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ПРОГРАМА РОБОТИ

ПРОГРАМА РОБОТИ

ІV Міжнародної агропромислової
виставки EuroAGRO – 2019

Малгожата Госнівська-Кола
– заступник директора Крайового
Осередку Співпраці Рольніцтва
з Варшави
Станіслав Сава – власник компанії
AgroTargi wschod (Республіка Польща)

12 листопада
10.00		 Офіційне відкриття виставкИ

12 листопада
великий конференц-зал
11:00 – 12:30	Міжнародна конференція на тему:
				Візія ринку сільськогосподарської
				
продукції. Нові можливості для
				
співпраці в аграрній галузі
Модератор 1:
Модератор 2:

Юлія Шопська – директорка
Департаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА
Іван Стефанишин – радник
директора Ринку
сільськогосподарської продукції
ТЗОВ «Шувар»

				
Перша панель
				Перспективи розвитку агропродо				
вольчого ринку України
Спікер:

Микола Пугачов – заступник
директора Інституту аграрної
економіки України,
д.е.н.член-кореспондент НААН

				Торгівельна політика України
Спікер:

Тамара Осташко – ст. науковий
співробітник Інституту економіки
та прогнозування, д.е.н. член-кор.
НААН

				Малі та середні господарства в
				
структурі агропродовольчого ринку
				
України
Спікери:

Микола Гриценко – керівник проекту
розвитку аграрних ринків програми
USAID
Роман Корінець – радник керівника
Асоціації дорадчих служб України.

				Міжнародний досвід розбудови ринку
				
сільськогосподарської продукції:
				
можливості для України
Спікери від польської делегації:
Катажина Солек – заступник
генерального Консула Республіки
Польща у місті Львові
Густав Єдреєк – президент
Любельської ізби рольнічої (Люблін)
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				Про принципи сталого розвитку
				
р и н к у с і л ь с ь ко гос п од а р с ь ко ї
				
родукції в Республіці Польща
Спікери від німецької делегації:
Річард Муді – міжнародний експерт
– радник з питань аграрної політики
проекту АТУ Агро торгівля України

				Про роботу групи з питань аграрної
				
торгівлі та співпрацю з економічними
				
партнерами проекту (у т.ч. аграрними
				
палатами, асоціаціями фермерів
				
тощо)
Спікери від французької делегації:
Людмила Степура – радник з питань
сільського господарства,
Посольство Франції в Україні
Крістоф Хіларе – Президент
Аграрної палати Іль-де Франц

				П р о е ф е к т и в н е у п р а в л і н н я
				
відносинами – надання консультацій
				
та технічний супровід фермерів і
				
стейкхолдерів аграрними палатами
				
Франції
12:30 – 13:00 Друга панель
				Аграрні розписки – нові можливості
				
в розвитку агровиробництва
Спікер:

Ігор Дудка – координатор Західного
регіону Міжнародної фінансової
корпорації в рамках проекту «Аграрні
розписки в Україні»

				Підписання угоди про співпрацю
				
щодо підвищення правової
				
свідомості та інформування
				
громадян з питань доступу до
				
фінансування агровиробників через
				
розвиток інноваційної платформи
				AgriAnalytica та регіональної мережі
				Спілки, використання інноваційних
				
інструментів планування, обліку та
				
аналізу господарської діяльності
				
між Львівською Аграрною палатою
				
та ГО «Національним Центром
				
розвитку агрофінансування»
Lvіv•Galician Exposition•2019


ПРОГРАМА РОБОТИ

12 листопада

12 листопада

малий конференц-зал
13:30 – 16:30	Роль Аграрних палат в поширенні
				
позитивного досвіду земельної
				
реформи. Європейський досвід
				
формування ринку землі
Модератор:
Спікери:

ПРОГРАМА РОБОТИ

Ігор Вуйцик – голова Асамблеї
Аграрних палат України
Інна Мєтєлєва – Заступник
Міністра, міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
Барбара Врубель – директор,
представник сільського
господарства та навколишнього
середовища Люблінського
воєводства, Республіка Польща
Олександр Шкурла – член групи
стратегічних радників із підтримки
реформ в Україні Кабінету Міністрів
України
Павло Музика – президент Львівської
Аграрної палати
Куманська-Нор Оксана – заступник
начальника управління від Головного
територіального управління юстиції
у Львівській області
Семчишин Світлана – Представник
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
в західних областях
Владислав Сергієнко – голова
Запорізької сільськогосподарської
палати
Оксана Устименко – голова Київської
обласної Аграрної палати
Ігор Кірашенко – голова Вінницької
Аграрної палати
Дмитро Скачков – голова Аграрної
палати Миколаївщини
Магдик Галина – голова Одеської
обласної Аграрної палати

великий конференц-зал
14:00 – 17:00	Наукова Конференція на тему:
				Збереження бджіл – стратегічне
				
завдання для сталого розвитку
				
аграрного сектору України та країн
				
світу
Організатори:
За підтримки:

				В і рус н і за х во р ю ва н н я бд ж і л :
				
діагностика та профілактика
Спікер:

				
				

Спікер:

Спікер:

Біорізноманіття вірусів медоносної
бджоли на території України
Шибанов Станіслав – аспірант
ННЦ «Інститут біології та
медицини», Київський національний
університе т імені Тараса Шевченка

Ковальчук Ірина – доктор
ветеринарних наук, Інститут
біології тварин Національної академії
аграрних наук України

				Інновації у промисловому бджіль				
ництві (в розведенні, отриманні
				
продукції бджільництва, підгодівлі,
				
лікуванні бджіл)
Спікер:

Спікер:

Львів•Галицькі Експозиції•2019

Будзанівська Ірена – професор,
доктор біологічних наук, завідувач
кафедри вірусології НЦ «Інститут
біології та медицини», Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка

				Перспективи створення інноваційних
				
засобів для підвищенн життє				
здатності медоносних бджіл

				
				



Всеукраїнське Братство Бджолярів
України Інститут біології тварин
НААН України
Департаменту агропромислового
розвитку ЛОДА

Харковенко Анатолій – директор
компанії «Товариство «Жень»,
експерт з питань інновацій у
промисловому бджільництві,
комплексного управління якістю

Особливості патогенезу бджіл при
мішечкуватому розплоді
Ковальський Юрій – доктор
сільськогосподарських наук, доцент
кафедри технології виробництва
продукції дрібних тварин, Львівський
Національний Університет
ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького
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ПРОГРАМА РОБОТИ

				Індустріальні технології виробництва
				
бджолиного маточного молочка –
				
одна з основних умов сталого
				
розвитку світового бджільництва
Спікери:

Остапенко Володимир – професор,
доктор сільськогосподарських наук,
Сумський Національний Аграрний
Університет;
Петров Дмитро – інженер

				З а х и с т б д ж і л в і д о т р у є н н я
				
пестицидами – справа бджолярів,
				
фермерів і держави. Бджола – як
				
біоіндикатор екосистеми.
				Н е о б х і д н і с т ь о н о в л е н н я
				
законодавчої бази бджільницької
				
галузі
Спікери:

Васильківська Тетяна – Голова
Правління Громадської організації
«Всеукраїнське Братство Бджолярів
України», експерт – дорадник із
стратегічного планування,
європейської інтеграції та сталого
розвитку
Янович Дмитро – доктор
сільськогосподарськиї наук, завідувач
Лабораторії інструментальних
методів контролю Державного
науково-дослідного контрольного
інституту ветеринарних препаратів
та кормових добавок

				З д о р о ва бд жол а т а б е з п еч н а
				
продукція від бджіл (презентація
				
продукції від бджіл)
Спікер:

Дитюк Мар’ян – бджоляр,
Бродівський район, с. Батьків

ПРОГРАМА РОБОТИ

13 листопада
малий конференц-зал
10:30 – 12:35 Круглий стіл на тему: Дорадчі
				
служби – хто замовник послуг?
10:30 – 10:35	Відкриття круглого столу
Модератор:

Дигдало Павло – керівник
сільськогосподарського дорадчого
центру «Фермерська країна» (перша
частина заходу)

10:35 – 11:00	Вступне слово

Лозинський Василь – перший
заступник голови Львівської
облдержадміністрації
Гудима Юрій – заступник голови
Львівської обласної ради
Малков Михаїл – координатор
програм розвитку Продовольчої і
сільськогосподарської організації
(ФАО) в Україні
Шопська Юлія – директор
департаменту агропромислового
розвитку Львівської
облдержадміністрації

11:00 – 12:00	Діяльність дорадчих служб та що
				
потрібно змінювати
Модератор:

Корінець Роман – заступник голови
комітету підприємців АПК Торговопромислової палати України (друга
частина заходу)
Паньків Іван – голова Національної
асоціації дорадчих служб України
Представники дорадчих служб
України:
Дигдало Павло – керівник
сільськогосподарського дорадчого
центру «Фермерська країна»
Свереда Зіновій – доктор соціальної
економіки, Української кооперативної
федерації
Вуйцик Ігор – голова управи
Львівської аграрної палати

12:00 – 12:15	Д о р а д н и ц т в о
				
децентралізації

в

умовах

Гречин Галина – керівник Львівського
центру розвитку місцевого
самоврядування
Дискант Марія – голова
Заболотцівської ОТГ

10
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12:15 – 12:30	Наскільки потрібне дорадництво
				
фермеру та хто за це має платити
Мільчевич Антон – голова СОК
«ГорбоГори»
Кубара Михайло – керівник
ФГ «Євросад»

12:30 – 12:40	Підведення підсумків круглого
				
столу
Корінець Роман – заступник голови
комітету підприємців АПК Торговопромислової палати України

13:00 – 14:00 Конференція: Новинки асортименту
				
овочевих культур від компанії
				
«Ісіда-2012»
Організатор:

компанія «Ісіда-2012»

14:20 – 14:40 Кредіт Агріколь – весь банк саме для
				Вас

14 листопада

ПРОГРАМА РОБОТИ
Доповідачі:

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

12:20 – 12:40	Використання відновлюваних
				
джерел енергії у сільськогоспо				
дарських підприємствах
Доповідач:

к.т.н., доцент Сиротюк Сергій
Валерійович

12:40 – 13:00	А р х і т е к т у р а с е л а в у м о в а х
				
адміністративно-територіальної
				
реформи
Доповідач:

канд. філолог наук, доцент Кюнцлі
Романа Василівна

13:00 – 13:20 Організація діяльності фермерського
				
господарства: методологічні та
				
практичні рекомендації
Доповідач:

д.е.н, доцент Гнатишин Людмила
Богданівна

13:20 – 13:30	Підведення підсумків конференції

великий конференц-зал
				День Львівського національного
				
аграрного університету
10:30 – 13:30 Конференція: Вчені Львівського
				
національного аграрного
				
університету – виробництву
10:30 – 10:40	Вітальне слово. Участь Львівського
				
національного аграрного
				
у н і в е р с и т е т у у з а б е з п еч е н н і
				
інноваційного розвитку аграрного
				
сектора економіки
10:40 – 11:00	Сучасна інтенсивна технологія
				
вирощування озимого ріпаку
Доповідач:

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

11:00 – 11:20	Специфіка зберігання картоплі та
				
підготовка до садіння
Доповідач:

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

11:20 – 11:40 Особливості вирощування овочевих
				
культур у літньо-осінній період
Доповідач:

к.с-г.н., доцент Дидів Ігор
Володимирович

12:00 – 12.20 Отримання рослинних олій методом
				
холодного пресування на
				
устаткуванні малої потужності
12
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ПЕРЕЛiК УЧАСНИКIВ
іV Міжнародної агропромислової
виставки «EuroAGRO»

№стендA №сторінки

AGROEXPERT Журнал............................................ 18
AgroONE Журнал................................................... 20
AgroReview.com Онлайн видання............... 22
Alventa S.A................................................. 10.......... 24
SIARKOPOL
ZAKŁDY CHEMICZNE
TARNOBRZEG Sp. z o.o........................ 31.......... 26
Автоцентр АІС Львів.............................. 19.......... 28
Аграрне видавництво ТОВ..................... .......... 30
АграрНик Газета.................................................... 32
АГРІТЕМА Тзов........................................... 47.......... 34
Агро Перспектива журнал............................... 36
Агробізнес Україна Журнал............................. 38
АгроЕліта Журнал,
Газета ЧИМ ХАТА БАГАТА................... 44.......... 40
Агромедіа ТОВ......................................................... 42
АгроПартнер Видавництво............................. 44
АГРОСЕРВІС-СВ Тзов............................... 27.......... 46
Агрохімтехнолоджі ТОВ....................... 38.......... 48
АПІ ТОВ.......................................................... 37.......... 50
АРМ-ХАУЗ...................................................... 24.......... 52
БАБУСИНЕ НАСІННЯ
ФОП Федорук В.Л.................................. 5.......... 54
Бізнес-Досьє Тов.................................................. 56
БІО ЦЕНТР ТОВ............................................ 28.......... 58
ВВМ ТРЕЙДІНГ ТОВ..................................... 21.......... 60
ВКФ Велес-Агро
Приватне підприємство................ 16.......... 62
Делліф ПП.................................................... 48.......... 64
Євротехіннов-ЕТІ ТзОВ......................... 11.......... 65
Інноваційне товариство
	ІНВЕП Тзов............................................. 32.......... 66
ІСІДА-2012
Приватне підприємство................ 12.......... 68
Комерційні послуги ПП........................ 46.......... 70
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
ПАТ Відділення Львівська
	міжрегіональна дирекція............. 72
14
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AGROEXPERT

AGROEXPERT

Журнал

Magazine

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

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

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.
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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.
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AgroONE

AgroONE

Журнал

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.

«AgroONE» MAGAZINE – analysis of agriculture,
review of innovations in the agriculture field , useful,
interesting, informative and scientific articles, publications,
experts, reports from agro-measures. The circulation of
the magazine «AgroONE» – 7600 copies. Distribution by
subscription through the editorial in personally addressed
envelopes.
Periodicity – 1 time per month.
Format – A4.
Size – 44 pages.
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AgroReview.com
Онлайн видання

пр-т. Героїв Сталінграду 41, оф 30,
Київ, Україна, 04210
Тел.:
+38 044 4659444
e-mail: pr@agroreview.com
www.agroreview.com

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.
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Alventa S.A.

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

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

Компанія 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
(17MgO,
35SO3)
- Сульфат магнію гранульований з цинком
(17MgO, 35SO3) + 0,1 Zn
- Калієво-магнієве гранульоване добриво з цинком
20K2O (11MgO, 24SO3) + 0,1 Zn

24

Львів•Галицькі Експозиції•2019

10

«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 (17MgO,
35SO3)
- Magnesium sulphate granulated with Zinc (17MgO,
35SO3) + 0,1 Zn
- Potassium magnesium granulated fertilizer with Zinc
20K2O (11MgO, 24SO3) + 0,1 Zn
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SIARKOPOL

Siarkopol

ZAKŁDY
CHEMICZNE
TARNOBRZEG
Sp. z o.o.

CHEMICAL PLANTS
TARNOBRZEG, Ltd.

ul. Chemiczna 3,
Tarnobrzeg, woj. Tarnobrzeskie,
39-400, Polska
Тел.:
+48 158565858,
+48 158565859,
+48 158565895
e-mail: BOK@zchsiarkopol.pl
www.zchsiarkopol.pl

, 39-400, , Poland
Phone:
+48 158565858,
+48 158565859,
+48 158565895
e-mail: BOK@zchsiarkopol.pl
www.zchsiarkopol.pl

Завдяки досвідченому персоналу, «Siarkopol»
CHEMICAL PLANTS TARNOBRZEG, Ltd. вже давно
є визнаним виробником добрив та постачальником
широкого спектру послуг.
«Siarkopol» CHEMICAL PLANTS TARNOBRZEG,
Ltd. компанія, яка спеціалізується на виробництві
високоякісних мінеральних добрив, суспензійних
добрив на основі сірки та фасованої сірки. Ми надаємо
послуги, пов’язані з розподілом електричної енергії,
природного газу та питної води, а також утилізацією
стічних вод. Ми також надаємо спеціалізовані
лабораторні послуги.
Від початку свого заснування «Siarkopol»
CHEMICAL PLANTS TARNOBRZEG Ltd., особливо
зосередилися на високій якості своїх товарів і послуг,
а також ефективному обслуговуванні клієнтів. Наші
зусилля та відданість відображаються також у
багатьох нагородах та подяках, які отримали наші
товари на різних ярмарках, виставках та конкурсах.
Наша турбота про якість товарів та добробут
наших клієнтів підтверджена Сертифікатом системи
якості та екологічного менеджменту, виданим Бюро
Veritasin, який відповідає стандартам ISO 9001 та
ISO 14001.
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Due to our experienced staff, «Siarkopol» CHEMICAL
PLANTS TARNOBRZEG, Ltd. has long been recognized
manufacturer of fertilizers and provider of a wide range
of services.
«Siarkopol» CHEMICAL PLANTS TARNOBRZEG,
Ltd. is a company which specialises in the production of
high-quality mineral fertilizers, sulphur-based suspension
fertilizers and packaged sulphur. We provide services
related to the distribution of electrical energy, natural
gas and potable water, as well as sewage disposal. We
also provide specialist laboratory services.
From its very establishment, «Siarkopol» CHEMICAL
PLANTS TARNOBRZEG, Ltd. has particularly focused
on the top quality of its goods and services, and efficient
customer service. Our efforts and commitment are also
reflected by the many awards and commendations
which have been received by our goods at various
fairs, exhibitions and competitions. Our care for the
quality of goods and the welfare of our clients is
confirmed with the Quality System and Environmental
Management Certificate, issued by Bureau Veritasin,
which is in accordance with the ISO 9001 and ISO 14001
standards.
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Автоцентр АІС Львів

19

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

АІС Львів входить до складу всеукраїнської Групи
компаній АІС, яка працює на ринку України 27 років!
Компанія пропонує українському споживачеві
техніку для сім’ї та бізнесу, сервісне обслуговування
та виїзний сервіс.
Ми продаємо:
• 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.
• Міні трактори КрАСЗ 16 та 24 к.с.
• Самоскиди МАЗ і техніка на базі МАЗ.
• Легкові автомобілі FAW, Ravon, Renault, Citroen,
Niva Chevrolet
• Комерційні автомобілі UAZ, GAZ
• Автобуси МРІЯ для міських та міжміських
перевезень
• Вживані автомобілі з США та Південної Кореї
Також в Автоцентрі АІС Львів, можна обміняти
автомобіль по програмі Трейд-Ін
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Аграрне
видавництво

LLC

ТОВ

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

AGRARIAN PUBLISHER

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 сільськогосподарських 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

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.
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АграрНик

AgrarNik

Газета

newspaper

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 інформаційнорекламна 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
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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.
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АГРІТЕМА

Agritema

Тзов

LLC

вул. Ковпака, буд. 3,
м. Київ, 03150, Україна
Тел.:
+38 050 3886969,
+38 050 3880020
Тел./Факс:
+38 044 3557055
e-mail: office@agritema.com
www.agritema.com

3, Kovpaka st.,
03150, Kiev, Ukraine
Phone:
+38 050 3886969,
+38 050 3880020
Phone/Fax: +38 044 3557055
e-mail: office@agritema.com
www.agritema.com

Компанія «Агрітема» з 2005 року представляє
унікальні продукти для обробки насіння. Діяльність
к о м п а н і ї с п р я м о в а н а н а в и к л юч н о я к і с н е
обслуговування кожного клієнта, забезпечення
його найкращими світовими новинк ами, 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.
• Інокулянти:
- АгріБактер®
- БіоБуст Плюс® (Ліквід)
- РізоФікс® Люцерна
- РізоФікс® Соя
- Райс Пі®
• Біопрепарати:
- ІнтраСелл®
- Престоп®
- Смартвет®
• Полімерні барвники для насіння
• Обладнання для протруювання насіння
• Насіння не ГМО сої селекції компанії «Севіта
Дженетікс»
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Agritema LLC has been supplying Ukrainian
seed factories and farmers with unique products for
seeds since 2005. We do our best to help you grow
professionally and economically. Agritema team
guarantees on-time delivery of your orders, professional
advice and individual approach.
We believe in natural mechanisms! We have genially
simple bio solutions able to launch these mechanisms!
We can adapt these bio solutions to your needs! We
believe, we have, we can change our world together!
• Inoculants:
- AgriBacter®
- Bioboost® Plus(Liquid)
- Rhizofix® Soy
- RhizoFix® Alfalfa
- Rise P®
• BIOFUNGICIDES:
- IntraCell®
- Рrestop®
- SmartWet®
• Seed coatings
• Seed treating systems
• Non-GM soybean seeds «Sevita Genetics»
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Агро Перспектива

Agro Perspective

журнал

magazine

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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«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.
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Агробізнес Україна

Agrobusiness-Ukraina

Журнал

magazine

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 сільськогосподарської продукції;
- керівники обласних і районних відділів
агропромислового розвитку;
Безкоштовно розповсюджується на агровиставках,
конференціях, «Днях поля».
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The «Agrobusiness-Ukraina» magazine is the
specialized info-advertising edition that covers high
technologies, promotes the advanced domestic and
foreign agricultural machinery and other inputs on the
Ukrainian market.
Circulation of magazine is 10000 copies.
The magazine is delivered free-of-charge to top
managers of the agricultural enterprises in Ukraine
(more than 7000 companies), farmers, manufacturers
and suppliers of inputs, regional agricultural officials,
universities and colleges, scientific institutes, offices of
international companies.
The magazine is issued six times per year.
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АгроЕліта
Журнал,
Газета ЧИМ ХАТА БАГАТА

AgroElita
All-Ukrainian agrarian
advertising and
information magazine

вул. С. Будного, 36/9,
м. Тернопіль, 46027, Україна
Тел.:
+38 067 3515256,
+38 067 2083452,
+38 097 3766907
Тел./Факс:
+38 035 2435833
e-mail: gazeta.xata@gmail.com
www.agrosvit.com

36/9, S.<udnogo str.,
46027, Ternopil, Ukraine
Phone:
+38 067 3515256,
+38 067 2083452,
+38 097 3766907
Phone/Fax: +38 035 2435833
e-mail: gazeta.xata@gmail.com
www.agrosvit.com
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Всеукраїнський аграрний рекламно-інформаційний
журнал «АгроЕліта».
Видається з 2013 року.
Про видання: обсяг 80-120 сторінок, формат А4.
Тираж – 20 000 примірників. Папір – крейдований,
обкладинка – глянець, повнокольоровий.
Періодичність виходу – один раз на місяць.
Передплатний індекс 68639 – можна передплатити
у будь-якому відділенні Укрпошти або онлайн на сайті
www.agroprod.biz.
Рубрики: «Новини», «Акт уально», «Гість
номера», «Рослинництво», «Садівництво», «Техніка,
запчастини, обладнання», «Спецпроект», «Світ»,
«Агроісторик».
Сфера розповсюдження журналу: адресна
розсилка і редакційна підписка по Україні, виставки,
Дні поля, конференції, семінари, інші аграрні
заходи.
Наші клієнти – виробники та дистриб’ютори
сільськогосподарської техніки, запчастин та
обладнання, насіння, мінеральних добрив, засобів
захисту рослин, обладнання для зберігання та
переробки с/г культур, ін.
Місія нашого видання – бути точним компасом
на шляху кожного аграрія України: допомагати
орієнтуватися у всіх актуальних подіях і питаннях
галузі, та сприяти розвитку хліборобства.

All-Ukrainian agrarian advertising and information
magazine «AgroElita».
It has been issued since 2013.
About the edition: the magazine contains 80-120
pages of A4 format.
Circulation – 20 000 copies. The paper is colourful,
glossy and coated. The magazine is published once a
month.
Subscription index: 68639. You can subscribe this
magazine at the departments of Ukrposhta or online
www.agroprod.biz
Permanent headings: News, Actually, Guest of the
magazine, The Technology of Planting, Gardening,
Techique, Spare Parts, Equipment, Special Project,
World, Agrohistorian.
Sphere of distribution of the magazine : address
mailing and editorial subscription in Ukraine, exhibitions,
the Days of Field, seminars, conferences and other
agrarian events.
Our clients are producers and distributors of
agricultural machinery and equipment, seeds, mineral
fertilizers, means of plant protection, etc.
The aim of our edition is to be an exact compass on
the way of every Ukrainian farmer. It helps to orient in
all relevant events and the issues of the industry and
facilitate the development of husbandry.
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Агромедіа

Agromedia

ТОВ

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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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.
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АгроПартнер

AgroPartner

Видавництво

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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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.
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АГРОСЕРВІС-СВ
Тзов

27

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

Українське підприємство-виробник обладнання
для сільськогосподарської промисловості.
Виготовляє: зерносушарки 5-50 т/год., Обладнання
для комбікормових заводів 1-25 т/год., Зерноочисне
облад-нання 25-100 т/год
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Агрохімтехнолоджі

Agrochemtechnology

ТОВ

LCC

вул. Козацька 120/4,
м. Київ, 03022, Україна
Тел.:
+38 067 7006226
Тел./Факс:
+38 044000403
e-mail: v.zabaluev@acht.com.ua
www.utec.acht.com.ua

120/4 Kozatska str. ,
03022, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 067 7006226
Phone/Fax: +38 044 3000403
e-mail: v.zabaluev@acht.com.ua
www.utec.acht.com.ua

Агрокомпанія орієнтована на потреби виробника
сільськогосподарської продукції.
Компанія має власне виробництво азотних добрив
пролонгованої дії, таких як Utec 46, Entec 21, Entec
Solub.
Виробництво РКД з різними формуляціями.
Дистрибуції водорозчинних солей, комплексних
NPK, азотних та фосфорних добрив від європейських
виробників.
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Agrochemicals is an agricultural company focused
on the needs of an agricultural producer.
The company has its own production of long-acting
nitrogen fertilizers such as Utec 46, Entec 21, Entec
Solub.
Production of LCF with different formulations.
Distributions of water-soluble salts, complex NPKs,
nitrogen and phosphorus fertilizers from European
producer.
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АПІ
ТОВ

37

вул. Дніпросталівська, 3,
м. Дніпро, 49051, Україна
Тел.:
+38 068 0127078
e-mail: a.ostratyuk@gmail.com

Компанія займається виробництвом запасних
частин для землеобробної техніки методом гарячого
кування.
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АРМ-ХАУЗ

ARM-HAUZ
LTD

24

вул.Кульпарківська, 93,
м. Львів, 79021, Україна
Тел.:
+38 067 7758150
e-mail: Armhaus1@gmail.com
www.angarlviv.com.ua

Компанія «Арм-хауз» займається виготовленням
проектно-кошторисної документації та будівництвом
безкаркасних ангарів. Такі споруди найчастіше
використовують в аграрному секторі, але за своїми
конструкційними характеристиками, також можуть
використовуватись як офіси або магазини.
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93, Kulparkivska str.,
79021, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 067 7758150
e-mail: Armhaus1@gmail.com
www.angarlviv.com.ua

Arm-house company is engaged in production of
design documentation and construction of frameless
hangars. Such structures are most commonly used in the
agricultural sector, but by their structural characteristics,
they can also be used as offices or shops.
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БАБУСИНЕ НАСІННЯ

Grandma’s Seeds

ФОП Федорук В.Л.

5

вул. Кирпоноса, 2/4, оф. 12,
м. Вінниця, 21100, Україна
Тел.:
+38 097 6453500
e-mail: fri@mail.vinnica.ua

Компанія «Бабусине насіння» існує на ринку вже
10 років. Для нас це не просто бізнес, а сімейна
справа, до якої ми ставимось з особливою увагою
. Плекаємо кожну зернинку, за традиціями наших
бабусь. На власних ділянках, згідно технологічних
норм, ми висіваємо насіння і здійснюємо сортовий
контроль на ним під час вегетації. Наша компанія
стрімко розвивається, адже попит на якісну продукцію
зростає із кожним днем.
У нас є все необхідне для вашого саду, дому
та городу і ми знаємо, як зібрати щедрий, гарний
урожай.
Саме тому, займаємось торгівлею насінням
овочевих та квіткових культур, квіткових сумішей,
газонних трав, засобами захисту рослин,саджанців
квітів, декоративних рослин, ягідних кущів, винограду,
плодовихдерев, трав’янистих рослин.
Ми створили інтернет-магазин, аби вам було
зручніше придбати якісне насіння в онлайн режимі.
«Бабусине насіння» пропонує вам широкий
вибір якісної, перевіреної продукції. Наше насіння
за сортовими і посівними показниками відповідає
ДСТУ.
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2/4, Kyrponoca str.,, off.12,
21100, Vinnyca, Ukraine
Phone:
+38 097 6453500
e-mail: fri@mail.vinnica.ua

Granny Seeds has been on the market for 10 years.
For us, this is not just a business, but a family affair that
we treat with particular attention. We cherish every grain,
according to the traditions of our grandmothers. In our
own areas, according to technological standards, we
sow seeds and carry out varietal control on them during
the growing season. Our company is growing rapidly as
demand for quality products grows day by day.We have
everything you need for your garden, home and garden
and we know how to harvest a generous, beautiful crop.
That is why we are engaged in the trading of seeds of
vegetables and flowers, flower mixtures, lawns, plant
protection products, flower seedlings, ornamental
plants, berry bushes, grapes, fruit trees, herbaceous
plants. We have set up an online store to help you buy
quality seeds online. Grandma’s Seeds offers you a
wide selection of quality, proven products. Our seeds
in accordance with the varietal and sowing parameters
correspond to DSTU.
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Бізнес-Досьє

Business-Dosye

Тов

llc

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

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

Збір та обробка інформації. Інформаційні бази
даних підприємств по всім галузям промисловості
України і агробізнесу з модулем CRM для ведення
Директ Маркетингу. Видання каталогів, компактдисків і прайс-листів 200 000 підприємств України.
Щорічний каталог і CD-диск: «Агробізнес, с/г техніка,
обладнання-2016»
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Editorial staff of «Business-Dosye» brings out
professional advertising-informational editions, 200
000 Ukrainian enterprises, and PC «Plus» for directmarketing dealing.
Yearly catalogues+ CD.
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БІО ЦЕНТР

BIO CENTER

ТОВ

LTD

вул. Маякська дорога, 24,
м. Хлібодарське, Одеська обл.,
67667, Україна
Тел.:
+38 096 1863452
Тел./Факс:
+38 050 4143323
e-mail: centrbio_gg@ukr.net;
centrbio@ukr.net
www.centrbio.com

24, Mayakska road str.,
Odessa region, 67667,
Hlibodarske town, Ukraine
Phone:
+38 096 1863452
Phone/Fax: +38 050 4143323
e-mail: centrbio_gg@ukr.net;
centrbio@ukr.net
www.centrbio.com

ТОВ «БІО ЦЕНТР» було засновано в квітні 2001
року.
Компанія виробляє і реалізує біологічні засоби для
захисту рослин від хвороб і шкідників, використовує
сучасні технології виробництва мікробіологічних
сполук і застосовує методи поверхневого і глибокого
культивування.
Підприємство виробляє та продає: Нематофагін
М, Триходермін М, Глиокладін М, Вертицилін М,
Боверин М, Метаризин М, Планриз М, Гаупсин М,
Бітоксибацилін М, Лепідоцид М, Бактороденцид М.
Компанія розробила комплексні технології
захисту основних сільськогосподарських культур
від хвороб і шкідників за допомогою біологічних
засобів. Практично всі препарти сертифіковані для
органічного виробництва.
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Bio Center, LTD was founded in April, 2001.
Company makes and sells biological means for
plants’ protection from diseases and pests, uses
modern technology of production of microbiological
compounds and applies methods of superficial and
deep cultivation.
The enterprise makes and sells: Nematophagin M,
Trichodermin M, Gliocladin M, Verticilin M, Boverin M,
Metarhizin М, Planriz M, Gaupsin M, Bitoxibacillin M,
Lepidocid M, Bactorodencid М.
Company has developed complex technologies of
protection of main agricultural cultures from diseases
and pest with the help of biological means.
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ВВМ ТРЕЙДІНГ

VVM Trading

ТОВ

21

вул. СКД, 24, офіс 13,
м. Суми, 40024, Україна
Тел.:
+38 050 3040198
e-mail: vvm.trading2009@gmail.com
www.vvm.trading.com.u

21

24, SKD str., off. 13,
40024, Sumy, Ukraine
Phone:
+38 050 3040198
e-mail: vvm.trading2009@gmail.com
vvm.trading.com.ua

Компанія є прямим імпортером польських
мінеральних добрив. Ми працюємо з провідними
європейськими виробниками тим самим, ми даємо
можливість фермерам використовувати тільки якісні
мінеральні добрива. Наша ціль –забезпечити широкий
та якісний асортимент сучасних мінеральних добрив;
стати надійним партнером з питань комплексних
агрохімічних рішень для Агробізнесу України;
поважати партнерів, працювати з ними надійно і
чесно, тим самим укріпляти основу взаємовідношень
для плідної, дострокової, взаємовигідної співпраці.

VVM Trading is a direct importer of Polish mineral
fertilizers. We work with leading European manufacturers,
thus, we allow farmers to use only quality mineral
fertilizers. Our goals are to provide wide and quality
range of modern mineral fertilizers; to become a
reliable partner on complex agrochemical solutions for
Ukrainian Agribusiness; to respect partners, to work with
them reliably and honestly, to strengthen the basis of
relationship in this way for fruitful, long-term, mutually
beneficial cooperation.
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ВКФ Велес-Агро

Veles-Agro

Приватне
підприємство

16

вул. Миколаївська дорога, 253,
м. Одеса, 65013, Україна
Тел.:
+38 067 7161419
Тел./Факс:
+38 048 7161419
e-mail: sales@velesagro.com
www.velesagro.com

Під маркою «Велес-Агро» серійно випускаються
зернові механічні сівалки, культиватори, в т. ч. міжрядні,
сімейство дискових агрегатів і широкозахватних
комплексів передпосівної обробки грунту, а також
традиційні відвальні плуги і глибокорозрихлювачі.
Спектр запасних частин, які виробляє підприємство
до грунтообробної техніки вітчизняного та іноземного
виробництва перевищ ує 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
агроіндустріального 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.
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, 65013, , Ukraine
Phone:
+38 067 7161419
Phone/Fax: +38 048 7161419
e-mail: sales@velesagro.com
www.velesagro.com

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.
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Делліф

Євротехіннов-ЕТІ

ПП

ТзОВ

вул. Запорізька, 46,
м. Запоріжжя, , Україна
Тел.:
+38 066 3355833,
+38 050 6640895,
+38 050 1803444
e-mail: dellifagro@gmail.com
www.dellif-agro.com.ua

вул. Пушкіна 25-Б,
м. Любешів, Волинська обл.,
44200, Україна
Тел.:
+38 050 9781052;
+38 050 8603429
Тел./Факс:
+38 03362 30162
e-mail: etiv@ukr.net
https://eti-agro.prom.ua;
http://eti.net.ua

Компанія понад дев’ять років на ринку виробляла
фронтальні навантажувачі на МТЗ, ЮМЗ, Т 40 і
минитрактора для різних торгуючих компаній України
під різними брендами. У 2019 було прийнято рішення
самостійно вийти на ринок з торговою маркою Dellif.
На сьогодні підприємство налічує більше п’яти версій
багатофункціональних фронтальних навантажувачів
з топовими технічними характеристиками по робочій
висоті і вантажопідйомності. Найбільш зарекомендували
себе серед споживачів такі моделі, як Dellif Beby
для мінітракторів, стаціонарний Dellif Light 1200,
швидкознімний Dellif 1600 і новинка-топ продажів
швидкознімний посилений Dellif Strong 1650.
Фронтальні навантажувачі додатково можуть
комплектуватися: • вилами для піддонів • захопленням
для біг-бегів • крановим навішуванням • сенажних
вилами • снігоприбиральним відвалом • щелепної ківш
для зерна • колоди захоплення.
В е л и к о ю
п о п у л я р н і с т ю
у
с і л ь го с п в и р о б н и к і в к о р и с т у є т ь с я в и р о бл е н а
на наших потужностях така сільгосптехніка, як:
• ротаційна борона-мотика Bella 6 (цільна і гідрофікована)
• тракторні причепи (2 ПТС 4, НТС 5, 2 ПТС 6, 2 НТС
9, 2 НТС 16, 3 НТС 20) • причіп- платформа для овочів,
контейнерів і тюків соломи • бочки МЖТ 10 • асенізаторські
причіпні бочки 4 і 6 кубові • відвали снігоприбиральні на
трактора МТЗ, ЮМЗ, Т 40, Т 150 і мінітрактор DF 244 •
шнекові навантажувачі L - від 3 до 12 м.
Наше підприємство надає наступні послуги:
- виготовлення кузовів на КАМАЗ, ЗІЛ, ГАЗ
- ремонт протруювачів насіння ПС 10
Вся техніка перевіряється відділом контролю якості
і тестується на полях і виробничих ділянках агрофірмнаших партнерів. Ми працюємо на кінцевий результат
- правильно і якісно вчасно оброблена земля є запорукою
гарного врожаю, а значить і фінансового благополуччя
наших клієнтів-фермерів.
Купуючи техніку в ПП «Делліф» - ви отримуєте
європейську якість за вітчизняною ціною. І в цьому вже
переконалися наші клієнти.
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Фірма займається продажем, технічним
обслуговуванням і ремонтом імпортної с/г техніки,
а також запчастини до неї. Ремонт та комп’ютерна
діагностика техніки John Deere.
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.
Компанія є офіційним представником фірми
GRANIT PARTS, яка виробляє і постачає якісні
замінники та оригінали запасних частин до
сільськогосподарської техніки.
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.
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Інноваційне товариство
ІНВЕП

LLC

Innovation Society INVEP

Тзов

32

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.
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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

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.
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ІСІДА-2012

ISIDA-2012

Приватне
підприємство

12

с. Молодіжне, вул. Заводська, 20,
м. Одеса, 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 демонстраційновипробувальних ділянках і на виробничих масивах
передових овочівників України. Всі вони внесені до
державного реєстру України.
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, 67840, , Ukraine
Phone:
+38 0482 374284,
+38 050 3875795
e-mail: oksana.isida2012@ukr.net
www.semena.org

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.
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Комерційні послуги

Commercial Services

ПП

PE

вул. Р. Купчинського 11а,
м. Львів, 79020, Україна
Тел.:
+38 067 6533154,
+38 067 840255
e-mail: founder@commserv.org
www.mriinyk.com.ua

11a, R. Kupchynskoho str.
79020, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 067 6533154,
+38 067 3840255
e-mail: founder@commserv.org
www.mriinyk.com.ua

46

Виробництво причепів. Прок ат причепів.
Металообробка.

Manufacture of trailers. Trailers for rent.
Metalworking
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КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
ПАТ Відділення Львівська
міжрегіональна
дирекція

8

вул. Пекарська, 23,
м. Львів, 79008, Україна
Тел.:
+38 0800305555,
+38 032 2420277
https://credit-agricole.ua/

Сучасний універсальний банк та найстарший
іноземний банк в Україні. Власником банку є
одна з найбільших фі-нансових груп світу – Credit
Agricole (Франція). Креді Агріколь Банк належить
до найнадійніших та найстабільні-ших банків в
Україні, про що свідчать найвищий можливий
національний довгостроковий рейтинг Fitch в Україні
– AAA, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків,
надійності банківських вкладів. Банк надає повний
спектр пос-луг бізнесу, приділяючи особливу увагу
співробітництву з компаніями агропромислового
комплексу. Як стратегіч-ний партнер для агробізнесу,
Креді Агріколь Банк пропонує своїм клієнтам
поєднання аграрної та фінансової екс-пертизи, а
також інноваційні рішення для українського ринку.
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КОМПАСС Україна

KOMPASS UKRAINE

ПрАТ

PrivJSC

а/c 3122 м.Харків 61072 Україна
Тел.:
+38 067 5716231
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

P.O. box 3122, Kharkiv, 61072, Ukraine
Phone:
+38 067 5716231
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств «КОМПАСС
Україна» (385 000 компаній). Безкоштовна демоверсія — www.demo.kompass.ua
Бази даних 28 млн. компаній з 74 країн світу на
www.kompass.com
Бази даних для Email-розсилання в Україні й за
кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.
kompass.ua
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.
kompass.ua

74

exhibitors

Львів•Галицькі Експозиції•2019

Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, listing
385 000 Ukrainian companies. Free demo – www.demo.
kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers
in 74 countries worldwide on www.kompass.com.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua
Ukrainian business e-newsline – www.news.
kompass.ua
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Львівська Аграрна
палата

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

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 фінансовоекономічних, 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.
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МЕЛІОРАНТ ПЛЮС

MELIORANT PLUS

ТОВ

LTD

вул. Васильківська, буд. 30,
м. Київ, 03022, Україна
Тел.:
+38 067 3772433
Тел./Факс:
+38 044313234
e-mail: info@meliorant.com.ua
www.meliorant.com.ua

30, Vasylkivska str.
03022, Kiev,, Ukraine
Phone:
+38 067 3772433
Phone/Fax: +38 044 3313234
e-mail: info@meliorant.com.ua
www.meliorant.com.ua

Компанія є виробником органо-мінерального
добрива на гуматній основі «Меліорант-ПЛЮС».
Наше добриво має природнє походження, екологічно
чисте та безпечне для навколишнього середовища.
Рекомендується для застосування в органічному
землеробстві. Вироблено в Україні. Аналогів в Європі
немає!
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MELIORANT PLUS company is a producer of organic
and mineral fertilizers on the humus basis MeliorantPLUS. Our fertilizer is of natural origin, environmentally
friendly and environmentally friendly. Recommended for
use in organic farming. Made in Ukraine. There are no
analogues in Europe!
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НІКО-ЗАХІД

НФМ АГРО

Дочірнє підприємство

ТОВ

вул. Липинського, 50 Б,
м. Львів, 79019, Україна
Тел.:
+38 032 2989549
Факс:
+38 032 2918082
e-mail: salesm@lv.niko.ua
www.fiat-niko.lviv.ua

вул. Лугова, 33,
с. Дроговиж, Миколаївський р-н,
Львівська обл., , Україна
Тел.:
+38 0800407887
e-mail: sales@nfm.com.ua
www.nfm.com.ua

23

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, спор-тивних автомобілів,
вантажівок, різної промислової і сільськогосподарської
техніки. Штаб-квартира знаходиться в Туріні.

ТОВ «НФМ АГРО» першим в Україні отримав статус
офіційного дистриб’ютора сільськогосподарської
техніки Case IH і успішно стартував на ринку
сільгосптехніки. В даний час активи «НФМ АГРО»
налічують в Україні 22 регіональних представництв,
14 сервісних центрів, 22 складів запасних частин
і одну з найбільших в Україні технічних баз в
Полтавській області. Центральний офіс компанії
знаходиться в м. Дніпро.
Крім Case IH, к омпанія представляє на
українському ринку лінійку причіпного обладнання
інших виробників, а саме: Bednar, OLIMAC, Wishek,
Dominoni та ін.
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ОБ’ЄДНАННЯ
ДНІПРОЕНЕРГОБУДПРОМ

ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД
ПОРШНЕВИХ
КІЛЕЦЬ

ЗАТ

Прат

4

вул. Молодіжна, 63,
м. Світловодськ, Кіровоградська обл.,
27500, Україна
Тел.:
+38 05236 53115, 20710
Факс:
+38 05236 27496
e-mail: odesp@i.ua; gd.odesp@gmail.com
www.odesp.com.ua

Компанія займається виготовленням
та продажем багатофункціональних будівель
сільськогосподарського призначення, плит для
автомобільних доріг, елеваторів, аеродромів
портів. Будівлі сільськогосподарського призначення
використовуються в якості пташників, корівників,
свинарників, елеваторів, овочесховищ тощо. Ми
виготовляємо вироби для промислового, спеціального,
енергетичного будівництва. ТДВ «Об’єднання
Дніпроенергобудпром» не тільки має можливість
виготовити та поставити залізобетонні конструкції,
а також виконати їх монтаж з облаштуванням
підлоги, дороги, крівлі тощо. Ми пропонуємо високу
європейську якість та сучасний дизайн.
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вул. Желябова, 4,
м. Одеса, 65033, Україна
Тел.:
+38 048 7592714,
+38 048 7596741
Тел./Факс:
+38 0482 379827
Факс:
+38 0482342486
e-mail: nsozpk@gmail.com
http://ozpk.pat.ua/

Виробництво запчастин до двигунів внутрішнього
згорання для с/х машин та моторо-транспортних
машин і агрегатів
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Овочі і Фрукти

Vegetables end Fruits

Журнал

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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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.
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ПІВДЕНЬАНГАРБУД

pivdenangarbud

ТОВ

17

вул. Тараса Шевченка, 218,
м. Овідіополь, Одеська обл., , Україна
Тел.:
+38 097 9939412
Тел./Факс:
+38 093 9210950
e-mail: sv.dasch19@gmail.com;
0979939412@ukr.net
www.ugangarstroy.com

Л і д е р н а р и н к у, к о м п а н і я з а й м а є т ь с я
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.
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218, Tarasa Shevchenka str.,
Ovidiopol, Odesa region, Ukraine
Phone:
+38 097 9939412
Phone/Fax: +38 093 9210950
e-mail: sv.dasch19@gmail.com;
0979939412@ukr.net
www.ugangarstroy.com

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.
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ПЛАСТМОДЕРН

PLASTMODERN

Науково-виробнича фірма

LLC

вул. Доківська, 14,
м. Коцюбинське, Київська обл.,
08298, Україна
Тел.:
+38 097 4125212
Тел./Факс:
+38 044 4981530
+38 044981535
e-mail: sales@plastmodern.com.ua
www.plastmodern.com.ua

14, Dokivska str.,
08298, Kocubinske, Kyiv region, Ukraine
Phone:
+38 097 4125212
Phone/Fax: +38 044 4981530
+38 044 4981535
e-mail: sales@plastmodern.com.ua
www.plastmodern.com.ua

Науково-виробнича фірма «Пластмодерн»
є одним з найбільших в Україні виробником
полімерних матеріалів, у тому числі для сільського
господарства. А саме: плівок для облаштування
теплиць та парників, плівок для мульчування грунту
(з отворами та без), поліетиленових стрічок для
крапельного зрошення, касет для вирощування
розсади, тощо. Завдяки постійній роботі інженернотехнічного складу підприємства, інноваційній політиці
керівництва, номенклатура продукції Пластмодерн
розширюється щорічно як за рахунок впровадження
нових потужностей та технологій, так і внаслідок
урахування потреб та побажань споживачів.
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PLASTMODERN LLC is one of the largest producers
of polymeric materials in Ukraine, including for agriculture.
Namely: films for the arrangement of greenhouses and
greenhouses, films for mulching soil (with openings
and without its), polyethylene tapes for drip irrigation,
cassettes for growing seedlings, etc. Due to the constant
work of the engineering and technical staff of the
company, the innovative management policy, the product
range of Plastmodern is expanded annually both due to
the introduction of new capacities and technologies, and
due to the needs and wishes of consumers.
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Прес-Біржа

PRESS-BIRZHA

Видавництво ТОВ

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.

Press-Birzha is an All-Ukrainian InformationalAdvertising 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.
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Садiвництво і
Виноградарство.
технології та Інновації

Horticulture &
Viticulture. Technologies
& Innovations

журнал

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.

Magazine «Horticulture & Viticulture. Technologies
& Innovations» contains current informations about new
technologies in horticulture, viticulture and hop, including
the cultivation of berries, nuts, hops, and offering ways
of processing: into wine, juices, spirits such as grappa,
cognac, calvados, mashed and etc.
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ТЕПЛОТЕМА

Teplotema

вул. Героїв-Чорнобильців, 9-А, оф. 40,
м. Полтава, 36039, Україна
Тел.:
+38 053 2615105
Тел./Факс:
+38 053 2611921
Факс:
+38 067 5455605,
+38 067 5310250,
+38 0532 611921
e-mail: teplotema.com.ua@gmail.com
www.teplotema.com.ua

9а, Heroes of Chernobyltsiv str., of.40,
36039, Poltava, Ukraine
Phone:
+38 053 2615105
Phone/Fax: +38 053 2611921
Fax:
+38 067 5455605,
+38 067 5310250,
+38 0532 611921
e-mail: teplotema.com.ua@gmail.com
www.teplotema.com.ua

9

«Теплотема» – виробник сучасних енерго-зберігаючих
інфрачервоних обігрівачів.
Основний напрямок-стельовий обігрів: побутові,
промислові, зональні обігрівачі для торгових, виробничих,
державних установ, сільськогосподарських і житлових
приміщень.
Також «Теплотема» – це лідер впровадження
стельових систем опалення в Україні.
НАШІ ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:
- Широкий асортимент обігрівачів: стельові, підлогові.
Власне виробництво і продукція партнерів.
- Індивідуальний підхід: кожен об’єкт прораховується індивідуально з урахуванням всіх показників і
підбирається оптимальний варіант системи опалення.
Робимо все під ключ. Від проектування і монтажу до
пусконалагоджувальних робіт і сервісу.
- Постійно проводимо дослідження і вдосконалюємо
виробництво продукції. Розробляємо нові моделі обігрівачів для різного роду приміщень.
- Професійний монтаж будь-якої складності за 24
години. Пропускна здатність впровадження до 50 об’єктів
на місяць.
- Сервісне обслуговування: підтримка клієнтів в
гарантійний та післягарантійний період – консультації,
виїзди на об’єкти, допомога в налаштуванні терморегуляторів.
- Оплата і доставка: будь-яка форма оплати і
відправка обігрівачів по Україні в найкоротші сроки 1-2
дня. На більшість обігрівачів поширюється безкоштовна
доставка.
Більше 10 років – допомога людям в економії на
опаленні, збільшенні його ефективності.
Н а ш а м і с і я : С с т в о р е н н я р и н к у с у ч а с н о го
інфрачервоного енергоефективного опалення в Україні,
яке буде популярне у всьому світі.
Наші цінності: порядність, відповідальність,
ефективність, команда-сім’я, свобода.

Teplotema is a manufacturer of modern energysaving infrared heaters.
The main direction is ceiling heating: household,
industrial, zone heaters for commercial, industrial, state
institutions, agricultural and residential premises.
Teplotema is also a leader in the implementation of
ceiling heating systems in Ukraine.
OUR MAIN ADVANTAGES:
- Wide range of heaters: Ceiling, wall, floor. Own
production and production of partners.
- Individual approach: Each object is calculated
individually, taking into account all indicators and the
optimal variant of the heating system is selected. We
do everything turnkey. From design and installation to
commissioning and service.
- We are constantly researching and improving our
production. We develop new models of heaters for all
kinds of premises.
- Professional installation of any complexity in 24
hours. Implementation capacity of up to 50 sites per
month.
- Service: customer support during the warranty and
post-warranty period) consultations, site visits, assistance
in setting the thermostats.
- Payment and delivery: Any form of payment and
dispatch of heaters in Ukraine in the shortest time. 1-2
days. Most heaters are free shipping
More than 10 years - helping people to save on
heating, increase its efficiency.
Our mission: To create a market for modern infrared
energy efficient heating in Ukraine, which will be popular
all over the world.
Our values: Decency, responsibility, efficiency, teamfamily, freedom.
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Торгова марка
СтимОрганік

Trademark StimOrganik

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

14/19, Soborna str.
33028, Rivne, Ukraine
Phone:
+38 096 1715273
e-mail: stimorganic@gmail.com
www.stimorganic.com.ua

1

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.
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Трактор-Маркет
Магазин
ПП КРАЙНЯК
МИКОЛА
МИХАЙЛОВИЧ

7

вул. Ковельська, 68 а,
м. Луцьк, 43016, Україна
Тел.:
+38 050 9554628
Факс:
+38 332 747390
e-mail: traktor-market-lc@ukr.net

Мережа магазинів «Трактор-Маркет» вже багато
років успішно працює на ринку запасних частин
до тракторів МТЗ, ЮМЗ, Т-150, Т-25, Т-40,а також
до комбайнів СК-5 «НИВА», ДОН-1500, зернових
сівалок та землеобробної техніки, картоплекопалки,
інструмент, широкий асортимент підшипників, пасів,
манжетів та паливно-мастильних матеріалів.
Ми пропонуємо оригінальні запчастини високої
якості за найнижчими цінами (без посередників).
Кваліфіковані продавці нададуть професійну
консультацію
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26

exhibitors

ФАВОРИТ

FAVORIT

АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
Тзов

AС LTD

вул. Польова 1В,
с. Підгайці, Кіровоградська обл.,
27613, Україна
Тел.:
+38 067 5204448
Тел./Факс:
+38 0800304455
e-mail: office@favorite.ltd
www.favorit-td.com.ua

1V, Poljova str.,
27613, Pidgajci, Kirovograd region,
Ukraine
Phone:
+38 067 5204448
Phone/Fax: +38 0800304455
e-mail: office@favorite.ltd
www.favorit-td.com.ua

26

ТО В А К « ФА ВО Р И Т» – з а в од - в и р о б н и к
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.

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.
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

15

exhibitors

ХЕЛП-АГРО

HELP-AGRO

Наукововиробнича
фірма

Ltd SPF

в-зд Механізаторів, буд. 1/9,
м. Близнюки, Харківська обл.,
64801, Україна
Тел.:
+38 067 5755097
Тел./Факс:
+38 057 3417427
e-mail: help_agro@ukr.net
www.help-agro.com.ua

1/9, Mehanizatoriv,
64801, Bluznjuky, Kharkiv region,
Ukraine
Phone:
+38 067 5755097
Phone/Fax: +38 057 3417427
e-mail: help_agro@ukr.net
www.help-agro.com.ua

15

Компанія:
- допоможе Вам підібрати гібриди насіння, які
відповідають ґрунтовим і кліматичним особливостям
Вашого регіону;
- забезпечить високоякісним насінням батьківських
форм гібридів при вирощуванні на ділянк ах
гібридизації;
- проконсультує з питань захисту рослин згідно
умов Вашого господарства, а також з питань технології
вирощування гібридів соняшнику і кукурудзи;
- в і з ь м е п і д о с о бл и в и й н а гл я д д і л я н к и
гібридизації;
- підкаже, як довести вирощене насіння до
посівних кондицій.

Company:
- 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.
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exhibitors

Холдинг АГРО-СОЮЗ-Київ

Holding Agro-Soyuz-Kyiv

Тзов

13

вул. Нижньодніпровська, буд.1,
м. Ювілейне, Дніпропетровська обл.,
52005, Україна
Тел.:
+38 0800502476,
+38 050 3425614
e-mail: secret@soyuz-st.com;
machinery@soyuz-st.com
www.soyuz-st.com

13

1, Nyzhnedniprovska str.,
52005, Juvilejne,
Dnipropetrovsk region,Ukraine
Phone:
+38 0800502476
+38 050 3425614
e-mail: secret@soyuz-st.com;
machinery@soyuz-st.com
www.soyuz-st.com

Підприємство входить до складу холдингу
«Агро-Союз» і є постачальником запасних частин,
вузлів та агрегатів до сільськогосподарської:
ґрунтообробної, посівної, збиральної та вантажної
техніки імпортного та вітчизняного виробництва.
В асортименті акумулятори, насоси, фільтри,
електрообладнання, підшипники, ремені, мастильні
матеріали, запасні частини до двигунів та агрегатів.
Агро-Союз-Київ є офіційним дистриб’ютором
високоякісних фінських мастильних матеріалів
«Neste» на території України.

The Agro-Soyuz-Kyiv enterprise is part of the
Agro-Soyuz Holding and is a supplier of spare parts,
components and assemblies for agricultural soilcultivating, sowing, harvesting and cargo vehicles of
imported and domestic production. The assortment
includes batteries, pumps, filters, electrical equipment,
bearings, belts, lubricants, spare parts for engines and
assemblies. Agro-Soyuz-Kyiv is an official distributor of
high-quality Finnish lubricants «Neste» in Ukraine.
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2

exhibitors

ЮГТЕХКОМПЛЕКТ

YUGTEHKOMPLECT

ТзОВ

LLC

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

396/34, Intercultural Str.,
72316, Melitopol’, ZaporizhIa region,
Ukraine
Phone:
+38 066 2950002;
+38 067 6183059
Phone/Fax: +38 061 9448086
e-mail: info@ugtehkomplekt.com.ua
www.ugtehkomplekt.com.ua

2

Компанія 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, турбокомпресорів, гідророзподільників, гідростатичної
трансмісії, гідропідси-лювачів керма, електрообладнання, гідромоторів, насосів НШ, аксіальнопоршневих 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.

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.
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exhibitors

ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП

Universal Motors Group

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ

20

вул. Столичне шосе 90,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.:
+38 067 5504224
e-mail: umg@ukravto.ua
www.lstractor.com.ua

20

90, Stolychne highway str.,
03680, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 067 5504224
e-mail: umg@ukravto.ua
www.lstractor.com.ua

АФ «Юніверсал Моторз Груп» – офіційний
дистриб’ютор тракторів LS в Україні. Передові технології
та висока якість продукції зробили LS компанією
№1 на корейському ринку сільськогосподарських
тракторів. На даний час LS експортує трактори до
більш ніж 40 країн світу, включаючи США, Європу,
Китай, Латинську Америку та Азію.

«Universal Motors Group» is the official distributor of
LS tractors in Ukraine. LS Company No. 1 on the Korean
market of agricultural tractors has advanced technology
and high quality products. Currently, LS exports tractors
to more than 40 countries, including the USA, Europe,
China, Latin America and Asia.
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рекламНа КАМПАНІЯ

В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:

-

Журнал «Агроексперт»................ м. Київ, Україна)
Журнал «АгроЕліта»......... (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 «Аспекти будівництва» м. Львів, Україна)
Журнал «Помічник господаря»... м. Київ, Україна)
Журнал «ПартнерАРГО».....(м. Полтава, Україна)
Журнал «Садівництво та виноградарство»
............................................ (м. Тернопіль, Україна)
Журнал «Ягідник».............. (м. Тернопіль, Україна)
Журнал АгроLux...................... (м. Харків, Україна)
Журнал «Бізнес і безпека»......... (м. Київ, Україна)
Журнал «Ексклюзивні Технології»
..................................................(м. Херсон,Україна)

А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:

рекламНа КАМПАНІЯ

Загально інформаційні партнери

• http://www.lvivpost.net/
• https://www.ria.com
• http://infomisto.com/

• http://www.032.ua/afisha
• http://news.kompass.ua/
• http://www.citylife.net.ua/
• https://moemisto.ua/lviv
• http://lviv.travel/
• http://list.in.ua
• https://citycard.travel/
• http://www.lvivconvention.com.ua/
• https://lcci.com.ua
• https://agroc.com.ua/
• https://profbook.com.ua/
• http://afisha.guru.ua
• https://worldexpo.pro/
• https://www.exporthub.com/
• https://exposale.net/uk
• https://www.tradefairdates.com
• http://lviv.vgorode.ua/
• http://mydim.ua/
• https://afisha.vash.ua/
• https://10times.com/
• https://2event.com
• https://allevents.in

- Газета «Афіша Прикарпаття»
.................................(м. Івано-Франківськ, Україна)
- Газета «Від і до»................... (м. Чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу».......... (м. Львів, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення»
............................................... (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Львівська пошта»......... (м. Львів, Україна)
- Газета «Неділя».................... (м. Ужгород, Україна)
- Газета «ПРЕСС БИРЖА»
................................. (м. Дніпропетровськ, Україна)

• https://ua.all.biz/
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• http://pbgazeta.com/
• https://latifundist.com/
• https://agrarii-razom.com.ua/
• https://agromega.in.ua
• https://agroreview.com/
• http://www.growhow.in.ua/
• http://landlord.ua/
• http://labcomplex.com/
111
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• http://www.idcompass.com/
• http://agrostory.com/
• http://www.proagro.com.ua/
• https://agro-smart.com.ua

спеціальні подяки

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

• http://agroconf.org/

	Львівській обласній державній адміністрації

• https://www.west-info.com.ua/

	Департаменту агропромислового розвитку
	Львівської ОДА

• https://agropro.biz/

	Львівській Агарній Палаті

• https://biznes-pro.ua/

	Львівському національному агарному
університету

• https://uhbdp.org/ua/
• http://pigua.info/uk/

ВЦ «Південний-ЕКСПО»

• https://agronews.ua/
• http://agrocareer.com/

ТзОВ «Галекспосервіс»

• https://fermer.blog/

ПрАТ «Світ друку»

• http://www.agrorinok.info/

ТзОВ «Агентство Економічної Безпеки
«ЕФОРТ»

• https://pelleta.com.ua/
• https://farmerscan.com/

РЕКЛАМА НА РАДІО:

- Радіо Люкс : Львів, Луцьк, Тернопіль

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:

- 5-ий канал»

Цей каталог протягом року буде доступним
на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»®
в мережі Іnternet
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Фірмі «Керамет»
та учасникам виставки

Всі авторські права належать
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.

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

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