego 25/. СНТ, це відповідь на зростаючі 
очікування підприємців які шукають інноваційних 
рішень, що базуються на нанотехнології. Створення 
і виготовлення вельми інноваційних продуктів а 
також пошук і розробка альтернативних рішень для 
актуально застосовуваних хімічних технологій, це 
есенція заходів СНТ. Однією з галузей діяльності СНТ, 
є мікробіологічна охорона. Наші авторські продукти, 
такі як нанопорошки чи наноколоїди, в які містять 
в собі наносрібло і наномідь, гарантують сумлінну 
протибактеріальну а також протигрибкову  охорону. 
Біологічна активність пропонованих нами мідних 
та срібних комплексів дозволяє рішуче видовжити 
період охорони перед патогенами. Ведучими 
продуктами Товариства є лінія СІЛВЕКО /SILVECO/ 
– біо-знешкоджуючі препарати, які застосовуються з 
метою утримання високих стандартів ветеринарної 
гігієни у тварин. Товариство опрацьовує також 
препарати які використовуються в промисловості, в 
т.ч.: для чистки кондиціонерів чи для забезпечення 
поверхні перед розвитком патогенів.

exhIbItors
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Smart Nanotechnologies Sp.z o.o. was established 
in October 2013 at the initiative of «Alwernia» S.A., 
which headquarters is located in Alwernia, a small city 
close to Krakó.

Smart Nanotechnologies (SNT) is a response to 
growing expectations of entrepreneurs seeking for 
innovative solutions based on nanotechnology.

Developing and manufacturing of highly innovative 
products as well as research of alternatives for currently 
used chemical technologies, are the core competences 
of SNT. 

One of the key areas of activity is microbiological 
protection. Products such as nanopowders or nanocolloids 
containing nanosilver and nanocopper provide thorough 
antibacterial and antifungal protection. The biological 
activity of offered products can definitely extend the 
period of protection against pathogens. 

Company’s flagship products, the SILVECO line of 
biocides offer high standards of veterinary hygiene. SNT 
also offers the intermediate products for industry, air 
conditioners disinfectants and surface bio protection.

S�ART NANOTEChNOLOgIES 
SP. z O.O.

ul. Karola Olszewskiego 25, 
32-566 Alwernia, Polska,
Phone: 48 12 2589395
Fax: 48 12 2832188
e-mail: kontakt@smartnanotech.com.pl
www.smartnanotechnologies.com.pl
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STALTECh SP. z O.O.

ul. Piotrkowska 5, 
Przedbórz, 97 – 570 , Polska
Теl.: 48 793691130
Теl./Fax: 48 447812072,
 48 447414140
e-mail: staltech@staltech.biz
www.staltech.biz

Фірма STALTECH спеціалізується на виготовлені 
сільгоспмашин .Ми пропонуємо: плуги, стерні одиниці, 
розпушувачі, агрегати борони Crop (3м, 4м, 5м, 6м) і 
агрегати висівного диска сівалки.

Metalerg ми є виробником котлів, опалюваних 
соломою і іншою біомасою. ці котли можуть служити 
для обігріву будинків, свинарника, теплиці, курників, 
сушарні, а також шкіл і цілих квартирних мікрорайонів 
на сільських територіях. Ми виробляємо також 
повітронагрівачі на соломі з призначенням для 
сушарні збіжжя і кукурудзи, підмінне в 100% газ.

exhIbItors

���

Manufactur ing «STALTECH» special ise in 
manufacturing agricultural machines. We have in our 
offert ploughs, stubble cultivators, subsoilers, drill harrow 
(3m, 4m, 5m, 6m)  and cultivating drill machines. 

STALTECh SP. z O.O.

ul. Piotrkowska 5, 
97-570 Przedbórz, Polska,
Phone: 48 793691130
Phone/Fax: 48 447812072,
 48 447414140
e-mail: staltech@staltech.biz
www.staltech.biz
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Фірма SWIMER займається виготовленням і 
дистрибуцією пристроїв для зберігання рідких палив, 
гною, а також Adblue. Двопальтові вмістилища для ON 
виготовлені фірмою SWIMER виконані з поліетилену 
і мають комплектний товаропровідний склад (помпа, 
вуж, лічильник, автоматичний пістолет, фільтр). 

В нашій пропозиції Ви  також  знайдете мобільні 
вмістилища для палива з товаропровідним складом, 
які уможливлять заправку машин безпосередньо на 
місці роботи, сталеві вмістилища, вужі, пістолети, 
лічильники.

ul. Wielki Rów 40A
Łukasz Otremba 
87-100 Toruń 
Tel.: 56 681 4763
Fax: 56 475 4210
e-mail: biuro@swimer.com.pl
www.swimer.com.pl

SWI�ER

���
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Firma SWIMER zajmuje się produkcją i dystrybucją 
urządzeń do magazynowania paliw płynnych, nawozów 
oraz Adblue. Dwupłaszczowe zbiorniki do ON oferowane 
przez firmę SWIMER wykonane są z polietylenu i 
posiadają kompletny układ dystrybucyjny (pompa, wąż, 
licznik, pistolet automatyczny, filtr). 

W ofercie znajdą Państwo także mobilne zbiorniki 
do paliwa z układem dystrybucyjnym, które umożliwią 
tankowanie maszyn bezpośrednio na miejscu pracy, 
zbiorniki stalowe, węże, pistolety, przepływomierze.

exhIbItors
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ul. Wielki Rów 40A
Łukasz Otremba 
87-100 Toruń 
Tel.: 56 681 4763
Fax: 56 475 4210
e-mail: biuro@swimer.com.pl
www.swimer.com.pl

SWI�ER
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Консультації – технологічні проекти – монтаж 
– сервіс

- Системи вентиляції
- Системи годівлі та напування
- Кормові автомати
- Самосплавні системи гноєвидалення
- Щільова підлога
- Станки для опоросу  та індивідуальні станки
- Бункери для комбікормів

TERRAExI� – AgROI�PEx 
SPłA z O.O.

ul. Przemysłowa 20, 
Zakrzewo 62-070 Dopiewo, Polska,
Теl./Fax: 0-61 8754233
e-mail: marketing@terraexim.pl
www.terraexim.pl

exhIbItors
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K o m p l e k s o w e  w y p o s a ż e n i e  b u d y n k ó w 
inwentarskich: 

Doradztwo – Projekty technologiczne – Montaż 
- Serwis 

- Systemy wentylacji
- Systemy żywienia i pojenia 
- Systemy zadawania pasz
- Systemy usuwania gnojowicy
- Ruszta 
- Jarzma porodowe, kojce indywidualne
- Silosy

TERRAExI� – AgROI�PEx 
SPłA z O.O.

ul. Przemysłowa 20, 
Zakrzewo 62-070 Dopiewo, Polska,
Теl./Fax: 0-61 8754233
e-mail: marketing@terraexim.pl
www.terraexim.pl
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agroexpert
ЖУРНАЛ

вул. М. Раскової,11,  оф. 300
м. Київ, 02660, Україна,
Тел.: 38 044 3620294, 3626569
Факс: 38 044 5830659
e-mail: info@agroexpert.ua
www.agroexpert.ua

AGROExPERT – щомісячне науково-практичне 
видання, у якому вперше поєднано досвід аграріїв 
України та європи. На сторінках журналу науковці 
та практики дають поради у різних галузях 
сільськогосподарського виробництва.

Постійні рубрики журналу: рослинництво,техніка, 
свинарство, ВРХ, правові аспекти, екологія, досвід з-
за кордону, огляд ринків. Рубрику Дім. Сім’я. здоров’я 
приємно почитати на дозвіллі.

Читачами видання є керівники сільгосппідприємств, 
зоотехніки, агрономи, інженери, фермери, студенти, 
викладачі аграрних навчальних закладів.

AGROExPERT – is a monthly theoretical and 
practical issue, in which the experience of agrarians 
of ukraine and Europe was combined  for the first of 
time.

In the magazine’s pages the scientists and practicians 
give advices in different branches of agricultural 
industry.

Regular items are: crop production, machinery,swine 
rearing, cattle, legal aspects, ecology, experience 
abroad, market review. It is nice to read in one’s spare 
time such items as: Home. Family. Health.

The readers of the edition are managers of 
agricultural enterprises, zootechnics, agronomists, 
engineers, farmers, students, lecturers of agriculture 
universities.

exhIbItors

agroexpert
MAGAZINE

Of. 300,11 M.Raskovoi St.,
02660, Kiev, Ukraine
Phone: 38 044 3620294, 3626569
Fax: 38 044 5830659
e-mail: info@agroexpert.ua
www.agroexpert.ua
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«Agro-ukraine.com» – дошка агро оголошень 
України, що була створена для вирішення актуальної 
проблеми аграріїв - вигідно та в короткі терміни 
реалізувати свою продукцію.

Переваги та висока ефективність «Agro-ukraine»:
- щодня «Agro-ukraine» відвідує близько 25 000 

користувачів, а у високий сезон відвідуваність досягає 
35 000;

- оголошення публікуються безкоштовно і без 
будь-яких затримок (за 1 хв.);

- сучасні технології пошуку і зручний рубрикатор 
допомагають швидко знаходити цікаві/найбільш 
вигідні оголошення;

- тільки прямі контакти продавців (фермерів/
виробників) ;

- можливість укласти вигідні угоди не покидаючи 
затишний будинок або офіс, не витрачаючи кошти і 
час на тривалі ділові поїздки;

- можливість провести моніторинг рівня цін, 
різноманітності комерційних пропозицій, динаміку 
ринку сільськогосподарської продукції ;

- багато інших плюсів і можливостей застосування 
«Agro-ukraine»

запрошуємо до вигідної співпраці.

AgRO-UKRAINE.CO�
ДОшКА АГРО ОГОЛОшЕНь

Tел.: 38 098 2665133
e-mail: taras@logic-design.com.ua 
http://agro-ukraine.com/
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Торгівельний агро-портал України «AGROTORG» 
допомагає продавати/закуповувати будь-яку 
агропродукцію та агротовари: від зерна та овочів до 
елеваторів та комбайнів.

Особливості та основні переваги «AGROTORG»:
- сервіс безкоштовний (для покупців та 

продавців);
- орієнтація тільки на аграріїв України;
- орієнтація на гуртові продажі та закупівлі 

(фермерські господарства, постачальників і т.д.);
- оголошення публікуються миттєво;
- унікальна система антиспаму (вкрай мало 

оголошень, що повторюються);
- чесна конкуренція для всіх (всі в рівних 

умовах);
- високий відсоток успішних угод;
- досвід роботи з 2005р.
Підвищуйте продажі разом з «AGROTORG»!

уча�ниКи �и�та�Ки

agrotorg
ТОРГІВЕЛьНИй АГРО-ПОРТАЛ 
УКРАїНИ

Tел.: 38 098 2665133
e-mail: taras@logic-design.com.ua 
http://agrotorg.net/
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Дошка оголошень «APKuA.com» створена з 
урахуванням специфіки агропромислового комплексу, 
максимально оптимізована для фермерів та 
виробників сільськогосподарської продукції.

Всі оголошення публікуються безкоштовно, без 
обов’язкової реєстрації та без зайвого очікування. 

Особистий кабінет, пакетне оновлення оголошень, 
пакетна зміна цін та багато інших сервісів надаються 
безкоштовно, достатньо лише зареєструватись. 

Статистика відвідуваності, а це близько 8 000 
відвідувачів щодня (93% яких з України), лише 
підтверджують високу ефективність  «APKuA.com»... 
Приєднуйтесь і Ви!

APKUA.CO�
ДОшКА ОГОЛОшЕНь АПК

Tел.: 38 098 2665133
e-mail: taras@logic-design.com.ua 
http://apkua.com/ 
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а�тО��ір
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАцІйНА 
АГРАРНА ГАзЕТА

вул. Каштанова, 33
м. Харків, 61124, Україна, 
Тел/факс: 38 032 7154555
e-mail: avtodvor@mail.ru
www.avtodvor.com.ua

уча�ниКи �и�та�Ки

Газета «Автодвір» – всеукраїнське щомісячне 
інформаційно-рекламне видання, яке ось уже десять 
років спрямоване на надання допомоги інженерам і 
керівникам сільгосппідприємств, агрономам. 

Сфери розповсюдження: адресна розсилка по 
Україні, аграрні виставки, «Дні поля», семінари (с / 
г, техніка, запасні частини, способи захисту рослин, 
насіння, добрива).

Newspaper «Avtodvor» – All-ukrainian monthly 
information and advertising publication, which has been 
ten years aimed at helping engineers and managers of 
farms, agronomists.

Distribution Areas: address delivery to ukraine, 
agricultural exhibition, «Field Days» seminars 
(equipment, spare parts, means of plant protection, 
seeds, fertilizers).

avtodvor
NEWSPAPER

exhIbItors

33, Kashtanova
61124, Kharkov, Ukraine,
Phone/fax : 38 032 7154555
e-mail: avtodvor@mail.ru
www.avtodvor.com.ua
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Agrico-South, LLC ukrainian is the manufacturer and 
distributor of organic fertilizers and organic plant growth 
stimulants. Products are certified, including Organic 
standard, and approved for export to Eu countries.

The product range of the company:
- Granulated chicken manure NPK 5-3-3 and 

microelements;
- Fertilizers Helafit - plant immunity and growth 

stimulators;
- Concentrated potassium of Humate RC-10
The products consist only of organic components 

and recommended for organic farming. Micro and macro 
elements are balanced and easily absorbed by plants 
at the same time restore the humus layer as well the 
mechanical and biological soil structure. Liquid fertilizers 
are strengthening plants immunity against biotic and 
abiotic stresses, prolonging plant growth and also are 
used as a stubble destructor.

All products have been field tested on various 
cultures, used by small and leading farmers for several 
years.

уча�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

�� ��

ТОВ «Агріко-Південь» вітчизняний виробник та 
диструбутор органічних добрив та стимуляторів 
росту рослин. Усі продукти сертифіковані, у тому 
числі Органік Стандарт, та схвалені для постачання 
в країни єС.

Лінійка продуктів:
- гранульований курячий послід, попередньо 

ферментований NPK 5-3-3 + мікроелементи;
- мікродобриво Хелафіт – стимулятор росту та 

імунітету рослин;
- концентрований гумат калію Гумілід РС-10.
Продукти складаються виключно з органічних 

компонентів, рекомендовані для органічного 
землеробства. Мікро- та макроелементи збалансовані 
та легко засвоюються рослинами, водночас сприяють 
відновленню гумусного шару, механічної та біологічної 
структури ґрунту. Рідкі добрива застосовуються як 
деструктор стерні, сприяють рівномірному та більш 
тривалому росту рослин, укріпленню імунітету, проти 
біотичних та абіотичних стресів.

Продукти пройшли польові випробування 
на різноманітних культурах, застосовуються як 
невеликими, так й провідними сільгоспвиробниками 
на протязі декількох років.

AgRICO-SOUTh LLCагріКО-�і��ЕнЬ
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

а/с 73, м.Одеса – 14, 65014, Україна
Тел.: 048 7830783,
 050 3153377,
 0970971818

а/с 73, 65014, Odessa – 14, Ukraine
Phone: 048 7830783,
 050 3153377,
 0970971818
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Торгівля будівельною технікою, сільсько-
господарським обладнанням.

вул. Краснодонців, 1
м. Ужгород, Україна,
Тел.: 38 067 3141623
e-mail: agrimotor.uzh@gmail.com
www.agrimotor-ua.com

агрі�ОтОр уКра��на
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ
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агрі�О�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Підвисоцького, 6В, 
м. Київ, 01103, Україна
Тел.: 38 044 5024520, 
 38 050 2058928
Тел./Факс: 38 044 5024947
e-mail: agrisol@optima.com.ua
www.agrisol.com.ua

Постачання водорозчинних мінеральних добрив 
для листового підживлення та краплинного зрошення 
(монокалій-фосфат, нітрат кальцію, сульфат калію, 
«МАСТЕР», «ПЛАНТАФОЛ»), мікродобрив «Брексил», 
«Валагро ЕДТА», італійських біостимуляторів 
«МЕГАФОЛ», «РАДІФАРМ», «ВІВА», «КЕНДАЛ», 
«БЕНЕФІТ», «СВІТ» та інших.

exhIbItors

��

Supply water-soluble fertilizers for drip irrigation and 
foliar application, biostimulants and micronutrients.

agrIsol ltd

Phone: 38 044 5024520,
 38 050 2058928
Phone/Fax: 38 044 5024947
e-mail: agrisol@optima.com.ua
www.agrisol.com.ua
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АгроБіз – універсальний аграрний інтернет-
майданчик, на якому в кожного підприємства є 
можливості:

- Створити інтернет-магазин або сайт;
- Якісно та ефективно представити свої товари та 

послуги для продажу;
- Отримувати гуртові та роздрібні замовлення;
- Розмістити рекламний банер, для підвищення 

іміджу підприємства;
- Отримувати тендерні запити по покупці 

товарів.

агрОБиз
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

вул. Шщпена 22, 159
43000, Луцк, Україна,
тел/факс: 38 095 1889027
e-mail: INFO@AGROBIZ.NET
http://agrobiz.net

agrobIz

22 Shopena Str., 
43000, Lutsk, Ukraine
Phone/fax: 38 095 1889027
e-mail: INFO@AGROBIZ.NET
http://agrobiz.net

Agrobiz – Agricultural universal Internet platform that 
provides features:

1. Operational create online store or site fo the sale 
of goods.

2. Receive wholesale and retail customers with 
targeted search engines.

3. Receive Tenders for the purchase of products.

exhIbItors
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Передплатний індекс 68639
Періодичність – щомісяця.
Колірність – повноколірний.
Формат – А4.
Обсяг – 48 сторінок.
Наклад – 10000 примірників.
Папір – крейдований, глянець.
Направленість – інформування населення з 

питань агропромислового розвитку України тощо.
Розповсюдження – загальнодержавне.
Мова – українська, російська.

агрОЕ�іта

Tел.: 38 067 3515256
 38 067 2083452
gazeta.xata@gmail.com
www.agroprod.biz ��

Виготовлення зерносушарок ЖСК-5-50, 
комбікормових заводів, міні комбікормових ліній, 
зерноочисного облад-нання, норій, транспортерів, 
бункерів, скальператорів та інше.

агрО�Ер�і�-��
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Кооперативна, 7, 
м. Житомир, 10001, Україна
Тел.: 38 0412 427731
Факс: 38 0412 427730
e-mail: info@agroservice-sv.com
agroservice-sv.com

уча�ниКи �и�та�Ки
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У вересні 2013р.  на засадах  німецької  якості 
та найвищих  вимогах  була заснована фірма ТзОВ 
«АРІєС-УКРАїНА».  Тісна співпраця  ТзОВ «АРІєС-
УКРАїНА» з своїми  партнерами- фірмою «ARJES 
GmbH»,  (Німеччина) та ТзОВ «ХЕММЕЛь-Україна» 
(Україна) допомогли зарекомендувати себе як  
надійного  та висококваліфікованого продавця на 
ринку виробництва машин для подрібнення. 

Фірма ТзОВ «АРІєС-УКРАїНА» пропонує 
обладнання  для переробки первинної та вторинної 
сировини з наступним введенням  їх в експлуатацію 
та навчанням обслуговуючого персоналу а також 
гарантійне та після гарантійне обслуговування з 
постачанням комплектуючих та запасних частин.

Для своїх клієнтів фірма пропонує найкращі 
умови по цінах  та сервісному обслуговуванні, які 
забезпечуються  протягом усього терміну експлуатації 
устаткування. Особлива увага  приділяється технічній 
(сервісній) стороні питання, проводячи заміни 
вузлів, монтаж/демонтаж та діагностику машин, ми  
вирішуємо питання щодо збільшення надійності та 
строків експлуатації обладнання. 

ТзОВ «АРІєС-УКРАїНА» активно працює 
над збереженням традиційних ринків збуту та 
ефективних пошуках нових,  пропонує взаємовигідне 
співробітництво.

Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте компетентного 
і професійного партнера, який вирішує проблеми для 
впровадження ваших цілей у життя.

аріЄ�-уКра��на
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Промислова, 1,  
с. Ожидів, Львівська обл., 80530, Україна
Тел.: 38 03264 46984
Факс: 38 03264 46986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.hemmel.com.ua
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БЕрЕзанЬ�КиЙ за�О� 
Бу�і�Е�ЬниХ �атЕріа�і�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Маяковського 12 Б , 
м. Березань, Київська обл., 07541, Україна
Тел.: 38 045 7665619,
 38 045 7665625,
 38 050 3536302
e-mail: tovbzbm1@gmail.com
www.prime-eco.com

ТОВ «БзБМ» виготовляє та реалізує органічне 
добриво рослинного походження «Прайм Еко» 

Головними речовинами якого виступають: 
КАЛІй (K2O - 32,2 %)* ФОСФОР(P2O5 - 5,2 %)*, 
КАЛьцІй (Са – 12%) – знаходиться у водорозчинній і 
легкодоступній для рослин формі карбонатів (К2СО3) 
і сульфатів (К2SO4).

exhIbItors

��

Ltd. «bZbM» produces and sells organic vegetable 
fertilizer «Prime Eco»

The main substances of which are: potassium (K2O 
- 32,2%)* phosphorus (P2O5 - 5,2%)*, calcium (Ca - 12%) 
– is in water-soluble and easily accessible form for plants 
carbonate (K2CO3) and sulfate (K2SO4).

bzb� LTd

12 B, Mayakovsky St.,
07541, Berezan, Ukraine
Phone: 38 045 7665619,
 38 045 7665625,
 38 050 3536302
e-mail: tovbzbm1@gmail.com
www.prime-eco.com
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збір та обробка інформації. Інформаційні бази 
даних підприємств по всім галузям промисловості 
України і агробізнесу з модулем CRM для ведення 
Директ Маркетингу. Видання каталогів, компакт-
дисків і прайс-листів 200 000 підприємств України. 
Щорічний каталог і CD-диск: «Агробізнес, с/г техніка, 
обладнання-2016»

БізнЕ�-�О�ЬЄ
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Шевченка, 55/4
49044, Дніпро, Україна
Тел.: 38 0562 340901,
 38 067 6345822,
 38 096 6736268
Факcи: 38 0562 340900
e-mail: ukrbaza@gmail.com
www.priceua.com

уча�ниКи �и�та�Ки

bUSINESS-dOSYE

Editorial staff of «business-Dosye» brings  out 
professional advertising-

 informational editions, 200 000 ukrainian enterprises, 
and PC «Plus» for direct-marketing dealing.

Yearly catalogues+ CD.

55/4, Shevchenko St.,
49044, Dnipro, Ukraina
Тел.: 38 0562 340901,
 38 067 6345822,
 38 096 6736268
Факcи: 38 0562 340900
e-mail: ukrbaza@gmail.com
www.priceua.com

exhIbItors
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ТОВ «Біозавод» – виробник органо-мінеральних 
добрив та біологічних ззР. Ми пропонуємо перевірені 
часом та багатьма фермерськими господарствами 
біологічні препарати (Стим Біо, Трихостим Біо, Клей 
Біо, Гумат Біо, КАС-Актив), а також абсолютно нові, 
унікальні засоби, які не мають аналогів на сучасному 
ринку. Препарати ТОВ «Біо-завод» екологічно 
безпечні для людини та навколишнього середовища. 
це розробка Інституту мікробіології та вірусології 
ім. Д.К. заболотного (м. Київ). Наша місія полягає 
в тому, щоб зробити новітні знання корисними для 
життя і здоров`я людини. Комплексне використання 
біологічних препаратів дозволяє зменшити хімічне 
наванта-ження та витрати на обробку сільгоспкультур. 
Тому ці препарати стають все більш популярними. 
Адже екологічно – це логічно! ТОВ «Біозавод», 
Україна, м.Миколаїв, 54001, вул.Спаська, 60-Б, тел.: 
+38(0512)500538,    0800507117 (безкоштовно)

БіОза�О�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Спаська, 60 Б, 
м. Миколаїв, 54001, Україна
Тел./Факс: 38 0512 372506
e-mail: sales.biozavod@gmail.com
bio@biozavod.com
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«bioRastoropsha» is the manufacturer of milk thistle 
oil, meal, and powder, and natural oils - flaxseed, pumpkin 
seed, black cumin, amaranth and sesame seeds.  

We guarantee the quality of our products because 
we control all the production stages. We grow the 
seeds ourselves on 1000ha fields in ukraine, we don’t 
import the seeds from China. We avoid using pesticides 
and agrochemicals, using the manual labor where 
it is possible, so the raw materials that we get are 
ecologically pure. We keep them in our own storage 
facilities, regulating the temperature and air humidity, 
thus avoiding rot, molds and pests. We produce oils 
in our own extraction plants, watching the technology 
parameters carefully. That is why we can offer you a 
really high quality product.

We have established a consistent technology of 
growing and processing the seeds, so that our milk thistle 
oil has high content of silimarine. Thus our meal is a 
wonderful raw material for the pharmacology, because 
you need less time and material volume to obtain the 
same amount of the active substance.

being successful in selling the milk thistle oil, 
meal, and powder, since 2015 we’ve launched the 
manufacturing of flaxseed oil, pumpkin seeds oil, black 
cumin, amaranth and sesame seeds oils.

БіОрОзтОрО�ша

вул.Скісна, 78
Одеса, 65091, Україна
тел/факс: 099 0251361,
 098 5869209 
e-mail: biorastoropsha.com.ua@gmail.com 
http://biorastoropsha.com.ua

78, Skisna St., 
65091, Odessa, Ukraine
Phone/fax : 099 0251361,
 098 5869209 
e-mail: biorastoropsha.com.ua@gmail.com 
http://biorastoropsha.com.ua

«БіоРозторопша» – виробник натуральних олій, 
шроту і борошна з насіння розторопші, олій з насіння 
льону, гарбуза, чорного кмину, амаранту і кунжуту. 

Ми ґарантуємо якість продукції, тому що 
контролюємо усі етапи виробництва. Ми самі 
вирощуємо насіння на 1000га полів в Україні, 
а не імпортуємо з Китаю. Під час вирощування 
уникаємо використання пестицидів та агрохімікатів, 
максимально залучаючи ручну працю, тому 
отримуємо екологічно чисту сировину. Ми зберігаємо 
її на власних складах, слідкуючи за температурою 
і вологістю повітря, тому гниття, поява плісняви, 
грибків та шкідників виключені. Олію ми виробляємо 
на власних цехах для віджиму, ретельно контролюємо 
технологічні параметри, щоб пропонувати вам дійсно 
якісний продукт.

Ми налаштували технологію вирощування і 
переробки насіння таким чином, що шрот розторопші 
нашого виробництва має високий вміст сілімаріну. 
Наш шрот - чудова фармакологічна сировина, 
тому що для отримання однакової кількості діючої 
речовини його потрібно менше.

Успішно продаючи олію, шрот і борошно 
розторопші, з 2015 року ми додали до асортименту 
олію льону, гарбуза, чорного кмину, амаранта і 
кунжуту.

уча�ниКи �и�та�Ки
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bIorastoropsha
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БіОХі�-�Ер�і�
ПП

а/с 996,  
вул. Академіка Проскури, 1, 
м. Харків, 61085, Україна
Тел.: 38 057 7519006
e-mail: office@biochem-service.com.ua
www.biochem-service.com.ua

Компанія БІОХІМ-СЕРВІС працює на українському 
ринку з 2003 року і спеціалізується на розробці та 
впрова-дженні у виробництво новітніх технологій у 
сфері охорони навколишнього середовища на основі 
біотехнологій. 

Біо-деструктори, розроблені нашою компанією, 
допомагають у вирішенні проблем утилізації 
органічних відходів, очистки стічних вод, розкладання 
жирів, а також приготування компосту.

Одним з напрямків роботи БІОХІМ-СЕРВІСу є 
агробіотехнології. Ми  виробляємо наступні групи 
біопрепаратів:

- фунгіцидної дії (боротьба з хворобами ґрунту)
- інсекто-акарицидної дії (боротьба з комахами-

шкідниками)
- азотфіксуючі комплекси
- деструктори пожнивних залишків
Кожен біопрепарат, випущений нашою компанією 

має індивідуальний набір мікроорганізмів чи їх 
ферментів.

Компанія «БІОХІМ-СЕРВІС» пропонує свої 
можливості:

- розробка біопрепаратів (за вашим технічним 
завданням)

- контрактове виробництво
- розробка та виготовлення упаковки для 

біопрепаратів
- фасовка біопрепаратів (суха і рідка форми)

exhIbItors
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bIOCHEM-SERVICE company works on the 
ukrainian market since 2003 and specializes in the 
elaboration and implementation of new technologies 
in the field of environmental protection through 
biotechnology.

biodestruction agents, developed by our company, 
help to solve the problems of recycling organic 
waste, sewage treatment, fats decomposition and 
composting.

One of the activities of bIOCHEM-SERVICE is 
agrobiotechnology. We produce biological products of 
the following groups:

- fungicidal activity (soil diseases control)
- insectoacaricides (fighting insect pests)
- nitrogen-fixing complexes
- destructors of crop residues
Each biological product released by our company has 

a unique set of microorganisms or their enzymes.
b IOCHEM-SERVICE company  o f fe rs  i t s 

possibilities:
- development of biological products (in your terms 

of reference)
- contract manufacturing
- development and fabrication of packaging for 

biological products
- packing biological products (dry and liquid form)

bIOChE� SERVICE
PE

PO box 996,  
build 1, Akademika Proskury St.  
61085, , Ukraine
Phone: 38 057 7519006
e-mail: office@biochem-service.com.ua
www.biochem-service.com.ua
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�Е�Е�-агрО
ВКФ ПРИВАТНЕ  
ПІДПРИєМСТВО

вул. Миколаївська дорога, 253, 
м. Одеса, 65013, Україна
Тел.: 38 048 7161420 
 38 048 7161419
e-mail: sales@velesagro.com
www.velesagro.com

Під маркою «Велес-Агро» серійно випускаються 
зернові механічні сівалки, культиватори, в т. ч. міжрядні, 
сімейство дискових агрегатів і широкозахватних 
комплексів передпосівної обробки грунту, а також 
традиційні відвальні плуги і глибокорозрихлювачі. 
Спектр запасних частин, які виробляє підприємство 
до грунтообробної техніки вітчизня-ного та іноземного 
виробництва перевищує 150 найменувань. 
Географічна карта експортних поставок охоплює 
великий регіон від країн Азії, Східної та західної 
європи, Африки.

Технічна оснащеність виробництва, кваліфікований 
персонал, команда талановитих інженерів, ділові 
контакти з іноземними постачальниками дозволяють 
заводу своєчасно реагувати на поточні тренди і потреби 
агро-індустріального ринку, виконувати замовлення 
з виробництва нових зразків ґрунтообробної 
та посівної техніки. Освоєна технологія лиття з 
випалюваної моделі, яка дозволяє виготовляти деталі 
з мінімальними допусками на механічну обробку і 
використовувати суцільнолиті деталі у виробництві 
готової техніки. завдяки впровадженню технології 
обробки високоміцних сталей, значно збільшений 
робочий ресурс  дисків грунтообробної техніки, які 
виготовляються зі сталі, що містить бор, замість 
традиційного матеріалу.

exhIbItors
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under the brand name «Veles-Agro» commercially 
available mechanical grain drills, cultivators, including 
inter-row, the family of disk aggregates and complexes 
with wide solid seedbed preparation, as well as traditional 
dumping plows and scarifiers. Spectrum produced spare 
parts for tillage technology of domestic and foreign 
production exceeds 150 items. Geographic map exports 
covers a vast area from Asia, Eastern and Western 
Europe, and Africa.

Technical equipment production, qualified staff, a 
team of talented engineers and business contacts with 
foreign suppliers allow the plant to react to current trends 
and needs of the agro-industrial market, to fulfill orders 
for the production of new models of tillage and seeding 
equipment. The technology of casting burned model, 
which allows to produce parts with tight tolerances and 
machining parts used in the production of Solid finished 
products. Through the introduction of high-strength steel 
processing technology, greatly increased endurance 
produced discs to tillage techniques, which are made of 
boron steel instead of the traditional material.

VELES-AgRO

253, Mykolaivska doroga St.,
65013, Odessa, Ukraine
Phone: 38 048 7161420 
 38 048 7161419
e-mail: sales@velesagro.com
www.velesagro.com
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�і��і� ��риЯннЯ тОргі��і  
та ін�Е�тиЦіЯ�  
�О�О�Ь�т�а  
рЕ��уБ�іКи 
�О�ЬЩа у КиЄ�і

вул. Володимирська 45, 
м. Київ, 01901, Україна
Тел.: 38 044 2791298
Факс: 38 044 2781140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl

Головні завдання Відділу:
- промоція Польщі та польської економіки;
- сприяння залученню інвестицій у польську 

економіку;
- підтримка польських експортерів;
- сприяння у налагодженні ділових контактів;
- надання інформації про виставки й ділові заходи 

в Україні та Польщі;
- організація торгових місій.

exhIbItors
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The main tasks of the Office are:
- promotion of Poland and the Polish economy;
- promotion of investments in Poland;
- support and advice for Polish exporters;
- assistance in establishing trade contacts;
- assistance in seeking distributors, exporters and 

importers;
- providing information on trade shows and 

exhibitions; 
- organizing missions and seminars on economic 

topics

TRAdE ANd INVEST�ENT 
PRO�OTION OFFICE  
OF ThE E�bASSY  
oF the republIc  
OF POLANd IN KYIV

45, Volodymyrska St., 
01901, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 2791298
Fax: 38 044 2781140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl
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ТОВ «Вінмашпостач» створене з  метою 
забезпечення аграрного сектору технікою. 
завданням нашого підприємства являється не 
просто виробництво сільськогосподарської техніки, а 
й вклад в підйом аграрного та промислового сектору 
України. 

Пропонуємо максимально надійні зернонаванта-
жувачі  марок зН-80, зН-90 та зН-120 марок, а 
також Підйомник навісний універсальний  ПНУ-1,3 
«СВАРОГ» власного виробництва, що набрали свою 
популярність не лише на просторах України, а й за 
її межами.

�ін�аш�О�тач
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Чехова, 29, 
м. Вінниця, 21034, Україна
Тел.: 38 067 4300706,
 38 067 4307475
Тел./Факс: 38 0432 655559
e-mail: vinmash@ukr.net
www.vinmashpostach.com.ua
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��ЕуКра��н�ЬКиЙ науКО�иЙ 
ін�титут �Е�ЕКЦі��
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Васильківська, 30, 
м. Київ, 03022, Україна
Тел.: 38 044 5005537
Тел./Факс: 38 044 5005537
e-mail: vnis.gk@gmail.com
www.vnis.com.ua

Діяльність інституту спрямована на створення 
та широкомасштабне впровадження нових сортів 
та гібридів сільсь-когосподарських культур. Висока 
результативність базується на глибокому аналізі 
потреб рослинницької галузі і тенденцій ринку та 
високій наукоємності як селекційного процесу, так і 
процесу насінництва.

Оперативне розмноження нових гібридів з 
високим адаптивним потенціалом здійснюється 
при безпосередньому контролі селекціонерів без 
залучення посередників, що забезпечує повне 
збереження властивостей  гібридів та високу якість 
насіння.

Пропонуємо насіння високоврожайних гібридів 
соняшнику.

Безперервно ведеться наукова робота по 
створенню сортів та гібридів соняшнику, кукурудзи, 
цукрового та кормо-вого буряку, ріпаку, пшениці, 
ячменю та інших культур

exhIbItors
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The institute activity is directed to the breeding and 
large-scale implementation of new varieties and hybrids 
of important crops. High productivity is based on the 
through needs analysis of plants branch and market 
trends, also it is based on the highly science capacity 
as of the selection process? So the process of seed-
growing. 

Operative reproduction of new high adaptive hybrids 
is being monitored directly by selectors without any 
intermediaries, so it provides a full conservation of 
hybrids properties and a high quality of seeds. 

The scientific research in the breeding of varieties 
and hybrids of sunflower, corn, sugar and fodder beet, 
rape, wheat, barley and other cultures is continuously 
being carried out.

30, Vasylkivska St.,,
03022, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5005537
Phone/Fax: 38 044 5005537
e-mail: vnis.gk@gmail.com
www.vnis.com.ua

vnIs
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Садовий центр «ГалСад» здійснює гуртовий і 
роздрібний продаж кімнатних рослин, декоративних, 
ексклюзивних та великомірних рослин  для 
зовнішнього і внутрішнього озеленення; а також 
надає флористичні послуги, поради та консультації 
фахівців.

До Ваших послуг:
- цибулини та насіння рослини; 
- садовий та городній інвентар;
-  матеріали для посадки та догляду за 

рослинами;
- засоби захисту рослин; 
- вироби з кераміки; 
- пластмасові вироби;
- флористика та декорування;
- декоративний камінь;
-ландшафтні послуги;
- інтернет-магазин

га��а�
САДОВИй цЕНТР

вул.С.Бандери,  88, 
c.Давидів, 81151, м.Львів 
Тел./факс: 38 032 2701678 
e-mail: gal.sad2013@yandex.ua
www.galsad.com.ua

уча�ниКи �и�та�Ки
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гО�Е�Ь�ЬКиЙ Хі�ічниЙ 
за�О�
ВІДКРИТЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
БнХ уКра��на ТзОВ С 
ІНОзЕМНИМИ ІНВЕСТИцІЯМИ

вул. Луначарського, 4 А, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: 38 044 3777337,
 38 050 4491563
Тел./Факс: 38 044 3777375
e-mail: office@pbnh.com.ua
www.pbnh.com.ua

Відкрите акціонерне товариство «Гомельський 
хімічний завод» є одним з провідних підприємств 
нафтохімічної галузі Білорусі та найбільшим в країні, 
що випускає фосфоровмісні мінеральні добрива.

Продукція, що випускається:
- Добриво азотно-фосфорно-калійне комплексне 

різних марок;
- азотно-фосфорно-калійні змішані добрива 

(тукосуміш);
- Добриво азотно-фосфорне: суперфосфат, 

амофос;
- Безводний сульфіт натрію технічний, фото-

графічний;
- Кріоліт штучний технічний марки КП;
- Кислота сірчана технічна контактна поліпшена, 

технічна;
- Аеросил технічний;
- Фтористий алюміній.
ТОВ з ІІ «БНХ Україна» є офіційним представником 

ВАТ «Гомельський хімічний завод» в Україні.

exhIbItors
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Gomel Chemical Plant, JSC is among the leading 
petrochemical companies of the belarus and the biggest 
one among the country’s plants – producers of the 
phosphoric mineral fertilizers. 

Products which are manufactured by the plant are 
the following:

- Fertilizer nitrogen-phosphorus-potassium complex 
of different marks;

- Nitrogen-phosphorus-potassium mixed fertilizers 
(fertilizer mixtures);

- Nitrogen-phosphate fertilizer: Superphosphate, 
Ammophos;

- Anhydrous sodium sulfite industrial, photographic;
- Cryolite artificial industrial KP mark;
- Vitriol technical contact improved, industrial;
- Aerosil industrial;
- Aluminum fluoride.
bNH ukraine, LLC with foreign investments is the 

official representative of the Gomel Chemical Plant, 
JSC in ukraine

gO�EL ChE�ICAL PLANT, 
Jsc
bNh UKRAINE LLC

4 A, Lunacharskogo St.,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3777337,
 38 050 4491563
Phone/Fax: 38 044 3777375
e-mail: office@pbnh.com.ua
www.pbnh.com.ua
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Company Ltd. «AS Greene ukraine» provide fertilizer 
brand DR GREEN for foliar feeding.

DR GREEN fertilizers well known in ukraine and 
abroad. Our products are successfully competing on 
the market of plant protection products and shows its 
high quality.

Our company is the sole exclusive distributor of 
fertilizers in ukraine «DR GREEN».

�р Ґрін уКра��на
ВІДКРИТЕ  
АКцІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО

dR gREEN UKRAINE LLS

вул. Саксаганського П., буд 11, кв.№3, 
м.Львів, 79005 ,Україна
Teл.: 067 3322967 
e-mail: torg@dr-green.com.ua
http://dr-green.com.ua

уча�ниКи �и�та�Ки
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11/3, P. Saksaganskogo St.,  
79005, Lviv ,Ukraine
Phone: 067 3322967 
e-mail: torg@dr-green.com.ua
http://dr-green.com.ua

Компанія ТзОВ «ДР ҐРІН Україна»  пропонуємо  
добрива торгової марки DR GREEN для позакореневого 
підживлення.

Добрива  DR GREEN добре відомі на території  
України та за кордоном . Наша продукція успішно 
конкурує на ринку виробників засобів захисту рослин 
і показує свою високу якість.

Наша компанія  є єдиним ексклюзивним  
дистриб’ютором  на  території  України добрив « DR 
GREEN».
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іннО�аЦіЙнО  
тЕХнічні  
рішЕннЯ
«ITR»

вул. Червоноткацька 94, 
м. Київ, 02094, Україна, 
Тел.: 38 044 4518742
 38 067 4086126
e-mail: office@xcs.com.ua
http://impulse112.com

Інноваційно Технічні Рішення – компанія-
виробник і  системний інтегратор рішень з 
автоматизації. Ми виробляємо засоби автоматизації 
і впроваджуємо системи управління тех.процесами 
і кліматичними системами, зокрема застосовувані в 
агропромисловому комплексі: кліматичні системи для 
пташників, приміщень КРС, зерносховищ.

ITR – is a manufacturer and systems integrator 
of automation controls. We produce means of control 
automation and deploy automated control and climate 
control systems that are used in the agrarian sector: 
climate systems for facilities for growing of poultry and 
cattle, grain elevators.

exhIbItors
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94, Chervonotkatska St., 
 02094, Kyiv, Ukraine,
Phone: 38 044 4518742
 38 067 4086126
e-mail: office@xcs.com.ua
http://impulse112.com

Itr
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Ltd. «Interharant» jest m.Rohatyn Str. Galicyjski, 
1A, Iwano-Frankowsk. (OKPO 30063913), zajmuje się 
sprzedażą i instalacją hydrauliczną bINOTTO systemów 
MARIZ.

Głównym przedmiotem działalności jest handel 
hurtowy i detaliczny w budynku, drogi, urządzenia 
SG, samochody, autobusy, przyczepy i inne TK 
importowane z zagranicy. Firma prowadzi działalność w 
zakresie naprawy i konserwacji pojazdu i konserwacja 
przeprowadzona przez świadectwa certyfikacji.

інтЕргарант
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

Tel.: 096 1114696
 096 0919981
 067 9752332
Tel./fax: 03435 21456

Tel.: 096 1114696
 096 0919981
 067 9752332
Tel./fax: 03435 21456

ТзОВ «Інтергарант» знаходиться м.Рогатин, 
вул. Галицька,1А, Івано-Франківська обл. (зКПО 
30063913), займається встановленням і продажем 
гідравлічних систем bINOTTO, MARIZ.

Основна діяльність це оптова та роздрібна торгівля 
будівельної, дорожної, СГ техніки, автомобілів, 
автобусів, причепів та інших Тз імпортованими з 
закордону. Фірма займається ремонтом, та технічним 
обслуговуванням Тз, а також проводить ТО згідно 
свідоцтва про атестацію.

INTERhARANT LTd.

уча�ниКи �и�та�Ки exhIbItors
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ЕКО-агрО�тар
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул.Чкалова, 122/50
м. Миколаїв, 54008, Україна
Тел./Факс: 38 0512 710188,
 38 0512 226051
e-mail: eko-agrostar@ukr.net
www.eko-agrostar.com.ua

Компанія «Еко-Агростар» – створена 04.04.2013 
року і є одною із інноваційних компаній в сфері 
продажу рідких мікродобрив, біопрепаратів, засобів 
захисту рослин, насіння. Компанія пропонує широку 
лінійку продуктів, вклю-чаючи високоякісне насіння, 
інноваційні засоби захисту рослин, до складу яких 
входять як хімічні так і біологічні діючі речовини, 
рідкі полімікродобрива на основі нанотехнологій та 
інтенсивно розвиває напрямок ресурсозбері-гаючого 
землеробства.

Основним напрямком є продаж комплексних 
мікродобрив («Мікро-Мінераліс», «Нано-Мінераліс») 
та біоп-репаратів («Біо-Мінераліс» (Інокулянт для 
сої+МЕ), «ТестаЛип», «ТестаРапс», «Скарадо-М» 
та ін.) для отримання екологічно чистих продуктів у 
сільгосппідприємствах  України.

Структура компанії налічує шість оперативних  
регіональних підрозділів:   Миколаївська область, 
м. Миколаїв, м. Первомайськ; Одеська область, 
м. Одеса; Житомирська область, м. Новоград-
Волинський; Чернігівська область, м. Городня; 
Львівська область, м. Мостиська.

ТОВ «Еко-Агростар» робить свій внесок у 
вирішення цієї задачі. Ми добре усвідомлюємо всю 
відповідальність, яку приймаємо на себе разом із 
нашими партнерами по сільському господарству. 
Працюючи в цьому напрямку, ми залишаємося 
вірними ідеї створення стабільного сільського 
господарства.

exhIbItors
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The company «Eco-Agrostar» - created 04/04/2013, 
and is one of the innovative companies in the field of 
selling liquid micronutrients, biological products, crop 
protection and seeds. The company offers a wide range 
of products including high-quality seeds, innovative crop 
protection products, which include both chemical and 
biological active ingredients, liquid polimikrodobryva 
based on nanotechnology and intensively develops 
resource-saving agriculture.

The main focus is the sale of complex micronutrients 
(«Micro Mineralis», «Nano-Mineralis») and biologics 
(«bio-Mineralis» (inoculant for soybeans + ME), 
«TestaLyp», «TestaRaps», «Skarado-M», etc.) for 
organic products in agricultural enterprises of ukraine.

Company structure consists of six regional operational 
units: Mykolaiv region, c. Mykolayiv city. Pervomais’k; 
Odessa region, c. Odessa; Zhytomyr region,. Novograd 
Volyn; Chernigov region,. Horodnya; Lviv region,. 
Mostyska.

LLC «Eco-Agrostar» contributes to solving this 
problem. We are well aware of the responsibility that 
takes on together with our partners in agriculture. 
Working in this direction, we remain faithful to the idea 
of creating sustainable agriculture.

EKO-AgROSTAR LTd

ap. 50, house 122, Chkalova St.
54008, Mykolaiv, Ukraine
Phone/Fax: 38 0512 710188,
 38 0512 226051
e-mail: eko-agrostar@ukr.net
www.eko-agrostar.com.ua
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ЕКО-гарант
ПП НВП

м.Київ, вул.Метрологічна,12, 
м. Київ, Київська обл., 03143, Україна
Тел.: 38 044 5878911
e-mail: eko_911@ukr.net
www.rhizofobit.com

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІ ї  І  ПРИРОДО-
КОРИСТУВАННЯ НААН – провідна в Україні науково-
дослідна установа з питань визначення наукових засад 
державної політики в галузі агроекології, економіки 
природокорис-тування та охорони навколишнього 
природного середовища. Інститут займається 
системними спостереженнями за природними 
ресурсами агросфери, комплексним оцінюванням 
їх стану, розробленням еколого-економічних основ 
механізмів реалізації збалансованого розвитку 
аграрного виробництва, землекористування і 
сільських територій, у т.ч. з урахуванням змін клімату. 
В інституті агроекології і природокористування НААН 
виробляють біопрепарати для обробки насіння 
зернових, зернобобових, олійних культур перед 
сівбою. Ризоактив (Р, Т, В) – інноваційний пре-парат 
високоактивних конкурентоздатних бульбочкових 
бактерій, призначений для обробки насіння бобових 
ку-льтур до сівби. Ризобофіт – препарат бульбочкових 
бактерій для бобових культур. Препарат призначено 
для перед-посівної обробки насіння бобових культур. 
Біополіцид – препарат спорових бактерій для 
запобігання грибковим захворюванням кореневої 
системи рослин. Фосфоентерин – препарат 
фосфатмобілізувальних бактерій, призначений для 
обробки насіння сільськогосподарських культур до 
сівби з метою покращення фосфорного живлення рос-
лин, сприяє активізації ростових процесів, підвищує 
імунітет рослини. Деструктор целюлози – препарат 
призначе-ний для покращення розкладу пожнивних 
решток та поліпшення структури і підвищення 
родючості грунту; компостування.

Institute of Agroecology and Environmental – leading 
in ukraine research institution for determining the scientific 
principles of state policy in the field of agro-ecology, 
environmental economics and environmental protection. 
The Institute is engaged in systematic observations 
of the natural resources agrosphere, comprehensive 
assessment of their condition, development of ecological 
and economic foundations mechanisms for implementing 
sustainable development of agriculture, land and rural 
areas, including taking into account climate change. 
The Institute of Agroecology and Environmental NAAS 
produce biological seed treatment of cereals, legumes, 
oil crops before sowing. Ryzoaktyv (P, T, C) – an 
innovative drug highly competitive rhizobia intended for 
seed treatment before sowing legume crops. Ryzobofit 
– drug rhizobia for legume crops. Prepart intended for 
pre-treatment of seed legumes. biopolitsyd – drug spore 
bacteria to prevent fungal diseases of the root system of 
plants. Fosfoenteryn – drug fosfatmobilizuvalnyh bacteria 
intended for seed treatment before sowing of crops 
to improve phosphorus nutrition of plants, promotes 
activation of the growth process, strengthens the 
immune system of the plant. Destructor cellulose - a drug 
designed to improve scheduling stubble and improve the 
structure and enhance soil fertility; composting.

exhIbItors
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eco harant
PO SPE

Kiyv, Metrolohichna St. 12, 
03143, , Ukraine
Phone: 38 044 5878911
e-mail: eko_911@ukr.net
www.rhizofobit.com
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ЕКООрганіК
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

офіс 502, вул. Генерала Алмазова, 13, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел./Факс: 38 044 2842280
e-mail: info@ecoorganic.com.ua
www.ecoorganic.com.ua

Компанія «Екоорганік» є одним з провідних 
виробників добрив для позакореневого живлення 
рослин в Україні. Основу продуктової лінійки 
«Еколайн» включає в себе новітні розробки 
європейських та українських вчених.

У 2016 році компанія «Екоорганік» отримала 
міжнародний сертифікат якості ISO 9001: 2015 
і сертифікат «Органік стандарт», який дозволяє 
використовувати нашу продукцію при вирощуванні 
екологічно чистих продуктів.

Сьогодні ми пропонуємо широкий асортимент 
добрив для різних культур, в тому числі унікальні 
продукти з аміно-кислотами і фосфіти для наших 
партнерів.

Основне кредо компанії - якість і ефективність.

exhIbItors
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The company «Ecoorganic» is one of the leading 
producer of fertilizers for foliar plant nutrition in ukraine. 
The base of products line «Ecoline» comprise the latest 
developments of European and ukrainian scientists. 

In 2016 the company «ECOORGANIC» got an 
international quality certificate ISO 9001: 2015 and 
certification «Organic Standard», which allows the use 
of our products in the cultivation of environmentally 
friendly products.

Today we offer a wide range of fertilizers for different 
crops including unique products with amino acids and 
phosphites for our partners.

The main credo of the company - quality and 
efficiency.

ecoorganIc

off.502, 13, Generala Almazova St.,
01133, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: 38 044 2842280
e-mail: info@ecoorganic.com.ua
www.ecoorganic.com.ua
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Е�Е�атОрБу��аш
ПП

а/с 45, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 
78200, Україна
Тел.: 38 097 3316170
Тел./Факс: 38 03433 41322
e-mail: ebm@ebm-ua.com
www.elevatorbudmash.com

Основним напрямом діяльності компанії ПП 
«ЕлеваторБудМаш» є:

Виготовлення та продаж елеваторного обладнання, 
зерносушильних установок на твердому виді палива: 
(дрова, відходи дерева, брикетоване паливо - тирса, 
лушпиння соняшнику, тюки соломи, торф в суміші з 
дровами).

Модернізація зерносушарок з переобладнанням 
на тверде паливо різних моделей до 50 тонн 
загрузки.

Проектування, виготовлення, монтаж та 
автоматизація транспортуючого обладнання для 
елеваторів і зерносхо-вищ: конвеєри ланцюгові 
(скребкові), стрічкові конвеєри, гвинтові конвеєри, 
норії.

Виготовлення допоміжного обладнання 
для елеваторів і зерносховищ, включає в себе: 
вентилятори; перекидні кла-пана; самопливне 
обладнання, аспіраційне та вентиляційне обладнання, 
шлюзові засуви різної конструкції.

The main activity of PO «ElevatorbudMash» are:
Production and sale of elevator equipment, grain 

drying systems for solid fuel type, (wood, waste wood, 
baled fuel - sawdust, sunflower husks, straw bales, peat 
mixed with wood).

Modernization dryers with solid fuel refurbishment 
different models to 50 tons loading.

Designing, manufacturing, instal lat ion and 
automation equipment for transporting grain elevators 
and silos, conveyor chain (scraper) belt conveyors, screw 
conveyors, bucket elevators.

Production of auxiliary equipment for grain elevators 
and silos, including: fans; Flip valve; gravity equipment, 
aspiration and ventilation equipment, lock bars of various 
designs.

exhIbItors
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ELEVATORbUd�ASh PO

PO box 45, 78200, Kolomija,  
Ivano-Frankivsk District, Ukraine
Phone: 38 097 3316170
Phone/Fax: 38 03433 41322
e-mail: ebm@ebm-ua.com
www.elevatorbudmash.com
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БОЛГАРИЯ, СОФiЯ 1680, А/Я 110
Тел.: 3592 4622000, 4622001
elmedia@elmedia.net
elmedia.net

ЕЛ МЕДИА – крупнейшее техническое издательство 
в Болгарии, выпускающее специализированные 
журналы в области энергетики, индустрии, 
строительства и инфраструктуры. 

ЕЛ МЕДИА выпускает отраслевые каталоги 
об электронике, автоматике, электроапаратуре, 
оборудовании, о машинах и инструментах .

EL MEDIA is the most popular bulgarian technical 
publishing company, specialized in the field of energy, 
industry, construction and infrastructure. 

EL MEDIA publish also branch catalogues for 
electronics, automation, electrical equipment, machines 
and tools.

exhIbItors

EL �EdIA

BULGARIA, 1680 SOFIA, P.BOX 110
Phone: 3592 4622000, 4622001
elmedia@elmedia.net
elmedia.net
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Е� уКра��на
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. В. Перспективна, буд. 23/13, кв. 45, 
м. Кіровоград, 25006, Україна
Тел.: 38 067 5201606
Факс: 38 0522 321216
e-mail: em-oficce@ukr.net
www.emukraine.org.ua

Компан ія  ТОВ «ЕМ-Україна» є  єдиним 
ліцензованим представником EMRO Японії (EM 
Research Organisation INC.) в Україні. Від початку 
своєї  діяльності фірма займається виробництвом  
мікробіологічних препаратів, що містить ефективні 
мікроорганізми ЕМ. Виробники, які користуються 
даною технологією, отримують стабільні та високі 
врожаї сільськогосподарських культур, заощаджуючи 
значні кошти на мінеральні добрива та регулятори 
росту.

exhIbItors
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Company LLC «EM-uKRAINE» is the only one 
license representative of EMRO Japan (EM Research 
Organisation INC) in ukraine. From the very beginning 
of its business, the company has been producing 
microbiological drugs, which contain micro-organisms 
EM. Producers, which use these technologies, receive 
stable and high harvest of agricultural corps, save a lot 
of money for fertilizers and growth regulators.

E� UKRAINE LTd

off. 45, 23/13, V. Perspektyvna St. 
25006, Kirovograd, Ukraine
Phone: 38 067 5201606
Fax: 38 0522 321216
e-mail: em-oficce@ukr.net
www.emukraine.org.ua
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Журнал  «Животноводство  се годня»  – 
информационный помощник для всех, кто занимается 
животноводством: руководителей хозяйств, 
предприятий, специалистов всех уровней.    

В журнале представлены рубрики: «экономика и 
менеджмент», «передовой опыт», «птицеводство», 
«свиноводство», «скотоводство», «коневодство», 
«овцеводство», «козоводство», «кролиководство», 
«рыбоводство», «ветеринария», «корма и кормление», 
«оборудование», «технологии». Подписной индекс 
– 37600.

Благодаря профессионализму редакционной 
коллегии, сотрудничеству журнала с лучшими 
н а у ч н ы м и  к о н с ул ьт а н т а м и ,  э к с п е рт а м и 
и специалистами мира, мы отбираем для вас 
наиактуальнейшую информацию, которая имеет 
практическую ценность и помогает решить текущие 
вопросы и проблемы.

Главный редактор – Гульнара Ибраева 
Тел.: 38 050 3581719
e-mail: animalindustry@mail.ru

Менеджер по маркетингу – Лукьянчук 
Екатерина
Тел: 38 050 3517791
e-mail: aitmagazine2@gmail.com
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The magazine «Animal Industry Today» focuses on 
the latest research and information about breeding stock, 
nutrition, safety food and feed, about health, environment, 
utilisation, management, equipment, about new products 
and services for Animal Industry professionals. We 
provide our readers with such essential and useful 
information and ideas that they can use to make their 
business more efficient.

ANI�AL INdUSTRY TOdAY
MAGAZINE

Chief Aditor – Gylnara Ibrayeva 
Phone: 38 050 3581719
e-mail: animalindustry@mail.ru

Marketing Manager – Kateryna Lukianchuk 
Phone: 38 050 3517791
e-mail: aitmagazine2@gmail.com

exhIbItors
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заХі�агрОБізнЕ�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Курчатова, 18 С, 
м. Рівне, 33018, Україна
Тел.: 38 067 3540302
Тел./Факс: 38 0362 629284
e-mail: info@zahidagro.biz
www.zahidagro.biz

ТОВ «захід Агробізнес» пропонує широкий вибір 
насіння, засобів захисту рослин та мікродобрив від 
провідних виробників. 

ТОВ «захід Агробізнес» є офіційним дистриб’ю-
тором насіння сої компанії PROGRAIN та насіння 
цукрових буряків MARIbO.

Ми є дистриб’ютором компаній: bASF, CHEMISCHE 
GuTER AG, SYNGENTA, АDAMA, ARYSTA, NuFARM, 
ECOORGANIC, SuMMIT-AGRO, DuPONT, bAYER, 
STEFES, АЛьФА ХІМГРУП, цЕОЛІТ та ін.

exhIbItors
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LLC «Zachid Agrobisnes»  offers a wide selection 
of seeds, plant protection products and microfertilizers 
from leading manufacturers.

LLC «Zachid Agrobisnes» is the official distributor 
of soybean seeds PROGRAIN and sugar beet seeds 
MARIbO.

We are a distributor of the companies: bASF, 
CHEMISCHE GuTER AG, SYNGENTA, АDAMA, 
ARYSTA, NuFARM, ECOORGANIC, SuMMIT-AGRO, 
DuPONT, bAYER, STEFES, ALPHA HIMHRuP, ZEOLIT 
and others.

zachId agrobIsnes llc

18 S, Kurchatova St., 
33018, Rivne, Ukraine
Phone: 38 067 3540302
Phone/Fax: 38 0362 629284
e-mail: info@zahidagro.biz
www.zahidagro.biz
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К�а�рат
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Лебединська, 3, оф. 121, 
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: 38 057 7360343,
 38 057 7718138
e-mail: quantum@email.ua
www.quantum.ua

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВАДРАТ» 
розробляє та виробляє високоефективні добрива 
та здійснює дослідження в галузі живлення рослин. 
Діяльність компанії сфокусовано на забезпеченні 
високоякісного сервісу та на виробництві таких 
продуктів для сільськогосподарських підприємств, що 
націлені на підвищення рентабельності рослинництва 
на основі застосування високоефективних сучасних 
технологій. Підприємство надає повний спектр 
консультацій та ефективних рішень щодо оптимізації 
живлення культур для збільшення прибутковості 
рослинниць-кої галузі. 

Сьогодні компанія «КВАДРАТ» – один з лідерів 
ринку як за обсягами виробництва продукції, так і 
за інноваційними розробками та випуском новітніх 
продуктів, багато з яких не мають аналогів.

RESEARCH AND PRODuCTION COMPANY 
«KVADRAT» develops and produces high-performance 
fertilizers and carries out research in plant nutrition. 
The company focuses on providing high-quality service 
and the manufacture of such products for agricultural 
companies, which are aimed at increasing the profitability 
of crop production through the application of highly 
advanced technologies. The company provides a full 
range of consultations and effective solutions to optimize 
the nutrition crops to increase income of crop industry. 
Today, RESEARCH AND PRODuCTION COMPANY 
«KVADRAT» – is one of the market leaders in volume 
of production and innovation. We release new products, 
many of which have no analogues in ukraine.

exhIbItors
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KVAdRAT LTd
RESEARCH AND PRODuCTION 
COMPANY

off.121, 3, Lebedynska St.,
61001, Kharkiv, Ukraine
Phone: 38 057 7360343,
 38 057 7718138
e-mail: quantum@email.ua
www.quantum.ua
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КнЯ�а а�і�а
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Механізаторів, 3, 
с. Красилівка, Броварський р-н,  
Київська обл., 07451, Україна
Тел.: 38 097 9421047
Тел./Факс: 38 04594 74448
e-mail: kormoceh@ukr.net
www.kormoceh.kiev.ua

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

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

KNYAzhA AVILA LTd.

07451, Krasylivka v., Brovarskiy Region, 
Kyiv District, Ukraine
Phone: 38 097 9421047
Phone/Fax: 38 04594 74448
e-mail: kormoceh@ukr.net
www.kormoceh.kiev.ua
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�уКОЙ� �уБріКант� 
уКра��на
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Верхній Вал, 68, 
м.  Київ, Київська обл., 04071, Україна
Тел./Факс: 38 044 3937426
e-mail: uamasla@lukoil.com
www.lukoil-masla.com.ua

Підприємство реалізує наступні групи мастил:
Базові та індустріальні без присадок, фактично 

вживані не в промисловості, а в якості сировини 
для виробництва олив, мастил, присадок, та 
ін. ці оливи мають високий попит за кордоном. 
Промислові - для використання в будь-яких галузях 
промисловості (гідравлічні, редукторні, турбінні, 
компресорні, трансформаторні мастила і т.д.). 
Транс-портні - для вантажних автомобілів, автобусів, 
сільськогосподарської і спеціальної техніки, судів 
і авіації - моторні і трансмісійні. Мастила для 
легкового автотранспорту – моторні і трансмісійні. 
Спеціальні пом’якшувальні мастила, мастила - 
пластифікатори для гумовотехнічної промисловості 
і основи мастил для виготовлення мастильно-
охолоджуючих технологічних засобів.

Oils and lubricants production and sales are 
important part of LuKOIL business. In 2005 LLK-
International (LuKOIL Lubricants), a company 100% 
owned by LuKOIL, was formed, and lubricants became 
an independent business unit.

LuKOIL Lubricants produces a wide range of products 
that meet the most advanced operating requirements and 
specifications of both Russian and foreign vehicle and 
equipment manufacturers.

exhIbItors
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LUKOIL LUbRICANTS 
UKRAINE LTd

68, Verhniy Val St. 
04071, Kiev, Ukraine
Phone/Fax: 38 044 3937426
e-mail: uamasla@lukoil.com
www.lukoil-masla.com.ua
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�-ра�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Ударників, 30,  офіс 403, 
м. Дніпропетровськ, 49019, Україна
Тел.: 38 067 5660497
Тел./Факс: 38 056 3725512
e-mail: office@m-rad.com.ua
www.m-rad.com.ua

Компанія «М-Рад» здійснює поставки шин 
виробництва компаній Vredestein, Росава, OZKA, Mitas, 
bKT, Malhotra, для вантажної та сільськогосподарської 
техніки. 

Наявність асортименту товару на складах 
та зручна схема розташування філій, підвищує 
швидкість реагування компанії М-РАД на замовлення 
клієнтів. 

Система управління компанією, сильною стороною 
якої є постійне підвищення кваліфікації персоналу, 
націлена на високий рівень якості партнерського 
обслуговування. 

Офіційні прямі відносини компанії з заводами 
виробниками, створюють сприятливі умови для 
ефективного ведення бізнесу нашими партнерами.

exhIbItors
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The company «M-RAD» supplies tires manufactured 
by  Vredestein, Alliance, Mitas, Rosava, bKT, Malhotra, 
OZKA for trucks and agricultural machinery.

Availability of the range of goods in our warehouse 
and convenient layout of branch offices increases speed 
of M-Rad responses on customer orders.

System management, a strong point which is 
increasing of professional staff  level, aims at high quality 
partner services.

Official relationships with manufacturers, creates 
conducive conditions for effective business of our 
partners.

�-RAd LTd

off. 403, 30, Udarnykiv St..
49019, Dnipropetrovsk,, Ukraine
Phone: 38 067 5660497
Phone/Fax: 38 056 3725512
e-mail: office@m-rad.com.ua
www.m-rad.com.ua
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Компанія «Мега Пак ЛТД» є найбільшим виробником 

поліпропіленової тари в Україні з можливістю переробки 
до 20 тон поліпропілену за добу.  Підприємство має 
повний цикл виробництва від гранули до кінцевого 
продукту. Су-часне обладнання та високий досвід 
співробітників, а також 15 річний досвід роботи 
в цій галузі – все це є запору-кою виробництва 
високоякісної продукції. Стабільна співпраця із 
великими підприємствами в Україні та за кордо-ном 
робить з нашого підприємства надійного партнера.

Наша компанія пропонує наступні поліпропіленові 
вироби:

1. Мішок поліпропіленовий від 5 до 50 кг (щільністю 
від 15 до 120гр), а також по індивідуальним параметрам 
замовника. Мішок може бути укомплектований 
вкладишем будь-якого типу, ламінаціонним шаром,  
клапаном, дру-кованим логотипом до 4 кольорів, 
ручками.

2. Биг бегі будь-якого розміру та форми по 
індивідуальним параметрам замовника (щільністю 
від 120 до 220 г/м2). Біг бегі можуть комплектуватись 
вкладишем будь-якого типу, ламінаціонним шаром, 
клапанами, фартуками, ручками різного типу, карманом 
для документів, друкованим логотипом до 4 кольорів, 
допоміжними стінками типу Qбег.

3. Мішок-сітка для пакування овочів різних кольорів 
та розмірів.

4. Кольорові сумки та мішки по індивідуальним 
параметрам замовника.

5. Продукція для будівництва – гідро та паро 
ізолюючі матеріали, кіперна стрічка різного розміру.

Підприємство має власну сертифіковану 
лабораторію, тому всі вироби мають сертифікат якості 
та відповіда-ють всім вимогам діючого законодавства. 
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, можливість 
придбання невели-ких партій та оптових поставок, різні 
умови оплати та доставки створюють умови для довгої 
та взаємовигідної співпраці.

�Ега �аК �т�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Індустріальна , 9А,  
Петриківський р-н, с.Єлізаветівка,  
Дніпропетровська обл., 51831, Україна
Тел.: 38 067 5795461
e-mail: info@megapak.org
www.m-gpack.com
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�іКа
ВАГОВА КОМПАНІЯ  
ПП

Запорізьке шосе, 62, 
м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 
49041, Україна
Тел.: 38 0562 321717
Тел./Факс: 38 056 7702777
e-mail: mika@mika.ua
www.mika.ua

ПП «Вагова компанія «МIКА» заснована в 1991 
році к.т.н. Георгієм Бугаєнко.

Власні наукові розробки і елементна база 
провідних світових виробників дозволяють компанії 
випускати на ринок сучасні конкурентоспроможні 
промислові ваги та дозатори, а також автоматизовані 
системи на їх основі.

У портфелі компанії більше 1300 власних 
наукових розробок різних моделей автомобільних, 
вагонних, конвеєрних, грейферних, кранових ваг, 
дозаторів безперервної і дискретної дії, ваг для 
навантажувачів, іншого обладнання та систем 
автоматизації, які успішно працюють на підприємствах 
високотехнологічних галузей промисловості Украї-ни 
та ближнього зарубіжжя.

exhIbItors
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MIKA, a privately held company, was founded by 
Georgiy bugayenko in 1991 to manufacture big-mass 
scaling and weighing equipment as well as weight 
controlling automated systems.

There are over 1300 products in MIKA portfolio up 
to date, including truck scales, dozers, wagon weighing 
systems, crane scales, weighing and dozing systems for 
auto loaders, and many others.

Most of the products were installed at very big and 
well-known factories of ukraine, Russia, Moldova, 
Lithuania, uzbekistan, and Romania. 

The most typical industry segments where MIKA 
installs their equipment include metallurgical, coal 
mining, construction, chemical, and agricultural areas.

�IKA

62, Zaporozhye highway,
49041, Dnipro, Ukraine
Phone: 38 0562 321717
Phone/Fax: 38 056 7702777
e-mail: mika@mika.ua
www.mika.ua
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Information about modern technologies of cultivation 
of vegetable and fruit crops, the news from the world 
breeding centers, institutes and companies,  practical 
advices, storage technologies and processing of 
vegetables and fruits, recommendations on the selection 
of garden equipment and other useful information

О�ОЩи и ФруКты
ЖУРНАЛ

vegetables end FruIts
MAGAZINE

Пр-т Науки, 54-б, оф. 8
03083, Україна, м. Київ
Tел./факс: 38 044 4927742
 38 044 4927743
 38 044 4927742
 38 044 4927743
e-mail: editor@pro-of.com.ua
www.pro-of.com.ua

off. 8, 54-b, Nauki Av,  
03083, Kiev, Ukraine,
Phone/fax: 38 044 4927742
 38 044 4927743
 38 044 4927742
 38 044 4927743
e-mail: editor@pro-of.com.ua
www.pro-of.com.ua

Нові напрямки в технологіях вирощування, 
інформація про  новини від світових селекційних 
центрів, експерт в підбиранні сортів для промислового 
виробництва, переробка, логістика та зберігання 
плодово-овочевої продукції, технології культивування 
в закритому грунті, виробництво сертифікованого 
безвірусного посадкового та посівного матеріалів, 
сучасна техніка та обладнання для виробництва 
післязбиральної обробки.
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Орі�і�-Фар�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Васильківська, 14, оф. 504, 
м.  Київ, Київська обл., 03040, Україна
Тел.: 38 067 3507867
e-mail: oris_avp_ph@ukr.net
orisilpharm.com

Фармацевтична команія  «Оріс іл-Фарм» 
представить на виставці новинку – кормову суміш 
адсорбуючу Атоксіл ВП – унікальний комплекс, 
адсорбент мікотоксинів 4 покоління! Виробляється на 
потужностях «Орісіл-фарм» відзначених сертифікатом 
відповідності GMP і HACP.

Атоксіл ВП – оригінальна композиція з трьох видів 
адсорбентів: кремнієвого, органічного і мінерального, 
які забез-печують максимальний синергетичний 
ефект і широкий спектр дії.

exhIbItors
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Pharmaceutical company «Orisil-Pharm» will present 
a novelty – the feed mixture adsorbing Atoxil VP – is a 
unique complex, a mycotoxin adsorbent 4 generations. 
Produced at the facilities of «Orisil-Pharm» marked with 
certificate of conformity GMP and HACP.

Atoxil VP – an original composition of three types of 
adsorbents: silicon, organic and mineral, that ensure the 
maximum synergistic effect and range.

ORISIL-PhAR� LTd

Off. 504, 14, Vasilkovskaya St.,
03040, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 067 3507867
e-mail: oris_avp_ph@ukr.net
orisilpharm.com
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�і��ЕнЬагрОБу�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул.Шевченка, 218, 
м. Овідіопіль, Одеська обл., 67801, 
Україна
Тел.: 38 096 2874211,
 38 063 1498595
e-mail: nikita705@mail.ru
www.ugangarstroy.com.ua

Лідер на ринку агробудування компанія 
ПівденьАнгарБуд займається проектуванням, 
розробкою, виготовленням і зведенням безкаркасних 
ангарних конструкцій, які все більше і більше 
набувають актуальності в даний час. Сама основна 
і важлива відмінність даних конструкцій від житлових 
і нежитлових споруд – це повна відсутність каркасів, 
опор, стін, даху та основ, що дозволяє зводити ангарні 
конструкції в найкоротші терміни з мінімальними 
додатко-вими витратами.

У будівництві безкаркасних ангарних конструкцій 
використовується виключно сталь оцинкована. 

Терміни зведення – вже через 10-15 днів 
конструкція буде встановлена;

Мінімальні видатки на транспортні витрати;
Відсутня повна потреба в догляді і ретельному 

обслуговуванню готової конструкції;
Конструкція може прослужити n-ну кількість 

років.
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T h e  m a r k e t  l e a d e r  o f  a g r o  b u i l d i n g 
SOuTHHANGARbuILD LLC engaged in the design, 
development, manufacture and erection of frameless 
hangar, which are becoming more and more relevant 
now. The main difference between these structures from 
residential and non-residential buildings - it is a complete 
lack of scaffolds, poles, walls, roofs and bases that allows 
to build Hangar construction in the shortest time with 
minimal additional costs.

The frameless construction hangar structures used 
exclusively galvanized steel..

Construction time – 10-15 days after the design is 
approved;

The minimum cost of transportation costs;
No need for full and careful support of the finished 

structure;
Design can also serve more years.

southhangarbuIld llc

218, Shevchenka St.,
67801, Ovidiopil, Odessa District, Ukraine
Phone: 38 096 2874211,
 38 063 1498595
e-mail: nikita705@mail.ru
www.ugangarstroy.com.ua
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�О�нЕт-уКра��на
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Київська, 16 оф.617, 
м. Вінниця, 21009, Україна
Тел./Факс: 38 0432 550539
e-mail: polnet-ukraine@ukr.net
http://dp-polnet.prom.ua

Фірма на ринку Польщі існує вже близько 25років. 
На українському – тринадцять років, а також десять 
років існує наше відділення у м. Вінниці.

Пропонуємо комплексне проектування нових 
споруд для відгодівлі тварин, а також проекти 
модернізації вже існуючих приміщень. займаємось 
реалізацією приладів для подачі корму, напуванням, 
каналізацією, вентиляцією, монтажем, сервісом, 
продаєм клітки, силоси, зооветобладнання,  приладдя 
для ідентифікації тварин, ветеринарної лабораторії, 
штучної інсемінації та багато іншого обладнання для 
свиноферм.

exhIbItors
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A firm at the market of Poland exists already about 
25 years. On ukrainian – 13 years, and also 10 years 
there is our separation in m. Vinnytsya.

Offer the complex new civil engineering for fattening 
of animals, and also projects of modernization of already 
existent apartments. Engaged in realization of devices 
for the serve of feed, give to drink, sewage system, by 
ventilation, editing, service, sell cages, silos, zoovet 
equipment,  equipment for authentication of animals, 
veterinary laboratory, artificial insemination and much 
other equipment for pig farms.

POLNET UKRAINE

Off. 617, 16, Kyivska St.,
21009, Vinnyca, Ukraine
Phone/Fax: 38 0432 550539
e-mail: polnet-ukraine@ukr.net
http://dp-polnet.prom.ua
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а\с 9670, м. Львів, 79035, Україна,  
Тел.: 38 032 2418450, 2418460, 
 38 093 1945664
Факс: 38 032 2418460
e-mail: reklama@biznes-pro.ua
www.rapt.com.ua, 
www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/

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

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

Advertising agency «Press Time» offers a wide range 
of printing and Internet services.

«business Proposition» is the All-ukrainian publicity 
project focused on the business audience that includes 
periodical publication, website and active participation in 
the specialized exhibitions organized in ukraine. 

The «business Proposition» Magazine:
- Since 2001 year, monthly; 
- Is distributed all over ukraine according to the 

business companies addresses. 

exhIbItors

PRESS TI�E
ADVERTISING AGENCY

P.O.B 9670, 79035, Lviv, Ukraine,
Phone: 38 032 2418450, 2418460, 
 38 093 1945664
Fax: 38 032 2418460
e-mail: reklama@biznes-pro.ua 
www.rapt.com.ua, 
www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/
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�рО�ОзиЦіЯ
ЖУРНАЛ, ТОВ «ЮНІВЕСТ МЕДІА»

вул.Тургенєвська, 38,  
Київ, 01054, Україна 
Tел/факс: 38 044 4940906(07)
 38 044 4940908 
e-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

ГЕНЕРАЛьНИй ІНФОРМАцІйНИй ПАРТНЕР
«Пропозиція» – головний журнал з питань 

агробізнесу: 
-  ексклюзивн і  матер іали з  орган ізац і ї ,  

технологічного забезпечення та функціонування 
сучасного аграрного підприємства;

- ринки, економіка, менеджмент;
- новітні технології у захисті рослин та агрономії;
- актуалізація проблем в інтерактивній рубриці 

«Гаряча лінія»;
- інформація стосовно експлуатації с.-г. техніки, 

обладнання для переробки та зберігання продукції;
- журнал в журналі «Тваринництво та ветеринарія»: 

практичні поради та прикладні рекомендації щодо 
годівлі, утримання, генетики с.-г. тварин; сучасні 
методи діагностики, лікування та профілактики 
захворювань тварин; економіка тварин;

- досвід вітчизняних та зарубіжних господарств;
- актуальні тематичні додатки з рослинництва, с.-г. 

техніки, захисту рослин.

уча�ниКи �и�та�Ки
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GENERAL INFORMATION PARTNER
PROPORZITSIYA – The main magazine of 

agribusiness:
- exclusive materials of organization, technological 

supply and functioning of modern agrarian enterprise;
- markets, economics, management;
- new technologies of plant protection and 

agronomy;
- information concerning the operation of agricultural 

machinery and equipment for processing and storage of 
agricultural products;

- magazine within the  magazine «Animal husbandry 
and veterinary» – practical tips and advice on feeding, 
housing, genetics of agricultural animals; modern methods 
of diagnostics, treatment and prevention of agricultural 
animals diseases; economy of stockbreeding;

- experience of domestic and foreign enterprises;
- actual thematic applications about plant growing, 

agricultural machinery, plant protection.

proporzItsIya
MAGAZINE

38, Turgenivska St.,,   
01054, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: 38 044 4940906(07)
 38 044 4940908 
e-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

exhIbItors
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Твердопаливні котли для обігріву приміщень та 
теплиць.

Українсько-Чеське підприємство «Ройек-Львів» з 
1999 виготовляє промислові та побутові твердопаливні  
котли які працюють на стружці, тирсі, трісці, пелетах, 
корі, деревному пилі, а також відходах переробки 
соняшника, горіхів, льону та інших видів біомаси, а 
також одночасно можуть спалювати дрова. 

ЕНЕРГЕТИЧНІ КОМПЛЕКСИ «СТОЖАРИ» 
типу СС, промислові. Автоматичні, універсальні. 
Потужність: 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 
1250, 2000 кВт. Унікальна можливість одночасного 
спалювання сипких і кускових відходів деревини, 
тирси більшої вологості -  до 70%. 

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ «СТОЖАРИК»  типу СС. 
Автоматичні, універсальні.

Потужність:  30,  50,  95 кВт.  Можливість 
автоматичного спалювання пелет і стружки (тріски, 
тирси) вологістю до 40%, а також дров та кускових 
відходів деревини.

рОЙЕК-�Ь�і�
УКРАїНСьКО-ЧЕСьКЕ СПІЛьНЕ 
ПІДПРИєМСТВО

вул. Яворницького, 14, а/с 5856, 
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: 38 032 2971898,
 38 032 2971858,
 38 032 2924137
Тел./Факс: 38 032 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com
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рОзу�нЕ гОC�О�ар�т�О
ВИДАННЯ

а/с 155, м. Вишгород, Київська обл.,
Тел/факс:  38 097 6402671
e-mail: ania@panteleymon.com
www.umhoz.com

«Розумне господарство» – це все про організацію 
побуту, благополуччя людини, про заробіток на 
своїй землі, секрети землеробства, кулінарії, про 
квітникарство, фермерство, сім’ю. 

Рубрики: 
- Поради по тваринництву. 
- Світ квітів. 
- Все про сад. 
- Розумний город. 
- Як у селі заробити більше, ніж у місті.
- Риболовля та полювання.
- Інформація про пенсії.
Розповсюджується за передплатою в усіх регіонах 

України.
Об’єм: 32 сторінки, формат А4. 
Періодичність: 2 рази на місяць. 
Наклад:  92 120 экз. 

уча�ниКи �и�та�Ки

«Clever Farm» – an all-ukrainiane edition.
Headings:
- Animal breeding advices.
- The world of flowers.
- All about the garden.
- Clever market garden.
- How to earn more in the village, than in the city.
- Fishing and hunting.
- Information about pensions.
Volume: 32 pages, format - А3.
Periodicity: 2 time per month.
Circulation: 75 590 copies.

CLEVER FAR�
NEWSPAPER

Box 155, Vushgorod, Kiev oblast
Phone/fax: 38 097 6402671
e-mail: ania@panteleymon.com
www.umhoz.com

exhIbItors
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��итЯзЬ
ТОВАРИСТВО  
з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

м.Львів, вул. Городоцька,174, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: 38 032 2403993
Факс: 38 032 2403994
e-mail: info@svytjaz.com.ua
www.svytjaz.com.ua

ТМ «Свитязь» – західно-українська компанія, 
що займається виробництвом насіння, має власний 
імпорт та експорт. Також в пропозиції насіння 
пакетоване овочів і квітів для любительського 
ринку різних серій, голландські цибулини квітів,  
дезінфікуючі родентицидні та інсектицидні препарати 
Murin та Draker фірми Vebi (Італія). Стратегічним 
на-прямком діяльності є торгівля насінням кормових 
буряків та газонних трав фірми Malopolska hodowla 
HbP(Польща).  Працює дилерська мережа, 
налагоджена співпраця з супермаркетами.

exhIbItors
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TM «Svytjaz» – Western ukrainian company 
engaged in the production of seeds and has its own 
import and export. Also offers prepacked seeds of 
vegetables and flowers for the amateur market, various 
range, Dutch flower bulbs, rodenticide and insecticide 
disinfectants Murin and Draker company Vebi (Italy). 
Strategic direction of activity is trade of fodder beet 
seeds and lawn grasses from company Malopolska 
hodowla HbP (Poland). Powered dealer network 
established cooperation with supermarkets. We have 
dealers network, also established cooperation with 
supermarkets.

svItIaz ltd

Lviv, Gorodotska St. 174, 
79022, , Ukraine
Phone: 38 032 2403993
Fax: 38 032 2403994
e-mail: info@svytjaz.com.ua
www.svytjaz.com.ua
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�КаЙ�аЙн �ОФт�Ер
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

а/с 214, м.  Київ, Київська обл., 
01019, Україна
Тел./Факс: 38 044 422 5555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження 
програм «1С» в Україні) займається продажем, 
розвитком та підт-римкою прикладних програм на 
платформі «1С:Підприємство» для автоматизації 
управління та обліку на підпри-ємствах різного 
масштабу та спеціалізації, в тому числі для 
підприємств аграрного сектору.

Партнери 1С:Франчайзі представляють найбільш 
розгалужену на комп’ютерному ринку України 
партнерську мережу, яка нараховує понад 500 
компаній, що виконують постачання програмних 
продуктів, мають великий дос-від обслуговування 
клієнтів, впровадження, супроводу, та часто й 
розробки програм.

На сьогодні понад 130 000 організацій України – від 
маленьких фірм до великих холдингів, використовують 
наші прикладні програми на платформі «1С:
Підприємство» для рішення найрізноманітніших 
задач свого бізнесу.

exhIbItors
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«Skyline Software» specializes in development, 
distribution and support of «1C:Enterprise» platform-
based solutions for management and accounting 
automation for companies of different level and 
specialization, including agriculture sector. 

Companies with official status of 1C:Franchising 
represent the most branched partner network in ukrainian 
technology market, which consists of more than 500 
companies that perform software supplying and have 
wide experience in customer service, implementation, 
software maintenance, and also developing  own 
software products.

At the present time, more than 130 000 ukrainian 
companies – from small firms to large holdings - use 
«1C:Enterprise» platform-based solutions for a variety 
of individual business tasks.

SKYLANE SOFTWARE LTd

PO box 214, 01019, , Ukraine
Phone/Fax: 38 044 422 5555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua
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ТОВ «Спецелеватормлинмаш» розробляє, виготовляє 
і постачає як комплекси повного циклу обробки, так і 
автономні модулі очищення насіння після комбайна, 
калібрування насіння, сепарації насіння за щільністю, 
передпосівної обробки, які розміщуються окремо, що 
дозволяє по-перше, встановлювати їх не залежно від 
загального комплексу, а по-друге легше проводити їх 
очищення при зміні культури або репродукції.

Все обладнання, яке ми виготовляємо, не 
допускає ні макро, ні мікро травмування, максимально 
самоочищається.

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

Технологія заснована на принципах:
- не допущеня макро і мікро травмування насіння на 

всіх етапах обробки;
- калібрування насіння враховує його виповненість, 

насіння калібрується за об’ємом;
- сепарація насіння за щільністю виконується 

виключно пофракційно;
- передпосівна обробка насіння включає роздільне 

нанесення препаратів для захисту від хвороб і шкідників, 
а також нанесення мікробних препаратів.

ця технологія впроваджується нами не тільки в 
Україні (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, ВНІС, 
фірми «Рост Агро», «земля і Воля», «Степова» та інші 
селекційні і насіннєві центри), але і в інших країнах (Росія, 
Казахстан, Парагвай, Аргентина).

Результати показують,  що на сьогодні  це 
найдосконаліша технологія підготовки насіння.

��ЕЦЕ�Е�атОр��ин�аш
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Виконкомівська, 32, 
м. Харків, 61039, Україна
Тел.: 38 057 3738060 
 38 057 3738060
e-mail: specmash@imperija.com
www.agro.imperija.com
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�ти�ОрганіК
ТОРГОВА МАРКА

вул. Соборна, 14/19, 
м. Рівне, 33028, Україна
Тел.: 38 096 1715273
e-mail: stimorganic@gmail.com
www.stimorganic.com.ua

Виробник комплексних добрив, гумату калію, 
мікродобрив та стимуляторів росту, деструкторів 
стерні, торфосумішів для будь-яких видів рослин, 
від квітів і газонних трав до сільськогосподарських 
культур і кормових добавок для тварин і птахів.

Наша компанія є виробником нешкідливих і 
безпечних для природи і людини стимуляторів росту 
рослин. Наша продукція є прямою альтернативою 
використанню стимуляторів росту рослин, що 
відносяться до класу пестицидів.

The manufacturer of complex fertilizers, Gumat 
potassium, micronutrients and growth stimulants, 
destructors stubble, mixes for all kinds of plants, flowers 
and lawn grass to crops and feed additives for animals 
and birds.

Our company is a harmless and safe for the 
environment and human plant growth stimulants. Our 
production is a direct alternative to the use of plant growth 
promoters, belonging to the class of pesticides.

exhIbItors
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STI�ORgANIK
TRADEMARK

14/19, Soborna St., 
33028, Rivne Ukraine
Phone: 38 096 1715273
e-mail: stimorganic@gmail.com
www.stimorganic.com.ua
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�тірФар�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Бориспільська, 7,  
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: 38 044 2212774, 
 38 067 3256535,
 38 050 4457875
e-mail: info@steerfarm.com
steerfarm.com

Товариство  «СТІРФАРМ» є  оф іц ійним 
дистриб’ютором компанії Raven та представляє 
обладнання для точного землеробства. 

- польові комп’ютери Cruizer II, Envizio Pro, Envizio 
xL, Viper Pro, Viper 4+;

- систему забезпечення RTK поправки, віддаленого 
доступу та обміну файлами Slingshot;

- моніторинг та картографування урожайності 
SmartYield;

- комплекти  автоматичного рульового керування 
Smartrax  та Smartrax MD для не підготовленої та 
підготовленої техніки;

- системи управління внесенням продуктів SCS 
Consol, термінал ISObuS, AccuFlow, Sidekick;

- управління штангами обприскувача Аutoboom, 
Accuboom;

- система управління форсунками обприскувача 
Hawkeye 

- системи управління сівалкою OmniSeed та 
OmniRow;

Гарантуємо індивідуальний підхід та оптимальні 
строки поставки.

exhIbItors
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Company «STEERFARM» is the official distributor of 
Raven сompany and represents equipment for precision 
farming:

- Field computers Cruizer II, Envizio Pro II, Viper 
4+;

- system providing of RTK corrections, remote access 
and file sharing Slingshot;

- Monitoring and mapping yield SmartYield;
- Sets of the automatic steering Smartrax and 

Smartrax MD for agricultural machinery;
- systems control of product management SCS 

Consol, terminal ISObuS, AccuFlow, Sidekick;
- systems control booms and sections of sprayer 

Autoboom, Accuboom;
- Hawkeye Nozzle Control System
- systems control of planter  OmniSeed OmniRow;
We guarantee individual approach and optimal 

delivery times.

STEERFAR�

7, Boruspil’ska St.,
 02660, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 2212774, 
 38 067 3256535,
 38 050 4457875
e-mail: info@steerfarm.com
steerfarm.com
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ПП «Тедекс Мастила Україна» є українським 
підрозділом холдингу «Tedex Grupa», до якого входять 
підприємства з Польщі, Німеччини та Голландії. 
Мастила Tedex Oil є високоякісним продуктом, 
виготовленим у відповідності з міжнародними 
стандартами ISO 9002 на основі відповідно підібраних 
базових мастил з додаванням пакету покращуючих 
присадок.

Компанія «Тедекс Мастила Україна» представляє 
моторні і трансмісійні мастила для легкових, 
вантажних, малих вантажних автомобілів, автобусів, 
мотоциклів, сільськогосподарської та будівельної 
техніки, локомотивів та плавзасобів. Окрім того, 
ми представляємо широкий спектр мастил для 
промислового обладнання:

- Гідравлічні
- Гідравлічно-трансмісійні
- Компресорні мастила
Наша фірма також поставляє мастильно-

охолоджуючі емульсії, які використовуються в 
металообробці для різних операцій. Ми пропонуємо 
ще високоякісні змазки для автомобілів та 
обладнання: для підшипників та інших вузлів 
тертя, які експлуатуються в різних умовах і місцях 
застосування.

широкий асортимент продукції дозволяє підібрати 
найбільш ефективне мастило, яке ідеально підходить 
для конкретного автомобіля чи механізму.

Більше інформації та технічних характеристик 
мастил можна знайти на сайті: www.tedex.com.ua

уча�ниКи �и�та�Ки

�

тЕ�ЕК� �а�ти�а уКра��на
ПП

вул. Городоцька, 355,  к. 365, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: 38 032 2951099,
 38 032 2951063,
 38 032 2951064
Факс: 032) 2951099
e-mail: tedex-ukraina@mail.lviv.ua
www.tedex.pl
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тОргО�иЙ �і� �Е�БЕрг
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Наукова 7Д, к. 308, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: 38 067 2015147
e-mail: agritecnoinfo@gmail.com
www.agritecnofertilizantes.com.ua

ТОВ «Торговий Дім Леберг» є офіційним 
дистрибютором в Україні компанії «Агрітекно 
Фортілізантес». Іспанська компанія «Агрітекно 
Фертілізантес» з 2001 року займається виробництвом 
органічних добрив, біостимуляторів росту і 
мікродобрив. Будучи світовим лідером в даному 
напрямку, компанія випускає оригінальну продукцію, 
що відповідає найвищим стандартам якості. Продукти 
«Агрітекно», в основі, більшості яких, лежить сировину 
власного виробництва, в тому числі біологічно 
активний рослинний екстракт, одержуваний за 
унікальною технологією, покликані задовільнити 
найвибагливіші запити сільгоспвиробників у всьому 
світі. Системи живлення рослин, пропоновані 
«Агрітекно Фертілізантес», дозволяють отримувати 
високі врожаї відмінної якості з твердою впевненістю, 
що отримана продукція повністю екологічно 
безпечна. 

Продукція Агрітекно Фортілайзентес представлена 
у 50 країнах на 4 континентах.

exhIbItors

��

LLC»Trading House Leberg» is the official distributor 
in ukraine of company

AgriTecno was founded in 2001 as an international 
company with a global vision. Today our products are 
sold in over fifty countries in four continents.

Across dozens of countries around the world, farmers 
have improved crop response to stressful situations, due 
to the pioneering and plant origin solutions developed 
by our team of plant nutrition experts.

AgriTecno’s mission is to create the finest biostimulants 
and help growers around the world to develop an 
increasingly productive agriculture, with higher quality 
and more sustainable.

AgriTecno’s constant growth since its founding 
in 2001 has made its products available in over 50 
countries through our exclusive network of importers 
and distributors.

AgriTecno is a global company, not only due to its 
level of international sales, but also to the international 
nature of its team and those involved in product 
development.

TRAdE hOUSE LE�bERg
LIMITED LIAbILITY

7D/308, Naukova St.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone: 38 067 2015147
e-mail: agritecnoinfo@gmail.com
www.agritecnofertilizantes.com.ua
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тріа
ГРУПА КОМПАНІй

вул. Академіка Заболотного 150A, оф. 105, 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 050 3917337
Тел./Факс: 38 044 5932283
e-mail: kiev@tria-agro.com
http://www.tria-agro.com/

Група компаній «ТРІА» займається поставками, 
продажем запчастин, сервісом сільськогосподарської 
т ех н і к и  ( A M A Z O N E ,  D E u T Z - FA H R ,  2 i E , 
HATZENbICHLER, PETKuS, JYMPA, APV). Компанія 
забезпечує клієнтам якісний сервіс та індивідуальний 
підхід, пропонує зручну форму оплати: лізинг, кредит, 
розстрочка. Кваліфіковані менеджери компанії готові 
надати технічну консультацію, допомогти з вибором 
оптимального варіанту техніки залежно від потреб 
та вимог господарства. Представництва компанії 
розташовані у містах: Миколаїв, Київ, Дніпро, 
Харків.

exhIbItors

��

TRIA group of companies is engaged in selling 
adhesives a full range of agricultural machinery: seed, 
feed mills, flour, cleaning equipment, dryer, dressers; 
irrigation machines, agricultural machinery for tillage, 
spraying, fertilizer distribution, transportation of grain, 
forage; Agricultural machinery for horticulture, viticulture 
and vegetable growing. 

Qualified specialists GK «TRIA» meets the high 
requirements that apply to the current condition of 
agricultural business

trIa
GROuP OF COMPANIES

оff. 105, 150A, Akademika Zabolotnogo St.  
Kyiv, Ukraine
Phone: 38 050 3917337
Phone/Fax: 38 044 5932283
e-mail: kiev@tria-agro.com
http://www.tria-agro.com/
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туБЕ� інтЕрнЕшн�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

м.Львів,вул.Б.Хмельницького,106, 
м. Львів, 79024, Україна
Тел.: 38 032 2459341
Факс: 38 032 2459342
e-mail: lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.com

Діюча з 2005 року в Україні міжнародна фірма, 
яка з успіхом веде господарську діяльність у Польщі, 
Чехії, Словаччині, Литві, Казахстані, Росії, Норвегії, 
Німеччині та в Ірані. Ми являємось дистриб’ютором 
відомих виробників, і пропонуємо:

- гумові, пластикові, тефлонові, стальні, композитні 
промислові шланги

- стальні, гумові, тефлонові компенсатори
- обойми і хомути для шлангів
- промислові з’єднання 
- елементи пневматики
- гідравлічні фітинги і з’єднання 
- гідравлічні шланги високого тиску (РВТ)
- установки для продукції гідравлічних проводів
- барабані для шлангів, пістолети для води і 

повітря, манометри і тп.

exhIbItors
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There’s international firm in ukraine, which 
successfully works in Lithuania, Poland, Czech Republic 
and Slovakia, Kazahstan, Russia, Norway, Germany 
and Iran

We are distributor of renowned producers offer:
- rubber, PVC, PTFE, steel, composite industrial 

hoses
- steel, rubber, PTFE compensators
- clamps
- couplings
- pneumatic accessories
- hydraulic couplings and fittings
- high pressure hydraulic hoses
- machines for production hydraulic hoses
hose reels, guns for water and air, gauges

tubes InternatIonal ltd

106, B.Hmelnytskoho St. 
79024, Lviv,, Ukraine
Phone: 38 032 2459341
Fax: 38 032 2459342
e-mail: lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.com
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уКр�і�ЬгО���аш
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

бул. 1-го Травня, 13, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09107, 
Україна
Тел.: 38 067 5481820
Тел./Факс: 38 045 6357052, 46571,  
    46568, 51527
e-mail: office@usm-ua.com
www.usm-ua.com

УКРСІЛьГОСПМАш – ексклюзивний представник і 
керуюча компанія двох найбільших в Україні підприємств 
в галузі вітчизняного сільгоспмашинобудування ТОВ 
НВП «Херсонський машинобудівний завод» і ТОВ 
НВП «БІЛОцЕРКІВМАз». 

Виробництво грунтообробної, зернозбиральної, 
кормозбиральної, посівної техніки, техніки для захисту 
рослин, техніки для поливу рослин, комплексів для 
внесення безводного аміаку.

exhIbItors
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uKRSILHOSPMASH – the exclusive representative 
and the managing company of the two largest companies 
in ukraine in the domestic agricultural machinery SPE 
«Kherson Machine-building Plant» and OOO NPP 
«bILOTSERKIVMAZ».

Production of soil, combine harvesters, harvesting 
machinery, seeding equipment, plant protection, 
techniques for watering plants, NH3 applicator 
«NitroMaster».

UKRSILhOSP�ASh

, 09107, , Ukraine
Phone: 38 067 5481820
Phone/Fax: 38 045 6357052, 46571,  
    46568, 51527
e-mail: office@usm-ua.com
www.usm-ua.com
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у�анЬФЕр��аш
ПАТ

вул. Енергетична. 21, 
м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна
Тел.: 38 067 1777200,
 38 098 2241208
 38 047 4448381
Факс: 38 047 4422583
e-mail: ufmmarket@ukr.net
fermmash.com

ПАТ «Уманьферммаш»- одне з ведучих підприємств 
України по виготовленню сільськогосподарської 
техніки та запчастин до неї.

40-літній досвід роботи в галузі сільгосп-
машинобудування, впровадження цілої низки нових 
виробів (більше 80 найменувань нових машин) 
для всіх галузей сільського виробництва, висока 
надійність та якість відпускаємої техніки зробили 
наше підприємство надійним партнером на ринку.

запрошуємо Вас до співпраці з ПАТ «Умань-
ферммаш». Ми готові забезпечити Вас надійною и 
якісною технікою, виготовити спеціальні замовлення, 
які відповідають профілю нашого підприємства.

exhIbItors

50

PJSC «umanfermmash» is one of the leading 
companies in ukraine producing agricultural machinery 
and spare parts to it.

40 years of experience in the agricultural engineering 
and mastering the whole range of new products (more 
than 60 types of machines) for all sectors of agriculture, 
high reliability, and quality of the produced equipment has 
made our enterprise a reliable partner in the market. 

Invi te you for the cooperat ion with PJSC 
«umanfermmash». We are ready to provide you with 
quality equipment and to perform special orders, 
corresponding to the profile of our enterprise.

21, Energetychna St.,
20300, Umah’, Cherkasy District, Ukraine
Phone: 38 067 1777200,
 38 098 2241208
 38 047 4448381
Fax: 38 047 4422583
e-mail: ufmmarket@ukr.net
fermmash.com

U�ANFER��ASh
PJSC
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у��іХ-�Хі�на уКра��на
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Мухачова, 1-А, 
м. Харків, 61036, Україна
Тел.: 38 067 5776433, 
 38 067 5691644
Тел./Факс: 38 057 7372511
e-mail: firma@uspeh-eu.com.ua
uspeh-eu.com.ua

Впродовж 16 років нашою спеціалізацією є 
постачання та обслуговування техніки для для 
кормозаготівлі та кормоприготування.

Ми представляемо в Україні наступні компаніі:
SILOKING Германія. Інноваційні та надійні 

змішувачі-кормороздавачі для ферм ВРХ та 
стаціонарні змішуюче-дозуюче обладнання.

ZuPTOR Польща. Високоякісне комбікормове 
обладнання.

СICORIA Iталія. Тюкові прес-підбирачі
Також ми традиційно пропонуємо: асортимент 

техніки заводу БОБРУйСьКАГРОМАш, плющилки 
зерна, подрібнювачі-видувачі сіна та соломи, 
фронтальні навантажувачі на трактори та змінне 
обладнання до навантажувачів, машини для 
кормозаготівлі. Пропонуємо кваліфіковані консультаціі 
з підбору техніки.

Окрім техніки ми постачаємо оригінальні 
запчастини та витратні матеріали, проводимо 
пуско-налагоджувальні, ремонтні роботи та роботи 
по модернизації обладнання SILOKING, ZuPTOR, 
фронтальних навантажувачів, плющилок зерна та 
інш. Техніки.

exhIbItors
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The specialization of our company is the supply and 
maintenance of maschinery for harvesting and for the 
preparation of feed in livestock.

We represent the following companies in ukraine:
ZuPTOR Poland. High-quali ty feed-mil l ing 

equipment.
SILOKING Germany. Self-propelled feed mixer, 

trailed feed mixer and stationary mixers for cattle farms. 
Stationary mixer and metering system for biogas plant 
operators.

SICORIA Italy. Square balers.
Traditionally, we offer: a range of machinery plant 

bobruiskagromash, front loaders for tractors, machines 
for harvesting forage. We offer expert advice on the 
selection of equipment. We also supply spare parts and 
consumables, produce commissioning, repair and the 
modernization of equipment SILOKING, ZuPTOR, wheel 
loaders, grain mills and other equipment.

USPEh-EAST UKRAINE LTd

1-A Mukhachova St., 
61036, , Ukraine
Phone: 38 067 5776433, 
 38 067 5691644
Phone/Fax: 38 057 7372511
e-mail: firma@uspeh-eu.com.ua
uspeh-eu.com.ua
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Хі��аБОррЕаКти�
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул.Щолківська,8, 
м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
Тел./Факс: 38 044 4944242
e-mail: info@hlr.com.ua
www.hlr.ua

Спеціалізація – комплексне забезпечення 
лабораторій.

Пропонуємо:
- Спеціалізовані рішення для лабораторій аграрної 

галузі;
- Більш ніж 300 000 найменувань продукції, в т.ч.
 - Аналітичне та загально лабораторне  

 обладнання,
 - Лабораторні меблі власного виробництва  

 (ТМ ЕКСПЕРТ);
 -  Витратн і  матеріали (реактиви та  

 лабораторний посуд).
- Більш ніж 30 000 найменувань продукції на 

власному складі.
- Гнучку систему формування цін через прямі 

договори с провідними виробниками;
- швидку доставку по всій Україні власним 

транспортом та кур‘єрськими службами.
Працюємо з 1995 року.  з нами розвивають бізнес 

понад 10 000 підприємств та установ України.

exhIbItors

�

Our specialization is complex providing of 
laboratories.

Why HLR?
- Specialized solutions for labs of agricultural 

sector;
- The range of 300,000 products:
 -  Ana ly t i ca l  and  genera l  labora to ry 

equipment,
 - Laboratory furniture of the own manufacture  

 (TM ExPERT),
 - Consumables (reagents and laboratory  

 glassware).
- More than 30,000 types of products at the own 

stock;
- Flexible pricing system through direct contracts with 

leading manufacturers;
- Fast delivery all over ukraine by own transport and 

courier services.
Over 10 000 ukrainian companies and institutions 

have been developing their business with us since 
1995.

hI�LAbORREAKTYV LTd

8, Scholkivska St.,
07400, Brovary, Kyiv District, Ukraine
Phone/Fax: 38 044 4944242
e-mail: info@hlr.com.ua
www.hlr.ua
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Рекламно-інформаційне видання. Про видання: 8 
сторінок формату В3: 4 ч/б, 4 кольорові, крейдований 
папір.

Наклад – 30000, вихід 2 рази в місяць.
Сфера розповсюдження: адресна розсилка по 

Україні, спеціалізовані виставки, дні поля, семінари 
(с/г техніка, запасні частини, засоби захисту рослин, 
насіння, добрива, тваринництво, продукти і тд.).

Розповсюджується безкоштовно і по підписці.
Передплатний індекс: 99963, можна передплатити 

в будь-якому віділенні України 

чи� Хата Багата
ВСЕУКРАїНСьКА АГРАРНА 
СПЕцІАЛІзОВАНА ГАзЕТА

уча�ниКи �и�та�Ки

вул.Ст.Будного, 36/9, 
Тернопіль, 46027, Україна
Тел.: 38 067 3515256,
 38 067 2083452,
Тел./факс: 38 0352) 435833
e-mail: gazeta.xata@gmail.com,
           gazeta.xata@mail.ru 
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«Думайте стратегічно, працюйте наполегливо і 
пам’яйте про тих, заради кого працюєте»

Роман Федишин – засновник групи  компаній 
«шувар»

Ринок  «шувар»  –  перший  в  Укра їн і  і 
наймасштабніший в західному регіоні оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції.

Оптовий ринок «шувар» – це багатофункціональний 
комплекс, в основу якого закладена унікальна 
концепція. цей комплекс поєднує в собі складські, 
виробничі, торговельні й офісні приміщення. На 
базі ринку працюють оптові оператори аграрного 
сектора, представники державних та неурядових 
організацій України, та комерційні представництва 
іноземних держав. Оптовий ринок шувар» забезпечує 
найкращі умови для проведення товарообміну між 
професійними операторами агроринку, невеликими 
виробниками сільськогосподарської продукції та 
оптовими покупцями, а для виробників розроблений 
пакет послуг та система знижок.

Оптовий ринок «шувар» працює з операторами 
зі всієї України, ГоРеКа (готелі, ресторани, кафе), 
мережевими супермаркетами, дистрибуційними 
компаніями, роздрібними компаніями середнього та 
дрібного форматів та роздрібні покупці не лише міста 
Львова, але й області. Для кожної категорії клієнтів 
розроблені відповідні програми лояльності. Також, 
клієнт за бажанням може скористатися послугами 
наших інноваційних проектів. Окрім цього, компанія 
«шувар» - соціально відповідальна організація, яка 
підтримує спортивні клуби, культурні та інші заходи 
та заклади, фестивалі, проекти.

шу�ар
РСП ТОВАРИСТВО 
з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Хуторівка, 4 б , 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: 38 032 2951919,
 38 096 5321078
e-mail: info@shuvar.com
www.shuvar.com
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ЮКОМ-АГРО є дилером Parker Hannifin Corp. та 
WIx Filters. Виготовляємо гідравлічні шланги Parker, 
імпортуємо гідравлічні мотори, насоси, фільтрацію, 
швидкорознімні з`єднання. Маємо досвід продажу 
фільтрів до сільськогосподарської, будівельної, 
автомобільної техніки та іншого обладнання. 

Parker Racor є оригінальним виробником і 
постачальником фільтрів для CAT, Claas, Deutz, 
Ford, John Deere, Iveco, Mercedes, Volvo та інших. 
Фільтри паливні сепаратори Parker Racor 3-ох 
етапів очищення, з підігрівом та без, виробляються 
з фільтрувальним елементом, що відштовхує воду, 
а не вбирає. 

WIx Filters має великий асортимент фільтрів для 
фільтрації повітря, моторної та гідравлічних олив, 
палива.  

WIx Filters входить до складу MANN + HuMMEL 
– групи компаній з виробництва фільтрів, що 
займає потужну світову позицію та надає послуги 
для постачальників комплексного обладнання, 
використовуючи при цьому новітні технології і 
можливості.

ЮКО�-агрО
ПРИВАТНЕ ПІДПРИєМСТВО

вул. Навроцького, 25, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: 38 032 2450123
e-mail: ukom-agro@ukr.net
www.ukom-agro.com.ua

рЕК�а�на Ка��аніЯ

� ��ЕЦіа�ізО�аніЙ �рЕ�і:
- журнал«Пропозиція» .......................... .(м. Київ, Україна)
- журнал«Агроексперт» ......................... .(м. Київ, Україна)
- журнал «Агро Еліта» ...................(м. Тернопіль, Україна)
- газета «Чим хата багата»............(м. Тернопіль, Україна)
- журнал «Агробізнес Україна» .............. (м. Київ, Україна)
- газета «Реклама на село» ................(м. Харків, Україна)
- журнал «Агро перспектива» ............... .(м. Київ, Україна) 
- журнал «АграрНИК» ....................(м. Миколаїв, Україна)
- гезета «зоря Аграрна» ................... ..(м. Дніпро, Україна)
- журнал «Аграрна техніка  
 та обладнання»   .................................  (м. Київ, Україна)
- жірнал «AgroONE» .......................(м. Миколаїв, Україна)
- журнал «Тваринництво сьогодні» ..... ..(м. Київ, Україна)
- журнал «Агробізнес сьогодні» ............. (м. Київ, Україна)
- журнал «АгроСвіт» ........................ (м. Полтава, Україна)
- газета «AgroTime» ......................... (м. Полтава, Україна)
- газета «АГРОНОМ» .............................. (м. Київ, Україна)
- журнал «AGRObIO TECHNICA» ..................... (Болгарія)
- журнал «Аспекти будівництва» ..........(м. Львів, Україна) 
- журнал «Агропартнер» .................. .(м. Херсон, Україна) 
- журнал «Помічник господаря» ........... .(м. Київ, Україна) 
- журнал «Партнер АГРО ............... .(м. Полтава, Україна) 

а таКО� � на�ту�ниХ �и�аннЯХ:
- Газета «Добрий господар» .................(м. Львів, Україна)
- Газета «Помічник господаря» .............(м. Львів, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ....................(м. Львів, Україна)
- Газета «Газета Реклама» (м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «закарпатські оголошення (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Кур’єр ЕКСПО» ......................(м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» ..................(м. Львів, Україна)
- Газета «Меркурій» ........................ (м. Житомир, Україна)
- Газета «Газета по-львісськи» .............(м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ..........(м. Львів, Україна)
- Газета «ПРЕСС БИРЖА» ................ (м. Дніпро, Україна)
- Газета «Приватний підприємець» ..... (м.Дніпро, Україна) 
- Журнал «Бізнес пропозиція» ..............(м. Львів, Україна)
- Журнал «Перевізник» ......................... .(м. Київ, Україна)
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рЕК�а�а на ра�іО:
- Радіо «Львівська хвиля» ................................... (м. Львів)
- Радіо «Люкс ФМ» .......................... (м. Львів, м. Ужгород,  
  ..........................................м. Івано-Франківськ, м. Луцьк, 
  ......................................................м. Тернопіль, м. Рівне)
-  Радіо «24» ........................(м. Львів, м. Івано-Франківськ,  
  ......................................м. Луцьк, м. Тернопіль, м. Рівне)
- Радіо «Галичина» ....................................(обл. Львівська, 
  ..............................  обл. Тернопільська, обл. Волинська)
- Радіо «ЕРА» ....................................................... (м. Львів)
- «Авто Радіо» .......................................................(м. Львів)
- Радіо «Ретро ФМ» ............................................. (м. Львів)
- Радіо «Енерджі» ................................................ (м. Львів)
- Радіо «П’ятниця» ................................................(м. Львів)
- «Наше Радіо» .....................................................(м. Львів)
- Радіо «УХ» ................................................. (м. Тернопіль)
- Радіо «Хіт ФМ» ...................................(м. Хмельницький)

тЕ�Е�ізіЙна рЕК�а�а:
- «5-ий канал» ...................................................... (м. Львів)
- «24» .................................................................... (м. Львів)
- «1+1» .................................................................. (м. Львів)
- «ZIK» .................................................................. (м. Львів)

�і�три�Ка � �ЕрЕ�і INTERNET:
http://www.galexpo.com.ua/agro/
https://www.facebook.com/euagro/
http://www.targikielce.pl/pl/euroagro.htm
http://agrarnik.com/index.php?option=com_rseventspro&la
yout=show&id=165:mizhnarodna-agropromislova-vistavka-
euroagro&Itemid=225
http://agrobio.elmedia.net/bg/partners/index.html
http://agrobiz.net/
http://agrochamber.lviv.ua/
http://agrodovidka.info/site/contact
http://agronavigator.net/ru/mizhnarodna-agropromislova-
vistavka-euroagro-2/
http://agroone.info/
http://agroportal.ua/news/ukraina/vo-lvove-pokazhut-
selkhoztekhniku-evropeiskikh-proizvoditelei/
http://agroprod.biz/vystavky/
http://agrotorg.net/ru/board/r-130/p-1/

http://agro-ukraine.com/ru/trade/r-61/p-1/
http://apkua.com/agroboard/r-326/p-1/
http://board.kompass.ua/
http://happygarden.kiev.ua/
http://hotwork.ru/blog/a797-mizhnarodna-agropromislova-
vistavka-euroagro.html
http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky/gal-ekspo
http://labcomplex.com/?page_id=1761
http://priceua.com/
http://reknas.com.ua/vistavki.htm
http://uhbdp.org/
http://www.agrarnagazeta.com.ua/
http://www.agro-business.com.ua/
http://www.agroexpert.ua/
http://www.agroperspectiva.com/
http://www.agrotimes.net/events/event/vistavka-euroagro
http://www.farmer-ukr.com/
http://www.idcompass.com/?lang=ru&section=exhibition
http://www.propozitsiya.com/
http://www.ukragroforum.com/viewtopic.php?f=9&t=541&sid
=902cca89ec56f1a59089027f0290fe5c
http://www.umhoz.com/
https://www.facebook.com/agro.community/
https://www.ria.com/articles/agropromislova_vistavka_
euroagro_.html
www.agrobusiness.com.ua

зО�нішнЯ рЕК�а�а:
- 3 рекламні установки в центральній частині м. Львова;
- 70 плакатів розміщених на дошках оголошень  
 м. Львова;
- рекламні борди розміщені на околицях Львова – 4шт;

за�рОшЕнО:
- 58 000 керівників установ і організацій західного 
 регіону України, спеціалістів підприємств галузі

цей каталог протягом року буде доступним  
на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»® 

в мережі Іnternet



спеціальні подяки

	 Дирекція	Міжнародної агропромислової виставки 
висловлює	щиру	 подяку	 за	 підтримку	 та	 допомогу	 в	
організації	 та	проведенні	форуму	 і	 програми	супутніх	
заходів	установам,	організаціям,	підприємствам:
	 ВЦ		«південний-експо»
	 ТзОВ	«Галекспосервіс»
	 ТзОВ	«агентство економічної Безпеки «еФоРТ»
	 ПрАТ	«світ друку»
	 Фірмі	«керамет»
 львівській обласній державній адміністрації 
	 Бізнес-партнеру		ТзОВ	ОРСП	«Шувар»
 Відділу сприяння Торгівлі та інвестиціям  
 посольство Республіки польща в Україні
 Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód/  
 Товариству  інтеграція Європа - схід
	 та	учасникам	виставки

Всі авторські права належать 
праТ «Гал-експо»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

	 ПрАТ	 «Гал-ЕКСПО»®	 надає	 послуги	 з	
розміщення	реклами	в	усіх	ЗМІ,	прорекламованих	
в	цьому	каталозі.	З		приводу	замовлення	реклами	
звертатися	до	відділу	реклами	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	 інформації	в	
каталозі	несуть	фірми-експоненти.

	 Будь-які	 вимоги	до	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®	 та	
видавця	 щодо	 відповідальності	 та	 покриття	
моральних	чи	матеріальних	 збитків,	 завданих	 в	
результаті	 помилково,	 невірно	 чи	 з	 недогляду	
внесених	даних,	відсутності	перекладу	спеціальних	
термінів	 у	 випадку	 ненадання	 оригіналу	 текстів	
англійською	мовою,	виключаються.

Компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®









































www.euroagrolwow.com

79008,

expo1@galexpo.lviv.ua

м.Львів, вул. Винниченка, 30
Тел.: +380 32 2970628(27)

+380 67 6758318
e-mail:
www.galexpo.com.ua/euroagro

25-672 Kielce, ul. Zak adowa 1
+48 413651234

kom. 797 339 451
e-mail: karbownik.szymon@targikielce.pl

www.targikielce.pl
www.kielcekonferencje.pl
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