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Alwernia S.A.

мінеральні добрива Польща

Smart 

Nanotechnologies S.A.

SILVECO -

біознешкоджуючі 

ветеринарні препарати

Польща

Siarkopol sp. z o.o. виробник мінеральних 

добрив та  сірки

Польща

A.R. Cmielewski

сільгосптехніка та 

устаткування

Польща

Львівська обласна 

державна 

адміністрація

м.Львів

Львівська аграрна 

палата

м.Львів

Львівський 

національний 

аграрний 

університет

м.Львів

РСП ШУВАР ринок оптової продукції м.Львів

"ТЕТРА-АГРО" виробництво добрив і 

азотних сполук

м. Львів

Стиморганік виробник стимуляторів 

росту рослин.

м. Рівне

"Стелс ВГ" виробництво 

потокових вологомірів 

зернових культур, 

ремонт вологомірів 

зерносушарок

Кіровоградська 

обл.
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"НАУКОВО-

ВИРОБНИЧА 

КОМПАНІЯ 

"КВАДРАТ"

мікродобрива м. Харків

"ПРОМАГРОЛІЗИНГ 

ПЛЮС"

виробники сільгосптехніки в 

Україні

м. Кропивницький

"Агрімотор Україна" оптова торгівля 

сільськогосподарськими 

машинами та устаткуванням

м. Ужгород

"Родоніт" препарати для стимуляції та росту 

рослин

м. Київ

"ХЕЛП-АГРО" насіння Харківська обл

"Редакція журналу 

"Дім,Сад,Город"

преса м. Київ

"Велес-Агро ЛТД" виробник ґрунтообробної техніки 

та запчастин до неї

м. Одеса

"АЛЬФА НАСІННЯ" засоби захисту рослин та 

мікродобрив

м. Київ

«СВ Альтера-Львів» постачальник  електротехнічного, 

приводного, контрольно-

вимірювального обладнання та  

автоматизованих систем 

управління

м. Львів

"ЮГТЕХКОПЛЕКТ" ремонту запчастин, реставраційні 

роботи і в тому числі ремонт і 

виготовлення решіт, шнеків на 

різну сільськогосподарську 

техніку

м. Мелітополь
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ЗАВОД «Ремсинтез» завод виробництва і 

продажу 

сільськогосподарської 

техніки

м. Кропивницький

«АРІЄС-Україна» оптова торгівля іншими 

товарами господарського 

призначення

Львівська обл.

«Елеваторбудмаш» виготовлення та продаж 

елеваторного обладнання, 

зерносушильних 

установок на твердому 

виді палива

м. Коломия

«Євротехіннов-ЕТІ» оптова торгівля 

сільськогосподарською 

технікою

Волинська обл.

«Системи модернізації 

складів»

автоматизації складів Полтавська 

область

Агрофермер Завод запчастини для 

сільськогосподарської 

техніки

м. Кропивницький

Агробізнес Україна преса м.Київ

Агроеліта

Чим хата багата 

преса м.Тернопіль

Овочі та фрукти преса м.Київ

Агроексперт преса м.Київ

Приватне 

Підприємство „Фірма 

Агро-Центр”

продаж запчастин до 

сільськогосподарської 

техніки

м. Рівне



Список учасників EUROAGRO-2018

ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» дистриб’ютор насіння, 

добрив і засобів захисту 

рослиин

м. Запоріжжя

ПП «НВФ «Добробут» виробник повного циклу з 

переробки торфу на подукти

м. Київ

ТзОВ «Агропромислова 

компанія «Фаворит»

оптова торгівля 

сільськогосподарськими 

машинами й устаткованням 

Кіровоградська обл.

ТзОВ «НІКО-ЗАХІД» офіційний дилерський центр 

Mitsubishi Motors

м. Львів

Алекс СО офіційний дилер Volkswagen м.Львів

ГАЛИЧ-МОТОРС офіційний дилер Renault м.Львів

ІЛТА-Львів Офіційний дилер Peugeot м.Львів

ТзОВ «ДГC-Україна» постачальники технологій 

для тепличної галузі 

м. Житомир

ТМ «Леомет» агротехніка м. Львів

«ІСІДА-2012» насінництво, офіційний 

представник Seminis в 

Україні

м.Одеса

NeoAgro сільськогосподарська техніка 

та запчастини до неї

Тернопільська 

область

МАЇС насіння Дніпропетровська 

область
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Вагова компанія «Міка» вагове та дозуюче 

промислове обладнання

м.Дніпро

Лайф форс виробник гумінових 

препартів та 

органомінеральних добрив

м.Київ

Агроарена насіння та мікродобрива м.Львів

ІНВЕП виробники добрива 

живиця/гумат калію, хелати

м.Івано-Франківськ

Механотрон бладнання для фасування і 

зважування продуктів

м.Черкаси

ДАУ АГРОСАЄНСЕС 

Україна

представляють бренд 

Brevant seeds - преміальні 

гібриди кукурудзи та 

соняшника

м.Київ

АГРОСНАБ Черноземьє преса м.Суми

ТОВ 

«ПівденьАнгарБуд»

будівництво безкаркасних 

ангарів

м.Одеса

Елеваторні системи елеваторні системи та 

обладнання

м.Дніпро

Літній сад саджанці м.Запоріжжя

LYSON Україна офіційний дистриб’ютор 

польської компанії LYSON 

Ukraine надає повний 

комплекс послуг з продажу і 

доставки всього необхідного 

для бджільництва.

Львівська область
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АГРІТЕМА основні препарати компанії —

інокулянти для сої

м.Київ

ТОВ АГРОСЕРВІС-СВ виробник обладнання для 

сільськогосподарської 

промисловості: зерноочисне 

обладнання, елеватори, 

обладнання для 

комбікормових заводів

м.Житомир

Завод Агропромислових 

Технологій

зерносушарки, 

теплогенератори, міні 

елеватори, норії, 

транспортери та інше

м.Харків

ТОВ «АВЕРС-АГРО» виробник 

сільськогосподарської 

техніки

м.Дніпро

Автоцентр АІС Львів пропонує трактори МТЗ, 

білоруської збірки та 

причіпне обладнання до 

них: борони, плуги, 

обприскувачі, розпушувачі, 

ковші, комунальні щітки, 

відвали, тощо

м.Львів

ТОВ 

«ЕНЕРГОМЕХКОПЛЕКТ

»

виробник 

сільськогосподарської 

техніки, запчастин та 

програмного забезпечення 

для потреб сільського 

господарства

м.Запоріжжя


