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�рОгра�а рОБОти�рОгра�а рОБОти

ііі �іжнародної агропромислової 
виставки euroaGrO

22 �и�тО�а�а

 �Е�иКиЙ КОнФЕрЕнЦ-за�
Міжнародна конференція в рамках  

III Міжнародної агропромислової виставки 
«EuroAGRO» 

«20 рОКі� разО� з �ь�і��ьКОю аграрнОю 
�а�атОю.нО�і �О��и�О�ті  

��я ��і��раЦі � аграрніЙ га�Узі»

10.30 – 10.50 реєстраціяучасників та ранкова 
    кава
10.50 – 11.00 Урочисте відкриття конференції

Модератор 1: Роман Корінець –  експерт офісу 
 підтримки реформ при Міністерстві  
 аграрної політики та продовольства  
 України

11.00 – 12.40 «інституційні зміни в �іністерстві  
    аграрної політики та продовольства  
    України: покращення спроможності  
    з формування та реалізації аграрної  
    політики на всіх рівнях»

Спікери:  Крикуненко Катерина – експерт  
 з інституційної реформи, Проект  
 ЕС «Підтримка впровадження  
 сільськогосподарської та продовольчої  
 політики в Україні» та  
 Митченок Олександр – експерт  
 офісу підтримки реформ  
 Міністерства аграрноїполітики,  
 учений секретар  
 НДІ «Украгропромпродуктивність»

�і�нарО�ниЙ �О��і� рОзБУ�О�и 
аграрних �а�ат: �О��и�О�ті ��я 

УКра��ни
11.20 – 11.40 «�ро принципи сталого розвитку  
    фермерства. завдання і компетенція  
    аграрних палат в республіці  
    �ольща»

Спікери від польської делегації: Рафал Вольскі – 
 генеральний Консул Республіки  
 Польща у місті Львові та  
 пан Густав Єдреєк –   
 віце-президент Любельської Ізьби  
 Рольничої і пан Пєтер Куранц – 
 директор Любельської Ізьби Рольнічої  
 в Замосці

11.40 – 12.00 «�ро роль сільськогосподарської  
    палати в самоуправлінні сільського  
    г о с п о д а р с т в а , д е л е г о в а н и х  
    повноважень стосовно розвитку  
    сільських територій, кредитування,  
    навчання та співпраці з навчальними  
    закладами, дорадництва тощо»

Спікери від німецької делегації: пан Вільгельм 
 Ціммерлінг з Сільськогосподарської  
 палати Райнланд-Пфальц,  
 директор департаменту сільського  
 господарства виробництва та ринку  
 продукції та пані Марія Ярошко,  
 заступник керівника проекту  
 Німецько-Український агрополітичний  
 діалог

12.00 – 12.20 «�ро ефективне управління  
    відносинами – надання консультацій  
    та технічний супровід  фермерів і  
    стейкхолдерів сільськогоспо- 
    дарськими палатами Франції»

Спікери від французької делегації:  пан Крістоф Хіларе  
 – Президент Сільськогосподарської   
 палати Іль-де Франц

12.20 – 12.50 �талий розвиток агробізнесу:  
    інструменти, фінансування та  
    управління ризиками

Спікер: Хелен Фейрлемб – керівник проекту 
 «Аграрні розписки в Україні»

12.50 – 13.00 � рамках конференції заплановано:
 �ідписання меморандуму між головним  
 територіальним управлінням юстиції у  
 �ьвівській області та �ьвівською аграрною  
 палатою про співпрацю щодо підвищення  
 рівня знань та вдосконалення практичних  
 навичок у правовому супроводі оформлення  
 права власності на землю та майно їх  
 державної реєстрації

 �ідписання меморандуму між Уповноваженою  
 �ерховної ради України з прав людини  
 по західному регіоні та �ьвівською аграрною  
 палатою про співпрацю за для забезпечення  
 підвищення рівня знань та вдосконалення  
 практичних навичок власників земельних  
 часток (паїв) з метою запобігання порушенням  
 їх прав та/або сприяння їх поновленню
13.00 – 14.00 ОБІДНЯ КАВО-ПАУЗА
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14.00 – 17.00 асамблея аграрних палат України –  
    як інструмент розвитку соціальної  
    інфраструктури села

Модератор 2: Ігор Вуйцик – голова управи  
 Львівської аграрної палати 

    Обговорення та прийняття статуту  
    асамблеї аграрних палат України

Спікер від Міністерства аграрної політики та 
 продовольства України: представник  
 Міністерства аграрної політики  та  
 продовольства України та 
 Олександр Шкурла  –  член групи  
 стратегічних радників із підтримки  
 реформ в Україні Кабінету Міністрів  
 України
Спікер від Львівської Аграрної палати :   
 Павло Музика –  президент палати
Спікер від Запорізької сільськогосподарської палати:   
 Владислав Сергієнко – голова 
 палати
Спікер від Вінницької Аграрної палати: 
 Ігор Кірашенко – голова палати
Спікер від Дніпровської сільськогосподарської палати:   
 Іван Рязанцев –  голова палати
Спікер від Тернопільської Аграрної палати: 
 Десятнюк Володимир –  голова  
 палати  

22 �и�тО�а�а

 �а�иЙ КОнФЕрЕнЦ-за�
14.00 – 16.00 Cемінар на тему: «нові тренди в  
    овочівництві. новинки асортименту  
    овочевих культур від компанії  
    «ісіда-2012»

Організатор: компанія «ІСІДА-2012»

23 �и�тО�а�а
10.00   �ідвідування заводу з переробки  
    меду та продуктів бджільництва  
    тзО� «рЕнО�а» с. �опошин,  
    �овківського району
 ТОВ «РЕНОМА» створене в 2016 р. з метою  
 експорту українського меду, та має статус  
 офіційного експортера. Державною службою  
 України з питань безпечності харчових продуктів  
 та захисту споживачів в 2017 році підприємству  
 виданий експлуатаційний дозвіл для переробки  
 та реалізації меду бджолиного та продуктів  
 бджільництва до країн Євросоюзу, США,  

 Канади, ОАЕ та інших країн світу. Переробка  
 меду проводиться на власному заводі.
 Персональний контрольний номер 13−06−57 xVI  
 PР від 15.05.2017.
 Український мед має особливі смакові якості і  
 лікувальні властивості. Це зробило країну  
 лідером з виробництва та експорту меду в  
 Європі. Сьогодні РЕНОМА експортує мед  до  
 Польщі та Італії.
 Виробничі потужності для приймання, зберігання,  
 сортування, переробки, фасування та експорту  
 меду спроектовані і побудовані з врахуванням  
 всіх вимог технологічного процесу і відповідають  
 як українським так і європейським стандартам.  
 Підприємство  пропонує гомогенізований  
 мед таких видів: акацієвий, липовий, гречаний,  
 соняшниковий, різнотрав’я.
 Поставки меду складають загалом до 500−700  
 тонн в рік.

Керівник: Клепач Богдан Михайлович,  
 сайт: www.renoma.com.ua

12.00   � ідв ід ування  Фермерського  
    господарства «�елик» с. Куликів,  
    �овківського району �ьвівської  
    області
 Агропідприємство «Лелик» господарює з  
 1991-го року. ФГ зовсім невелике, в розпорядженні  
 339 га земельних  угідь  та 200 голів ВРХ  
 чорно-рябої молочної породи, з них 100  
 дійних корів, має статус племрепродуктора. На  
 своїх майже 340 гектарах, насіннєве господарство  
 вирощує пшеницю, жито, овес та кукурудзу.   
 За день господарство виробляє 1,5 т молока. В  
 основному молоко реалізує на Жовківський   
 молочний завод. 

Керівник ФГ:   Лелик Петро Ярославович,  
 е-mail: fglelyk@gmail.com

14.00   � і д к р и т т я  � і м е й н о ї  ф е р м и  
    Онижкевич �вітлани та руслана,  
    с. хитрейки,  �овківського району  
    �ьвівської області
 Сучасне молочне господарство – сімейна  
 справа Ожинкевичів. Чоловік разом із дружиною  
 утримують 24 корови.  Господарство є учасником  
 Проекту «Розвиток молочного бізнесу в  Україні»,  
 що фінансується підтримується урядом  
 Канади
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�рОгра�а рОБОти �рОгра�а рОБОти

23 �и�тО�а�а

 �Е�иКиЙ КОнФЕрЕнЦ-за�
�Ень �ь�і��ьКОгО наЦіОна�ьнОгО 

аграрнОгО Уні�Ер�итЕтУ
10.30 – 14.00 Конференція «�чені �ьвівського  
    н а ц і о н а л ь н о г о  а г р а р н о г о  
    університету – виробництву»
10.30 – 10.40 �італьне слово. Участь �ьвівського  
    н а ц і о н а л ь н о г о  а г р а р н о г о  
    університет у у  забезпеченні  
    інноваційного розвитку аграрного  
    сектора економіки
10.40 – 11.00 інтенсивна технологія вирощування  
    озимої пшениці. �огляд за посівами

Доповідач:   д.с.-г.н., професор Лихочвор  
 Володимир Володимирович 

11.00 – 11.20 Картоплярство у малих формах  
    господарювання: від виробництва  
    до якості

Доповідач:   к.с.-г.н., професор Завірюха Петро 
 Данилович

11.20 – 11.40 �алопоширені овочеві культури  
    в сучасному агробізнесі 

Доповідач:   к.с.-г.н., доцент Дидів Ольга  
 Йосипівна

11.40 – 12.00 ягідництво: обґрунтований підбір  
    культур i сортів як запорука успіху

Доповідач:   к.с.-г.н., доцент Рожко Іванна  
 Семенівна  

12.00 – 12.20 К о м п л е к с  е н е р г о о щ а д н о г о   
    о бл а д н а н н я  д л я  от р и ма н н я  
    р ос л и н н и х  ол і й  з  в и с о ко ю  
    біологічною цінністю

Доповідачі:   к.т.н., доцент Шевчук Віктор 
 Володимирович та к.т.н., в.о. доц.  
 Сукач Олег Михайлович

12.20 – 12.40 �іслязбиральна очистка посівного  
    матер іалу  др ібнонас іннєвих  
    сільськогосподарських культур 

Доповідач:   к.т.н., професор Ковалишин Степан  
 Йосифович 

12.40 – 13.00 �икористання біоенергетичних  
    систем у сільськогосподарських  
    підприємствах 

Доповідач:    к.т.н., доцент Сиротюк Сергій 
 Валерійович

13.00 – 13.20 �ідродження хутірської системи  
    розселення як основний елемент  
    в р і в н о в а ж е н о г о  р о з в и т к у  
    українського села

Доповідач:   канд. архітектури, доцент Гнесь  
 Людмила Богданівна

13.20 – 13.40 �орти часнику озимого �ьвівського  
    наУ та технології його вирощування

Доповідач:   к.с.-г.н., доцент Борисюк  
 Володимир Сергійович

13.40 – 14.00 Бізнес-плани для суб’єктів аграрного  
    бізнесу

Доповідач:   к.е.н., доцент Брик Галина  
 Володимирівна 

23 �и�тО�а�а

 �а�иЙ КОнФЕрЕнЦ-за�
12.00 – 14.00 Круглий стіл «�огляд в майбутнє.  
    роль гуртових ринків �хідної  
    Європи в системі міжнародної  
    торгівлі овочами та фруктами»

Організатор: ОРСП «Шувар», проект  
 «Агроторгівля України» (AGRITRADE  
 Ukraine). 
За підтримки: Департаменту розвитку  
 агропромислового комплексу  
 Львівської ОДА

14.00 – 14.30 агрО�Е� – рішення пристосовані  
    до ваших потреб

Спікер:   Селл Левенте, виконавчий директор  
 компанії «АГРОСЕЛ», (Румунія)
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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
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«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.

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.

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors
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УЧа�ниКи �и�та�Ки

Онлайн видання AgroReview.com – джерело 
актуальної, якісної інформації та аналітики про 
головні події аграрного бізнесу. У фокусі AgroReview.
com процеси і персоналії, що впливають на розвиток 
аграрного бізнесу: свіжа ринкова аналітика, інтерв’ю 
із провідними фахівцями, ефективні інновації та 
бізнес-кейси, історії успіху.

aGrOreview.CO�
ОНЛАйН ВИДАННЯ

пр-т. Героїв Сталінграду 41, оф 30, 
Київ, Україна, 04210
Тел.: +38 044 4659444
e-mail: pr@agroreview.com
www.agroreview.com
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«Alventa» S.A виробляє високоякісні мінеральні 
добрива для сільського господарства, садівництва 
та городництва.

Розчинні добрива:
- MagPlon 7 – Cульфату магнію кристалічний  

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

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

(MgO 15,5)
Гранульовані добрива:
- Cульфат магнію гранульований (17 MgO,  

35 SO3)
- Сульфат магнію гранульований з цинком  

(17 MgO, 35 SO3) + 0,1 Zn
- Калієво-магнієве гранульоване добриво з цинком 

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

alventa s.a.

K. Olszewskiego Str. 25,  
Alwernia, 32-566 , Polska
Тел.: (48-12) 2589279
Тел./Факс: (48-12) 2832199
e-mail: nawozy@alventa.com
www.alventa.com

«Alventa» 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 (17 MgO,  

35 SO3)
- Magnesium sulphate granulated with Zinc (17 MgO, 

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

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

alventa s.a.

25, K. Olszewskiego Str.  
32-566, Alwernia, Poland
Phone: (48-12) 2589279
Phone/Fax: (48-12) 2832199
e-mail: nawozy@alventa.com
www.alventa.com
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Компанія «LYSON ukraine» надає повний комплекс 
послуг з продажу і доставки всього необхідного для 
бджільництва. Ми співпрацюємо з найбільшим 
світовим виробником пасічницького обладнання та 
інвентарю. Сьогодні Ваша Пасіка єдиний офіційний 
дистрибютор фірми Lyson в Україні.

У нашому магазині представлений широкий вибір 
якісного обладнання, вуликів і різних комплектуючих 
до них, одягу та додаткового захисту, реманенту 
для виведення маток, підгодівлі для бджіл, продуктів 
бджільництва (медове мило, силіконові форми 
тощо)

lyson ukraIne

вул. Львівська 2,  
с. Наварія, Пустомитівського р-ну, 
Львівська обл., 81105, Україна
Тел.: +38 097 6313845,
 +38 050 3703535
e-mail: https://vashapasika.com.ua
info@vashapasika.com.ua

КОМПАНІЯ NEOAGRO,  пропонує нову техніку 
Capello, Kockerling, Rich Land, та вживану техніку 
Claas, John Deere, Lemken, Kuhn, Amazone, JCb, 
Manitou, а також оригінальні запасні частини до неї, 
якісне та своєчасне гарантійне та постгарантійне 
сервісне обслуговування.

neoagro
КОМПАНІЯ

УЧа�ниКи �и�та�Ки

��

вул. Центральна 76 к., 
с. В. Дедеркали, Шумський р-н,
Тернопільська обл., 47144, Україна
e-mail: info@neoagro.com.ua
www.neoagro.com.ua
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Firma A.R.Chmielewski powstał 1 wrześia 1998 
r. Załzycielami i włcicielami sąojciec i syn – Ryszard 
oraz Andrzej Chmielewski. Od samego począku firma 
prżie sięrozwijał, co roku zwięszał zatrudnienie, rozwijał 
siećsprzedaż oraz poszerzał swojąofertęo nowe produkty 
i usłgi. W chwili obecnej obsłgujemy wojewóztwa 
śięokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, małpolskie i 
mazowieckie poprzez 9 naszych oddziałw.

Od zawsze staramy siętroszczyćo dobre relacje z 
klientami oraz dbamy o kompleksowąobsłgę aby każy 
klient znalazłu nas wszystko czego oczekuje i potrzebuje 
w swojej codziennej pracy. Nasi doradcy handlowi od 
zawsze sąnastawieni na dobrąanalizępotrzeb klienta 
oraz trafne doradztwo. Z każym dniem i miesiąem 
rozwijamy siędla Pańtwa i mamy nadzieję ż naszi 
klienci bęąrazem z nami tworzyli firmęA.R Chmielewski. 
W chwili obecnej oferujmy Pańtwu: sprzedażciąnikó i 
maszyn rolniczych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
wulkanizację serwis klimatyzacji, usłgi rolnicze, 
komunalne i sadownicze, ubezpieczenia, finansowanie, 
transport, sprzedażczśi zamiennych, sklepy Dom i Ogró, 
doradztwo inwestycyjne... i to nie koniec, bo nasze 
plany sięajądalej. Dzięi naszym Klientom i włśie z Wami 
chcemy ciąle sięrozwijać

ppHu a.r. CH�ielewsKi sp.J.

Kleczanow, 155, 
Obrazow, 27-641, Polska
Тел.: 15 8366409 605 843 853
Факс: 15 8366409
e-mail: biuro@archmielewski.pl
www.archmielewski.pl

Компанія A.R.Chmielewski була заснована 1 
вересня 1998 року. Засновниками та власниками 
є батько та син – Ришард та Анджей Хмелєвскі. 
Від початку компанія швидко зростала, щороку 
збільшувала зайнятість, розробила мережу збуту 
та наповнила свою пропозицію новими продуктами 
та послугами. В даний час ми обслуговуємо 
Свєнтокшиське, Підкарпатське, Люблінське, 
Малопольське та Мазовецьке воєводства завдяки 9 
нашим відділенням.

Завжди намагаємося будувати хороші відносини з 
клієнтами, та дбати про комплексне обслуговування, 
щоб кожен клієнт міг знайти все, чого очікує 
та потребує в своїй повсякденній роботі. Наші 
консультанти з продажу завжди зосереджують 
увагу на аналізі потреб клієнта та точних порад 
йому. Ми розвиваємося для вас щодня та щомісяця, 
та сподіваємось, що наші клієнти будуть разом 
з нами продовжувати розбудовувати компанію 
A.R.Chmielewski.

На сьогодні пропонуємо вам: продаж тракторів 
та сільськогосподарської техніки, гарантійне та 
післягарантійне обслуговування, вулканізацію, 
кондиціонування, сільськогосподарські послуги, 
послуги комунального та садового обслуговування, 
страхування, фінансування, транспорт, продаж 
запчастин, магазини для Дім та Сад, послуги 
консалтингу, та це ще не кінець, тому що наші плани 
йдуть далі. Завдяки вам – нашим клієнтам, ми 
продовжуємо розвиватися.

ppHu a.r. CH�ielewsKi sp.J.

155, Kleczanow
27-641, Obrazow, Poland
Phone: 15 8366409 605 843 853
Fax: 15 8366409
e-mail: biuro@archmielewski.pl
www.archmielewski.pl
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sIarkopol
ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ

sIarkopol
CHEMICAL PLANTS TARNObRZEG 
LTD*

ul. Chemiczna 3, 
Tarnobrzeg, woj. Tarnobrzeskie,  
39-400, Polska
Тел.: 48 158565801
e-mail: kontakt@zchsiarkopol.pl
www.zchsiarkopol.pl

ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь» 
спеціалізується на виробництві високої якості:

- сільськогосподарських добрив: Гранульована 
сірка з бентонітом, Суперфосфат, Уніфоска 02, 
Потафоска, а також лінії марок: Тарногран, Сульфат 
Магнію, Вап Маг

- добрив для садівництва: з лінії марки САД 2001 
і Бонтар

- сірки: меленої, гранульованої, мелено-олійної
Повна пропозиція на сайті: www.zchsiarkopol.pl

CHEMICAL PLANTS «Siarkopol» TARNObRZEG 
Ltd. Specialize in the production of high quality of:

- agricultural fertilizers: Granulated Sulphur with 
bentonite, Superphosphate, unifoska, Potafoska and 
fertilizers from the range of types: Tarnogran, Magnesium 
Sulphate, Wap Mag

- horticultural fertilizers: from the range of types: 
OGRÓD 2001 and bontar

- confectioned Sulphur: powder, granulated, oiled
For more details please visit our website www.

zchsiarkopol.pl

3,  Chemiczna Str.,
Tarnobrzeg, woj. Tarnobrzeskie,  
39-400, Poland
Phone: 48 158565801
e-mail: kontakt@zchsiarkopol.pl
www.zchsiarkopol.pl
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Smart Nanotechnologies S.A. was established in 
October 2013 at the initiative of «Alwernia» S.A., which 
headquarters is located in Alwernia, a small city close 
to Krakó.

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

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

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

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

s�art  
nanOteCHnOlOGies s.a.

ul. Karola Olszewskiego 25,  
Alwernia, 32-566 , Polska
Тел.: 48 669 601 763
Тел./Факс: 48 12 28 32 188
e-mail: kontakt@silveco.com.pl
www.silveco.com.pl

s�art  
nanOteCHnOlOGies s.a

25, Karola Olszewskiego Str., 
32-566 , Alwernia, Poland
Phone: 48 669 601 763
Phone/Fax: 48 12 28 32 188
e-mail: kontakt@silveco.com.pl
www.silveco.com.pl

Smart Nanotechnologies S.A. (SNT) виникла 
в жовтні 2013 р. за ініціативою «Alwerni» S.A. 
Штабквартира товариства розташована в Alwerni при 
вул. ul. Karola Olszewskiego 25. 

СНТ, це відповідь на зростаючі очікування 
підприємців які шукають інноваційних рішень, що 
базуються на нанотехнології. 

Створення і виготовлення вельми інноваційних 
продуктів а також пошук і розробка альтернативних 
рішень для актуально застосовуваних хімічних 
технологій, це есенція заходів СНТ. 

Однією з галузей діяльності СНТ, є мікробіологічна 
охорона. Наші авторські продукти, такі як нанопорошки 
чи наноколоїди, в які містять в собі наносрібло і 
наномідь, гарантують сумлінну протибактеріальну а 
також протигрибкову охорону. Біологічна активність 
пропонованих нами мідних та срібних комплексів 
дозволяє рішуче видовжити період охорони перед 
патогенами. 

Ведучими продуктами Товариства є лінія SILVECO 
– біо-знешкоджуючі препарати, які застосовуються з 
метою утримання високих стандартів ветеринарної 
гігієни у тварин. Товариство опрацьовує також 
препарати які використовуються в промисловості, в 
т.ч.: для чистки кондиціонерів чи для забезпечення 
поверхні перед розвитком патогенів.
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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
ТЗОВ

вул. Новомосковська, 1, 
м. Дніпро, 49083, Україна
Тел.: +38 097 4232414,
 +38 068 6588181
e-mail: aversagro@gmail.com,  
            е09051983@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
LLC

1, Novomoskovska Str.,
 49083, Dnipro, Ukraine
Phone: +38 097 4232414,
 +38 068 6588181
e-mail: aversagro@gmail.com, 
           е09051983@gmail.com
www.avers-agro.com
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Autocenter AIS Lviv, part of the All-ukrainian Group 
of Companies AIS, which this year celebrated its 26th in 
the ukrainian market.

Autocentrum AIS Lviv offers to the ukrainian 
consumer

- MTZ tractors, belarusian assemblies, and trailer 
equipment for them: harrows, plows, sprayers, buckets, 
buckets, municipal brushes, dumps, etc.

MTZ for forestry companies with a set protective 
grid.

- MAZ cars, and MAZ-based vehicles.
- GAZ, uAZ cars
- Geely cars
Also in the Autocentre AIS Lviv, you can exchange 

car on the program Trade-In with the benefit of 5%

а�тОЦЕнтр аі� �ь�і�

вул. Стрийська, 202, 
м. Львів, 79031, Україна
Тел.: +38 050 4481083
Тел./Факс: +38 032 2421312
Факс: +38 032 2949711
e-mail: lviv@ais.com.ua
www.lviv.ais.ua

Автоцентр АІС Львів, входить до складу 
всеукраїнської Групи компаній АІС, яка цього року 
святкувала своє 26-чя на ринку України.

Автоцентр АІС Львів пропонує українському 
споживачеві 

- Трактори МТЗ, Білоруської збірки, та причіпне 
обладнання до них: борони, плуги, обприскувачі, 
розпушувачі, ковші, комунальні щітки, відвали, 
тощо

МТЗ для лісгоспів з встановленою захисною 
обрешіткою.

- Автомобілі МАЗ, та технікою на базі МАЗ.
- Автомобілі ГАЗ, УАЗ
- Автомобілі Geely
Також в Автоцентрі АІС Львів, можна обміняти 

автомобіль по прогамі Трейд-Ін з вигодою 5%

autocenter aIs lvIv

202, Strijska Str.,
79031, Lviv, Ukraine
Phone: +38 050 4481083
Phone/Fax: +38 032 2421312
Fax: +38 032 2949711
e-mail: lviv@ais.com.ua
www.lviv.ais.ua
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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

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

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors
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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 exhIbItors

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
ТЗОВ

вул. Минайська 16/203, 
м. Ужгород, 88000, Україна
Тел.: +38 (067) 3141623, 
 +38 (067) 1845475
e-mail: agrimotor.uzh@gmail.com
http://agrimotor-ua.com

Компанія «Агрітема» з 2005 року представляє 
унікальні продукти для обробки насіння. Як інноваційна 
компанія, Агрітема першою відкрила для аграрного ринку 
України полімерні барвники Sepiret™ та інокулянти для 
сої від світового лідера компанії «becker underwood». 
Діяльність компанії спрямована на виключно якісне 
обслуговування кожного клієнта, забезпечення його 
найкращими світовими новинками, які сприятимуть 
його економічному зростанню та високій прибутковості. 
Команда компанії Агрітема гарантує своєчасні поставки 
замовлення, консультації тільки кваліфікованих фахівців 
та комплекс індивідуального підходу до кожного 
клієнта.

Ми віримо, що біоінновації, які наша компанія 
приводить з усього світу, кардинально змінять підхід до 
землеробства. Ми віримо в силу природних механізмів, 
які потребують лише незначного втручання людини. Ми 
віримо, що геніальні своєю простотою біологічні рішення, 
втілені нашими розробниками в унікальних продуктах, 
здатні запустити ці природні механізми. Ми знаємо, 
що, адаптуючи унікальні біорішення до ваших умов, ми 
робимо нашу землю родючішою, а вирощувані вами 
культури – екологічно чистішими. Ми віримо, ми знаємо, 
ми можемо змінювати нашу землю разом!

НАША МІСІЯ
давати дрібним фермерам та великим агровиробникам 

кастомізовані біорішення для екологічного та 
продуктивного вирощування сільськогосподарських 
культур.

НАША ВІЗІЯ
Агрітема – постачальник проривних біоінновацій.
НАШІ ЦІННОСТІ:
- Екологічність та збереження довкілля
- Вміння мислити глобально, а діяти локально
-  Розуміння св ітових тенденцій  розвитку 

біотехнологій
- Робота за міжнародними стандартами
- Динамічність та гнучкість прийняття рішень

агрітЕ�а
ТЗОВ

вул. Ковпака, 3, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +38 050 3886969, 3557055, 
 +38 044 5281425
Тел./Факс: +38 044 5286108
e-mail: at@agritema.com
www.beckerunderwood.com.ua
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АГРО АРЕНА, компанія, яка спеціалізується на 
дистрибуції насіння як вітчизняних так і світових 
виробників, засобів захисту рослин, макро-, 
мікродобрив, надання повного комплексу послуг 
аграріям від моменту планування до моменту 
отримання врожаю, працює за програмами класичного 
мультиризикового страхування посівів. У портфелі 
насіння високопродуктивні гібриди кукурудзи, 
соняшнику, сої, пшениці, гороху.

агрО арЕна

вул. Смілянська, 144/1, 
м. Черкаси, 18008, Україна
Тел.: +38 050 4641481
Тел./Факс:  +38 0472 635946, 661789
e-mail: info@agro-arena.com.ua
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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.

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

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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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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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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Company AGRO CENTER more than a year is 
leading in ukraine in the sphere of sale of spare parts for 
agricultural machinery, particularly for combines, tractors, 
mowers, cultivators, plows and other equipment.

 In our stock you can find more than 30,000 items 
of spare parts for their equipment, and we are ready to 
bring any spare parts on demand, in any quantity and 
as soon as possible. In our range is different spare parts 
for machinery of world manufacturers, namely: Lemken, 
Rabewerke, Gregoire besson, Kuhn-Huard, Farmet, 
betakompakt (NOPOZM), Kverneland, Vogel-Noot, unia, 
AMAZONE, Vaderstad, Horsch, Kongskilde, Eberhardt, 
Fortschritt, Gassner, Naud, Overum, Pottinger, Regent, 
Ross Roudnice , Krone, Claas, John-Deer, Massey-
Ferguson, Deutz Fahr, New Holland, CASE, Sampo, 
Geringhoff, Grimme, Anna, Holmerta others.

агрО-ЦЕнтр

пров. Робітничий, 6 А, 
м. Рівне, 33009, Україна
Тел.: +38 098 2596321,
 +38 096 7136343,
 Леонід (реклама)
 +38 067 3625500 
Тел./Факс: +38 097 3531015
e-mail:maksymyk.leonid@agro-center.com.ua 
          agrocenter2014@gmail.com; 
          lviv@agro-center.com.ua
www.agro-center.com.ua

Компанія АГРО-ЦЕНТР вже не один рік є 
провідною на території України в сфері продажу 
запчастин до сільськогосподарської техніки, зокрема, 
до комбайнів, тракторів, косарок, культиваторів, плугів 
та іншої техніки.

В нас на складі Ви можете знайти понад 30000 
найменувань запчастин до своєї техніки, а також ми 
готові привезти будь які запчастини під замовлення, 
в будь якій кількості і в найкоротші строки. В 
нашому асортименті є запчастини до техніки різних 
світових виробників а саме: Lemken, Rabewerke, 
Gregoire besson, Kuhn-Huard, Farmet, betakompakt 
(N.O.P.O.Z.M), Kverneland, Vogel-Noot, unia, 
AMAZONE, Vaderstad, Horsch, Kongskilde, Eberhardt, 
Fortschritt, Gassner, Naud, Overum, Pottinger, Regent, 
Ross Roudnice, Krone, Claas, John-Deer, Massey-
Ferguson, Deutz Fahr, New Holland, CASE, Sampo, 
Geringhoff, Grimme, Anna, Holmerта інші.

agro center

6 A, Robitnychyi Av.,
33009, Rivne, Ukraine
Phone: +38 098 2596321,
 +38 096 7136343
 Леонід (реклама)
 +38 067 3625500
Phone/Fax: +38 097 3531015
e-mail:maksymyk.leonid@agro-center.com.ua 
          agrocenter2014@gmail.com; 
          lviv@agro-center.com.ua
www.agro-center.com.ua
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AС «FAVORIT» LTD – the manufacturer of high-quality 
agricultural machinery intended for works of various level 
of complexity. Over 11 years Favorit technique embodies 
the combination of quality and reliability. The technique 
that we have acquired can fully satisfy the needs of the 
most demanding customers. Each model of planter is 
a collection of unique characteristics and operational 
qualities that allow you to perform various types of work 
– from sowing to cultivating land – as quickly, efficiently 
and qualitatively.

агрО�рО�и��О�а 
КО��анія «Фа�Орит»
ТЗОВ

вул. Польова, 1В, 
с. Підгайці, Кіровоградська обл., 
27613, Україна
Тел.: +38 067 5204448
Факс: +38 052 2308710
e-mail: favoritapk@ukr.net; 
           office@favorite.ltd
www.favorit-td.com.ua

ТОВ АК «ФАВОРИТ» – завод-виробник 
високоякісної сільгосптехніки, призначеної для 
робіт різного рівня складності. Більш ніж 11 років, 
техніка «Фаворит» втілює в себі поєднання якості та 
надійності. Техніка, що була придбана у нас, може 
повністю задовольнити потреби найвимогливіших 
покупців. Кожна модель техніки – це сукупність 
унікальних характеристик і експлуатаційних якостей, 
які дозволяють виконувати різні види робіт – від посіву 
до обробітку землі – максимально швидко, ефективно 
та якісно.

a� «FavOrit» ltd

1V, Polova Str.,
27613, Pidgajci, Kirovogradskij region, 
Ukraine
Phone:  +38 067 5204448
Fax: +38 052 2308710
e-mail: favoritapk@ukr.net; 
           office@favorite.ltd
www.favorit-td.com.ua
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ТОВ «Агросервіс-СВ» – українське підприємство-
виробник обладнання для сільськогосподарської 
промисловості. 

Виготовляє:
- зерносушарки 5-50 т / год., 
- обладнання для комбікормових заводів 1-25 т 

/ год., 
- зерноочисне обладнання 25-100 т / год.

агрО�Ер�і�-��
ТОВ

вул. Кооперативна, 7, 
м. Житомир, 10001, Україна
Тел.: +38 050 4631749
Тел./Факс: +38 0412 427730
Факс: +38 0412 427731
e-mail: info@agroservice-sv.com
www.agroservice-sv.com



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

�� ��

«Агроснаб Черноземья» is ukrainian agricultural 
magazine. We distribute ALL the print-run among 
the farmers; collective-farms; commercial agro-firms; 
factories, producing agro machines; other agroenterprises 
by DIRECT MAIL. The directors of these enterprises get 
our magazine FREE of CHARGE.

«Агроснаб Черноземья» – is the reference paper 
for the farmers where to buy tractors, harvesters and 
other machinery, spare parts, seeds, fertilizers, animal 
feed, etc. 

The distribution by direct mail- is the guarantee that 
Your advertisement will be got by your potential buyers 
and partners.

агрО�наБ ЧЕрнОзЕ�ья
ГАЗЕТА

а/с 36, м. Суми, 40009, Україна
Тел.: +38 054 2788411, 2770322
Тел./Факс: +38 054 2615222
e-mail: red_agrosnab@ukr.net
www.asnab.ru

Всеукраїнська газета «Агроснаб Черноземья»:
- для аграріїв – це газета-довідник де можна 

купити-продати техніку, насіння, з/ч, засоби захисту 
рослин, добрива, комбікорми, інш. 

- для торговельних підприємств – це інструмент 
ефективних продаж на аграрному ринку. 

Весь тираж газети розсилається адресно: по 
фермерським, колективним господарствам та 
підприємствам АПК, агроснабам, Управлінням 
с/г, елеваторам, заводам с/г машинобудування, 
птахофабрикам і тд. адресно, безкоштовно для їх 
керівників згідно Контракту з Укрпоштою. 

Розповсюджується на центральних та регіональних 
агровиставках. 

Публікуються цікаві статті про найновіші технології 
в АПК. 

Підписний індекс-23435

, 40009, , Ukraine
Phone: +38 054 2788411, 2770322
Phone/Fax: +38 054 2615222
e-mail: red_agrosnab@ukr.net
www.asnab.ru

aGrOsnab CHernOze�Ja
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АЛЕКС СО, компанія є офіційним дилером 
Volkswagen.  Перші  кроки становлення на 
автомобільному ринку Львова починались всього 
з п’яти автомобілів Volkswagen, які презентували 
для клієнтів у невеликому автосалоні. Колектив з 
двох десятків працівників поступово розширювався, 
здобуваючи навики, практичний досвід та завойовуючи 
тим самим довіру все більше і більше нових 
клієнтів.

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/
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ALFA Smart Agro is a leading manufacturer of crop 
protection products and microfertilisers. The company 
meets the requirements to the modern European 
company in terms of product quality and smart agronomy 
approach.

Our goal is to provide agricultural producers of 
ukraine and Europe with quality products at reasonable 
price through the introduction of multi-level quality control 
(Multi-Control) at all stages of products’ development, 
production and application

а�ьФа на�іння
ТЗОВ

вул.Предславинська, 28, 
м.Київ, 03150, Україна
Тел.: +38 050 3594982
Тел./Факс: +38 044 2200446
Факс: +38 044 2200446
e-mail:ekateryna.kapustyna@alfasmartagro.com
www.alfasmartagro.com

ALFA Smart Agro – провідний виробник засобів 
захисту рослин та мікродобрив. Компанія повністю 
відповідає вимогам до сучасної європейської компанії 
з точки зору якості продуктів та розумного підходу до 
агрономії.

Наша мета – забезпечити сільгоспвиробників 
України і Європи якісними продуктами за розумною 
ціною завдяки впровадженню багаторівневого 
контролю якості (Multi-Control) на всіх етапах 
розробки, виробництва і застосування продуктів.

alFa seeds
LLC

28 ,Predslawinska Str. 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 050 3594982
Phone/Fax: +38 044 2200446
Fax: +38 044 2200446
e-mail:ekateryna.kapustyna@alfasmartagro.com
alfasmartagro.com
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У вересні 2013р. на засадах німецької якості та 
найвищих вимогах була заснована фірма    ТзОВ 
«АРІЄС-УКРАїНА». Тісна співпраця ТзОВ «АРІЄС-
УКРАїНА» з своїми партнерами- фірмою  «ARJES 
GmbH», (Німеччина) та ТзОВ «ХЕММЕЛь-Україна» 
(Україна) допомогли зарекомендувати себе як 
надійного та висококваліфікованого продавця на 
ринку виробництва машин для подрібнення. 

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

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

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

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

аріЄ�-УКра��на
ТЗОВ

вул. Промислова, 1, 
с.Ожидів, Буський район, Львівська обл., 
80530, Україна
Тел./Факс: +38 03264 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com; 
           office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua
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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

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

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

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

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

�агО�а КО��анія «�іКа»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Запорізьке шосе, 62 , 
м. Дніпро, 49041, Україна
Тел.: +38 0562 361446, 361447,
 +38 067 4313000, 
 +38 099 2641212
Тел./Факс: +38 056 7702777 
 (багатоканальний)
e-mail: mika@mika.com.ua
www.mika.com.ua

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

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

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

�iKa
PRIVATE COMPANY

62, Zaporizhske route,
49041, Dnipro, Ukraine
Phone: +38 0562 361446, 361447,
 +38 067 4313000,
 +38 099 2641212
Phone/Fax: +38 056 7702777 
 (багатоканальний
e-mail: mika@mika.com.ua
www.mika.com.ua
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under the brand name “Veles-Agro” commercially 
available mechanical grain drills, cultivators, including 
inter-row, the family of disk aggregates and complexes 
with wide solid seedbed preparation, as well as traditional 
dumping plows and scarifiers. Spectrum produced spare 
parts for tillage technology of domestic and foreign 
production exceeds 150 items. Geographic map exports 
covers a vast area from Asia, Eastern and Western 
Europe, and Africa.

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

�КФ �Е�Е�-агрО
ПРИВАТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО

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



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧа�ниКи �и�та�Ки

��

ГАЛИЧ-МОТОРС, компанія є офіційним дилером 
Renault. Вже понад століття Renault є компанією, 
яка творить історію автомобілебудування. 117 років 
ми твердо впевнені в тому, що кращим у своєму часі 
є автомобіль, який втілює інноваційний прогрес, 
високий рівень соціальної відповідальності та є 
джерелом натхнення й мобільності для кожного.

га�иЧ-�ОтОр�
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена, 407, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел./Факс: +38 032 2703066
e-mail: sales@lviv-renault.com.ua
https://lviv-renault.com.ua
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brevant seeds is a new seeds brand that successfully 
combines the benefits of the already known Dow hybrids 
and the new range of combined Corteva Agriscience 
™ breeding programs as well as new organizational 
approaches and services.

brevant seeds offers in ukraine:
- premium maize and sunflower hybrids;
- reliable partners – distributors right near your 

farms;
- latest seed innovations and technologies, as well 

as simple and understandable portfolio;
We are confident that all these benefits provide the 

opportunity for brevant seeds to achieve its main goal 
– to simplify grower’s life and increase their profit.

�аУ агрО�аЄн�Е� УКра��на
ТОВ

вул. Червоноармійська, буд. 9/2, оф. 72, 
м.Київ, 01004, Україна
Тел.: +38 066 0400453
Тел./Факс:  +38 044 4989000, 4989001
e-mail: norlova@dow.com
www.dowseeds.com/uk-ua/ukraine

brevant seeds – це новий насінний бренд, який 
вдало поєднує в собі переваги вже відомих Вам 
гібридів Dow та новий асортимент з об’єднаних 
селекційних програм Corteva Agrisciensesтм, а також 
нові організаційні підходи та послуги.

brevant seeds пропонує в Україні:
- преміальні гібриди кукурудзи та соняшника;
- сильних партнерів – дистриб’юторів поблизу 

Ваших господарств;
- останні іновації, найновіші технології, а також 

просте та зрозуміле портфоліо;
Ми впевнені, що всі ці переваги надають 

можливість brevаnt seeds досягунти основної мети 
– спростити життя сільськогосподарських виробників 
і покращити Ваш дохід.

dow agroscIences 
ukraIne
LLC

9/2 Chervonoarmiyska Str., office 72,
01004, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 066 0400453
Phone/Fax: +38 044 4989000, 4989001
e-mail: norlova@dow.com
www.dowseeds.com/uk-ua/ukraine



�0 ��Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

��

exhIbItors

��

DGS-ukraine is a part of Danish Greenhouse 
Supply (Denmark). Together today we are the largest 
greenhouse construction company in Scandinavia 
with Worldwide exports. We have more than 60 
years of experience within the design and production 
of commercial greenhouses and equipment. DGS 
specializes in the delivery of: Propagation systems, 
lettuce / herb growing lines, Irrigation fertilizer systems, 
Climate control computer and Heating systems, bench 
systems, curtains and glass greenhouses and plast 
greenhouses

�г�-УКра��на
ФОП ВАСИЛь САВЧЕНКО

вул. Вітрука, 9, корп. 1, оф. 7, 
м. Житомир, 10000, Україна
Тел.: +38 067 4122120;
 +38 0412 449841
e-mail: ukraine@dgssupply.dk; 
            dgs-ua@ukr.net

ТОВ « ДГС-Україна « є представництвом Danish 
Greenhouse Supply A/S ( Данія ) в Україні . Разом ми 
є найбільшою виробничою компанією тепличних 
комплексів у Скандинавії зі світовим експортом. У нас 
більш ніж 60 -річний досвід у проектуванні, а також 
виробництві комерційних теплиць і обладнання. DGS 
спеціалізується на поставках високотехнологічних 
ліній для культивації салатів та зелені , систем поливу 
та управління мікрокліматом , систем опалення та 
зашторювання, заливних столів для вирощування 
горшечних культур і для розсадних відділень, а 
також високоякісних скляних теплиць, як нових так 
і відновлених, а також плівкових теплиць будь-якого 
конструктиву та призначення.

dGs-uKraine

9, Vitruka Str., korp. 1, off.7
10000, Zhytomir, Ukraine
Phone: +38 067 4122120;
 +38 0412 449841
e-mail: ukraine@dgssupply.dk; 
           dgs-ua@ukr.net
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
РОЗВИТКУ ЛьВІВСьКОї ОБЛАСНОї ДЕРЖАВНОї 
АДМІНІСТРАЦІї, основні завдання департаменту: 
забезпечення реалізації державної політики, 
розроблення та виконання регіональних інноваційно-
інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку 
галузей агропромислового виробництва, організація 
роботи з питань землеробства, тваринництва, 
племінної справи, наукового та кадрового 
забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, 
охорони праці та техніки безпеки та ін.

�Е�арта�Ент 
агрО�рО�и��О�ОгО 
рОз�итКУ �ь�і��ьКО�� 
ОБ��Ер�а��іні�траЦі��

пр. В. Чорновола, 4, к. 2, 
м. Львів, 79601, Україна
Тел.: +38 032 2550576, 2522636,  
      2999298
Факс: +38 032 2528569
e-mail: lviv_apk@ukr.net
http://loda.gov.ua/
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The main activity area of the private enterprise 
«ElevatorbudMash» is: 

- production and selling of elevator equipment, grain 
drying units on solid fuel;

- modernization of grain drying units by re-equipment 
on different models solid fuel up to 50 tonnes of 
loading;

- projecting, production, installing and automatic 
performance of transporting equipment for elevators 
and grain storages.

Е�Е�атОрБУ��аШ
ПП

вул. Січових Стрільців, 64, 
а/с 45, м. Коломия,  
Івано-Франківська обл., 78200, Україна
Тел.: +38 097 3316170
Тел./Факс: +38 03433 41322
e-mail: elevatorbudmash@ukr.net
www.elevatorbudmash.com

Основним напрямом діяльності компанії ПП 
«ЕлеваторБудМаш» є: 

-  виготовлення та продаж елеваторного 
обладнання, зерносушильних установок на твердому 
виді палива;

- модернізація зерносушарок з переобладнанням 
на тверде паливо різних моделей до 50 тонн 
загрузки;

- проектування, виготовлення, монтаж та 
автоматизація транс-портуючого обладнання для 
елеваторів і зерносховищ.

elevatOrbud�asH
PO

PO box 45, 78200,  Ukraine
Phone: +38 097 3316170
Phone/Fax: +38 03433 41322
e-mail: elevatorbudmash@ukr.net
www.elevatorbudmash.com
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We offer a range of services to determine the needs of 
the client, the search for optimal solutions and innovative 
ideas, conceptual development of the project and its 
implementation in the form of finished equipment.

A highly qualified team of developers, modern 
production facilities guarantee high quality products with 
the shortest possible time and minimum cost.

Our company works closely with distributors of such 
companies as: Siemens, Camozzi, SEW Eurodrive, 
Motovario, SKF, NSK, Nord, Strojna, Kale, Snr, Dodge, 
Hardox, Schneider Electric, Carlo Gavazzi and others

Е�Е�атОрні  
�и�тЕ�и
ТЗОВ

вул. Титова,6, 
м. Дніпро, 49055, Україна
Тел.: +38 067 2110411
Тел./Факс: +38 056 7909316
e-mail: manager@elevatorsystems.com.ua
www.elevatorsystems.com.ua

Ми пропонуємо комплекс послуг з визначення 
потреби клієнта, пошук оптимальних рішень та 
інноваційних ідей, концептуальну розробку проекту і 
його втілення у вигляді готового обладнання.

Висококваліфікована команда розробників, 
сучасні виробничі потужності гарантують високу якість 
виробів при найкоротших термінах і мінімальних 
витратах.

 Наша компанія тісно співпрацює з дистриб’юторами 
таких компаній як: Siemens, Camozzі, SEW Eurodrive, 
Motovario, SKF, NSK, Nord, Strojna, Kale, Snr, Dodge, 
Hardox, Schneider Electric, Carlo Gavazzi і інші.

elevatOr syste�s
LLC

6, Titova Str. 49055, Dnepr, Ukraine
Phone: +38 067 2110411
Phone/Fax: +38 056 7909316
e-mail: manager@elevatorsystems.com.ua
www.elevatorsystems.com.ua



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors

�� ��

The company «Comprehensive AgroService» is 
a ukrainian manufacturer of self-propelled sprayer / 
spreader «Vodoley» on the tires of ultralow pressure. 
Carries out services of applicating liquid fertilizers as 
well as on the modernization of soil tillage equipment 
for the introduction of liquid fertilizers

ЕнЕргО�ЕхКО���ЕКт
ТОВ

вул. Експресівська, 26, 
м. Запоріжжя, 69008, Україна
Тел.: +38 061 2224809
e-mail: kas32.com@gmail.com; kas32@
kas32.com
kas32.com

Компанія «Комплексний Агросервіс» – український 
виробник Самохідного обприскувача/розкидача 
на шинах наднизького тиску «Водолій». Здійснює 
послуги з внесення добрив: КАС РКД ,ЗЗР, а також 
з модернізації грунтообробної техніки для внесення 
рідких добрив.

enerGO�eHKO�pleKt
LLC

26, expresivska Str.,
69008, Zaporizhja, Ukraine
Phone: +38 061 2224809
e-mail: kas32.com@gmail.com; 
            kas32@kas32.com
kas32.com
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Фірма TOb «Євротехіннов-ЕТІ» – займається 
продажем, технічним обслуговуванням і ремонтом 
імпортної с/г техніки, а також запчастинами до неї. 
Ремонт та комп’ютерна діагностика техніки John 
Deere.

Компанія є офіційним представником фірми 
GRANIT PARTS, яка виробляє і постачає якісні 
замінники та оригінали запасних частин до 
сільськогосподарської техніки.

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

Також компанія є офіційним дилером ZIEGLER 
(Німеччина) пропонує жниварки для кукурудзи та 
соняшника адаптовані під усі марки комбайнів, 
ріпакові столи, вертикальні ножі, підбирачі, візки для 
жаток, та інш.

Є�рОтЕхіннО�-Еті
ТЗОВ

вул. Пушкіна 25-Б, 
м. Любешів, Волинська обл., 
 44200, Україна
Тел.: +38 050 9781052; 8603429
Тел./Факс: +38 03362 30162
e-mail: etiv@ukr.net
https://eti-agro.prom.ua; 
http://eti.net.ua
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«The plant of agro-industryal technology» makes the 
equipment for the storage and processing of grain: screw 
conveyors, noria , grain dryers and others.

We manufacture products in accordance with current 
regulations and international standards. All products 
provide warranty service. In addition, we provide repair 
services and rehabilitation of grain dryers

за�О� агрО�рО�и��О�их 
тЕхнО�ОгіЙ

вул. Нова, буд. 16, 
смт. Пересічне, Дергачівський р-н, 
Харківська обл., 62364, Україна
Тел.: +38 067 640777433
Тел./Факс: +38 057 7315135
Факс: +38 057 7315135
e-mail: sushka_14_8@ukr.net
zavagrotech.com.ua

ТОВ «Завод Агропромислових Технологій» 
виробляє обладнання для переробки та зберігання 
зерна:

- зерносушарки, теплогенератори, міні елеватори, 
норії, транспортери та інш. 

Ми виробляємо продукцію згідно з сучасними 
нормативами та міжнародними стандартами. На всю 
продукцію надається гарантійне обслуговування. 

tHe plant OF aGrO-
Industryal technology

16, Nova Str.,
62364, Peresichne, Dergachivsky distr., 
Kharkiv region, Ukraine
Phone: +38 067 640777433
Phone/Fax: +38 057 7315135
Fax: +38 057 7315135
e-mail: sushka_14_8@ukr.net
zavagrotech.com.ua
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Завод «Агрофермер» пропонує сільсько-
господарську техніку різних типів від найпопулярніших 
світових виробників, а також представників вітчизняної 
агротехніки. У нас представлені комбайни, сівалки, 
дискові борони, плуги, лущильники і багато іншого.

за�О� агрОФЕр�Ер
ТОВ

м. Кропивницький,  Україна
Тел.: +38 068 1733119,
 +38 099 1333119
e-mail: agrofermer2016@gmail.com
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Production and realization of organomineral fertilizer 
«Pop up Plants» on the basis of potassium humate 
with trace elements in chelate form, production of 
microfertilizers based on boron, zinc, magnesium, iron, 
copper, and molybdenum monocells.

іннО�аЦіЙнЕ тО�ари�т�О 
«ін�Е�»
ТЗОВ

вул. Гетьмана Мазепи, 179, 
м. Івано-Франківськ, 76026, Україна
Тел.: +38 067 1554454
Тел./Факс: +38 034 2753141
e-mail: zhivitzya@gmail.com
www.dobruvo-zhivitzya.com.ua

Виробництво та реалізація органо-мінерального 
добрива «ЖИВИЦЯ» на основі гумату калію з 
мікроелементами в хелатній формі, виробництво 
мікродобрив на основі монохелатів бору, цинку, 
магнію, заліза, міді, молібдену.

InnovatIon socIety 
«Invep»
LLC

179, Getmana Mathepa Str.,
76026, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: +38 067 1554454
Phone/Fax: +38 034 2753141
e-mail: zhivitzya@gmail.com
www.dobruvo-zhivitzya.com.ua
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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 
ТЗОВ

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
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Life Force ukraine L.L.C is a ukrainian manufacturer 
of humic drugs, organo-mineral fertilizers and complex 
biopreparations for traditional and organic farming. The 
products of our company combine the principles of 
intensive farming with the principles of environmental 
responsibility.

�аЙФ ФОр� УКра��на
ТОВ

вул. Волоська, 50/38, кв. 1, 
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: +38 097 3511136
e-mail: info@life-force.com.ua
www.life-force.com.ua

Компанія ЛАйФ ФОРС УКРАїНА, до складу 
якої входить Науково-виробниче об’єднання 
«Сила Життя Україна», є українським виробником 
гумінових препаратів, органо-мінеральних добрив 
та комплексних біопрепаратів для традиційного та 
органічного землеробства. В продуктах компанії 
поєднані принципи інтенсивного землеробства з 
принципами екологічної відповідальності.

liFe FOrCe uKraine
LLC

50/38 flt. 1, Voloska Str. 
04070, Kiev, Ukraine
Phone: +38 097 3511136
e-mail: info@life-force.com.ua
www.life-force.com.ua
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Починаючи з 2005 р. підприємство «ЛЕОМЕТ» 
займається проектуванням, виготовленням та 
модернізацією:

- борошномельних, комбікормових заводів та 
елеваторів;

- заводів для виготовлення сухих будівельних 
сумішей та клеїв;

- ліній харчової промисловості;
- ліній нестандартного виробництва. 
Підприємство ЛЕОМЕТ виготовляє: гвинтові шнеки, 

транспортери (стрічкові, скребкові), норії, дозатори 
для сипучих та рідких компонентів, обладнання для 
харчової промисловості з нержавіючої сталі, ємкості, 
а також нестандартне обладнання під замовлення.

�ЕО�Ет

вул. Львівська, 2а, 
с. Давидів, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81151, Україна
Тел.: +38 067 6724312
e-mail: leomet@meta.ua
www.vvm.lviv.ua

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.

�ь�і��ьКа аграрна 
�а�ата

вул. Залізнична 16/ 2-й пов., 
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: +38 032 2948402 , 2948403, 
 +38 067 8036032
e-mail: lvivagrochamber@gmail.com
www.agrochamber.lviv.ua
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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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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���
АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 
ТОВ

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

вул. Смілянська, 144, 
м. Черкаси, 18008, Україна
Тел.: +38 047 2661789
e-mail: mais@mais.com.ua
www.mais.ua

144, Smiljanska Str.,
 18008, Cherkasy, Ukraine
Phone: +38 047 2661789
e-mail: mais@mais.com.ua
www.mais.ua
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Виробництво обладнання для фасування і 
зважування продуктів: сипучих (крупи, зерно, цукор, 
сирець, буряк, жом) і рідких (олія, патока):

- дозатор ваговий «Норма-С» – для пакування в 
мішки;

- ваги бункерні серії Норма-Т – для вагового обліку 
сипучих та рідких продуктів;

- ваги конвейерні;
- лічильник мішків на транспортері;
- станція для наповнення МКРів (big-beg).

�ЕханОтрОн
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул..Калініна 117, 
м. Черкаси, 18016, Україна
Тел.: +38 050 9159202
Тел./Факс: +38 0472 713020, 713021
e-mail: norma@mechanotron.com
www.mechanotron.com
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Research and Production Firm «Dobrobut» Private 
Enterprise has been manufacturing agricultural chemicals 
with humates and fulvates since 2006.

The company offers products for soil conditioning, 
seed treatment, foliar application, drip irrigation.

Leading ukrainian agricultural companies (total land 
bank is more than 1,000,000 hectares) have applied the 
chemicals of RPF «Dobrobut».

Humates and fulvates (potassium and sodium salts 
of humic and fulvic acids) help plants to realize their 
best potential by enhancing germination of seeds, 
promotion roots development, increasing intake of 
nutrients, reinforcement of stress resistance. As a result, 
application of growth stimulators and fertilizers with 
humates and fulvates leads to higher yield (by 10-20%) 
and quality of crops or makes possible to decrease the 
quantity of basic NPK fertilizers by 15-30%.

наУКО�О-�ирОБниЧа 
Фір�а «�ОБрОБУт»
ПП

вул. Раїси Окіпної, 4А, оф.152, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: +38 068 9774796
 +38 095 5914293
e-mail: info@humiplant.com
www.humiplant.com

Науково-виробнича фірма «Добробут» з 2006 
р. спеціалізується на дослідженнях технології 
гумінових речовин та є повного циклу виробником 
препаратів для внесення в рядок при посіві, обробки 
насіння, листкових підживлень, деструкції пожнивних 
залишків, кондиціонування грунту. 

Компанія акумулювала експертизу Семенівського 
заводу гірського воску, що знаходився поблизу 
м. Олександрія. Саме на цьому підприємстві з 
переробки бурого вугілля у минулому столітті вперше 
було промислово отримано гумат.

Доведено, що якісні гумінові препарати при 
правильному та системному їх застосуванні 
дозволяють захистити врожай та одержати на 10-
30% кращий результат, ніж без них. Така картина 
завдячує властивостям гуматів – стимулюючій, 
антистресовій тощо. Гумінові речовини збільшують 
доступність елементів живлення, поліпшують їх 
засвоєння рослинами.

Ефективність препаратів НВФ «Добробут» 
досліджувалася як науковими установами, так 
і в рамках промислових дослідів, що регулярно 
проводяться на базі аграрних компаній.

research&productIon 
Fir� «dObrObut»
PE

4A, Raisy Okipnoi Str., 152,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone:  +38 068 9774796
 +38 095 5914293
e-mail: info@humiplant.com
www.humiplant.com
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НІКО-ЗАХІД, офіційний дилер Mitsubishi Motors 
у Львові та Львівській області, а також FIAT (Fabrica 
Italiana Automobili Torino) – найбільша італійська 
автомобільна корпорація, що спеціалізується на 
випуску легкових, спортивних автомобілів, вантажівок, 
різної промислової і сільськогосподарської техніки. 
Штаб-квартира знаходиться в Туріні.

ніКО-захі�
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Липинського, 50 Б, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: +38 032 2989549
Факс:  +38 032 2918082
e-mail: salon@audi.lviv.ua
www.fiat-niko.lviv.ua
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Information about modern technologies of cultivation 
of vegetable and fruit crops, the news from the world 
breeding centers, institutes and companies,  practical 
advices, storage technologies and processing of 
vegetables and fruits, recommendations on the selection 
of garden equipment and other useful information.

О�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.
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The market leader, the company is engaged in the 
design, development, manufacture and construction 
of frameless hangars on a turnkey basis, which are 
becoming more and more relevant nowadays. The 
most important and important difference between these 
structures from residential and non-residential buildings 
is the complete absence of frames, supports, walls, 
roofs and foundations, which allows you to build hangar 
structures in the shortest possible time with minimal 
additional expense

УЧа�ниКи �и�та�Ки exhIbItors
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�і��ЕньангарБУ�
ТОВ

вул. Шевченка, 218, 
м. Овідіопіль, Одеська обл., 
367801, Україна
Тел.: +38 096 2874211
e-mail: angarpivdenbud@gmail.com
www.ugangarstroy.com

Л ідер  на  ринк у,  к омпан ія  займається 
проектуванням, розробкою, виготовленням і 
зведенням безкаркасних ангарів під ключ, які все 
більше і більше набувають актуальності в даний 
час. Найголовніше і важлива відмінність даних 
конструкцій від житлових і нежитлових споруд – це 
повна відсутність каркасів, опор, стін, даху та основ, 
що дозволяє зводити ангарні конструкції в найкоротші 
терміни з мінімальними додатковими витратами.

218, Shevchenka Str.,
367801, Ovidiopil, Odessa region, Ukraine
Phone: 38 0962874211
e-mail: angarpivdenbud@gmail.com
www.ugangarstroy.com

pIvdenangarbud
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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.

�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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�рО�агрО�ізинг ��ю� 
(Harvest)
ТОВ

вул. Мурманська, 37, 
м. Кропивницький, 25000, Україна
Тел.: +38 (095) 4978787
 +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.

Company LLC «Promagrolizing Plus « has many 
years of experience and is one of the leading producers of 
agricultural machinery in ukraine. Among the numerous 
rewards in the treasury of company «Harvest «- the 
diploma «The best domestic producer of agricultural 
machinery of ukraine» in 2015 and 2016. Designers and 
technology companies study and analyze the experience 
and needs of farmers. Our company knows what a 
powerful grain holding requires, and what an average 
level farmer needs.

Today, company produces serially the following 
types of agricultural machinery: grain sowing machines, 
precision seeding machines, cultivators for inter-row and 
continuous tillage, disk harrows following its own brand 
«Harvest».

The production of LLC «Promagrolizing Plus « 
is certified and meets international standards and 
requirements, the company has a deployed quality control 
system and well-established production technology.

prO�aGrOleasinG plus  
(Harvest)
LLC

37, Murmanskaya Str.,
25000, Kropivnitskiy, Ukraine
Phone: +38 095 4978787,
 +38 067 4978787,
 +38 063 4978787
e-mail: info@harvest.ua
www.harvest.ua
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ПП «Ремсинтез» з 2010 року розробляє, виготовляє 
та реалізує сільськогосподарську техніку та проводить 
повний комплекс гарантійного та післягарантійного 
обслуговування.

Наявність власного конструкторського бюро, 
сучасного обладнання та висококваліфікованого 
персоналу дозволяє задовольнити потреби клієнтів, 
як в якості, так і в функціональності агрегатів. 
Безкоштовна доставка.

В сезоні 2018/2019 ПП «Ремсинтез» пропонує:
- сівалки прямого висіву СІЧ-4,2 (3,6) для зернових 

культур;
- сівалки прямого висіву «Атрія» для просапних 

культур;
- сівалки зернові СРЗ-3,6 (4 та 5,4);
- сівалки просапні СПУ-6 (8);
- культиватори для міжрядного обробітку посівів 

КНП-5,6 ;
- плуги широкозахватні «Гетьман» (глибина 

обробітку до 40 см, ширина захвату 1 робочого органу 
60 см, 2 режими роботи – плуг та плоскоріз):

 - звичайні; 
 - оборотні; 
 - з підживлюючим пристроєм.

рЕ��интЕз
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Мурманська, 27-Б, 
м. Кропивницький, 25014, Україна
Тел.: +38 067 5216799, 5201797
Факс: +38 0522 243944
e-mail: zavod.remsintez@gmail.com
www.remsintez.com
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The main purpose of our company is to provide 
agricultural producers with economical and efficient 
technologies, innovative and unique drugs that can solve 
major crop problems with minimal costs.

With the innovative technologies and unique products 
of the company «Rodonit» in the agrarians GROW: profit, 
yield, quality, fertility of soils, and DECREASE: costs, the 
amount of pesticides in technology, chemical load on the 
soil, dependence on stress factors.

During 20 years of our activity, we have formed a 
large portfolio of high-quality drugs with more than 20 
names, where «Rodonit» is a registrar.

These are growth promoters and regulators, 
antistresses, antidotes, biofungicides, bioabactericides, 
hydrogels, microbial preparations based on living 
bacteria for inoculation and for the humification of plant 
remains.

рО�Оніт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Єлізавєти Чавдар, 1, оф. 8, 
м. Київ, 02072, Україна
Тел.: +38 067 4024414
Тел./Факс: +38 044 5023156
Факс: +38 044 5023157
e-mail: reklama@rodonit.com.ua
www.rodonit.ua

Головна мета нашої компанії – забезпечити 
виробників сільськогосподарської продукції 
економічними та ефективними технологіями, 
інноваційними та унікальними препаратами, здатними 
вирішити гострі проблеми рослинництва мінімальними 
витратами. 

З інноваційними технологіями і унікальними 
препаратами компанії «Родоніт» у аграріїв РОСТУТь: 
прибутки, врожайність, якість, родючість ґрунтів. 
ЗМЕНШУЮТьСЯ: витрати, кількість пестицидів 
в технологіях, хімічне навантаження на ґрунт, 
залежність від стресових факторів.

За 20 років діяльності підприємством сформовано 
місткий портфель високоякісних препаратів з понад 
20 найменувань, де ПП «Родоніт» є реєстрантом. 

Це стимулятори та регулятори росту, антистресанти, 
антидоти, біофунгіциди, біобактерициди, гідрогелі, 
мікробіологічні препарати на основі живих бактерій 
для інокуляції та для гуміфікації рослинних решток.

rodonIt
PE

1, Chavdar Str., of 8, 
02072, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 4024414
Phone/Fax: +38 044 5023156
Fax: +38 044 5023157
e-mail: reklama@rodonit.com.ua
www.rodonit.ua
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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.

р�� ШУ�ар
ТЗОВ

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

�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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SV Altera-Lviv company works since 2004. Over the 
past 14 years, more than 4,000 enterprises have become 
our clients, many of which have chosen SV Altera-Lviv 
as the main supplier of electrical, drive, control and 
measuring equipment and automated control systems. 
Our engineers have taken part in dozens of large and 
hundreds of small projects.

SV Altera-Lviv cooperates effectively with a number 
of global suppliers of equipment: Autonics, Lovato 
Electric, Socomec, YASKAWA VIPA CONTROLS, Lenze, 
COPA-DATA, Carlo Gavazzi, Relpol, TELE, WEG, 
Wieland Electric and others.

SV Altera-Lviv company provides full technical 
support to its clients: project development, selection 
and delivery of equipment from the largest warehouse 
in ukraine, installation of equipment, commissioning, 
warranty and post-warranty service

�� а�ьтЕра
ТЗОВ

вул. С. Петлюри, 27, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.:  +38 067 6767222
Тел./Факс: +38 032 2976690, 2970014
e-mail: svaltera@svaltera.lviv.ua
www.svaltera.ua

Компанія СВ Альтера-Львів працює з 2004р. 
За ці 14 років нашими клієнтами стали понад 
4000 підприємств, багато з яких вибрали компанію 
СВ Альтера-Львів основним постачальником 
електротехнічного, приводного, контрольно-
вимірювального обладнання та автоматизованих 
систем управління. Наші інженери взяли участь в 
десятках великих і сотнях малих проектах.

Компанія СВ Альтера-Львів ефективно співпрацює 
з рядом світових постачальників обладнання: 
Autonics, Lovato Electric, Socomec, YASKAWA VIPA 
CONTROLS, Lenze, COPA-DATA, Carlo Gavazzi, 
Relpol, TELE, WEG, Wieland Electric та ін.

Компанія СВ Альтера-Львів забезпечує повну 
технічну підтримку своїм клієнтам: розробка проекту, 
підбір і постачання обладнання з найбільшого складу 
в Україні, інсталяція обладнання, ввід в експлуатацію, 
гарантійне та післягарантійне обслуговування.

sv altera ltd.

27, S.Petlyury St., 
79021, Lviv, Ukraine
Phone:  +38 067 6767222
Phone/Fax: +38 032 2976690, 2970014
e-mail: svaltera@svaltera.lviv.ua
www.svaltera.ua
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«Systematic Modernization Systems LLC» – is a 
ukrainian manufacturer.

Main Mission of the company: to help increase the 
efficiency of our clients’ business.

Our goal is to build an international company by 
creating reliable, high-quality products for a successful 
business.

Integrated solutions of the company «SMS» – is the 
development, design, production, installation and further 
maintenance of transport and sorting lines in accordance 
with the wishes of the customer.

The company «SMS» – one of the leaders in 
the production of integrated solutions for warehouse 
automation since 2006, becoming over the years not 
only the title «Leader of the industry» (2010, 2012, 
2015, 2017, 2018). In 2015, the international quality 
certificate ISO 9001: 2008 was obtained. The high quality 
of the products is confirmed in 2017 – the certificate of 
conformity of TSu and the international certificate of 
quality ISO 9001: 2015.

Also, LLC «SMS» is a member of the Polish-ukrainian 
Chamber of Commerce and owns a portfolio of unique 
developments and exclusive solutions for more than 100 
enterprises of ukraine and Europe.

�и�тЕ�и  
�О�ЕрнізаЦі��  
�К�а�і�
ТЗОВ

вул. Світла 3Б, 
с. Щербані, Полтавська обл., 
38750, Україна
Тел.: +38 067 1165025
Тел./Факс: +38 053 2694775
e-mail: sms.skladteh@gmail.com
http://sms-skladtehnika.com

ТОВ «Системи модернізації складів» – українська 
компанія-виробник.

Головна Місія компанії: сприяти підвищенню 
ефективності бізнесу наших клієнтів.

Наша мета – побудувати компанію міжнародного 
рівня, шляхом створення надійної якісної продукції 
для успішного бізнесу.

Комплексні рішення компанії «СМС» – це розробка, 
проектування, виробництво, монтаж і подальше 
технічне обслуговування транспортувальних 
і сортувальних ліній відповідно до побажань 
замовника. 

Компанія «СМС» – один з лідерів у виробництві 
комплексних рішень по автоматизації складів з 2006 
року, ставши за ці роки не тільки володарем звання 
«Лідер галузі» (2010, 2012, 2015, 2017, 2018). У 
2015 отримано міжнародний сертифікат якості ISO 
9001: 2008. Висока якість продукції, що випускається 
підтверджується у 2017 році – сертифікатом 
відповідності TSu та міжнародним сертифікатом 
якості ISO 9001: 2015.

Також ТОВ «СМС» є членом Польсько-Української 
Господарської Палати та володарем портфеля 
унікальних розробок і ексклюзивних рішень для більш 
ніж 100 підприємств України і Європи.

syste�atiC 
�OdernizatiOn syste�s 
LLC

3B ,Svitla Str.,
38750, Scherbani,   
Poltavskiy region, Ukraine
Phone: +38 067 1165025
Phone/Fax: +38 053 2694775
e-mail: sms.skladteh@gmail.com
http://sms-skladtehnika.com
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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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�

�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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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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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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The company «YuGTEHKOMPLEKT» offers a wide 
range of services for repairing spare parts, restoration 
work, including repair and manufacture of sieves, 
augers. Quality new spare parts for various agricultural 
machinery, freight and municipal transport from leading 
world manufacturers.

Repair services for hydraulic cylinders, turbochargers, 
hydraulic distributors, hydrostatic transmission, power 
steering, electrical equipment, hydraulic motors, gear 
pumps, water pumps, axial-piston pumps, compressors, 
fuel equipment, reducers, cardan shafts, engines, 
gearboxes, screws, sieves, domestic and imported 
production. 

Warranty service.
All works are performed by specialists of the 

highest class, repairs are performed using professional 
diagnostic and production equipment in accordance with 
the technical conditions.

югтЕхКО���ЕКт
ТЗОВ

вул. Інтеркультурна, буд. 396/34,  
м. Мелітополь, Запорізька обл., 
72316, Україна
Тел.: +38 066 2950002;
 +38 067 6183059
Тел./Факс: +38 061 9448086
e-mail: info@ugtehkomplekt.com.ua
www.ugtehkomplekt.com.ua

Компанія «ЮГТЕХКОМПЛЕКТ» пропонує 
широкий спектр послуг з ремонту запчастин, 
реставраційні роботи і в тому числі ремонт і 
виготовлення решіт, шнеків. Якісні нові запчастини 
на різну сільськогосподарську техніку, вантажний 
і комунальний транспорт від провідних світових 
виробників.

Послуги з ремонту гідроциліндрів, турбоком-
пресорів, гідророзподільників, гідростатичної 
трансмісії, гідропідсилювачів керма, електро-
обладнання, гідромоторів, насосів НШ, аксіально-
поршневих насосів, компресорів, паливної апаратури, 
редукторів, карданних валів, двигунів, КПП, шнеків, 
решіт, вітчизняного і імпортного виробництва .

Гарантійне обслуговування.
Всі роботи виконуються фахівцями вищого класу, 

ремонт проводиться з використанням професійного 
діагностичного та виробничого обладнання відповідно 
до технічних умов.

yuGteHKO�pleCt
LLC

396/34, Intercultural Str., 
72316, Melitopol, Ukraine
Phone: +38 066 2950002;
 +38 067 6183059
Phone/Fax: +38 061 9448086
e-mail: info@ugtehkomplekt.com.ua
www.ugtehkomplekt.com.ua
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� ��ЕЦіа�ізО�аніЙ �рЕ�і:
Журнал «Агроексперт» ...................(м. Київ, Україна)
Журнал «АгроЕліта»  ............ (м. Тернопіль, Україна)
Журнал «Чим ХАТА багата» . (м. Тернопіль, Україна)
Журнал «Агробізнес Україна» ........(м. Київ, Україна)
Журнал «Реклама на село» ....... (м. Харків, Україна)
Журнал «Агро Перспектива» .........(м. Київ, Україна)
Журнал «Агроном» .........................(м. Київ, Україна)
Журнал «Аграрна техніка та обладнання» ...............  
..........................................................(м. Київ, Україна)
Журнал «АгроБізнес» .................(м. Дніпро, Україна)
Журнал «AgroONE» ............... (м. Миколаїв, Україна)
Журнал «Агробізнес сьогодні» .......(м. Київ, Україна)
Журнал «АгроСвіт» ...................м. Полтава, Україна)
Журнал «АгроТайм» ................(м. Полтава, Україна)
Журнал «Аграрник» ............... (м. Миколаїв, Україна)
Журнал «Дім, сад, город»...............(м. Київ, Україна)
Журнал «Фермер України» ............(м. Київ, Україна)
Журнал «Автодвор» .................... (м. Харків, Україна)
Журнал «Аспекти будівництва» ... (м. Львів, Україна)
Журнал «Агропартнер» .............(м. Херсон, Україна)
Журнал «Рідне село» .....................(м. Київ, Україна)
Журнал «Помічник господаря» ................... (Україна)
Журнал «ПартнерАРГО» .........(м. Полтава, Україна)
Журнал «Овочі та фрукти».............(м. Київ, Україна)
Журнал «Садівництво та виноградарство» ..............  
................................................ (м. Тернопіль, Україна)
Журнал «Ягідник» ................. (м. Тернопіль, Україна)
Журнал «Прибуткове свинарство» ............................  
..................................................... .(м. Умань, Україна)
Журнал «Молоко  і ферма»… ..................... (Україна)
Газета «Вісник фермер України» ....м. Київ, України)

а таКО� � на�тУ�них �и�аннях:
Газета «Львівська Пошта» ........... (м. Львів, Україна)
Газета «Газета в дорогу» .............. (м. Львів, Україна)
Газета «Закарпатські оголошення» ...........................  
................................................... (м. Ужгород, Україна)
Газета Неділя» ......................... (м. Ужгород, Україна)
Газета «Від і о» .........................(м. Чернівці, Україна)
Газета «Афіша рикарпаття» .......................................  
.................................... (м. Івано-Франківськ, Україна)
Газета «Газета еклама» ..............................................  
.................................... (м. Івано-Франківськ, Україна)
Газета «ПРЕСС БИРЖА» 
..................................... (м. Дніпропетровськ, Україна)
Журнал «Бізнес пропозиція» .....................................
………………………………….  (м. Львів, Україна)

рЕК�а�а на ра�іО:
Радіо «Львівська хвиля»
Радіо Люкс
FM Галичина
Українське радіо
Agro FM

тЕ�Е�ізіЙна рЕК�а�а:
5-ий канал»

�і�три�Ка � �ЕрЕ�і internet:
https://uhbdp.org/ua/
http://www.proagro.com.ua/
http://agrochamber.lviv.ua/ 
http://www.agrotimes.net
http://priceua.com/
http://happygarden.kiev.ua/
http://pigua.info/uk/     
http://labcomplex.com/
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https://allevents.in 
http://infomisto.com/
http://www.0342.ua/
http://www.citylife.net.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

https://west-info.biz/,
https://www.west-info.com.ua/      
http://www.idcompass.com/
http://www.expert-agro.com/
http://www.agrorinok.info/
http://infoindustria.com.ua/
https://worldexpo.pro/
http://www.umhoz.com/
http://www.partneragro.com.ua
http://www.growhow.in.ua/
http://agrostory.com/
http://agrotimeteh.com.ua/
https://www.td-sv.com/
http://agrocareer.com/
https://agro-smart.com.ua
http://agroconf.org/
https://agrocountry.com/
https://agroreview.com/
http://www.lvivpost.net/ 
https://www.ria.com 
http://www.032.ua/afisha 
http://news.kompass.ua/ 
https://moemisto.ua/lviv 
http://lviv.travel/ 
https://afisha.vash.ua/  
https://afisha.lviv.ua/ 
http://list.in.ua
http://mydim.ua/ 
https://ua.all.biz/ 
http://lviv.carpediem.cd/ 
https://citycard.travel/



��ЕЦіа�ьні �О�яКи

 Дирекція iiі �іжнародної агропромислової 
виставки висловлює щиру подяку за підтримку 
та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, 
підприємствам:
 �ьвівській обласній державній адміністрації
 �епартаменту агропромислового розвитку  
 �ьвівської О�а
 �ьвівській агарній палаті
 �ьвівському національному агарному  
 університету
 ВЦ  «�івденний-ЕК��О»
 ТзОВ «галекспосервіс»
 ПрАТ «�віт друку»
 ТзОВ «агентство Економічної Безпеки  
 «ЕФОрт»
 Фірмі «Керамет»
та учасникам виставки

�сі авторські права належать 
�рат «гал-ЕК��О»®

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»®
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