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�рОгра�а рОБОти�рОгра�а рОБОти

іі �іжнародної агропромислової 
виставки EuroAgRO

28 �и�тО�а�а
10:00   Офіційне відкриття �іжнародної  
    а г р о п р о м и с л о в о ї  в и с т а в к и  
    «EuroAgRO – 2017»
10:30   Офіційне відвідування стендів  
11:00 – 13:00 �анельна дискусія: «Європейське  
    село на �ьвівщині: реалії  та  
    перспективи»
    �итання для дискусії:
 1. Державна політика щодо сільського  
   розвитку. Європейський та вітчизняний  
   досвід.
 2. Реальний стан села та роль дрібних  
   господарств у його розвитку.
 3. Рег іональні  проекти спрямовані  на  
   диверсифікацію економіки села.
 4. Сучасний кооперативний рух як засіб  
   зміцнення громад.
 5. Тернистий шлях   Польщі на ринок ЄС. 
    Учасники дискусії:
 1. Анатолій Ткачук – Радник регіонального  
   розвитку u-LEAD
 2. Іван Свиноус – Завідувач кафедрою обліку та  
   о п о д а т к у в а н н я  Б і л о ц е р к і в с ь к о г о  
   Національного аграрного університету  
   м. Біла Церква
 3. Наталія Хмиз – Директор департаменту  
   агропромислового розвитку Львівської  
   облдержадміністрації
 4. Іван Паньків – Директор БО «Львівська  
   аграрна дорадча служба» 
 5. Густав Єдреєк  –  В іце-президент  
   Любельської Аграрної палати (Республіка  
   Польща)
 6. Томаш Лещинський – Бургомістр м. Любича  
   Кролевська

Модератор :  Віктор Борщевський – завідуючий  
 відділом розвитку територіальних  
 громад і транскордонного  
 співробітництва ДУ «Інституту 
 регіональних досліджень  
 імені М.І. Долішнього НАН України»
Місце проведення: Великий конференц-зал

13.30 – 15.30 «�рібні формати, що створюють  
    великі речі»
 Перший професійний форум для  прогресивних   
 виробників сільгосппродукції,  які  прагнуть  
 інноваційних змін . Мета форуму – створити  
 майданчик для обміну досвідом та креативними  
 ідеями  стосовно виводу на принципово новий  
 рівень бізнесу з вирощування та переробки  
 аграрної продукції на невеликих площах.
 • �рофесійне виробництво дрібного  формату.  
  Чому це можливо? 

 Наталія Хмиз – директор 
 департаменту агропромислового  
 розвитку Львівської  
 облдержадміністрації

 • Е в ол ю ц і я  с в і д о м о с т і ,  а б о  е т а п и   
  впровадження кооперації в Україні

 Кухтіна Ірина, Голова союзу  
 «Інноваційне фермерство та  
 кооперація»

 • аграрні  розписки,  як інноваційний   
  ф і н а н с о в и й  м е х а н і зм  п і д т р и м к и   
  агровиробників

 Ігор Дудка – координатор проекту  
 «Аграрні розписки в Україні»

 • тО� 5 міфів про ринок органічної  продукції  
  в Україні

 Богдан Гнатюк – агроконсультант  
 з органічного землеробства України

 • завойовуючи ніші: особливості  виробництва  
  та маркетингу жимолості в Україні

 Олександр Ярещенко – заступник 
 директора з наукової роботи,  
 кандидат сільськогосподарських наук  
 Інституту садівництва НААН

 • Очікування та реальність  часникового  
  бізнесу в Україні. �рактичний досвід.

 Сергій Антончик – керівник проекту  
 з вирощування часнику ОРСП «Шувар»

 • Як продавати крафтові продукти в  
  Україні?

 Наталія Головацька –директор  
 проекту «Дідо»

 • �ирощування квасолі на базі кооперативу  
  «�трийський Ясь»

 Ганна Антонюк –експерт  
 французького проекту «Підвищення  
 інформованості та оцінка  
 потенціалу валоризації високоякісних  
 харчових продуктів у Львівській  
 області»
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�рОгра�а рОБОти �рОгра�а рОБОти

    �ідповідь на питання
Місце проведення Великий конференц-зал

14.00 – 15.00 Круглий  стіл. роль аграрних палат  
    у  р о з б у д о в і  о б ’ є д н а н и х  
    територіальних громад.

Спікер: Павло Музика – Президент ЛАП
Модератор Ігор Вуйцик – Голова управи ЛАП
Місце проведення:  Малий конференц-зал

12.30 – 15.00 Експертна панель:
 а) Дискусійна панель польських та українських  
   експертів, включаючи представників  
   польських сільськогосподарських дорадчих  
   центрів та українських аграрних організацій
 b) Садівництво: 

 Адам Фура – Осередок Дорадництва  
 Сільського Господарства  
 Свєнтокшиського воєводства;
 Яцек Яхимек – Господарство  
 Яхимек

 с) Вирощування зерна та виробництво кормів
   • Презентація польського підприємства  
   WIPASZ AT
 d) Обладнання та освіта для сільського  
   господарства.
   • Презентація польського підприємства  
   uRSuS AT
 e) Презентація програми Купуймо разом 2.0  
   – новий канал продажу для постачальників

Місце проведення Стенд Відділу Сприяння Торгівлі та 
 Інвестиціям Посольства Республіки  
 Польща у Києві

15.30 – 17.30 разом до успішного овочівництва
 Компанія ІСІДА 2012
Місце проведення Малий конференц-зал

29 �и�тО�а�а
10:00 – 16:00 Конференція«�ольсько-українська  
    співпраця в  агропромисловому  
    комплексі» 

Місце проведення: Великий Конференц-зал
10:30   реєстрація учасників конференції   
10:30 – 12:10 �есія I
    �ерспективи розвитку польсько- 
    української співпраці в агропроми- 
    словому комплексі

Модератори: Олег Дубіш – Віце-Президент  
 Польсько-Української Господарчої  
 Палати 
 Проф. Лукаш Козера – Європейська  
 Асоціація Сприяння Науці 

 • �ривітання гостей та офіційне відкриття  
 конференції 

 Малгожата Гавін – I секретар  
 Відділу сприяння торгівлі та  
 інвестиціям Посольства Республіки   
 Польща у Києві
 Геннадій Чижиков – Президент  
 Торгово-промислової палати України
 Олег Дубіш – Віце-Президент  
 Польсько-Української Господарчої  
 Палати
 Кшиштоф Каліта – Голова  
 Товариства Інтеграція Європа-Схід

 • аграрний потенціал �ьвівщини  – можливості  
 до співпраці 

Спікер: Наталія Хмиз - Директор  
 Департаменту агропромислового  
 розвитку Львівської  
 облдержадміністрації

 • інвестиційна привабливість  аграрного  
 сектору України в  аспекті  процесу  
 децентралізації місцевого самоврядування –   
 можливості і перспективи  співробітництва  
 з �ольщею та  Європейським �оюзом 

Спікер Інна Кухарчук – Заступник керівника  
 виконавчого апарату Вінницької  
 обласної Ради 

 •  � д а л і  м і ж н а р од н і  і н і ц і а т и в и   в   
 аграрному секторі – презентація  проекту  
 «�ідтримка українсько-польських ініціатив  
 щодо розвитку  садівництва та ягідництва  
 у �олинській області» 

Спікери: Марек Запур – Генеральне 
 Консульство Республіки Польща  
 в Луцьку;
 Петро Верзун – ВОГО «Фонд  
 місцевого розвитку»
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 • Шанси і  бар’єри в розвитку  українсько- 
 польських економічних відносин 

Спікер Олег Дубіш – Віце-Президент  
 Польсько-Української Господарчої   
 Палати

12:15 – 12:35 �ерерва на каву
12:35 – 14:20 �есія II
    інвестиції – стабільні передумови  
    конкурентного розвитку аграрної  
    економіки

Модератори: Рішард Бялацькі – Координатор  
 Регіонального офісу Свєнтокшиської  
 області Дому Східної Польщі  
 в Брюсселі;
 Інна Кухарчук – Заступник керівника  
 виконавчого апарату Вінницької  
 обласної Ради 

 • �ирощування зерна та виробництво кормів.  
  �резентація польського підприємства  
  WIpasz at 

 Іренеуш Стомський – Заступник 
 директора WIPASZ AT

 • т р е н д и  в  р о з в и т к у  п о л ь с ь к о г о  
  садівництва

 Адам Фура – Осередок Дорадництва  
 Сільського Господарства  
 Свєнтокшиського воєводства  
 в Сандомирі
 Яцек Яхимек – Господарство Яхимек

 • Обладнання та освіта для сільського  
  господарства. �резентація польського  
  підприємства URSUS AT

 Томаш Хорбал – Директор Відділу  
 закордонної торгівлі URSUS AT

 • інноваційні ЕКО мінеральні добрива у  
  �ольщі

 Канд.техн.наук Галина Сокол –  
 менеджер проекту ТОВ Riot  
 Technologies. Краківська гірничо- 
 металургійна академія ім.С.Сташіца

 • �резентація програми Купуймо разом  
  2.0 – закупівельні групи b2b для українських  
  виробників та оптовиків
 • Фінансування і можливості страхування  
  торгових транзакцій на українському ринку  
 – пропозиція �ат «Кредобанк»
14:20 – 15:00 �ерерва на каву 

15:00 – 16:00 �есія III
    �искусія і підведення підсумків 

Модератор Інна Кухарчук – Заступник керівника  
 виконавчого апарату Вінницької  
 обласної Ради

11:00 – 13.00 Конференція в форматі круглого  
    столу: �ікориза – просто про  
    складне. Філософія �ікосенергії.  
    Економічні  переваги застосування  
    біопрепаратів

Спікери: Оліферчук Вікторія Петрівна – 
 мікробіолог, кандидат біологічних  
 наук,  винахідник.
 Єлінська Зеновія Михайлівна – 
 агроном, спеціаліст з біологічного  
 захисту рослин.
 Джига Олександр – агроном, 
 спеціаліст з органічного живлення,  
 трюфельні ферми.
 Юкал Іван Іванович – агроном,  
 селекціонер-горіхоплідних культур.
 Агрономи провідних господарств
Місце проведення: Малий конференц-зал

13.00 – 15.00 розвиток фермерства та його роль  
    у сьогоденні

Спікер  Покришка О.В. – Генеральний  
 директор Українського державного  
 фонду підтримки фермерських  
 господарств 
Місце проведення: Малий конференц-зал

15.00 – 16.00 Особливості технології вирощування  
    кукурудзи та соняшнику в західних  
    регіонах України

Спікер Скорик Володимир – Провідний  
 фахівець з агрономії Агропромислової 
 компанії ВНІС
 ТзОВ «Всеукраїнський науковий  
 інститут селекції (ВНІС)»
Місце проведення: Малий конференц-зал

30 �и�тО�а�а
10:30 – 13:00 �ень �ьвівського національного  
    аграрного університету

�рОгра�а рОБОти �рОгра�а рОБОти
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Продаж та сервісне обслуговування, а також 
запчастини до машин для картоплі, овочів та 
буряків.

Прицепи Grimme, Asa-Lift, Holaras, Cosmeco, 
Imants, Ferbo, VAIA.

Відповідні запчастини до Holmer, Ropa.
Професійна консультація та сервіс.

agrarada east

ul. Jana Kilińskiego 86 E, 
Zamość, 22-400, Polska
Tel.: +48 666058399
www.agrarada.pl

agrarada east

ul. Jana Kilińskiego 86 E, 
Zamość, 22-400, Polska
Tel.: +48 666058399
www.agrarada.pl

Sprzedaż maszyn, części i serwis maszyn do 
ziemniaków, warzyw i buraków.

Przyczepy skorupowe, VAIA, Grimme, Asa-Lift, 
Holaras, Cosmeco, Imants, Ferbo. 

Cześci pasujące do Holmer, Ropa.
Profesjonalne doradztwo i serwis.
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agroexpert
ЖУРНАЛ

вул. Є.Сверстюка,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.

agroexpert
MAGAZINE

Of. 300, 11, E. Sverstiuka Str.,
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3620294, 3626569
Fax: +380 44 5830659
e-mail: info@agroexpert.ua
www.agroexpert.ua

УЧа�ниКи �и�та�Ки

��

exhIbItors

��



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

«AgroONE» MAGAZINE – analysis of agriculture, 
review of innovations in the agriculture field , useful, 
interesting, informative and scientific articles, publications, 
experts, reports from agro-measures. The circulation of 
the magazine «AgroONE» – 7600 copies. Distribution by 
subscription through the editorial in personally addressed 
envelopes.

Periodicity – 1 time per month.
Format – A4. 
Size – 44 pages.
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agroone
ЖУРНАЛ

agroone
MAGAZINE

вул., Соборна, 12 Б. оф. 401 
м. Миколаїв, 54017, Україна
Тел./факс: +38 (067) 5132035
Факс: +38 (0512) 580568 
е-mail: agroone@ukr.net
www.agroone.info

Off.401, 12 B, Soborna Str.,
54017, Mykolayiv, Ukraine
Phone/fax : +380 67 5132035
Fax: +380 512 580568
e-mail: agroone@ukr.net
www.agroone.info

ЖУРНАЛ «АgroONE» – аналітика сільського 
господарства, огляд інновацій у сфері АПК, корисні, 
цікаві, інформаційні та наукові статті, публікації 
фахівців, репортажі з агромероприятий. Наклад 
журналу «АgroONE» – 7600 екз. Поширення по 
підписці через редакцію в персонально адресованих 
конвертах.

Періодичність – 1 раз на місяць. 
Формат – А4. 
Обсяг – 44 сторінки.
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alWernIa s.a.

ul. K. Olszewskiego, 25, 
Alwernia, 32-566, Polska
Теl.:  +(48-12) 2589279
Fax: +(48-12) 2832199
e-mail: nawozy@alwernia.com.pl
www.alwernia.com.pl

alWernIa s.a.

ul. K. Olszewskiego, 25, 
Alwernia, 32-566, Polska
Теl.:  +(48-12) 2589279
Fax: +(48-12) 2832199
e-mail: nawozy@alwernia.com.pl
www.alwernia.com.pl

«Alwernia» S.A. produces high quality fertilizers for 
agriculture, gardening and horticulture.

Soluble fertilizers:
MagPlon 7 – magnesium sulphate heptahydrate 

crystalline  (MgO 16, SO3 32)
MagPlon K – potassium nitrate crystalline   N 13,5  

K2O 46,0
MagPlon Mg – magnesium nitrate in flakes  N 10,5 

(MgO 15,5)
Granulated fertilizers:
Magnesium sulphate granulated  (17MgO, 35SO3)
Magnesium sulphate granulated with Zinc  (17MgO, 

35SO3) + 0,1 Zn
Potassium magnesium granulated fertilizer with Zinc  

20K2O (11MgO, 24SO3) + 0,1 Zn

АЛьВеРНІя, ТзОВ  виробляє високоякісні 
мінеральні добрива для сільського господарства та 
садівництва. 

Розчинні добрива:
MagPlon 7 – гептагідрат магній сульфат 

кристалізований (MgO 16, SO3 32)
MagPlon K – нітрат калію кристалізований (N 13,5  

K2O 46,0)
MagPlon Mg –  нітрат магнію в пластівцях  N 10,5 

(MgO 15,5)
Гранульовані добрива:
Cульфат магнію гранульований (17MgO, 35SO3)
Cульфат магнію гранульований з цинком (17MgO, 

35SO3) + 0,1 Zn
Калій магній  гранульований з цинком 20K2O 

(11MgO, 24SO3) + 0,1 Zn
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Компанія «DIMAx» займається  виробництвом 
кормових автоматів для свиней та різноманітного 
обладнання для свинокомплексів.

dI�Ax

вул. Сорочинська, 164 а,  
м. Миргород, Полтавська обл.,  
37600, Україна
Тел.: +38 (099) 6241525
e-mail: Dimax2012@ukr.net
www.kormushki.com.ua
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Gospodarstwo istnieje na rynku od 1993 roku. 
Od początku zajmujemy się uprawą warzyw, w tym 
najbardziej popularnych w Polsce, tj. marchwi i cebuli, 
ale także pietruszki, buraka ćwikłowego oraz szpinaku. 
Posiadamy więc duże doświadczenie i tradycje w 
uprawie warzyw, w związku z czym są one najwyższej 
jakości.

Produkujemy również owoce: malinę oraz jagodę 
kamczacką – na deser i dla przemysłu. Jesteśmy również 
Szkółką Drzew i Krzewów Owocowych: jabłonie i maliny. 
Posiadamy licencje na bardzo atrakcyjne odmiany malin 
jesiennych – POLKA, POLONEZ, POEMAT, POLESIE. W 
ofercie szkółki są również podkładki drzew owocowych. 
Produkujemy również zboża: pszenicę, jęczmień. 
Naszym atutem jest to, że pola uprawne, bardzo żyzne 
tzw. «czarnoziemy», położone są we wschodniej części 
Zamojszczyzny, z dala od przemysłu.

Cały proces produkcyjny jest kontrolowany, począwszy 
od przygotowania pola, po zbiór i przygotowanie do 
sprzedaży. Stosujemy zasady produkcji integrowanej. 
Wykorzystujemy nawozy mineralne i ochronę w 
optymalnych dawkach, dzięki regularnym analizom gleby 
oraz zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
oraz maszyn i sprzętu do produkcji rolniczej.

Od lat współpracujemy ze znaczącymi/dużymi 
odbiorcami w Polsce, Europie, Rosji oraz Japonii.

gOSPOdARSTwO JAChy�Ek

Krzewica, 22-678  
Ulhówek, powiat Tomaszowski, 
województwo Lubelskie, Polska
Tel.: 48 694 018885, 
 48 608 421362, 
 48 665 080898,
 48 602 407284
e-mail: biuro@gospodarstwojachymek.pl

Ферма існує на ринку від 1993 року. Від початку ми 
маємо справу з вирощуванням овочів, в тому числі 
найбільш популярних в Польщі, таких як морква та 
цибуля, також петрушка, цукровий буряк та шпинат. 
Ми маємо досвід в культивуванні овочів, тому вони 
мають найвищу якість.

Також вирощуємо фрукти: малину і жимолость для 
десертів та промисловості. Також ми є розплідником 
фруктових дерев та кущів: яблуні та малини. Маємо 
ліцензію на дуже привабливі сорти осінньої малини 
- POLKA, POLONEZ, POEMAT, POLESIE. Також 
розплідник пропонує підщепи фруктових дерев. 
Вирощуємо також зерно: пшеницю та ячмінь. Наша 
перевага полягає в тому, що поля є дуже родючі, так 
звані «чорноземи», що знаходяться в східній частині 
Замості, далеко від промисловості.

Весь виробничий процес контролюється, 
починаючи від підготовки поля, збирання та підготовки 
до продажу. Ми застосовуємо принцип комплексного 
виробництва. Завдяки регулярному аналізу грунту та 
використанню найсучасніших технологій, машин та 
обладнання для сільськогосподарського виробництва, 
використовуємо мінеральні добрива та захист у 
оптимальних дозах.

Протягом багатьох років ми співпрацюємо з 
великими та значними клієнтами з Польщі, Європи, 
Росії та японії.

gOSPOdARSTwO JAChy�Ek

Krzewica, 22-678  
Ulhówek, powiat Tomaszowski, 
województwo Lubelskie, Polska
Tel.:  +48 694 018885,
 +48 608 421362, 
 +48 665 080898,
 +48 602 407284
e-mail: biuro@gospodarstwojachymek.pl
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From year 2013 company start implementing 
scientific – research activities, in order to examine the 
composition of the competitive fertilizers, to improve 
it and to create the production technology of IKAR 
fertilizers. Each year we create and test more than 
30 products. Samples were produced, certified and 
presented for the distributors and end-users. based on 
the obtained trading and development activities, received 
feedback from distributors, company make investments 
to the development final products.  

Ikar fertilizers will provide higher advantage in regard 
to competitive products/companies, which are in the 
market, as our products will be able flexible adjust even 
to the smallest user needs, ensure maximum amount and 
quality of the harvest. Company is planning to continue 
produce liquid fertilizers which added value. Added 
value products: adhesives and spreaders, different bio-
stimulators, pH regulators, various bacteria, products 
for the improvement/boding of soil, growth regulators, 
polysaccharides, vitamins, phytohormones (amino 
acids), raw materials having fungicidal and insecticidal 
effect, silicon products, odors. In this way the farmers 
shall use less of pesticides, as with application of our 
company’s produced product they will be used not 
only for fertilizing, but also as possible prevention from 
possible diseases and/or parasites in the future.

IkARAI УКра��на
ТОВ

вул. Дмитрівська, 18/24, оф. 533, 
м. Київ, 01053, Україна
Тел.: +38 (050) 4059600,
 +38 (050) 4011065
e-mail: office@ikarfactory.eu
www.ikarai.com.ua

Компанія IKARAI, з 2013 року здійснює науково-
дослідну діяльність, прагнучи вивчити склад 
конкурентних добрив, удосконалити їх та розробити 
технологію виробництва добрив «IKAR». В даний час 
розроблено понад 30 формуляцій добрив, виготовлені 
пробні зразки, сертифіковані і представлені кінцевим 
споживачам. На основі отриманих результатів 
діяльності з реалізації та розвитку, інформації 
зворотнього зв’язку із замовниками, підприємство 
інвестує в розвиток лінійки продуктів.

Ці продукти мають велику перевагу перед 
конкурентними продуктами, що існують на ринку, так як 
можуть більш лояльно пристосовуватися до кожного, 
навіть до невеликого запиту споживача, збільшити 
кількість і якість врожаю. Підприємство планує 
виробляти продукти для додаткового сервісу і повного 
забезпечення кінцевого виробника. Такими продуктами 
є: прилипачі; добрива з біостимулируючою дією; pН 
регулятори; інокулянти; продукти для поліпшення 
структури грунту; регулятори росту; добрива на основі 
амінокислот, полісахаридів та вітамінів; продукти 
з фунгіцидним та інсектицидним ефектом. Таким 
чином, фермери будуть використовувати менше 
пестицидів, так як при використанні продуктів нашої 
компанії вони зможуть застосовувати їх не тільки 
для підживлення рослин, але і в якості превентивних 
заходів проти можливих хвороб та шкідників.

IkARAI UkRAINE
LLC

18/24, off. 533, Dmytrivska Str.,  
01053, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 4059600,
 +380 50 4011065
e-mail: office@ikarfactory.eu
www.ikarai.com.ua
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Jesteśmy producentem kotłów CO. Produkujemy 
najwyższej jakości kotły grzewcze. W naszej ofercie 
znajdują się kotły z podajnikiem na pellet i na ekogroszek. 
Do produkcji kotłów C.O. KAWAH wykorzystujemy 
wyłącznie atestowane materiały (certyfikowane). 
Obudowy i poszczególne elementy wytwarzanych 
kotłów C.O. konstruowane są przy wykorzystaniu technik 
CAD pozwalających na produkowanie nowoczesnych i 
estetycznych kotłów wysokiej jakości.

kAwAh

ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 
Kielce, 25-818 , Polska
Тел.: +48 512 374149
e-mail: biuro@kawah.pl
www.kawah.pl

Виробники котлів C.O. Виробляємо котли для 
обігріву найвищої якості. Пропонуємо котли на пеллет 
і еко-гранули. Для виробництва котлів C.O. KAWAH 
використовують виключно сертифіковані матеріали. 
Корпус та окремі компоненти вироблених котлів C.O. 
сконструйовані при використанні технік CAD, що 
дозволяють виробляти сучасні та естетичні котли 
високої якості.

ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 
Kielce, 25-818 , Polska
Tel.: +48 512 374 149
e-mail: biuro@kawah.pl
www.kawah.pl

kAwAh
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Zapraszamy do zapoznania sięz szerokąofer-
tąagregató uprawowo siewnych i śierniskowych. 
Stawiamy na najwyżząjakoćoferowanych produktó. 
Wytwarzamy maszyny rolnicze z najlepszej stali 
przy użciu najwyżzej jakośi czśi, dzięi czemu nasze 
produkty sąwyjąkowo masywne a co za tym idzie 
wytrzymał i niezawodne. Najlepsi specjaliśi w dziedzinie 
budowy maszyn ciąle doskonaląnasze wyroby aby 
sprostaćwymaganiom rynku maszyn rolniczych.

rol/ex pphu

ul. Konecka 1, 
Predbóz, 97-570 , Polska
Тел.:  +48 506 366964
e-mail: tomek@rol-ex.com.pl
www.rol-ex.com.pl

Запрошуємо Вас ознайомитись із широкою 
пропозицією культиваторів для посіву та культивації. 
Ми зосереджені на найвищій якості пропонованої 
продукції. Виробляємо сільськогосподарську техніку 
з найкращої сталі з використанням найвищої 
якості деталей, що робить наші машини, виключно 
масивними, а отже міцними та надійними. Найкращі 
фахівці в галузі машинобудування постійно 
вдосконалюють нашу продукцію, щоб задовольнити 
вимоги ринку сільськогосподарської техніки.

ul. Konecka 1,
97-570, Predbóz, Poland
Phone: +48 506 366964
e-mail: tomek@rol-ex.com.pl
www.rol-ex.com.pl

rol/ex pphu
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Виробник та прямий експортер запасних частин 
сільськогосподарської техніки найвищої якості.

Машинний парк складається з спеціальних машин 
для холодної та гарячої обробки, обробки з ЧПУ, 
термічної обробки та лазерного різання i згинання в 
технології ЧПУ.

Наша мета полягає в тому, щоб бути готовим 
адаптувати пропозицію  до потреб і очікувань поточних 
та майбутніх клієнтів на основі спеціалізованих та 
сучасних знань.

Завод поступово  доповнюється  новим 
обладнанням, новими технологіями, необхідними 
для виробництва нових типів і видів продукції.

Ми готові співпрацювати у розширенні ринків 
реалізованої продукції та спільного виробництва 
нових продуктів на основі сучасних технологій.

TAbO kUŹNIA

ul. Szmaragdowa 38, 
Oława, 55-200 , Polska
Тел.: 48 733 002 359
www.tabo-kuznia.pl
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The main objective of our company is the development, 
creation and implementation of new industrial equipment 
and agricultural machinery.

Specialists of a team of professionals able to solve 
many problems and implement projects of any complexity 
on own industrial base

а�Ер�-агрО
ТОВАРИСТВО З ОБМеЖеНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Жуковського 1, 
м. Дніпро, 49083, Україна
Тел.: +38 (097) 4232414
e-mail: aversagro@gmail.com
www.avers-agro.com

Основним завданням нашого підприємства 
є розробка, створення і впровадження нового 
промислового обладнання та сільськогосподарської 
техніки.

Фахівці компанії це команда професіоналів здатна 
вирішувати багато завдань і втілювати в життя проекти 
будь-якої складності на власній виробничій базі.

AVERS-AgRO
LIMITED LIAbILITY COMPANY

1, Zhukovsky Str.,
49083, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 97 4232414
e-mail: aversagro@gmail.com
www.avers-agro.com
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Publisher: «AGRARIAN PubLISHER» LLC. 
Published since 2001.
Language of edition – ukrainian.
Twice a month.
Edition size: b4, 64 +16 pages. Color printing.
Target audience  – executives of agricultural 

enterprises of any patterns of ownership, executives 
of enterprises and foreign companies related with 
agricultural branch.

«Agrobiznes siogodni» is:
- latest analysis of ukrainian agricultural market;
- economic end legal block: legislative basis, activity 

of taxation and custom authorities, activity of agricultural 
commodity exchange and banks, static information and 
comments of experts;

- actual recommendation in making unusual decisions 
in an agrobusiness  practice;

- plant cultivation and protection of plants;
- cattle breeding, veterinary problems;
- agricultural equipment market survey;
- reprocessing industry and as well as weather 

forecast and agrocalendar.

аграрнЕ  
�и�а�ниЦт�О
ТОВ

agrarIan publIsher
LLC

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

вул. Маршала Гречка, 13
м. Київ, 04136, Україна
Телю/факс: +38 (044) 4940952, 4940952
е-mail: office@impress-media.kiev.ua
www.agro-business.com.ua

13, Marshal Grechko str. 
04136, Kyiv, Ukraine
Phone/fax : +380 44 4940952, 4940952
e-mail: office@impress-media.kiev.ua
www.agro-business.com.ua

Видавець – ТОВ «АГРАРНе ВИДАВНИЦТВО»
Мова видання – українська. 
Два рази на місяць
Параметри видання: b4, 100 +16 сторінок. 

Кольоровий друк.
Цільова аудиторія: керівники сільськогоспо-

дарських підприємств будь-яких форм власності, 
керівники підприємств та іноземних компаній, 
пов’язаних з сільськогосподарською галуззю.

«Агробізнес сьогодні» це:
- останній аналіз українського аграрного ринку;
- економічний та правовий блок: законодавча база, 

діяльність податкових та митних органів, діяльності 
сільськогосподарського товарного обміну і банків, 
статична інформація та коментарі експертів;

- фактичні рекомендації у прийнятті незвичайних 
рішень в агробізнесовій практиці;

- вирощування та захист рослин;
- скотарство, ветеринарні проблеми;
- огляд ринку сільгосптехніки;
- переробна промисловість, а також прогноз 

погоди і агрокалендар.
Наклад 13800
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«AgrarNik» – all-ukrainian information and advertising 
newspaper for agricultural workers. It is published since 
January 2004.

The newspaper is distributed as free address delivery 
of all circulation by ukrpochta on a subscription to all 
regions of ukraine. Additional circulations are distributed 
at exhibitions of the agro-industrial branch, seminars 
and conferences.

Periodicity: twice a month.
Circulation: 31,000 copies
Index: 91210.

УЧа�ниКи �и�та�Ки
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аграрниК
ГАЗеТА

вул.. Соборна,12-б, офіс 405
м. Миколаїв, 54017, Україна
Тел.: +38 (0512) 478401,
 +38 (067) 5126605, 5122932
Факс: +38 (0512) 580065
е-mail: Agrarnik2004@gmail.com
http:// agrarnik.com

12-b, of. 405, Soborna Str., 
54017, Mykolaiv, Ukraine, 
Phone : +380 512 478401, 
 +380 67 5126605, 5122932
Fax: +380 512 580065
e-mail: Agrarnik2004@gmail.com
http:// agrarnik.com

«АграрНик» – всеукраїнська інформаційно-
рекламна газета для працівників агропромислового 
комплексу. Видається з січня 2004 року.

Сумарний тираж видання становить близько 80 
000 екз.;

- 30 000 читачів отримують газету по поштовій 
підписці;

- більше 50 000 є передплатниками електронної 
версії газети.

Ваші вигоди від співпраці з газетою «АграрНик»:
- Ви отримаєте постійну активну вісімдесяти 

тисячну аудиторію потенційних покупців Ваших 
товарів і послуг;

- Ваше рекламне звернення потрапить точно в 
ціль, Ваші клієнти - це наші читачі;

- Ви зможете розширити сферу свого бізнесу, 
Ваша компанія стане впізнаваною по всій Україні, а 
товар продаватися у всіх регіонах;

- Ви ефективно інвестуєте свої кошти, тому, що 
ми пропонуємо саму велику і перевірену цільову 
аудиторію;

- ми підберемо Вам індивідуальну рекламну 
програму виходячи з ваших побажань і фінансових 
можливостей;

- Ви отримаєте можливість скористатися нашими 
додатковими сервісами, отримавши значні знижки і 
бонуси.

Передплатний індекс: 91210

AgRARNIk
NEWSPAPER
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Торгівля будівельною технікою, сільськогоспо-
дарським обладнанням.

агрі�ОтОр УКра��на
ТОВАРИСТВО З ОБМеЖеНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Краснодонців 1, 
м. Ужгород, 88000, Україна
Тел.: +38 (067) 3141623, 
 +38 (067) 1845475
e-mail: agrimotor.uzh@gmail.com
http://agrimotor-ua.com
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«AGRO PERSPECTIVE» – is  the best agro business 
edition. A unique analytical business monthly for owners, 
top managers, exporters and importers of produce, 
farmers, investors, and bankers.

Subscribe to a magazine: 22591.
«AGRO PERSPECTIVE» – a magazine for business 

from scratch!
Circulation – 10000 copies.
The magazine is published A4 size, with a periodicity 

of once a month.

агрО �Ер��ЕКти�а
ЖУРНАЛ

agro perspectIve
MAGAZINE

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

вул. А. Вільямса, 4
м. Київ, 03191, Україна, 
Tел./факс: +38 (044) 4868119, 5934543
e-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

4, A. Williams Str.,
03191, Kyiv, Ukraine,
Phone/fax: +380 44 4868119, 5934543
e-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

«АГРО ПеРСПеКТИВА» – краще ділове видання 
в номінації  «Агрокомплекс». Видається з 1999 року. 
Аналітичній журнал про аграрний та продуктовий 
бізнеси для власника та керівника, для експортерів 
імпортерів продовольства, для фермерів та банкірів, 
для продавців техніки та агрохімії, для вчених та 
студентів.

Індекс для передплати: 22591
АГРО ПеРСПеКТИВА – З ПеРШИХ КРОКІВ 

БІЗНеСУ!
Наклад – 10000 примірників.
Журнал виходить форматом А4, з періодичністю 

раз на місяць. 
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The «Agrobusiness-ukraina» magazine is the 
specialized info-advertising edition that covers high 
technologies, promotes the advanced domestic and 
foreign agricultural machinery and other inputs on the 
ukrainian market.

Circulation of magazine is 10000 copies.
The magazine is delivered free-of-charge to top 

managers of the agricultural enterprises in ukraine 
(more than 7000 companies), farmers, manufacturers 
and suppliers of inputs, regional agricultural officials, 
universities and colleges, scientific institutes, offices of 
international companies.

The magazine is issued six times per year.
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агрОБізнЕ� УКра��на
ЖУРНАЛ

а\с 88, м. Київ, 02097, Україна,
Тел./факс: +38 (050) 3819458
е-mail: info@agrobusiness.com.ua
http://agrobusiness.com.ua

P/box 88, 02097, Kyiv, Ukraine,
Phone/fax : +380 50 3819458
e-mail: info@agrobusiness.com.ua
http://agrobusiness.com.ua

Журнал виходить тиражем 10 000 прим., який 
безкоштовно отримують:

- 7000 керівників с/г підприємств усіх форм 
власності створених на базі колишніх КСП

- фермерські господарства та фонди підтримки 
фермерів; 

- виробники і постачальники сільськогосподарської 
техніки та обладнання; 

- керівники підприємств з переробки сільськогоспо-
дарської продукції; 

- керівники обласних і районних відділів 
агропромислового розвитку; 

Безкоштовно розповсюджується на агровиставках, 
конференціях, «Днях поля».

AgRObUSINESS-UkRAINA
MAGAZINE
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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
ГАЗеТА

вул. Ст. Будного, 3 Б, офіс 9, 
м. Тернопіль, 46027, Україна
Tел.: +38 (067) 3515256
 +38 (067) 2083452
gazeta.xata@gmail.com
www.agroprod.biz

УЧа�ниКи �и�та�Ки
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Private enterprising «AGRO-ZAHIST» is being a 
ukrainian biological assets producer of plant protecting, 
organо-mineral fertilizer and other preparations, which 
have passed through the official testing at the science 
laboratories and have proved their effectiveness and also 
were use-proven by various farmsteads. 

All our preparations are patented and put in the 
ukrainian register. 

The most famous biopreparations own production: 
Ghuapsine, Trichophit, Sezar, Sizarin and fertilizer «Good 
Master».

агрО-заХи�т (агрО-заЩита)
ПП

вул.Калініна, 27, 
с. Василівка, Біляївський р-н,  
Одеська обл., 67613, Україна
Тел.: +38 (067) 4840372;
 +38 (050) 4164333
 +38 (048) 7054811
Факс:  +38 (048) 705 48 10
e-mail: agro_odessa@ukr.net
www.agro-zahist.com.ua

Приватне підприємство «АГРО-ЗАХИСТ» є 
українським виробником біологічних засобів захисту 
рослин, органo-мінеральних добрив та інших 
препаратів, які пройшли державні випробування в 
наукових лабораторіях, де довели свою ефективність, 
а також перевірені багатьма фермерськими 
господарствами. 

Всі наші препарати запатентовані і внесені до 
державного реєстру України. 

Найвідоміші препарати власного виробництва: 
Гуапсин, Трихофіт, Сезар, Сізарин та добрива 
«Добрий Господар».

AgRO-ZAhIST
PE

Kalinina str. 27,  
67613, v. Vasilyvka, Bilyaevskyy district, 
Odessa region, Ukraine
Phone: +380 67 4840372;
 +380 50 4164333
 +380 48 7054811
Fax: +380 48 7054810
e-mail: agro_odessa@ukr.net
www.agro-zahist.com.ua
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Subscription index – 08965.
The main purpose of publishing - to introduce anyone 

interested in agronomy , with new advances in farming, 
crop production, agricultural chemistry, plant breeding, 
plant protection, farming and storage of agricultural 
products. 

The magazine is distributed by subscription and free 
among the most economically successful agricultural 
enterprises in all regions of ukraine.

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

агрО�Е�іа
ТОВ

AgRO�EdIA
LLC

вул. Івана Федорова, буд.28, 
м. Київ, 03038, Україна
Тел./факс: +38 (044) 5263692, 5263692
е-mail: journal@agronom.com.ua
ww.agronom.com.ua

28, Ivana Fedorova Str.,
03038, Kyiv, Ukraine
Phone/fax : +380 44 5263692, 5263692
e-mail: journal@agronom.com.ua
www.agronom.com.ua

Передплатний індекс – 08965.
Основна мета видання – ознайомити всіх, хто 

цікавиться агрономією, з новими досягненнями у 
галузях землеробства, рослинництва, агрохімії, 
селекції, захисту рослин, агротехніки і зберігання 
сільгосппродукції.

Журнал розповсюджується за передплатою та 
безкоштовно серед більшості економічно-успішних 
агропідприємств по всіх регіонах України.
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MODERN AGRONOMY – TRANSPARENCY, 
GuIDED AND FORECASTED.

AgroOnline is a system for those who want to control 
all metrics in nuances agronomy and related enterprise 
economics. Maximum complex approach to constructing 
a modern agronomic service with the integration of all 
types of data into a single decision-making system 
«turnkey».

агрО-Он�аЙн
ТОВ

вул. Круглоуніверситетська, 22, офіс 6,
м. Київ, 01024, Україна
Тел.: +38 (096) 5980686
e-mail: info@agro-onlaine.ua
agro-onlaine.ua

СУЧАСНА АГРОНОМІя – ПРОЗОРА, КеРОВАНА 
ТА ПРОГНОЗОВАНА.

АгроОнлайн – система для тих, хто хоче в 
нюансах контролювати всі показники агрономії і 
пов’язану економіку підприємства. Максимально 
комплексний підхід побудови сучасної агрономічної 
служби з інтеграцією всіх типів даних в єдину систему 
прийняття рішень «під ключ».

AgRO-ONLAINE

off. 6, 22, Kruglouniversytetska Str.,
01024, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 96 5980686
e-mail: info@agro-onlaine.ua
agro-onlaine.ua
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Newspaper «AgroPartner. ukraine» is independent 
informational and analytical weekly newspaper of 
agrarians of ukraine.

unique system of distribution.
A free-of-charge editorial subscription for heads of 

agricultural enterprises and farmers.
Total circulation: 24000 copies. Subscription index: 

37670.

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

агрО�артнЕр
ВИДАВНИЦТВО

agropartner
PubLISHING HOuSE

а/с 34, м. Херсон, 73027, Україна
Тел. : +38 (050) 197-16-51
Тел./факс: +38 (0552) 424742,
е-mail: info@agropartner.ks.ua
www.agropartner.ks.ua
www.agrodovidka.info

P.O. Box 34, 73027, Kherson, Ukraine,
Phone: +380 50 1971651
Phone/fax : +380 552 424742,
e-mail: info@agropartner.ks.ua
www.agropartner.ks.ua
www.agrodovidka.info

Газета «АгроПартнер. Україна» – незалежний 
інформаційно-аналітичний щотижневик агросектора 
України.

Унікальна система розповсюдження. 
Безкоштовна редакційна передплата для 

керівників сільськогосподарських підприємств та 
фермерів. 

Загальний наклад: 24000 прим. Передплатний 
індекс: 37670.
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«Alex CO» is the official dealer of Volksvagen 
commercial vehicles in Lviv region, which offers to 
customers a new level of service that meets world 
standards of car sale and  maintenance. We offer the 
whole lineup of Volkswagen commercial vehicles from 
stock and special order. Our vendors will help you to 
choose a car and equipment. Lviv, st. Gorodotska, 
306.

а�ЕК� �О
ДИЛеРСьКИй  
ЦеНТР VW

вул. Городоцька, 306, 
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: +38 (032) 2323510
Факс: +38 (032) 2323519
e-mail: Reception@alexco.lviv.ua
www.alexco.lviv.ua

Компанія «Алекс СO» є офіційним дилером 
комерційних автомобілів Volksvagen у Львівській 
області, яка пропонує клієнтам новий рівень 
обслуговування, що відповідає світовим стандартам 
автопродажів, та обслуговування.

Ми пропонуємо весь модельний ряд комерційних 
автомобілів Volkswagen зі складу і під замовлення, 
а менеджери з продажу допоможуть Вам зробити 
правильний вибір автомобіля і комплектації. Львів, 
вул. Городоцька, 306

alex co
LIMITED LIAbILITY COMPANY

306, Horodocka Str.,
79039, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2323510
Fax: +380 32 2323519
e-mail: Reception@alexco.lviv.ua
www.alexco.lviv.ua
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bASF creates chemistry for sustainable future, 
uniting economic success with climate protection and 
social responsibility. The portfolio of company proposals 
encompasses crop protection, special chemicals, plastic, 
as well as oil and gas production. 

Crop Protection Department of bASF provides 
innovative solutions for crop protection, seed treatment 
and bio control, pest management, moisture and 
nutrients control. Our goal is to support farmers and 
increase their work efficiency.

Ба�Ф
ТОВ, ПРеДСТАВНИЦТВО ФІРМИ 
bASF GERMANY В УКРАїНІ

бул. Дружби Народів, 19  (6-7 поверх), 
м. Київ, 01042, Україна
Тел.: +38 (044) 5915599, 5915595
Факс: +38 (044) 5915598
e-mail: basf.ukraine@basf.com
www.basf.ua

bASF створює хімію для сталого майбутнього, 
поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та 
соціальною відповідальністю. Портфель пропозицій 
концерну охоплює виробництво засобів захисту 
рослин, спеціальних хімікатів, пластмаси, а також 
видобування нафти і природного газу. 

Підрозділ захисту рослин (Crop Protection) компанії 
bASF надає інноваційні рішення для захисту рослин,  
обробки насіння та біологічного контролю, боротьби 
зі шкідниками, контролю вологості та поживних 
речовин. Наша робота націлена на підтримку аграріїв 
і підвищення ефективності їхньої праці.

19, Druzhby Narodiv Ave., (6-7 Floor)
01042, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5915599, 5915595
Fax: +380 44 5915598
e-mail: basf.ukraine@basf.com
www.basf.ua

basF
LLC



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

УЧа�ниКи �и�та�Ки

��

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 ).

БЕрЕзан�ЬКиЙ за�О� 
БУ�і�Е�ЬниХ �атЕріа�і�
ТЗОВ

вул. Маяковського 12 Б , 
м. Березань, Київська обл., 07541, Україна
Тел.: +38 (045)  7665619, 7665625, 
 +38 (050) 353 63 02
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).

bZb�
LTD

12b, Mayakovsky Str.,
07541, Berezan, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 45 7665619, 7665625,  
 +380 50 3536302
e-mail: tovbzbm1@gmail.com
www.prime-eco.com
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Since 2014 berry Partner Ltd has been micropropa-
gating the different HIGHbuSH bLuEbERRY (Vaccinium 
corymbosum) NORTHERN CuLTIVARS.

We offer customers high quality in vitro propagated 
plants of early, medium and later verities: Duke, bluejay, 
bluecrop, berkley, bluegold, brigitta, Coville, Elliot and 
Legacy. 

Our laboratory and nursery have a capacity to 
produce up to 250 000 (in - vitro) plants annually.

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

БЕррі �артнЕр
ТОВ

вул.Грушевського, 3А
с.Гніздичів, Жидачівський р-н,
81740, Україна,
e-mail: acrc@ukr.net

3A , Grushevskogo Str. 
81740, Gnizdichiv village,  
Zhidachivskiy district, Ukraine,
e-mail: acrc@ukr.net

berry partner
LLC

Починаючи з 2014 року компанія Беррі Партнер 
займається мікроклональним (in vitro) розмноженням 
саджанців голубики високорослої (Vaccinium 
corymbosum), що гарантує нашим клієнтам високу 
якість посадкового матеріалу, відсутність вірусних та 
бактеріальних забруднень в рослині.

Ми пропонуємо саджанці голубики розмножені в 
лабораторії та акліматизовані до умов вирощування 
в Україні наступних сортів: Дюк, Блуджей, Блукроп, 
Берклі, Блуголд, Ковіле, еліот та Легасі.

Потужності компанії Беррі Партнер дозволяють 
виробляти до 250 тис.рослин на рік.
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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
ТОВ

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

bUSINESS-dOSyE
LLC

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 Str.,
49044, Dnipro, Ukraine
Тел.: +380 562 340901,
 +380 67 6345822,
 +380 96 6736268
Факcи: +380 562 340900
e-mail: ukrbaza@gmail.com
www.priceua.com
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The company biotol LLC – is engaged in delivery and 
sale of goods for agricultural and food markets.  

Here you can buy quality goods for plant growing and 
livestock produced at the best factories of the world and 
ukraine. Our company is a direct supplier of goods to 
ukraine, which allows us to offer our customers a wide 
range of products and develop our sales on a stable and 
mutually beneficial conditions.

БіОтО�
ТОВАРИСТВО З ОБМеЖеНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Сім’ї Сосніних, буд.3. приміщення1, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: +38 (096) 895 82 00
Факс: +38 (044) 3333146
e-mail: info@biotol.com.ua
www.biotol.com.ua

ТОВ «Біотол» – займається постачанням і 
продажем товарів на сільськогосподарські і продуктові 
ринки. У нас Ви можете придбати якісні товари для 
рослинництва та тваринництва вироблені на кращих 
заводах світу і України. 

Наша компанія  є прямим постачальником товарів 
в Україну, що дозволяє нам пропонувати своїм 
клієнтам широкий вибір продукції і розвивати наші 
продажі на стабільних і взаємовигідних умовах.

bIotol
LIMITED LIAbILITY COMPANY

Simyi Sosninykh Str, 3, room 1, 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 96 8958200
Fax: +380 44 3333146
e-mail: info@biotol.com.ua
www.biotol.com.ua



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

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.

УЧа�ниКи �и�та�Ки

�

exhIbItors

�

�Е�Е�-агрО �т�
ТОВ

вул. Миколаївська дорога, 253, 
м. Одеса, 65013, Україна
Тел.: +38 (048) 7161420  
 +38 (048) 7161419 
 +38 (067) 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 вітчизняного 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.

253, Mykolaivska doroga Str.,
65013, Odessa, Ukraine
Phone: +380 48 7161420 
 +380 48 7161419 
 +380 67 7161419
e-mail: sales@velesagro.com
www.velesagro.com

VELES-AgRO LTd
LLC
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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.

�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.

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

45, Volodymyrska Str., 
01901, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2791298
Fax: +380 44 2781140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl
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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.

��ЕУКра��н�ЬКиЙ наУКО�иЙ 
ін�титУт �Е�ЕКЦі�� (�ні�)
ТЗОВ

вул. Стрілецька, 1 А, офіс 202,
м. Вінниця, 21034, Україна
Тел.: 0800309007
e-mail: 1111@vnis.co
www.vnis.co

Діяльність інституту спрямована на створення 
та широкомасштабне впровадження нових сортів 
та гібридів сільськогосподарських 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 кормового буряку, ріпаку, пшениці, 
ячменю та інших культур

1 A, off.202, Striletska Str.,
21034, Vinnytsa, Ukraine
Phone: 0800309007
e-mail: 1111@vnis.co
www.vnis.co

scIence InstItute oF 
PLANT bREEdINg (VNIS)
LLC
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Green build Group is an official representative of 
AgroNas (Poland) on the ukraine territory. AgroNas 
Company is the largest producer grass seeds, agricultural 
seeds in Poland and one of the leaders in Europe. 
Effective management, professionalism, awareness of 
customer needs, long experience, all  it contribute to 
that the seeds we offer are always have demand and 
the best quality guarantee. We are currently working in 
ukraine, Germany, Hungary, Czech Republic, Slovakia, 
Italy, France, belgium, Holland, Denmark, Australia, New 
Zealand, Canada and the uSA and other countries.

Our motto is: «Each partner is very important», and 
therefore we are convinced that we will also be an ideal 
partner for future partners.

грін Бі�� грУ�
ТОВАРИСТВО З ОБМеЖеНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул.Гетьмана Мазепи,7-9, 
м. Івано-Франківськ,  76018, Україна
Тел.: +38 (095) 4171809;
 +38 (096) 195 92 93
e-mail: agronas.ua@gmail.com

Компанія «Грін Білд Груп» є офіційним 
представником компанії «AgroNas» (Польща) 
на територі ї  України.  Компанія «AgroNas»  
являється найбільшим виробником насіння трав, 
сільськогосподарського насіння у Польщі та 
одним з лідерів у Європі. ефективне управління, 
професіоналізм, обізнаність у потребах клієнта, 
багаторічний досвід, усе це сприяє тому, що насіння, 
яке ми пропонуємо користується попитом і має 
гарантію найкращої якості. На даний час ми працюємо 
в Україні, Німеччині, Угорщині, Чехії, Словаччині, 
Італії, Франції, Бельгії,Голландії, Данії, Австралії, 
Новій Зеландії, Канаді та США та інших країнах.

Нашим девізом є: «Кожен партнер є дуже 
важливим», і тому ми переконані, що будемо також 
ідеальним партнером для майбутніх контрагентів.

green buIld group
LIMITED LIAbILITY COMPANY

7-9, Getmana Mazepy Str.,
76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: +380 95 4171809;
 +380 96 1959293
e-mail: agronas.ua@gmail.com
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Виробництво та продаж сит для зерноочисних 
машин, обладнання для підготовки зерна до помолу. 
Послуги по згинанню та різці металу, порошкової 
покраски, токарної обробки деталей, плазмової 
різки.

�ні�рО�ЕтрО��ЬКиЙ 
за�О� �рО��аШ
ТОВАРИСТВО З ОБМеЖеНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Миколи Руденка, 53,  
м. Дніпро, 49101, Україна
Тел.: +38 (093) 4045151,
 +38 (098) 4872554
e-mail: kamin@prodmashdnepr.com
www.prodmashdnepr.com
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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
ТОВ

dR gREEN UkRAINE
LLC

вул. Саксаганського П., буд 11, кв.№3, 
м.Львів, 79005 ,Україна
Teл.: +38 (067) 3322967 
e-mail: torg@dr-green.com.ua
http://dr-green.com.ua

11/3, P. Saksaganskogo Str.,
79005, Lviv ,Ukraine
Phone: +380 67 3322967
e-mail: torg@dr-green.com.ua
http://dr-green.com.ua

Компанія ТзОВ «ДР ҐРІН Україна»  пропонує  
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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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.

ЕКО-агрО�тар
ТЗОВ

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

Компанія «еко-Агростар» – створена 04.04.2013 
року і є однією із інноваційних компаній в сфері 
продажу рідких мікродобрив, біопрепаратів, засобів 
захисту рослин, насіння. Компанія пропонує широку 
лінійку продуктів, включаючи 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 ресурсозберігаючого 
землеробства.

Основним напрямком є продаж комплексних 
мікродобрив («Мікро-Мінераліс», «Нано-Мінераліс») 
та біопрепаратів («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;
-  Житомирськ а  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 

EkO-AgROSTAR
LTD

122, Chkalova Str.,off. 50, 
54008, Mykolaiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 512 710188, 226051
e-mail: eko-agrostar@ukr.net
www.eko-agrostar.com.ua
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Company TOb «Yevrotehinnov-ETI» – the official 
dealer ZIEGLER (Germany) offers headers corn and 
sunflower, rapeseed tables, vertical blades, sorters, trays 
for harvesters, and others.

Also engaged in the sale, maintenance and repair 
of imported c / agricultural machinery and spare parts. 
Computer Repair and diagnostic equipment John 
Deere.

In stock: tractors, harvesters, seeders for grain and 
industrial crops, and propelled sprayers -prychipni, 
reversible plows, balers, fodder-propelled and towed, 
compactors, hlybokorozpushuvachi, beet harvesting 
machinery, corn harvesters, telescopic et al. trailers, 
special machinery.

Є�рОтЕХіннО�-Еті
ТОВ

вул Пушкіна, 25 б, 
м. Любешів, Волинська обл., 
44200, Україна
Тел.: +38 (050) 9781052
Факс: +38 (033) 623-0162
e-mail: etiv@ukr.net
www.eti.net.ua

Фірма TOb «Євротехіннов-еТІ» – офіційний 
дилер ZIEGLER (Німеччина) пропонує жниварки для 
кукурудзи та соняшника, ріпакові столи, вертикальні 
ножі, підбирачі, візки для жаток та іншe.

Також займається продажем, технічним 
обслуговуванням і ремонтом імпортної с/г техніки, 
а також запчастини до неї.  Ремонт та компютерна 
діагностика техніки John Deere.

В асортименті: трактори і комбайни, сівалки для 
зернових а також технічних культур, оприскувачі 
– причіпні і самохідні, плуги оборотні, прес-підбирачі, 
кормозмішувачі – причіпні і самохідні, компактори, 
глибокорозпушувачі, бурякозбиральна техніка, жатки 
кукурудзяні, навантажувачі телескопічні і ін., причіпи, 
спецтехніка.

yEVROTEhINNOV-ETI
LLC

25 b,Pushkina Str., 
44200, Lubeshiv, Volyn region, Ukraine
Phone: +380 50 9781052
Fax: +380 33 6230162
e-mail: etiv@ukr.net
www.eti.net.ua
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ЗАХІД-ПРОМ, ТОВ виготовляє гумові бандажі 
до сівалок, борон та культиваторів іноземного та 
вітчизняного виробництва. В найкоротші терміни 
можемо освоїти виробництво будь якого типу бандажу 
згідно Ваших зразків чи креслень. У виробництві 
використовується тільки якісна зносостійка 
протекторна гумова суміш німецького виробництва. 
Тому їхні бандажі по якості не поступаються 
оригіналам. Банжаді можуть бути атмосферними 
(пустотілими) чи цільнолитими. Гарантуємо високу 
якість та доступну ціну.

заХі�-�рО�
ТОВАРИСТВО  
З ОБМеЖеНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ

вул. Вітовського, 19, офіс 3,  
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел.: +38 (099) 5580322
Факс:  +38 (0342) 721818
e-mail: info@westprom.com.ua
www.westprom.com.ua

Мета організації – ведення діяльності на користь 
поширення доброзичливих взаємин та розвитку 
економічної, суспільної, культурної і спортивно-
туристичної співпраці між Європейським Союзом і 
країнами Східної Європи, а також всіма країнами, які 
зацікавлені в реалізації спільних проектів.

Від початку діяльності Товариство Інтеграція 
Європа - Схід реалізувало понад 100 проектів 
і ініціатив міжнародного значення (у тому числі 
співфінансованих МЗС, Міністерством Державної 
Освіти, Сенатом РП, Міністерством Розвитку, 
Посольством РП у Києві, Відділом сприяння торгівлі 
та інвестиціям у Києві) – головним чином в Україні.

УЧа�ниКи �и�та�Ки
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вул. Г.Сінкевича, 65, 
Kельце, 25-002, Польща
Тел.: +48 796 548 507 
e-mail: kontakt@siew.org.pl
www.siew.org.pl/ua

інтЕграЦіЯ Є�рО�а - �Хі�
ТОВАРИСТВО
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Fiber cement tile for farms, residential and industrial 
buildings Eternit.

Guttering systems – bLECH DACH.
Metal park border – bLECH DACH.
Corrugated Sheets for farms, residential and 

industrial buildings – MONCH.
Multi-skin sheets for greenhouses – MONCH.
Products for wood protection – KORA.
All materials are made in Europe.

ігОр нО�О�а�
ПП

а/с 57 , м. Нововолинськ ,  
Волинська обл., 45407, Україна
Тел.:  +38 (067) 3322483 
 +38 (095) 6795229 
 +38 (097) 9246906
Факс: +38 (03344) 30707
e-mail: ihor-novosad@hotmail.com

Фіброцементна черепиця для ферм, житлових та  
промислових будівель фірми Eternit.

Водосточні системи  фірми bLECH DACH.
Бордюри металеві паркові фірми bLECH DACH.
Прозорі хвилясті листи для ферм, промислових 

та житлових будівель  фірми MONCH.
Сотовий акрил для теплиць фірми MONCH.
Засоби захисту деревини  фірми KORA.
Всі матеріали виготовлені в Європі.

BO 57 , 45407, Novovolynsk, 
Volyn region, Ukraine
Phone: +380 67 3322483 
 +380 95 6795229 
 +380 97 9246906
Fax: +380 3344 30707
e-mail: ihor-novosad@hotmail.com

Igor novosad
PE
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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

іннО�аЦіЙнО  
тЕХніЧні  
ріШЕннЯ
ТЗОВ

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 технічними 
процесами і кліматичними системами, зокрема 
вони застосовуються агропромисловому комплексі: 
кліматичні системи для пташників, приміщень КРС, 
зерносховищ

Itr
LTD

94, Chervonotkatska Str., 
02094, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4518742,
 +380 67 4086126
e-mail: office@xcs.com.ua
http://impulse112.com
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ISIDA-2012 is the official importer and distributor 
of the company «Seminis» in ukraine, the world’s 
largest brand in the field of selection, production and 
sale of open-ground vegetable seeds and unheated 
greenhouses.

Seeds from Seminis are
- high potential of yield;
- homogeneity of fruits;
- Improved qualitative and taste characteristics;
- high nutritional value;
- plants are more resistant to pests and adverse 

environmental conditions.
All sorts and hybrids that are offered by the company 

have been tested on their own demonstration and testing 
sites and on production facilities of the leading ukrainian 
vegetable growers. All of them are entered into the state 
register of ukraine.

і�і�а-2012
ПРИВАТНе  
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Заводська, 20,
с. Молодіжне, Одеська обл., 
67840, Україна
Тел.: +38 (0482) 374284, 
 +38 (050) 3875795
e-mail: oksana.isida2012@ukr.net
www.semena.org

ПП «Ісіда-2012» є офіційним імпортером і 
дистриб’ютором компанії «Seminis» в Україні, 
найбільшого в світі бренду у сфері селекції, 
виробництва та продажу насіння овочевих культур 
для відкритого ґрунту та неопалюваних теплиць.

Насіння від Seminis – це:
- високий потенціал врожайності;
- однорідність плодів;
- покращені якісні та смакові характеристики;
- підвищена харчова цінність;
- рослини є більш стійкими до шкідників та 

несприятливих умов навколишнього середовища.
Всі сорти і гібриди, які пропонуються компанією 

пройшли випробування на власних демонстраційно-
випробувальних ділянках і на виробничих масивах 
передових овочівників України. Всі вони внесені до 
державного реєстру України.

ISIdA-2012
PRIVATE ENTERPRICE

20, Zavodska Str.,
67840, v.Molodizhne,  
Odessa region, Ukraine
Phone:  +380 482 374284, 
 +380 50 3875795
e-mail: oksana.isida2012@ukr.net
www.semena.org
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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.

kVAdRAT LTd
RESEARCH AND PRODuCTION 
COMPANY

off.121, 3, Lebedynska Str.,
61001, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7360343,
 +380 57 7718138
e-mail: quantum@email.ua
www.quantum.ua



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

УЧа�ниКи �и�та�Ки

��

Кліома Сервіс – досить молода компанія, яка 
працює на ринку більше 5 років. Основний вид 
діяльності - вирощування посадкового матеріалу 
ягідних культур високої якості. За такої досить 
короткий період наше підприємство придбало 
авторитет серед оптових і роздрібних покупців. 
Ми пропонуємо широкий сортимент саджанців як 
широко відомих культур, таких як малина, полуниця, 
смородина, аґрус, так і екзотичних, наприклад годжі, 
актинідія, гумі, зизифус, жимолость та інші.

Наша компанія має власні плантації, на яких 
вирощують саджанці поширених культур, а так 
само рослини «на ягоду», щоб наочно побачити 
переваги і недоліки кожного сорту і мати можливість 
дати покупцеві коректну інформацію про ту чи іншу 
рослину і сорт.

З кожним роком сфера діяльності компанії 
розширюється. Навесні 2017 року для розсаднику 
були побудовані теплиці. У них будуть розмножувати 
малину з кореня, черенкнвати лохину, брусницю, 
журавлину і актинідію, чорну, білу і червону смородину, 
жимолость та інші рослини.

К�іО�а �Ер�і�
ТОВ

вул. Шкільна, 
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.: +38 (095) 2249080,
 +38 (063) 5135231
e-mail: kliomaservise@gmail.com
http://klioma-servise.in.ua
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LLC «LESTREL COMPANY» carries out activities 
in the field of  production and trade of bio preparations 
based on symbiotic bacteria and fungi. Develops the 
concept of the use of biological products in the agriculture 
economy

�Е�трЕ� КО��ані
ТОВ

вул. Зої Космодемянської 65 а,
с П. Борщагівка, Київcька обл., 
08130, Україна
Тел.: +38 (096) 3861124
e-mail: lestrelk@ukr.net
www.lestrel-company.com.ua

ТОВ «ЛеСТРеЛ КОМПАНI» здійснює діяльність 
у сфері виробництва біопрепаратів та їх продажу на 
основі симбіотичних грибів та бактерій. Розробляє 
концепції застосування біопрепаратів у сільському  
господарстві.

LESTREL CO�PANy
LLC

65 a, Zoi Kosmodemjanska Str., 
08130, v. P. Borschagovka,  
Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 96 3861124
e-mail: lestrelk@ukr.net
www.lestrel-company.com.ua
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Львівська Аграрна палата відроджена 30 червня 
1998 року, як виборний представницький орган 
самоврядування землевласників Львівщини. Ідею 
відродження Аграрної палати, що функціонувала в 
Галичині до 1939 року, підтримали депутати Львівської 
обласної ради, Міністерство агропромислового 
комплексу  і Адміністрація Президента України. 

3 травня 1998 року, на виборах уповноважених 
представників до вищого органу Аграрної палати, 
340 тисяч селян-землевласників активно підтримали 
відродження цієї самоврядної структури.  Було 
обрано 613 уповноважених представників, яким 
селяни - власники земельних паїв делегували функції 
координації зусиль і дій, спрямованих на захист їх 
інтересів. 

Головною метою палати на сьогоднішній час є 
сприяння покращенню добробуту населення і розвитку 
сільської місцевості, розбудови підприємництва на 
селі та захист соціальних, правових і фінансово-
економічних, екологічних та освітніх прав та інтересів 
її членів.

Палата бере участь у формуванні аграрної 
політики в області та ініціює її на загальнодержавному 
рівні, активно працює над виробленням прозорих 
механізмів врегулювання земельних відносин, 
впровадженням ринкових засад  розпорядження 
земельною власністю.

УЧа�ниКи �и�та�Ки
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�Ь�і��ЬКа аграрна 
�а�ата

www.agrochamber.lviv.ua
www.facebook.com/agrochamber
https://plus.google.com/116952151167063
809521
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Year of foundation – 1856. 
Lviv National Agrarian university is one of the leading 

higher educational establishments of ukraine. 
For more then 160 years it has been playing an 

important role in development of agrarian education 
and science. 

Faculties: Agrotechnologies and Ecology; Economic; 
Mechanics and Energetics; Land Management; building 
and Architecture. 

The university comprises – Teaching and Research 
Institute of Extra-Mural and Post-Diploma Education, 
Teaching and Scientific Centre, Innovation Centre, 6 
research institutes, laboratories, workshops etc. 

Specialties: «051 Economics», «056 International 
economic relations», «071 Accounting and taxation», 
«072 Finance, banking and insurance», «073 
Management», «076 business, trade and exchange», 
«101 Environmental studies», «133 Industrial machinery 
engineering», «141 Electrical energetics, electrical 
engineering and electromechanics», «192 building 
and civil engineering», «193 Geodesy and land 
management», «201 Agronomy», «203 Horticulture and 
viticulture», «208 Agricultural engineering», «274 Motor 
vehicle transport».

�Ь�і��ЬКиЙ  
наЦіОна�ЬниЙ  
аграрниЙ  
Уні�Ер�итЕт

вул. Володимира Великого, 1, 
Жовківський р-он, м. Дубляни,  
Львівська обл., 80381, Україна
Тел.: +38 (032) 2242503,
 +38 (068) 7998475
Факс: +38 (032) 2242919
e-mail: nauka_lnau@ukr.net
www.lnau.lviv.ua

Рік заснування – 1856 р. 
Факультети: агротехнологій та екології, економічний, 

механіки та енергетики, землевпорядний, будівництва 
та архітектури. 

В структурі університету виділяється: навчально-
науковий інститут заочної та післядипломної освіти,  
навчально-науковий центр, новаційний центр, 6 НДІ, 
лабораторії, майстерні та ін. 

Спеціальності підготовки: «051 економіка», 
«056 Міжнародні економічні відносини», «071 
Облік і оподаткування», «072  Фінанси, банківська 
справа та страхування», «073 Менеджмент», «076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
«101 екологія», «133 Галузеве машинобудування», 
«141 електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», «192 Будівництво та цивільна 
інженерія», «193 Геодезія та землеустрій», «201 
Агрономія», «203 Садівництво та виноградарство», 
«208 Агроінженерія»,  «274 Автомобільний 
транспорт».

lvIv natIonal agrarIan 
unIversIty

1, Volodymyra Velykogo Str.,
80381, Dubliany, Zhovkva region, Ukraine
Phone: +380 32 2242503,
 +380 68 7998475
Fax: +380 32 2242919
e-mail: nauka_lnau@ukr.net
www.lnau.lviv.ua
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Представницький орган самоврядування в сфері 
сільського господарства, представляє інтереси 
пов’язаних з нею суб’єктів господарювання.

УЧа�ниКи �и�та�Ки

��

�юБ�ін�ЬКа  
аграрна �а�ата

ul. Pogodna 50A
20-337 Lublin, Polska
Tel./fax.: +48 (0-81) 4436071
e-mail: lublin@lir.lublin.pl

exhIbItors

��

Reprezentatywne ciało samorządowe  w dziedzinie 
rolnictwa reprezentuje interesy swoich podmiotów 
gospodarczych.

LUbELSkA IZbA ROLNICZA

ul. Pogodna 50A
20-337 Lublin, Polska
Tel./fax.: +48 (0-81) 4436071
e-mail: lublin@lir.lublin.pl
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Company MAIS is a developer of basic breeding 
forms and commercial corn hybrids, it produces a wide 
range of genetic form of corn seeds for the ukrainian 
seed market as well as for countries within the European 
union. 

Three strategic directions of progressive movement 
such as: scientific researches, production of our own 
scientific products and promotion of competitive breeding 
researches on seed markets, are the basis of the 
company’s activity сompany MAIS.

We combine world achievements in seed production 
with our own techniques and methodologies insuring 
improved quality on a world standard for сompany MAIS 
seeds

�а���
КОМПАНІя

вул. Музейна, 11,  
м. Синельниково, Дніпропетровська обл., 
52502, Україна
Тел.:  +38 (05663) 22215
 +38 (0800) 302215
Тел./Факс: +38 (05663) 22214
e-mail: mais@maize.com.ua
www.mais-seeds.com

Компанія МАїС –  розробник базових селекційних 
форм та комерційних гібридів кукурудзи, виробник 
насіння широкого спектру генетичних форм кукурудзи 
для  насіннєвого ринку України та країн ЄС.

В основі діяльності компанії закладена  концепція 
поєднання  трьох складових: наукових досліджень, 
виробництва наукоємної власної продукції та 
просування конкурентних селекційних розробок на 
насіннєві ринки. 

Поєднання світових досягнень у виробництві 
насіння із власними розробками забезпечують якість 
на рівні світових стандартів для насіння компанії 
МАїС.

�AIS
COMPANY

11, Muzeina Str.,
52502, Synelnykove,  
Dnipropetrovsk region, Ukraine
Phone: +380 5663 22215
 +380 800 302215
Phone/Fax: +380 5663 22214
e-mail: mais@maize.com.ua
www.mais-seeds.com
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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. Сучасне обладнання та високий досвід 
співробітників, а також 15 річний досвід роботи 
в цій галузі – все це є запорукою виробництва 
високоякісної продукції. Стабільна співпраця із 
великими підприємствами в Україні та за кордоном 
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 відповідають всім вимогам діючого законодавства. 
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, можливість 
придбання невеликих 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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LLC «ARE MICOSENERGY» carries out activities 
in the field of development and production of bio 
preparations based on mycorrhiza fungi, symbiotic 
bacteria. Develops the concept of the use of biological 
products in the agriculture (forestry) economy, with 
the aim of restoring the natural biocenosis of soils 
(revitalizing the earth) and achieving high-profit economic 
indicators. 

н�� �іКО�ЕнЕргіЯ
ТОВ

проспект Юності, 18, оф.611, 
м. Вінниця, 21021, Україна
Тел.: +38 (067) 9219966
e-mail: 9966@i.ua

ТОВ «НВП МІКОСеНеРГІя» здійснює діяльність у 
сфері розробок і виробництва біопрепаратів на основі 
мікоризоутворюючих грибів, симбіотичних бактерій. 
Розробляє концепції застосування біопрепаратів 
у сільському (лісовому) господарстві, ставлячи за 
мету відновлення природнього біоценозу ґрунтів 
(оживлення землі) та досягнення високорентабельних 
економічних показників.

аRE �ICOSENERgy
LLC

18, of.611, Yunosti avenue,
21021, Vinnycia, Ukraine
Phone: +380 67 9219966
e-mail: 9966@i.ua
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Company Nova Drip is a wholesaler:
- Agriculture;
- Seeds;
- Machinery and equipment for irrigation and 

drainage
- Fertilizers

нО�а �рі�
ТОВ

вул. Мелітопольська, 60 Б, 
м. Каховка, Херсонська обл., 
74800, Україна
Тел.: +38 (066) 3087000,
 +38 (050) 2785898
Тел./Факс: +38 (055) 3626155
e-mail: novadrip@hotmail.com
http://novadrip.biz-gid.com/

Компанія «Нова Дріп» займається оптовою 
торгівлею:

- насінням;
- сільськогосподарською продукцією для 

крапельного зрошення;
- технікою і обладнанням для зрошення та 

водовідведення;
- добривами

nova drIp
LLC

60 B, Melitopolska Str.,
74800, Kahovka, Herson region, Ukraine
Phone: +380 66 3087000,
 +380 50 2785898
Phone/Fax: +380 55 3626155
e-mail: novadrip@hotmail.com
http://novadrip.biz-gid.com/
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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�ОЧі і ФрУКти
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, Kyiv, Ukraine,
Phone/fax: +380 44 4927742
 +380 44 4927743
 +380 44 4927742
 +380 44 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.

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

�� ��
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Press-birzha is an All-ukrainian Informational-
Advertising Weekly. It is issued since 1993.  

It is circulated all over the country. The subscription 
index is 33520.

The reader’s audience is managers, specialists in 
marketing, sale and purchase managers.   

It publishes price-lists in different goods groups: 
transport, chemical production, oil production, metals, 
food products, agricultural products, building materials, 
consumer goods, habersdashery, clothes, foot-wear, 
packing equipment, industrial machinery, cable and 
installation products, services (more than 8 000 
positions) including demand; announcements, calendars, 
survey of exhibition actions in ukraine with indication 
of participants’ addresses and telephones; commercial 
proposals from abroad.

We have special conditions for organisations which 
order publicity through editorial office.

УЧа�ниКи �и�та�Ки
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�рЕ�-Бір�а
ВИДАВНИЦТВО ТОВ

PRESS-bIRZhA
PubLICATION, LLC

а/c 156, Днепр, 49000, Украина,
Tел.: +38 (056) 3701090, 3701090
e-mail: editor@pbgazeta.com
www.pbgazeta.com

BO 156, 49000, Dnipro, Ukraine,
Phone: +380 56 3701090, 3701090
e-mail: editor@pbgazeta.com
www.pbgazeta.com

«Прес-Біржа» – Всеукраїнська ділова газета 
видається з квітня 1993 року. 

«Прес-Біржа» – розповсюджується по всій 
Україні.

«Прес-Біржа» – розрахована на керівників 
підприємств та організацій, спеціалістів по маркетингу, 
менеджерів відділів продажу і закупівлі.

«Прес-Біржа» – анонси, календарі, огляди 
виставкових заходів, які проходять в Україні та за 
кордоном.

«Прес-Біржа» – спеціальні умови для організацій,  
що замовляють рекламу через редакцію.

«Прес-Біржа» – організовує та проводить 
комплексні рекламні кампанії по Україні.
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We are a group of companies whose scope covers 
such markets as:

- electricity production;
- alternative energy;
- heat engineering;
- distribution of related equipment.
Our goal is cooperation in the field of energy, heat 

engineering and energy saving.
Designing, manufacturing and commissioning of 

process control and power supply systems (Eaton, 
Schneider Electric, Siemens, Allan bradley, Weidmuller, 
LS industrial system (LG) and other manufacturers).

�риз�а ЕнЕр��и грУ�
ТОВ

вул. Кібальчича, буд.18, 
м. Харків, 61071, Україна
Тел.: +38 (057) 7326680
e-mail: info@prisma-group.com.ua
www.prisma-group.com.ua

Ми – група компаній, сфера діяльності якої 
охоплює такі ринки, як:

- електрощитове виробництво;
- альтернативна енергетика;
- теплотехніка;
- Ддстрибуція супутного обладнання.
Наша мета – співпраця в галузі енергетики, 

теплотехніки та енергозбереження.
Проектування, виготовлення і пуско-налаштування 

систем АСУТП і електропостачання (Eaton, Schneider 
Electric, Siemens, Allan bradley, Weidmuller, LS 
industrial system (LG) і ін. виробників).

PRIS�A ENERgy gROUP
LLC

18, Kibalchicha Str.,
61071, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7326680
e-mail: info@prisma-group.com.ua
www.prisma-group.com.ua
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�рО�агрО�ізинг ��ю� 
(hARVEST)
ТОВ

вул. Мурманська, 37, 
м. Кропивницький, 25000, Україна
Тел.: +38 (095) 2278460
 +38 (067) 4978787   
 +38 (063) 4978787
e-mail: info@harvest.ua
www.harvest.ua

Компанія ТОВ «Промагролізінг плюс» має 
багатолітній досвід і є одним з провідних виробників 
сільгосптехніки в Україні. Серед багаточисельних 
винагород в скарбничці заводу «Harvest» – диплом 
«Кращий вітчизняний виробник сільськогосподарської 
техніки України» 2015 і 2016 років. Конструктори і 
технологи компанії вивчають і аналізують досвід і 
потреби землеробів. Знають, чого вимагає потужний 
зерновий холдинг, а чого фермер середньої ланки.

На сьогоднішній день завод серійно виготовляє 
під власною торговою маркою «Harvest» наступні 
види сільгоспмашин: зернові сівалки, сівалки точного 
висіву, культиватори міжрядні і суцільного обробітку 
ґрунту, дискові борони.

Виробництво ТОВ «Промагролізінг плюс» 
сертифіковано і відповідає міжнародним стандартам, 
підприємство має розгорнуту систему контролю якості 
і налагоджену технологію виробництва.
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Promittens (partner of  Imago company) is a leader 
of supplying high quality materials and equipment for 
greenhouses, such as:

- A high quality 7-layer films of Plastika Kritis;
- Repairing films tape;
- Different types of nets;
- Fixing systems for one or double films;
- Hosepipe for heating system;
- Equipment for ventilation systems;
- And many more;
We also specialize in production of different types 

of greenhouses.

�рО�ітЕн�
ТОВ

вул.Дж.Ленонна, 39/2, 
м. Львів, 79037, Україна
Тел.: +38 (032) 2943434,
 +38 (096) 2271624
e-mail: promittens@ua.fm
www.grupaimago.com

Асортимент продукції ПРОМІТеНС (партнер 
фірми Імаго):

- СеМИШАРОВА плівка для покриття теплиць 
грецького виробника Plastika Kritis;

- Скотч для ремонту плівки;
- Системи кріплення плівки та сіток;
- Система піддуву подвійної плівки;
- Шланг для обігріву;
- електричні та ручні приводи для відкривання 

форточок;
- Спеціалізована плівка для мульчування; 

полуниці; хризантеми; грибів; розсадників; 
- Термоекран;
- Сітки для затінення; проти граду, вітру та птахів;
- Термоізоляційно-затінюючі системи;
- Системи пересувних та стаціонарних поливних 

столів;
- Плівкові теплиці власного виробництва.

39/2, J. Lennona Str.,
79037, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2943434,
 +380 96 2271624
e-mail: promittens@ua.fm
www.grupaimago.com

PRO�ITTENS
LLC
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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.

GENERAL INFORMATION PARTNER
PROPOZITSIYA – 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.

propozItsIya
MAGAZINE, LLC «uNIVEST MEDIA»

38, Turgenivska Str.,,   
01054, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4940906(07)
 +380 44 4940908 
e-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com
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Richoil is a producer of natural oils and healthy 
food. Our production includes natural oils made of flax, 
thistle, amaranth, black cumin, mustard, hemp, sesame, 
pumpkin seeds and walnut, as well as oil cakes and flour. 
We cooperate in main three destinations: whosales, own 
TM and Private Label. We produce our oils applying the 
method of first cold pressing. All products are made by 
using modern equipment and technologies.

The main priority of the company is the quality of 
the products. Our oils, oil cakes and flour meet all the 
European standards. Richoil is certified according to 
the standards ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 and 
ORGANIC. Our main clients are from food, cosmetics 
and pharmaceutical industry.

ріЧОі�
ПРИВАТНе ПІДПРИЄМСТВО

вулиця Зелена, 283, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +38 (098) 5439090
e-mail: info@richoil.ua
www.richoil.ua

Річоіл є виробником натуральних олій та здорового 
харчування. Наша продукція – це олія з насіння 
льону, розторопші, амаранту, чорного кмину, гірчиці, 
коноплі, кунжуту, гарбуза та горіха, а також клітковину 
та борошно. Ми співпрацюємо в трьох основних 
напрямках: гуртові продажі, власні торгові марки і 
Private Label. Ми виготовляємо олію методом першого 
холодного пресування. Усі продукти виготовляються 
за допомогою сучасного обладнання та технологій.

Головним пріоритетом компанії є якість продукції. 
Наші олії, клітковина та борошно відповідають 
усім європейським стандартам. Компанія Річоіл 
сертифікована відповідно до стандартів ISO9001:2008, 
ISO22000:2005 та ORGANIC. Нашими основними 
клієнтами є компанії харчової, косметичної та 
фармацевтичної промисловості.

rIchoIl
PRIVATE ENTERPRISE

283, Zelena Str.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 98 5439090
e-mail: info@richoil.ua
www.richoil.ua
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Magazine «Horticulture & Viticulture. Technologies 
& Innovations» contains current informations about new 
technologies in horticulture, viticulture and hop, including 
the cultivation of berries, nuts, hops, and offering ways 
of processing: into wine, juices, spirits such as grappa, 
cognac, calvados, mashed and etc.
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�а�I�ниЦт�О і 
�инОгра�ар�т�О.
тЕХнО�Огі�� та іннО�аЦі��
ЖУРНАЛ

hortIculture & 
vItIculture. technologIes 
& InnovatIons
MAGAZINE

вул.Д. Галицького, буд.19, оф. 525
м. Рівне, 33027, Україна
Тел./факс: +38 (0362) 608821
e-mail: info@techdrinks.info
www.techdrinks.info

19, office 525, D.Galytskogo Str., 
33027, Rivne, Ukraine
Phone/fax : +380 362 608821 
e-mail: info@techdrinks.info
www.techdrinks.info

Журнал «Садівництво і Виноградарство. Технології 
та Інновації» містить актуальну інформацію про 
новітні технології в садівництві, виноградарстві та 
хмелярстві, включаючи вирощування ягід, горіхів, 
хмелю, а також пропонує способи переробки: на 
вино, соки, міцні напої типу граппа, коньяк, кальвадос, 
пюре та ін.
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Granaries, vegetable stores, cow barns, warehouses, 
sheds. We manufacture, assemble the standard sets and 
provide with the necessary documents.

AMbAR series are frameless arch buildings. They 
are made on a certified equipment of ubM concern (the 
united States of America).

ASKANIIA series are steel structures of demountable 
buildings. All joints of members connection are bolt-
typed. buildings are suitable for self-assembly by the 
buyer.

The sets of cow barns of buRONKA series are 
designated for free-stall housing and tied housing.

��ЕЦіа�ізО�ана 
�ЕХанізО�ана  
КО�Она №23
ТОВ

вул. Соборна, 7, 
м. Херсон, 73003 , Україна
Тел.: +38 (0552) 460564,
 +38 (095) 2283506,
 +38 (068) 2661645
e-mail: build@smk23.net.ua
www.smk23.net.ua

Зерносховища, овочесховища, корівники, склади, 
навіси. Типові комплекти - виготовляємо, монтуємо 
та забезпечуємо необхідними документами.

Серія АМБАР – безкаркасні аркові будівлі. 
Виготовляються на сертифікованому обладнанні 
концерну ubM(США).

Серія АСКАНІя – сталеві конструкції збірно-
розбірних будівель. Всі вузли з’єднання елементів 
– болтові. Будівлі придатні до самостійного монтажу 
покупцем.

Комплекти корівників серії БУРьОНКА для 
прив’язного, безприв’язного утримання.

SPECIALIZEd �EChANIZEd 
COLU�N NO. 23
LLC

7, Soborna Str., 
73003, Kherson, Ukraine
Phone: +380 552 460564,
 +380 95 2283506,
 +380 68 2661645
e-mail: build@smk23.net.ua
www.smk23.net.ua
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1. Системи автоматизації виробництва.
2. Монтаж системи автоматизації.
3. Виробництво потокових вологомірів зернових 

культур МЄ.ВЗ-01.
4. Монтаж і пуско-налагодження електротехнічного 

устаткування.
5. Оновлення застарілих пультів управління і 

систем.
6. Ремонт вологомірів зерносушарок Sukup.
7. Відновлення електрошаф і пультів управління.
8. Заміна застарілих пультів управління.

�тЕ�� �г
ПРИВАТНе ПІДПРИЄМСТВО

вул. Полинкіна, 1Г, кв. 2., 
с. Соколівка, Кіровоградська обл., 
27641, Україна
Тел.: +38 (052) 2273535,
 +38 (050) 9375096
e-mail: 197704@ukr.net
www.svg.com.ua/automation
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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.

�тірФар�
ТЗОВ

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

Товариство «СТІРФАРМ» є офіційним дистриб’ю-
тором компанії Raven та представляє обладнання для 
точного землеробства: 

- польові комп’ютери Cruizer II, Envizio Pro II, 
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.

7, Boryspilska Str.,
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2212774,
 +380 67 3256535, 
 +380 50 4457875
e-mail: info@steerfarm.com
www.steerfarm.com

STEERFAR�
LTD
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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.

STI�ORgANIk
TRADEMARK

14/19, Soborna Str., 
33028, Rivne Ukraine
Phone: +380 96 1715273
e-mail: stimorganic@gmail.com
www.stimorganic.com.ua
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LLC Tetra-Agro producer of complex mineral 
fertilizers, mixing in one pellet «nitroamofoska-M» NPK 
9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na.

тЕтра-агрО
ТОВ

вул. Будівельна, 5/35, 
м. Червоноград, Львівська обл., 
80100, Україна
Тел.: +38 (032) 4947989  
 +38 (067) 3137717; 6733393
Факс: +38 (03249) 47989
e-mail: tetra-agro@ukr.net

ТзОВ «Тетра-Агро» є виробником комплексних 
мінеральних добрив, тукосуміш в одній гранулі 
«нітроамофоска-М» NPK 9:18:22 +S, Ca, Mg, Cu, Zn, 
Mn, Fe, Na.

TETRA-AgRO
LLC

5/35, Budivelna Str.,
80100, Chervonograd, Lviv region, Ukraine
Phone: +380 32 4947989  
 +380 67 3137717; 
 +380 67 6733393
Fax: +380 32 4947989
e-mail: tetra-agro@ukr.net
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УКр�і�ЬгО���аШ
ТОВ

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.

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
LLC

13, 1-st Travnia Av.,
09107, Bila Tserkva,  
Kyiv region,Ukraine
Phone: +380 67 5481820
Phone/Fax: +380 45 6357052, 46571,  
      46568, 51527
e-mail: office@usm-ua.com
www.usm-ua.com
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The company «Farmaton» is engaged in the 
production of pharmaceutical veterinary medicine goods 
feed supplements and technology development and the 
production of means for the  animals and poultry health 
in the process of obtaining organic livestock products

Фар�атОн
ПРИВАТНе  
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Дворецька, 89, 
м. Рівне, 33001, Україна
Тел.: 0 800 400 900 
 +38 (050) 43514 98
Тел./Факс: +38 (0362) 623221
e-mail: farmaton@farmaton.com.ua
www.farmaton.com.ua

Компанія «Фарматон» займається виробництвом 
фармацевтичних ветеринарних препаратів для 
ветеринарної медицини і кормових добавок та 
розробкою технологій і виробництвом засобів 
забезпечення здоров’я тварин і птиці в процесі  
отримання органічної тваринницької продукції

FAR�ATON
PRIVATE ENTERPRISE

89, Dvoretska Str.,
33001, Rivne, Ukraine
Phone: 0 800 400 900 
 +380 50 4351498
Phone/Fax: +380 362 623221
e-mail: farmaton@farmaton.com.ua
www.farmaton.com.ua
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Наша фірма була заснована в 2015 році з 
метою розробки та впровадження технологій 
покращення родючості ґрунту та підвищенні 
ефективності агровиробництва в господарствах 
України. Основою цього є біопрепарат Філазоніт.  
Він являється тричі лауреатом «ТОВАР РОКУ 
УГОРЩИНИ», на сьогоднішний день в 6 країнах 
успішно використовують. як біодеструктор, так і 
інокулянт являється найефективнішим на ринку 
України.

Фі�азОніт УКра��на

вул. Хмельницького Богдана, 122, 
м. Берегово, Закарпатська обл., 
90202, Україна
Тел.: +38 (031) 4142108 
 +38 (099) 0829660
e-mail: info@phylazonit.com.ua
www.phylazonit.com.ua
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Сan help you to choose hybrids of seeds adapted to 
soil and climatic conditions of your region.

Сan provide you with high-quality seeds of the 
parental forms of hybrids that grow in areas of 
hybridization.

Сan advise on plant protection according to 
the method of your management as well as about 
technologies of growing maize and sunflower hybrids.

Сan take under special observation the plots of 
hybridization.

Сan suggest the ways how to bring locally grown 
seeds to sowing conditions.

ХЕ��-агрО
НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧА ФІРМА

в-зд Механізаторів, буд. 1/9, 
м. Близнюки, Харківська обл., 
64801, Україна
Тел.: +38 (057) 3417427,
 +38 (067) 5175097
e-mail: help_agro@ukr.net
www.help-agro.com.ua/

Допоможе Вам підібрати гібриди насіння, які 
відповідають ґрунтовим і кліматичним особливостям 
Вашого регіону.

Забезпечить високоякісним насінням батьківських 
форм гібридів при вирощуванні на ділянках 
гібридизації.

Проконсультує з питань захисту рослин згідно 
умов Вашого господарства, а також з питань технології 
вирощування гібридів соняшнику і кукурудзи.

В і зьме  п ід  ос обливий  нагляд  д ілянки 
гібридизації.

Підкаже, як довести вирощене насіння до посівних 
кондицій.

1/9, Mehanizatoriv Str.,
64801, Blyznuky, Harkiv region, Ukraine
Phone: +380 57 3417427,  
 +380 67 5175097
e-mail: help_agro@ukr.net
www.help-agro.com.ua/

hELP-AgRO
RESEARCH AND PRODuCTION 
COMPANY
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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.

ХЕ��Е�Ь-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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Хі��аБОррЕаКти�
ТОВ

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.

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
LLC

8, Scholkivska Str.,
07400, Brovary, Kyiv region, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 4944242
e-mail: info@hlr.com.ua
www.hlr.ua



��� ���Львів•Галицькі Експозиції•2017 Lvіv•Galician Exposition•2017

УЧа�ниКи �и�та�Ки

��

«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, ТОВ

вул. Хуторівка, 4 б , 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: +38 (032) 2951919,
 +38 (096) 5321078
e-mail: info@shuvar.com
www.shuvar.com

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

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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Enterprise YuKOM-AGRO is distributor PARKER 
HANNIFIN and offers:

- Servo driver  LVD, TWIN, SPD series;
- Hydraulic Accumulator;
- Filters PARKER, RACOR, PARKER DOMNICK 

HuNTER, ZANDER;
- Couplers and Fittings ERMETO, RECTuS-TEMA, 

PIONEER;
- Hydraulic Hoses, Industrial Hoses;
- Hydraulic Pump/Motor PARKER, DENISON 

Hydraulic;
- Hydraulic Valves Parker;
- Pneumatic system components;
- Industrial tube fittings; 
- Remote Control VP04, PCL4;
- Master Display module IQAN-MDM;
- Filters WIx, HIFI.

юКО�-агрО
ПРИВАТНе ПІДПРИЄМСТВО

вул. Навроцького, 25, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: +38 (032) 2450123
 +38 (067) 3537244
e-mail: ukom-agro@ukr.net
www.ukom-agro.com.ua

Підприємство Юком-Агро є дилером PARKER 
HANNIFIN та пропонує:

- Серво-приводи серії LVD, TWIN, SPD;
- Гідравлічні акумулятори; 
- Фільтри PARKER, RACOR, PARKER DOMNICK 

HuNTER, ZANDER;
- З`єднувальні муфти і фітинги ERMETO, RECTuS-

TEMA, PIONEER;
- Шланги гідравлічні, промислові Parker; 
- Гідравлічні насоси, мотори  PARKER, DENISON 

Hydraulic;
- Гідравлічні клапани Parker;
- Пневматичні клапани LuCIFER, ORIGA; 
- Трубні з’єднання, Parker;
- Системи дистанційного управління VP04, 

PCL4;
- електронні пульти дистанційного керування 

IQAN-MDM;
- Фільтри WIx, HIFI.

yUkO�-AgRO
PRIVATE ENTERPRISE

25 ,Navrockogo Str., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2450123
 +380 67 3537244
e-mail: ukom-agro@ukr.net
www.ukom-agro.com.ua
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PRPC «YAR-STEP» is a factory authorized dealer of 
agricultural equipment such as: Metal fach (Poland), SIP 
(Slovenia), INO (Slovenia), POMOT (Poland), PRONAR 
(Poland)

PRPC «YAR-STEP» offers the following high quality 
agricultural machinery, which occupied a significant niche 
in the markets of Europe and the world: Mowers, Rotary 
tedders, Rotary Rakes, balers, bale Wrappers, Front 
loaders, Feader wagons Maize harvesters , Trailers, 
Slurry tanks, Flail movers , mineral and organic fertilizers 
and more.

Яр – �тЕ�
ПНВП

вул. Городоцька, 222, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: +38 (050) 5504407
 +38 (098) 6449740
 +38 (097) 5772516
Факс: +38 (032) 2441581
e-mail: yar.step@ukr.net
www.yar.step.agrobiz.net

ПНВП « яР – Степ» являється офіційним дилером 
заводів виробників сільськогосподарської техніки 
таких, як: Metal fach (Польща), SIP (Словенія), INO 
(Словенія), POMOT (Польща), ПНВП «яр – Степ» 
пропонує своїм клієнтам наступну високоякісну 
сільськогосподарську техніку, яка зайняла вагому 
нішу на ринках Європи та світу: косарки, ворошилки,  
граблі, преспідбирачі, обмотчики рулонів, фронтальні 
навантажувачі, кормороздавачі,  кукурузозбиральні 
комбайни, причіпи, ассенезаційні машини, мульчери, 
розкидачі мінеральних та органічних добрив та багато 
іншого.

222, Horodocka Str.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 5504407
 +380 98 6449740 
 +380 97 5772516
Fax: +380 32 2441581
e-mail: yar.step@ukr.net
www.yar.step.agrobiz.net

yAR – STEP
PRPC
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� ��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)

- журнал «Аграрна техніка 
 та обладнання»  .........................  (м. Київ, Україна)

- жірнал «AgroONE» ..............(м. Миколаїв, Україна)

- журнал «Агробізнес сьогодні» .... (м. Київ, Україна)

- журнал «АгроСвіт» ............... (м. Полтава, Україна)

- газета «AgroTime» ................ (м. Полтава, Україна)

- газета «АГРОНОМ» ..................... (м. Київ, Україна)

- журнал «Аспекти будівництва» .(м. Львів, Україна) 

- журнал «Агропартнер» .......... .(м. Херсон, Україна) 

- журнал «Помічник господаря» ... .(м. Київ, Україна) 

- журнал «Партнер АГРО ...... .(м. Полтава, Україна) 

- журнал «Свинарство України» ... (м. Київ, Україна)

- журнал «Сучасне птахівництво» (м. Київ, Україна)

- журнал «Садівництво і Виноградарство. 
 Технології та Інновації» .............. м. Рівне, Україна)

- журнал «Овочі і Фрукти» .............. м. Київ, Україна)

- газета «Реклама на село» ...... .(м. Харків, Україна)

а таКО� � на�тУ�ниХ �и�аннЯХ:
- Газета «Добрий господар» ........ (м. Львів, Україна)

- Газета «Помічник господаря» ... (м. Львів, Україна)

-   Газета «Газета по-українськи» .... м. Київ, Україна)

- Газета «Газета в дорогу» .......... (м. Львів, Україна)

- Газета «Газета Реклама» ......................................... 
  .................................(м. Івано-Франківськ, Україна)

- Газета «Закарпатські оголошення 
  ............................................... (м. Ужгород, Україна)

- Газета «Львівська пошта» ......... (м. Львів, Україна)

- Газета «Газета по-львісськи» .... (м. Львів, Україна)

- Газета «Львівські оголошення» (м. Львів, Україна)

- Газета «ПРеСС БИРЖА» ........ (м. Дніпро, Україна)

- Журнал «Бізнес пропозиція» ... .(м. Львів, Україна)

- Журнал «Перевізник» ................ .(м. Київ, Україна)

рЕК�а�а на ра�іО:
- Радіо «Львівська хвиля» ........... (м. Львів, Україна)

- Радіо «Люкс ФМ» ....................... (м. Львів, Україна,  
  .................................. м. Івано-Франківськ, Україна, 
  .....................................................м. Луцьк, Україна, 
  ..............................................м. Тернопіль, Україна, 
  ..................................................... м. Рівне, Україна)

- Радіо «Галичина» .......................... (Львівська обл., 
  ..................................................Тернопільська обл., 
  ........................................................Волинська обл.,  
  ...................................................... Рівненська обл.,)

- Радіо «еРА» .............................................. (м. Львів)

- Радіо «УХ» ........................................ (м. Тернопіль)

- Радіо «AgroFM»… ............................ (онлайн радіо)

тЕ�Е�ізіЙна рЕК�а�а:
- «5-ий канал» .............................. (м. Львів, Україна)

- «24» ............................................ (м. Львів, Україна)

- «ПравдаТУТ» ............................. (м. Львів, Україна)
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�і�три�Ка � �ЕрЕ�і INTERNET:
http://www.galexpo.com.ua/agro/

https://www.facebook.com/euagro/

http://www.targikielce.pl/pl/euroagro.htm

https://www.agroexpert.ua/

http://agroprod.biz/

http://www.agrobusiness.com.ua/

http://reknas.com.ua/vistavki.htm

https://gazeta.ua/

http://www.agroperspectiva.com/

https://agrarnik.com

https://www.agroone.info/

http://www.agro-business.com.ua/

http://agrosvit.in.ua/

http://a7d.com.ua/

http://www.propozitsiya.com/

https://uhbdp.org/ua/

http://agroportal.ua/

http://www.agroperspectiva.com/

http://www.agrotimes.net/

http://priceua.com/

http://happygarden.kiev.ua/

http://pigua.info/

http://milkua.info/

http://www.umhoz.com/

http://www.farmer-ukr.com/

http://labcomplex.com/

http://agrodovidka.info/

http://agro-ukraine.com/

http://apkua.com/

http://agrotorg.net/

http://www.expert-agro.com/

http://www.aaa-agro.com/

http://morepodiy.lviv.ua/

https://worldexpo.pro/

http://www.partneragro.com.ua

http://agrostory.com/

http://www.agronews.ua/

http://agromania.com.ua/

http://www.pro-of.com.ua/

https://agro-smart.com.ua/

http://agroconf.org/

http://agravery.com/

https://www.ria.com/

http://board.kompass.ua/

http://priceua.com/

http://www.topbiz.com.ua/

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 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.:	+38	(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»®

	 Дирекція II Міжнародної агропромислової 
виставки висловлює	щиру	 подяку	 за	 підтримку	
та	допомогу	в	організації	 та	проведенні	 виставки	 і	
програми	супутніх	заходів	установам,	організаціям,	
підприємствам:

 львівській обласній державній адміністрації

	 Офіційному	партнеру	компанії	«BASF»

	 Бізнес-партнеру		ТзОВ	ОРСП	«Шувар»

 Відділу сприяння Торгівлі та інвестиціям  
 посольство Республіки польща в Україні

 Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód/  
 Товариству  інтеграція Європа – схід

	 ВЦ		«південний-експо»

	 ТзОВ «Галекспосервіс»

	 ПрАТ «світ друку»

	 ТзОВ  «агентство економічної Безпеки  
 «еФоРТ»

	 Фірмі «керамет»

та	учасникам	виставки
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