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1. Актуальність інформації 
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3. Професіоналізм команди

4.  Об’єктивність висвітлення

5. Неупередженість подачі

ВЕБ-ПОРТАЛ 
www.profihort.com
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унікальних користувачів на день

3.  Середній час, проведений на 

сайті, – більше 15 хвилин

4.  Містить унікальний інтерактивний 

контент (фоторепортажі, відео/

аудіо матеріали, інтеграція з 

популярними соцмережами 

тощо)

5.  Повністю адаптований до 

комфортного перегляду на 

будь-яких мобільних пристроях
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1.  Періодичність виходу – 
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2.  Розповсюджується 

безкоштовно

3.  Понад 10 000 завантажень 
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аудіоролики, швидкі e-mail 

повідомлення тощо)

6.   Читачі можуть завантажувати 

і роздруковувати журнал без 

обмежень
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3.  Містить огляд ТОП новин з сайта 
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статичних, так і анімованих 
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переходи) 

Сьогодні ми можемо запропонувати вам 3 медіа-ресурси, об’єднаних під загальним брендом ProfiHort

pr   fihort.com
PROFESSIONAL AND PROFITABLE HORTICULTURE

ПРОФЕСІЙНО І ПРИБУТКОВО

РЕСУРСИ

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (097) 886-31-46 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com

ProfiHort











Міжнародна спеціалізована виставка з виробництва, обробки, переробки та зберігання  плодо-
овочевої продукції в Україні та СНД. Логістика та торгівля у плодоовочевій індустрії.  

International Exhibition for Fruit and Vegetable Production, Processing, Storage & Handling 
Technologies and Fresh Produce Supply and Trade in Ukraine and CIS. 

ТОВ «Компанія «Місто Мрії» 
вул. Б. Гмирі, 13, офіс 3 
Київ, 02140, Україна 
Тел.: +380 44 577 04 25 
Факс: +380 44 577 04 26 
E-mail: freshbusiness@cityofdreams.com.ua 
www.cityofdreams.com.ua

Nova Exhibitions B.V. 
Organisation and Sales International: 
P.O. Box 257 3740 AG Baarn 
Нідерланди
Tel: +31 85 401 73 97 
E-mail: info@nova-exhibitions.com 
www.nova-exhibitions.com 
Chamber of commerce: 60938889

«АПК-Інформ: овочі та фрукти» 
Відділ продажу в Україні та СНД: 
вул. Н. Алексієнко, 21 
49006, Дніпро, Україна 
Тел .: +38 562 320795 
Факс: +380 562 320795 
E-mail: fruit.intl@fruit-inform.com 
www.fruit-inform.com

Підтримка / Supported by:

Італійське торгівельне агентство / Italian Trade Agency

Офіс Радника з сільськогосподарських питань Посольства Королівства Нідерланди/The office of 
Agricultural Counsellor of the Embassy of the Kingdom of The Netherlands

www.freshbusiness-expo.com



Партнер по конференції та співорганізатор/ 
Conference Partner and Co-organiser: 

Генеральний Медіа Партнер/ 
General Media Partner:

Спеціальний інформаційний партнер/
Special information partner:

Головний Міжнародний Медіа Партнер/ 
Main International Media Partner: 

Медіа партнери/Media partners:

Висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам за вагомий внесок і підтримку. 
We would like to thank our sponsors for their generous support and commitment.

www.freshbusiness-expo.com



ЗМІСТ ◆ CONTENTS

www.freshbusiness-expo.com

ОФІЦІЙНІ ПРИВІТАННЯ / OFFICIAL GREETINGS                                    11

ПРОГРАМА ВИСТАВКИ / EXHIBITION PROGRAM                                  21

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ / CONFERENCE PROGRAM                        23

АЛФАВІТНИЙ СПИСОК УЧАСНИКІВ / ALPHABETICAL LISTING          29

ПЛАН ВИСТАВКИ / FLOOR PLAN                                                             31

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ / EXHIBITOR PROFILE                         32



ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS

www.freshbusiness-expo.com

I would like to welcome all participants, organizers and 
visitors of the International Exhibition «Fresh Business 
Expo 2019». 

This event is a very important platform for the 
representatives of the Fresh Produce Industry not only 
from Ukraine but from many other countries, including 
the Netherlands. 

As we all know, the world around us is rapidly changing and we face some important 
global challenges for the future, such as climate change and feeding the world with an 
increasing population. 

Also, consumers are increasingly asking producers to come with healthy, sustainable 
and nutritious food, while farmers in the supply chain want to be paid a fair price for their 
labor. 

These developments force us to think about more efficient and more sustainable 
business practices, which our government strongly propagates with its policy of circular 
agriculture.

We believe that the Dutch agricultural sector, from horticulture to processing, is uniquely 
placed to play an leading role in bringing about the necessary changes. And I am 
convinced that combining these Dutch strengths with the agricultural sector in Ukraine 
can lead to prosperous cooperation for both sides. 

We are joining in the exhibition with a Holland Pavilion of companies who offer planting 
material and solutions of storage, post-harvesting handling and processing. I would like 
to thank them all for their participation. 

I would like to extend my gratitude to organizers of this significant event: «Nova 
Exhibitions» BV, «City of Dreams» Exhibition Company and «Fruit Inform», and also to 
all participants who make this event a success every year. 

I wish you all lots of interesting meetings, newly developed partnerships and successful 
business activities during «Fresh Business Expo»! 

Yours faithfully, 
Reinoud Nuijten, Agricultural Counsellor 
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine
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ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS
Я радий вітати учасників, організаторів та відвідува-
чів міжнародної виставки Fresh Business Expo 2019.

Ця виставка є важливою діловою платформою для 
представників плодоовочевого сектору не тільки 
України, але й багатьох інших країн світу, серед яких, 
звичайно, і Нідерланди.

Cвіт навколо нас швидко змінюється, і ми повинні гідно зустріти виклики майбут-
нього: кліматичні зміни і забезпечення достатньої кількості продуктів харчування 
для зростаючого населення планети.

Споживачі вимагають від виробників здорових та поживних продуктів харчування, 
виготовлених у сталий спосіб, а фермери, зі свого боку, вимагають достойної опла-
ти за свою нелегку працю.

Ці зміни змушують нас більш критично оцінювати ефективність та сталість всіх біз-
нес-процесів. Нідерландський уряд визначив пріоритети розвитку у політиці сільсь-
кого господарства замкнутого циклу. 

Аграрна галузь Нідерландів, від рослинництва до виробництва готових продуктів 
харчування вже грає провідну роль у здійсненні необхідних змін. Впевнений, що 
впровадження голландських досягнень у аграрний сектор України зміцнить спів-
робітництво між нашими країнами.  

Нідерландська експозиція – це компанії, які пропонують посадковий матеріал та 
рішення для зберігання, доробки та переробки сільськогосподарської продукції.  Я 
вдячний їм за участь. 

Висловлюю подяку організаторам виставки: компанії «Nova Exhibitions» BV, «Місто 
Мрії» та «АПК-Інформ: овочі та фрукти», а також компаніям, за участю яких відбу-
вається цей захід.

Бажаю всім цікавих зустрічей, налагодження партнерства та успішних ділових іні-
ціатив на Fresh Business Expo.

З повагою,
Рейнауд Наутен
Радник з питань сільського господарства 
Посольство Королівства Нідерландів в Україні
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ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS
On behalf of the Italian Trade Agency  – Trade promotion Section of 
the Italian Embassy in Ukraine, I am honored to present to the 
Ukrainian and international visitors, the Italian Exhibitors participating 
directly or through their Ukrainian representatives at the «Fresh 
Business Expo 2019».

The Italian Agri-food industry, whose supply chain globally employs 
more than 130.000 people, is internationally recognised for its high 
quality standards of  food quality, food safety, technological innovation, 
sustainability, biodiversity, respect for tradition and origin, and positive social impact.
There are expectations, and in fact an obligation, on the part of Italian food processing 
to ensure quality, flavours, food safety, and compliance to the quality standards 
requested by the consumers. The key factors that contribute to the achievements of the 
Italian Agri – food Industry are represented, among the others, by:

• Scientific and Technological Research centers to assure constant development of new 
technologies;
• Quality Control and Food Safety Regulations that ensure checks and controls 
throughout the different stages of the production and product’s life;
• ‘Industrial District” networks that result in short supply chain, cutting costs of 
transportation and production;
• A System of Cooperatives, the result of a long tradition of social cooperation, prioritizes 
the needs of the rural communities and their inhabitants;
• Quality Certifications of the Origin and Authenticity of Products, Quality labels that 
constitute a guarantee to the consumer of the origin of the product, and/or that the 
production process is in compliance with the territorial and other specifications laid down 
by the National and Local Authorities regulating the quality certifications.

The Italian companies participating at «Fresh Business Expo 2019» embrace 
these values and furthermore, during these three Exhibition days, they will be the 
“Ambassadors” in Ukraine of the Italian Excellence.
I wish everyone participating at Fresh Business Expo prosperity, to get the results 
they are expecting, and to return home with mutually beneficial agreements and good 
business opportunities.

Yours sincerely,
Carlo Ferrari
Director 
Italian Trade Agency – Trade promotion Section of the Italian Embassy in Ukraine
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ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS
Від імені Італійського Торгівельного Агентства - відділу 
Просування торгівлі посольства Італії в Україні, для мене 
велика честь представити українським і зарубіжним відвідувачам 
Італійських учасників, які беруть участь безпосередньо або через 
своїх українських представників у «Fresh Business Еxpo 2019».

Італійська агропродовольча галузь, в ланцюжку поставок якої по 
всьому світу працює більше 130 000 чоловік, отримала міжнарод-
не визнання за високі стандарти якості продуктів харчування, 
безпеку харчових продуктів, технологічні інновації, стійкість, біорізноманіття, повагу 
до традицій і походження, а також позитивний соціальний вплив. Існують очікуван-
ня і, фактично, зобов’язання з боку італійської харчової промисловості забезпечити 
якість, смак, безпеку харчових продуктів і відповідність стандартам якості, запиту-
ваною споживачами. Ключовими факторами, які сприяють досягненням італійської 
агропродовольчої промисловості, є, серед іншого, такі:
• Науково-технічні дослідницькі центри, що забезпечують постійний розвиток нових 
технологій;
• Правила контролю якості і безпеки харчових продуктів, які забезпечують перевір-
ки і контролі на всіх етапах виробництва і життєвого циклу продукту;
• мережі «Промисловий район», що призводять до короткого ланцюжку поставок, 
скорочення витрат на транспортування і виробництво;
• Система кооперативів, що є результатом давньої традиції соціального співробіт-
ництва, віддає пріоритет потребам сільських громад і їх жителів;
• Сертифікати якості походження та автентичності продукції, знаки якості, які є 
гарантією для споживача походження продукту і / або того, що виробничий процес 
відповідає територіальним та іншим специфікаціям, встановленим національними 
та місцевими органами влади, що регулюють сертифікацію якості.

Італійські компанії, що беруть участь в «Fresh Business Expo 2019», дотримуються 
цих цінностей, і, крім того, протягом цих трьох днів роботи виставки вони будуть 
«послами» в Україні італійської досконалості.
Бажаю всім учасникам Fresh Business Expo процвітання, досягнення очікуваних 
результатів і повернення додому з взаємовигідними угодами і хорошими можливо-
стями для бізнесу.

Щиро Ваш,
Карло Феррарі
Директор
Італійське Торгівельне Агентство - Відділ просування торгівлі Посольства Італії в 
Україні

14



www.freshbusiness-expo.com

ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS
Шановні представники плодоовочевого бізнесу!

Сьогодні Ви приєдналися до професіоналів ринку овочів, 
фруктів та ягід України. Ця галузь зараз продовжує 
динамічно розвиватися завдяки як сприянню кліматичних 
та економічних чинників нашої держави, так і спільним 
зусиллям всіх учасників сектору. 

Дуже приємно бути причетним до єдиної в Україні спеціалізованої плодоовочевої 
виставки - Fresh Business Expo, яка успішно проводиться вже восьмий рік поспіль 
та почесно підтверджує статус міжнародної. 

Наразі українські виробники чітко зрозуміли дві основні речі у плодоовочевому сег-
менті. Кожен з його напрямків може активно розвиватись тільки за умови спряму-
вання уваги на міжнародний ринок, тобто на експорт. В той же час, отримати якісну 
продукцію експортної якості, та ще й конкурентоспроможну, можливо тільки за 
умови впровадження необхідних сучасних технологій на всіх етапах виробництва: 
від маркетингових інструментів до вирощування, збирання, доробки та зберігання. 
Як результат, вітчизняні виробники плодоовочевої продукції поступово виходять на 
новий рівень, що, в свою чергу, все більше приваблює закордонних постачальників 
технологічних рішень та усіх типів обладнання. 

Так, саме експорту української плодоовочевої продукції організатори щорічної між-
народної конференції «Овочі та фрукти України-2019» приділили максимум уваги в 
цьому році. А сама конференція традиційно проводиться паралельно з виставкою 
протягом усіх 3-х днів. 

Від імені партнерів виставки та організаторів конференції,  проекту «АПК-Інформ: 
овочі та фрукти», дозвольте привітати всіх вітчизняних та закордонних експонентів, 
делегатів конференції та відвідувачів виставки, й висловити сподівання, що ре-
зультатом цьогорічної події стануть реальні контракти, закріплені ділові стосунки та 
стовідсоткова впевненість в участі у всіх наступних проектах Fresh Business Expo!

Бажаю, щоб кожен наступний сезон у плодоовочевому бізнесі для Вас був кращим, 
ніж попередній, а для того, щоб Ви мали змогу детально підготуватись до кожного з 
них ми й робимо цей проект!

Олександр Хорев,
керівник проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти»
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ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS
Dear representatives of the Fresh produce business!

Today you joined the professionals of vegetables, fruits 
and berries market of Ukraine. This industry is now
continues to evolve dynamically thanks to both promotion 
of climate and economic factors our state and the joint 
efforts of all participants in the sector.

It is a pleasure to be involved in the only specialized fruit and vegetable exhibition in 
Ukraine - Fresh Business Expo, which has been successfully held for the eighth year in 
a row and honorably confirms the status of an international one.

Currently, Ukrainian producers clearly understood two main things in the fruit and 
vegetable sector. Each of its directions can be actively developed only if it directs 
attention to the international market, that is, to export. At the same time, it is possible 
to obtain high-quality products of export quality, and even competitive, provided that 
the necessary modern technologies are introduced at all stages of production: from 
marketing tools to growing, collecting, finalizing and storing. As a result, domestic 
producers of fruits and vegetables are gradually reaching a new level, which, in turn, 
is increasingly attracting foreign suppliers of technological solutions and all types of 
equipment.

Yes, it is the export of Ukrainian fruits and vegetables that the organizers of the annual 
international conference «Fruits and Vegetables of Ukraine-2019» paid maximum 
attention this year. And the conference itself is traditionally held in parallel with the 
exhibition for all 3 days.

On behalf of the partners of the exhibition and the organizers of the Fruit-Inform: 
Vegetables and Fruits project, let me congratulate all national and foreign exhibitors, 
conference delegates and visitors, and express hope that this year’s event will result 
in real contracts, business relations and confidence in participating in all subsequent 
projects of Fresh Business Expo!

I wish that each successive season in the fruit and vegetable business would be better 
for you than the previous one, and in order to be able to prepare for each of them in 
detail, we are doing this project!

Olexandr Horev,
Project Manager Fruit-Inform: Vegetables and Fruits
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ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS

www.freshbusiness-expo.com

Dear exhibitors and visitors,

On behalf of the organisers, we welcome all exhibitors and 
visitors to Fresh Business Expo 2019, the leading trade 
event in Ukraine for all suppliers within the entire spectrum 
of the Fresh Produce Industry.

In particular a great welcome to the Holland Pavilion supported by 
the Netherlands Embassy in Kyiv and organised by Grimco Trade 
Holland and to the Italian participation supported by the Italian Trade 
Agency in Kyiv.

Already since 2011 Fresh Business Expo is the only exhibition in Ukraine that focuses 
exclusively on the Fresh Produce Industry.

The Ukrainian fresh produce industry is developing fast and the Free Trade Agreement 
between Ukraine and the EU is contributing to this fast development of the fruit & 
vegetable sector in Ukraine. Many growers have found new export markets within the 
EU and Ukrainian growers are implementing new technologies in order to meet new 
standards.

Ukraine’s output levels make it the fifth largest fruit, vegetable, and berry-producing 
nation in Europe. 

Apart from being the leading exhibition for the fresh produce industry in Ukraine, Fresh 
Business Expo is designed as a comprehensive platform for knowledge transfer and 
includes the conference “Fruits & Vegetables of Ukraine” organised by APK Fruit Inform.

Therefore, we are indebted to our co-organiser and organiser of the conference and 
trade forum; company APK Fruit Inform for their professionalism and co-operation. 

Furthermore we would like to thank The office of Agricultural Counsellor of the Embassy 
of the Kingdom of The Netherlands in Ukraine and The Italian Trade Agency for their 
support.

We wish all exhibitors, conference delegates and visitors a good exhibition and fruitful 
business negotiations! 

Welcome to Fresh Business Expo 2019!

Nova Exhibitions B.V.
Kuno Jacobs
Managing Director
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Шановні учасники та відвідувачі!

Від імені організаторів ми вітаємо всіх вас на Fresh Business 
Expo 2019 - провідній В2В події в Україні для всіх постачальників 
всього спектру індустрії свіжих продуктів.

Зокрема, ми раді вітати Голландський павільйон, який 
організовано Grimco Trade Holland за підтримки Посольства 
Нідерландів в Києві, та італійських учасників, які долучилися до 
виставки  за підтримки Італійського Tоргівельного Агентства. 

Уже з 2011 року Fresh Business Expo - єдина виставка в Україні, яка фокусується 
виключно на індустрії свіжих продуктів.

Українська індустрія свіжих продуктів швидко розвивається, і Угода про вільну тор-
гівлю між Україною та ЄС сприяє такому швидкому розвитку плодоовочевої галузі 
в Україні. Багато виробників знайшли нові експортні ринки в ЄС, і тому українські 
виробники впроваджують нові технології, щоб відповідати новим стандартам.

Рівень виробництва в Україні робить її п’ятою за величиною країною-виробником 
фруктів, овочів і ягід в Європі.

Крім того, що Fresh Business Expo є провідною виставкою індустрії свіжих продуктів 
в Україні, вона являє собою комплексну платформу для передачі знань і включає в 
себе конференцію «Овочі та фрукти України», організовану АПК-Інформ.

Тому ми в боргу перед нашим співорганізатором та організатором конференції та 
торгового форуму: Компанією АПК-Інформ за професіоналізм і співпрацю.

Крім того, ми хотіли б подякувати Офісу Сільськогосподарського Радника Посоль-
ства Королівства Нідерландів в Україні та Італійському Торгівельному Агентству.

Бажаємо всім учасникам, делегатам конференції і відвідувачам хорошої виставки і 
плідних ділових переговорів!

Ласкаво просимо на Fresh Business Expo 2019!

Nova Exhibitions B.V.
Куно Якобс
Керуючий директор
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Шановні учасники та гості виставки!

Від імені компанії «Місто Мрії» вітаємо Вас на VIII-ій Міжнародній 
спеціалізованій виставці, присвяченій технологіям вирощування, 
обробки, зберігання, переробки та маркетингу плодоовочевої 
продукції – Fresh Business Expo 2019!

Цього року свою участь у виставці вже підтвердили компанії з 
16 країн світу: Австрії, Бельгії, Данії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Кенії, Литви, 
Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції, Чехії, Швеції, 
України.

Ми плідно працюємо над вдосконаленням виставки. Вже вдруге проведемо семіна-
ри, що присвячені тепличним технологіям. Дана тематична програма пов’язана 
із додаванням тепличного сектору на виставку Fresh Business Expo та розвитком 
тепличної галузі в Україні.

Окрім того, в рамках заходу відбудеться щорічна міжнародна конференція «Овочі 
та фрукти України-2019. Експортний прорив!» та міжнародний торговий форум, 
організатором яких є «АПК-Інформ». Завдяки плідній співпраці з консалтинговою 
компанією «АПК-Інформ: овочі та фрукти», ми впевнені, що наш захід є міцним 
фундаментом для подальшого розвитку плодоовочевої галузі та сприятиме тому, 
щоб українська продукція повністю відповідала міжнародним стандартам якості.

Виставка Fresh Business Expo є вузькоспеціалізованою. В цьому її унікальність. 
Завітавши на виставку, у Вас буде можливість залучити до співпраці нових пар-
тнерів. 

Бажаємо всім учасникам та гостям виставки вдалих переговорів переговорів та 
досягнення поставлених цілей! 

Ірина Слободянюк,
Президент ТОВ «Компанія «Місто Мрії»
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Dear participants and guests of the exhibition!

On behalf of the «City of Dreams» Company», we are pleased to 
welcome you to the VIII-th International specialized exhibition 
dedicated to growing technologies, processing, storage, processing 
and marketing of fruits and vegetables products - Fresh Business 
Expo 2019!

This year, companies from 16 countries of the world joined the 
exhibition: Austria, Belgium, Denmark, Spain, Italy, Israel, Kenya, Lithuania,
Netherlands, Germany, Poland, USA, France, Czech Republic, Sweden, Ukraine.

We are fruitfully working on improving the exhibition. For the second time we will 
organize seminar program on greenhouse technologies. This thematic program is 
related to the addition of the greenhouse sector to Fresh Business Expo and the 
development of the greenhouse industry in Ukraine.

The annual international conference «Fruits and Vegetables of Ukraine-2019. 
Export Breakthrough» and the international trade forum will be organized by Fruit-
Inform. Thanks to the fruitful cooperation with the consulting company Fruit-Inform: 
Vegetables and Fruits, we are confident that our event is a solid foundation for the 
further development of the fruit and vegetable industry and it can ensure that Ukrainian 
products fully comply with international quality standards.

Fresh Business Expo is a highly specialized exhibition. This is its uniqueness. By visiting 
the exhibition, you will have the opportunity to attract new partners to cooperation.

We wish all the participants and guests of the exhibition successful negotiations and 
achievement of their goals!

Iryna Slobodianiuk,
President of «City of Dreams» Company, LLC
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СЕМІНАРСЬКА ПРОГРАМА
3-4 грудня 2019

День 1 ◆ 3 грудня
11:30-12:00 Різновиди плівкових теплиць для вирощування ягід та 
                          овочів: технологічні переваги та недоліки. 
                          Ігор Луб’яний. Представник компанії «Агроліум».
12:00-12:10 Питання аудиторії  
12:10-12:40 Сучасна енергоефективна плівкова теплиця. 
                          Ярослав Залуцький. Представник компанії «Промітенс», 
                          «Будтеплицагро».
12:40-12:50 Питання аудиторії 
12:50-13:20 Кава-брейк 
13:20-13:50 Вирощування овочевих культур гідропонним способом в теплиці. 
                          Марія Мельниченко. Представник компанії «Перспекта Груп».
13:50-14:00 Питання аудиторії 
14:00-14:30 Передові датські технології вирощування салатних культур. 
                          Василь Савченко. Представник компанії «ДГС-Україна».
14:30-14:40 Питання аудиторії 
День 2 ◆ 4 грудня
11:00-11:30       Ґрунти і субстрати для використання у теплицях. 
                          Людмила Дацько. Кандидат сільськогосподарських наук, старший                                                                                                                                          
                          науковий співробітник, завідувач відділу Інституту водних проблем і 
                          меліорації НААН України.
11:30-11:40       Питання аудиторії 
11:40-12:10       Натуральні добрива як обов’язкова складова сучасного земле-
                          робства в відкритих і закритих ґрунтах. 
                          Антон Булигін. Представник ТМ натуральних добрив.
12:10-12:20 Питання аудиторії 
12:20-12:50 Бактеріальне в’янення суниці в теплицях. Причини. Наслідки, 
                          Рішення. 
                          Олена Болтовська. Представник компанії «Rosana».
12:50-13:00       Питання аудиторії.
13:00-13:30 Кава-брейк  
13:30-14:00 Bихід на національний рівень. Робота з мережами супермаркетів. 
                          Лисоконь О.С.  Представник компанії «Агровесна Маркет». 
14:00-14:10 Питання аудиторії 
14:10-14:40 Проблематика вирощуваня суниці нейтрального дня у 2019 році. 
                          Євгеній Лайтер. Агроном-технолог.
14:40-14:50 Питання аудиторії 
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SEMINAR PROGRAM
December 3-4, 2019

Day 1 ◆ December, 3
11:30-12:00 Varieties of film greenhouse for growing berries and vegetables:                                                                                                                                      
                          technological advantages and disadvantages. 
                          Ihor Lubianyi. Representative of the company «Agrolium».
12:00-12:10 Questions and Answers 
12:10-12:40 Modern energy efficient film greenhouse. 
                          Yaroslav Zalutskyi. Representative of the company «Promitens»,                                                                                                                                     
                          «Budteplytsahro».
12:40-12:50 Questions and Answers 
12:50-13:20 Coffee break 
13:20-13:50 Hydroponic method of growing vegetables in the greenhouse. 
                          Mariia Melnychenko. Representative of the company «Perspekta group».
13:50-14:00 Questions and Answers 
14:00-14:30 Advanced Danish technologies for growing lettuce and herbs. 
                          Vasyl Savchenko. Representative of the company «DSG-Ukraine».
14:30-14:40 Questions and Answers 
Day 2 ◆ December, 4
11:00-11:30 Soils and substrates for usage in greenhouses. 
                          Liudmyla Datsko. Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher,                                                                                                                                      
                          head of Department Institute of Water Problems and Land 
                          Reclamation NAAS.
11:30-11:40 Questions and Answers 
11:40-12:10 Natural fertilizers as a mandatory component of modern agriculture in 
                          open ground and greenhouses. 
                          Anton Bulyhin. Representative of TM of natural fertilizers.
12:10-12:20 Questions and Answers 
12:20-12:50 Bacterial wilting of strawberries in greenhouses. Reasons. Consequences.                                                                                                                                    
                          Ways to prevent. 
                          Olena Boltovska. Representative of the company «Rosana».
12:50-13:00 Questions and Answers 
13:00-13:30       Coffee break 
13:30-14:00 Exit to the national level. Working with supermarket chains. 
                          Oleh Lysokon. Representative of the company «Agrovesna Market». 
14:00-14:10 Questions and Answers 
14:10-14:40 Cultivation issues of day-neutral strawberries in 2019. 
                          Yevhenii Laiter. Agricultural technologist.
14:40-14:50 Questions and Answers 
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Програма шістнадцятої міжнародної конференції
«Овочі та фрукти України-2019. Експортний прорив!»

День перший, 3 грудня
10:00-11:20  Реєстрація учасників конференції. Ранкова кава
10:30-11:00  Урочисте відкриття виставки Fresh Business Expo 2019
11:20-11:30  Відкриття конференції. Вітальне слово від спонсорів та організаторів.
РИНКОВИЙ ФОРУМ
11:30-12:20  Розмір має значення: чому плодоовочева галузь не цікава іноземним                                                                                                                                        
                     байерам і українським чиновникам?
                     Андрій Ярмак, економіст інвестиційного центру ФАО, Італія
12:20-12:40  Підсумки виробництва овочів та фруктів в Україні в 2019 році, прогноз                                                                                                                                          
                     цін на другу половину сезону. Попередні очікування від сезону-2020/21
                     Олександр Хорев, керівник проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти»
12:40-13:00  Зростання продажів на внутрішньому та експортному ринках за 
                     допомогою управління репутацією - SMM та сучасні медійні інструменти. 
                     Катерина Звєрєва, директор з розвитку Української плодоовочевої 
                     асоціації

ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ ФОРУМ
13:00-13:20  Професійний підхід до яблуневого саду та яблучного бізнесу. Коли новач-                                                                                                                                           
                     ки виграють конкуренцію
                     Ольга Олійник, менеджер ЗЕД компанії UApple, Україна
13:20-13:40  Сховище як невід’ємний елемент успішних продажів протягом усього                                                                                                                                           
                     сезону 
                     Анатолій Богдан, виконавчий директор ТОВ «Інсолар-Холод», Україна
13:40-14:00  Чи боїться ЄС українських гравців ягідного бізнесу?
                     Ірина Кухтіна, президент Асоціації «Ягідництво України»
14:00-15:00  Обід
15:00-15:20  Основні напрямки для експорту української черешні у сезоні-2019.                                                                                                                                     
                     Порівняння переваг та недоліків. Перспективи розширення географії                                                                                                                                        
                     експорту у наступному сезоні
                     Євгенія Нікітюк, представник ТОВ «Аврора», Україна
15:20-15:40  GLOBALG.A.P в Україні: умови, виклики та перспективи
                     Юлія Слива, керівник Національної технічної робочої групи 
                     GLOBALG.A.P в Україні
15:40-16:00  Майстер-клас. Останні тенденції у технологіях заморозки фруктів 
                     та ягід. СО2 vs фреон. Наступний етап розвитку – сублімація. 
                     Олег Якімець, експерт з технологій переробки плодоовочевої продукції,                                                                                                                                       
                     Україна
16:00-16:20  Оптичне сортування свіжих та заморожених продуктів
                     Роман Пеєв, комерційний директор ТОВ «Русбана інжиніринг Україна»
16:20-16:40  Коли інвестиції у ягідний бізнес виправдовують очікування
                     Євгеній Харлан, директор зі стратегії та розвитку, ТОВ «Нікдарія», Україна
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16:40-17:00  Ціна і цінність ягоди або як пов’язати ягідний бізнес, туризм та 
                     відпочинок для сімей з дітьми?
                     Микола Стецьків, власник ягідної ферми «ФайнаBerry», Україна
17:00-17:20  Українське горіхівництво – як позбавитись «сірих схем» у бізнесі та                                                                                                                                               
                     експорті
                     Геннадій Юдін, виконавчий директор Української горіхової асоціації
17:20-17:50  Панельна дискусія на топову тему конференції: «Перспективи 
                     розвитку ягідного бізнесу в Україні у найближчі п’ять років»
                     Модератори: Андрій Ярмак, Євгеній Харлан, Олег Босий, Олександр                                                                                                                                        
                     Ярещенко
17:50-18:00  Підведення підсумків першого дня роботи конференції

День другий, 4 грудня
10:00-10:40  Реєстрація учасників конференції. Ранкова кава

ФОРУМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ НІШ
10:40-11:00  Органічний плодоовочевий ринок в Україні. Що є вже сьогодні, і які 
                     перспективи на майбутнє
                     Олена Березовська, президент ГС «Органічна Україна»
11:00-11:30  Нерозкриті перспективи бізнесу з вирощування у закритому ґрунті                                                                                                                                           
                     в Україні 
                     Дмитро Ліфшиц, генеральний директор компанії «Адама»
                     Євгеній Сердюк, генеральний директор компанії Best Crop, Україна
11:30-11:50  Український часник на вітчизняному ринку: коли справи перейдуть 
                     від слів до діла?
                     Ганна Морозова, співвласник ТОВ «СП «УКРАП», Україна
11:50-12:10  Спаржа – чи загрожує вже Україні перевиробництво і падіння цін?
                     Петро Григор’єв, генеральний менеджер і співвласник 
                     ТОВ «Агроексперт Трейд», Україна
12:10-12:30  Картоплярство в Україні. Як жити після рекордних цін улітку та восени                                                                                                                                           
                     2019 року?
                     Оксана Руженкова, виконавчий директор, УАВК
12:30-12:50  Особливості виробництва картоплі фрі та чіпсів в Україні. Перспективи                                                                                                                                      
                     розвитку галузі
                     Ігор Чечітко, експерт ринку картоплі в Україні
12:50-13:10  Передумови успішного експорту овочів та фруктів: критичні точки
                     Ольга Трофімцева, громадський діяч, експерт із зовнішніх ринків, 
                     в.о. Міністра аграрної політики і продовольства України (2019)
13:10-14:30  Обід
14:30-14:50  Ринок заморожених овочів, фруктів і ягід в Україні – п’ятирічна 
                     перспектива
                     Юрій Біліченко, директор ТОВ «Роздольне», Україна
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МАРКЕТИНГОВИЙ ФОРУМ
14:50-15:10  Кооперація в овочівництві – чи можливі успішні кейси в українських                                                                                                                                      
                     умовах?
                     Валерій Федоренко, голова СОК «Широке»
15:10-15:30  Два напрямки використання аграрних розписок у плодоовочевому 
                     бізнесі – створення необхідного об’єму сировини та фінансування під                                                                                                                                              
                     заставу майбутнього врожаю
                     Сергій Потапов, спеціаліст із ланцюжків доданої вартості у 
                     плодоовочевому бізнесі, Міжнародна фінансова корпорація (IFC)
15:30-15:50  МТБ Банк, спеціальна пропозиція для плодоовочевого бізнесу:                                                                                                                                         
                     банківське фінансування.  Види застав під кредитування. 
                     Основні вимоги до позичальників. Партнерські програми
                     Ірина Кабанець, начальник відділу з розвитку партнерських програм,                                                                                                                                         
                     Департамент продажів та обслуговування клієнтів, ПАТ «МТБ Банк»
15:50-16:10  Ягідний бізнес step-by-step: провали та перемоги у вирощуванні, замо                                                                                                                                             
                     розці та експорті ягідних культур
                     Андрій Жуков, експерт ягідного бізнесу, власник компанії S.B. Frozen                                                                                                                                           
                     Foods, Україна
16:10-16:30  Цибуля ріпчаста, капуста червоноголова, перець «Білозірка», гарбуз                                                                                                                                           
                     «Баттернат» - експортний потенціал та успішний досвід в Україні
                     Дмитро Череватов, директор ТОВ «Ді Трейд Груп», Україна
16:30-16:50  Огляд ринку упаковки плодоовочевої продукції в Україні. 5 складових                                                                                                                                        
                     успішного бізнесу
                     Олександр Анісімов, експерт ринку упаковки України
16:50-17:10  Торгівля свіжими овочами і фруктами в супермаркетах України. 
                     Рейтинг плодоовочевих відділів мереж
                     Євген Кузін, керівник з маркетингу, проект «АПК-Інформ: овочі та 
                     фрукти», Україна
17:10-17:50  Завершення конференції, нетворкінг
18:00-21:00  Фуршет для учасників конференції

День третій, 5 грудня
Міжнародний торговий форум. Зустрічі з провідними рітейлерами та гуртовими ком-
паніями з України та країн Східної Європи. Попередня реєстрація та зустрічі згідно 
із заздалегідь узгодженим графіком
10:00-10:15  Реєстрація учасників торгового форуму
10:15-16:00  Торговий форум, Рітейл центр.
                      Модератор – Олександра Манько
                      Прямі переговори між постачальниками свіжих овочів, фруктів, ягід та                                                                                                                                               
                      мережами супермаркетів і представниками гуртової торгівлі (експорт,                                                                                                                                        
                      імпорт)
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Program of the 16th International Conference
«Fruits & Vegetables of Ukraine-2019. Export Breakthrough!»

Day 1. December 3
10:00-11:20  Conference registration. Morning coffee
10:30-11:00  Fresh Business Expo 2019 Opening Ceremony
11:20-11:30  Conference opening
                     Greeting words from organizers and sponsors

MARKET FORUM
11:30-12:20  Size is important: why is the fruit and vegetable industry not interesting 
                     for foreign buyers and Ukrainian authorities?
                     Andriy Yarmak, FAO Investment Center Economist, Italy
12:20-12:40  Fruit and vegetable production results in Ukraine in 2019, price forecast 
                     for the second half of the season. Preliminary expectations from the 
                     season 2020/21 
                     Oleksandr Khorev, Head of Fruit-Inform
12:40-13:00  Raising sales in the domestic and export markets with the use of reputation                                                                                                                                       
                     management – SMM and modern media tools
                     Kateryna Zvereva, Development Director at Ukrainian Horticultural                                                                                                                                    
                     Association

FRUIT & BERRY FORUM
13:00-13:20  Professional approach to apple orchard and apple business. 
                     When newcomers win competition
                     Olga Oliynyk, International Relations Manager, UApple, Ukraine
13:20-13:40  Storage as a necessary precondition of successful sales within the 
                     whole season 
                     Anatoliy Bogdan, Executive Director, Insolar-Kholod, Ukraine
13:40-14:00  Is the EU afraid of Ukrainian berry market players?
                     Iryna Kukhtina, President of Ukrainian Berries Association
14:00-14:15  Blueberry storage for a month and a half is real! About technologies in action
                     Pawel Baranski, Chlodnie KA Baranski, Poland
14:15-15:15  Lunch
15:15-15:35  Key directions for Ukrainian cherry exports in 2019. Advantages 
                     and weaknesses. Export geography extension potential in a new season
                     Yevgeniya Nikityuk, Representative of Avrora, Ukraine
15:35-15:55  GLOBALG.A.P. in Ukraine: conditions, challenges, prospects
                     Yuliya Sliva, Head of National Technical Working Group, GLOBALG.A.P.                                                                                                                                     
                     in Ukraine
15:55-16:15  Master class. Latest trends in fruit and berry freezing technologies. СО2 
                     vs freon. Sublimation as a next step 
                     Oleg Yakimets, Expert in Fruit & Vegetable Processing Technologies, Ukraine
16:15-16:35  Optical sorting of fresh and frozen products
                     Roman Peyev, Commercial Director at Rusbana Engineering Ukraine
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16:35-16:55  When investments in the berry business meet expectations
                     Yevgeniy Kharlan, Strategy and Development Director, Nikdariya 
                     (iBerry TM)
16:55-17:15  Berry price and value, or how to link berry business, tourism and 
                     family recreation?
                     Mykola Stetskiv, Owner of FaynaBerry Farm, Ukraine
17:15-17:35  Ukrainian nut industry – how to avoid shady schemes in business 
                     and export
                     Gennadiy Yudin, Executive Director at Ukrainian Nut Association
17:35-17:55  Panel discussion “Ukrainian berry business development outlook for 
                     the next 5 years”
                     Participants: Andriy Yarmak, Yevgeniy Kharlan, Oleg Bosyi, 
                     Oleksandr Yareschenko, Sergiy Ukrayinets, Taras Bashtannyk
17:55-18:00  Summing-up of 1st conference day

Day 2. December 4
10:00-10:40  Registration. Morning coffee

FORUM OF INVESTMENT NICHES
10:40-11:00  Organic fruit and vegetable market in Ukraine. What is nowadays, 
                     and what are the future prospects?
                     Olena Berezovska, President of Organic Ukraine Union
11:00-11:30  Unrevealed prospects of growing under cover in Ukraine 
                     Dnytro Lifshyts, General Director at Adama, Ukraine
                     Yevgeniy Serdyuk, General Director at Best Crop, Ukraine
11:30-11:50  Ukrainian garlic on the domestic market: when will things go 
                     from something on mind to something in kind?
                     Hanna Morozova, Co-Owner of UKRUP, Ukraine
11:50-12:10  Asparagus – is Ukraine already under threat of overproduction and 
                     price collapse?
                     Petro Grygoryev, General Manager and Co-Owner of Agroexpert Trade,                                                                                                                                           
                     Ukraine
12:10-12:30  Potato growing in Ukraine. How to live after record breaking prices in                                                                                                                                               
                     summer and autumn 2019?
                     Oksana Ruzhenkova, Executive Director at Ukrainian Association of 
                     Potato Producers
12:30-12:50  The Ukrainian industry of FFF and potato crisps. Development outlook
                     Igor Chechitko, Ukrainian Potato Market Expert
12:50-13:10  The Ukrainian market for frozen vegetables, fruits and berries – 
                     a five-year outlook
                     Yuriy Bilichenko, Director at Rozdolne, Ukraine
13:10-14:30  Lunch
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MARKETING FORUM
14:30-14:50  Cooperation. Is there a place for successful cases under Ukrainian                                                                                                                                        
                     conditions?
                     Valeriy Fedorenko, Head of Service Cooperative, Ukraine
14:50-15:10  Agrarian receipts in the fruit and vegetable business
                     Sergiy Potapov, Fruit and Vegetable Value Chain Specialist, 
                     International Finance Corporation
15:10-15:30  MTB Bank, special offer for fruit and vegetable business: bank financing
                     Iryna Kabanets, Head of Partnership Programs Development Division,                                                                                                                                        
                     Sales and Client Services Department, MTB Bank, Ukraine
15:30-15:50  Berry business step-by-step: fails and wins in growing, freezing and 
                     export of berry crops
                     Andriy Zhukov, Berry Business Expert, Owner at S.B. Frozen Foods,                                                                                                                                           
                     Ukraine
15:50-16:10  Onions, red cabbage, Belozerka bell peppers, butternut squash – export                                                                                                                                           
                     potential and successful experience in Ukraine
                     Dmytro Cherevatov, Director at D Trade Group, Ukraine
16:10-16:30  Preconditions for successful export of fruits and vegetables: critical points
                     Olga Trofimtseva, External Markets Expert, Ukraine’s acting Agrarian                                                                                                                                         
                     Policy and Food Minister in 2019
16:30-16:50  Overview of the market for fruit and vegetable packaging in Ukraine. 
                     5 elements of successful business
                     Oleksandr Anisimov, Ukrainian Packaging Market Expert
16:50-17:10  Trade in fresh fruits and vegetables through Ukrainian supermarkets.                                                                                                                                    
                     Rankings of supermarkets’ fruit and vegetable departments
                     Ievgen Kuzin, Marketing Manager, Fruit-Inform, Ukraine
17:10-17:50  End of conference, networking
18:00-21:00  Gala-Dinner

Day 3, December 5
International Trade Forum. Meetings with leading retailers and importers from Ukraine 
and Russia. Preliminary registration and meetings according to the concerted schedule
10:00-10:15  Registration
10:15-16:00  Trade Forum. Retail Center
                     Direct negotiations between suppliers and buyers
16:00         End of trade forum and conference
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4СТИХІЇ
АГРАР МЕДІЄН УКРАЇНА, ТОВ
АГРІТЕМА, ТОВ
АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ, ГАЗЕТА
АНІВОЛ, ТзОВ
АППЕЛЬ, ТОВ
АРТЕС ПОЛІТЕХНІКА УКРАЇНА, ТзОВ
ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА, ДП
ДГС-УКРАЇНА, ТОВ
ДЕКОПЛАНТ, TOB
ЕРДКРАФТ, ТОВ
ЄВРОПЕЙСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ, ТОВ
ЄФТ ПЛЮС
ЖИВА КРАЇНА, ТОВ
ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ, ПAT
ІА «ІНФОІНДУСТРІЯ»
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ, ПрАТ
ІНСОЛАР-ХОЛОД, ТОВ
КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ, ПрАТ 
КООПЕРАТИВ АГРОВЕСНА, TOB
КП «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ДІМ, САД, ГОРОД»
МАРКО ПАК, РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО
МС ТРЕЙД УКРАЇНА, TOB
НВП ЄВРОКОМ КОМПОНЕНТС, ТОВ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПАНІЯ
ОВОЧІ ТА ФРУКТИ, ЖУРНАЛ
ПЕРЕВІЗНИК®
ПЕТРУЦАЛЕК, ТОВ
ПРОМІТЕНС, ТОВ
ПРОФПОЛИВ, ТОВ
РОЗЕТТА АГРО, ТОВ
РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС, ТОВ
РУСБАНА ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА, ТОВ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ПРОМІНЬ» 
СИСТЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДІВ, ТОВ
СОРТЕР-ПАК, TOB
СТОРЕКС УКРАЇНА, TOB / АВЕТА
ТЕРМОКОМ ВК, ТОВ
ТОЛСМА ТЕКНІК, ТОВ
ФРУКТОВИЙ САД АТ, ФГ
ФРУТЕК, ТОВ 
ХЛАДОЮГ
ХОМСТІЛ ГРУП, ТОВ
ЯГІДНИК ЖУРНАЛ

D2
E7
A8
C14
C6
B14
C6
C2
G5
D8
C19
G5
C3
C15
D10
H6
D10
B4
A6
C7
E2
E10
G2
G1
B18
E4
Е11
A4
C16
C3
A3
D2
C17
G6
G3
A2
A9
H3
B7
B17
D4
B11
B21
C5
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ACORUS CALAMUS
BLUE ATMOSPHERE
CERMAC
ELIFAB SOLUTIONS
ESCANDE
FAIRPLANT
FALL CREEK FARM & NURSERY, INC
FAM
FRIZO SP. Z.O.O.
GAKON HORTICULTURAL PROJECTS
GAS-SYSTEMS
GRAZIANI PACKAGING
GRIMCO TRADE HOLLAND
GRISNICH
HZPC HOLLAND B.V.
ICOMPANY
IDROMECCANICA LUCCHINI S.P.A.
INCOOLS ENGINEERING
INFIA SRL
JASA PACKAGING SOLUTIONS
KIREMKO
LIMGROUP
LODDER UNTERLAGEN
MEGA SP.Z O.O.
NAVA SRL
OCTOFROST AB
OMNIVENT UKRAINE
PAKFRUT
PERSPEKTA
PIGO SRL
PLANTENKWEKERIJ DE KEMP B.V.
POLLAK SALA
POLYMER LOGISTICS
PROFIHORT MEDIA
RAYTEC VISION
SORMAC
SUBATI GROUP LTD
TECNOFRUTTA
TECO SRL
TREE NURSERY FLEUREN
UNI-MASZ H.M.JUSZCZUK SP.J.
UNIDEX J.KANIA, J. WIKTOR SP. J.
VALENTE S.R.L.
VAN ABEELEN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY 
VAN KEMPEN REFRIGERATION EQUIPMENT
VARIO SYSTEM
VGB-WATERTECHNIEK

B20
B7
D11
B7
B1
B5
A3
B7
D1
A5
B10
D6
B7
B7
B7
E13
D7
B9
D11
B7
B7
A3
B16
B19
D5
B3
C10
B7
C20
B6
A3
B7
C18
E8
B7
B7
B15
B7
D13
A3
D1
B19
A3
B7
A3
D12
A3
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ПЛАН ВИСТАВКИ ◆ FLOOR PLAN
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ ◆ EXHIBITOR PROFILE
4СТИХІЇ                                                                                                                                                         D2
4STYKHII
вул. Київська, 4, 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, місто Вишневе, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 599 25 07
E-mail: 4stykhii@4stykhii.com.ua
Website: www.facebook.com/4stykhii

ТОВ «4 Стихії» – інженерно-виробнича компанія, що працює в сфері виробництва, поставки та інста-
ляції систем промислового холодопостачання.
В діяльності фірми можна виділити напрямок зі встановлення спеціального обладнання для забезпе-
чення оптимальних параметрів зберігання свіжої продукції рослинного походження: фруктів, овочів, 
ягід та ін.

4STYKHII is an engineering and manufacturing company operating in the field of production, supply and 
installation of industrial refrigeration systems.
In the activity of the company it is possible to distinguish the direction of the installation of special 
equipment to ensure optimal storage parameters of fresh products of vegetable origin: fruits, vegetables, 
berries, etc.

АГРАР МЕДІЄН УКРАЇНА, ТОВ                                                                                                                  E7
AGRAR MEDIEN UKRAINE
вул. М. Раскової, буд. 11-А, 
п.с.166, 02002, Київ, Україна / Ukraine 
Тел./Tel.: +38 044 362 65 69 
Факс/Fax: +38 044 583 06 59 
E-mail: advert@agroexpert.ua 
Website: www.agroexpert.ua

Видавництво ТОВ «Аграр Медієн Україна» Журнал Agroexpert (передплатний індекс 37150) - щомі-
сячний практичний посібник керівника,  ветлікаря, зоотехніка, механізатора, агронома. Книги: «Насін-
ня – золотий фонд урожаю», «Специальные удобрения», «Болезни плодовых», «Практичне садівни-
цтво», «Атлас болезней свиней», «Кормление свиней», «Здоровье копыт» ... Семінари: «Ефективне 
свинарство», «Моя молочна ферма». Всеукраїнські конкурси: «Кращий молодий агроном», «Кращий 
молодий інженер».

Publishing house «Agrar Medien Ukraine» Agroexpert (subscription index 37150) - monthly practical 
magazine for managers, mechanics and agronomists, vets, zoo technicians. Books: «Seeds», «Special 
fertilizers», «Atlas of pigs deceases», «Pigs feeding», «Practical Gardening», «Hoof care»... Seminars: 
«Effective pig farming», «My dairy farm». National Ukrainian competitions: «The best young agronomist», 
«The best young engineer».
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АГРІТЕМА, ТОВ                                                                                                                                           A8
AGRITEMA LLC
вул. Ковпака, 3, 03150, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 050 388 00 20, +38 050 388 69 69, +38 044 355 70 55 
Факс/Fax: +38 044 521 14 25 
E-mail:office@agritema.com 
Website: www.agritema.com

Компанія «Агрітема» з 2005 року представляє унікальні продукти для вирощування сільськогосподар-
ських культур. 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, кон-
сультації тільки кваліфікованих фахівців та комплекс індивідуального підходу до кожного клієнта.
Сьогодні в портфелі компанії препарати від лідера у світі мікробіології канадської компанії Lallemand: 
Prestop, Rise P, Intracell.
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 світових тенденцій розвитку біотехнологій;
- Робота за міжнародними стандартами;
- Динамічність та гнучкість прийняття рішень.

Agritema LLC has been supplying Ukrainian farmers with unique products for growing crops 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!
Today in the company’s portfolio products from the leader in the world of microbiology Canadian company 
Lallemand: Prestop, Rise P, Intracell.
OUR MISSION: we bring global innovations and create customized bio solutions to help small farmers and 
big growers grow their crops ecologically and profitably.
OUR VISION: AGRITEMA - biggest focused supplier of breakthrough bio innovations for ecological and 
efficient growing of your crops.
OUR VALUES:
- Ecology and preservation of the environment;
- Ability to think globally, but act locally;
- Understanding global trends in biotechnology;
- Work on international standards;
- Dynamic and flexible decision-making.
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АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ, ГАЗЕТА                                                                                                          C14
AGROBIZNES SIOGODNI, NEWSPAPER
вул. Маршала Гречка, 13, оф.915, 04136, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 823 38 78 
Факс/Fax: +38 044 494 09 52
E-mail: agro@impress-media.kiev.ua
Website: 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, керівни-
ки 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, діяль-
ності 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.
 
Agrobiznes siogodni
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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АНІВОЛ, ТзОВ                                                                                                                                             C6
ANIVOL, LLC
с.Топорівці, Чернівецька обл.,Україна / Ukraine
Тел./Tel.: + 38 050 101 61 61
E-mail: anivolua@gmail.com

Наша компанія забезпечує  надійне вирішення проблем у вашому садівництві. Продаж якісної та 
багатофункціонального обладнання та техніки для обробки,чистки садів.Асортимент різноманітний.

Our company provides a reliable solution to the problems in your gardening. Sale of quality and 
multifunctional equipment and equipment for processing, garden cleaning. Variety of assortment.

АППЕЛЬ, ТОВ                                                                                                                                             B14
APPEL
вул. Спаська, 34, 04070, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 098 567 58 87
E-mail: appelcons@gmail.com 
Website: ltd.appel (фейсбук)

ТОВ «Аппель» надає повний спектр земельних послуг а саме: збільшення земельного банку, допо-
можемо розширити ваші земельні володіння, гарантуємо надійність і безпеку, надання послуг від 
кращих спеціалістів. Індівідуальний підхід до кожного клієнта, професійна експертиза земельного 
ринку, підкріплена багаторічним досвідом роботи в рамках власного агрохолдингу.

Appel LLC provides a full range of land services, namely: increase of the land bank, we will help to expand 
your land tenure, we guarantee reliability and safety, rendering services from the best specialists. Individual 
approach to each client, professional expertise of the land market, backed by years of experience within 
their own agro-holding.

АРТЕС ПОЛІТЕХНІКА УКРАЇНА, ТзОВ                                                                                                      C6
ARTES POLITECNICA UKRAINE, LLC
вул. Руська,1а, 580025, Чернівці, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 099 292 26 00, +38 050 917 36 86
E-mail: info@artespolitecnica.com.ua
Website: antigradovasitka.com

ТзОВ «Артес Політехніка Україна» представляє в Україні фірму Artes Politecnica s.r.l., провідного 
італійського виробника сіток що використовуються для захисту садів від граду, шкідників, а якщо 
йдеться про насадження черешні – то й від дощу, адже він псує врожай перед збиранням.  Окрім 
захисних сіток, ТОВ «Артес Політехніка Україна» постачає із Італії усе необхідне для протиградових 
систем у саду – стовпи із попередньо напруженого бетону, складники для облаштування шпалери, 
фурнітуру для кріплення сіток, останню теж виготовлено на заводах Artes Politecnica. 
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Придбаним матеріалам треба дати лад, й тому ТОВ «Артес Політехніка Україна» монтує протигра-
дові системи у садах своїх клієнтів.

Artes Politecnica Ukraine LLC represents in Ukraine a firm called Artes Politecnica s.r.l., a leading Italian 
manufacturer of nets used to protect gardens from hailstones, pests, and, if it comes to planting cherries, 
then from the rain, as it spoils the harvest before harvesting. In addition to the protective mesh, Artes 
Politecnica Ukraine LLC supplies from Italy all necessary for anti-gardnoy systems in the garden - pillars of 
pre-stressed concrete, components for the arrangement of wallpapers, fittings for fastening nets, the latter 
is also made at the factories of Artes Politecnica. The purchased materials have to be put into practice, and 
Artes Politecnica Ukraine LLC is installing anti-theft systems in the gardens of its clients.

ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА, ДП                                                                                                                C2
HOLLAND PLANT UKRAINE, SE
вул. Концівська 17, 89420, Ужгородський р-н, 
с.Тарнівці, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 0312 450209
Факс/Fax: +38 0312 450209
E-mail: office@hopu.com.ua
Website: www.hopu.com.ua 

Плодорозсадник ДП «Голланд Плант Україна» успішно працює з 2004 року, виробляючи високоякісні 
саджанці резистентних сортів яблунь, вишні, сливи, абрикосу та надаючи своїм партнерам повний 
технологічний супровід. Плодорозсадник володіє виключними правами власності на розмноження 
та поширення садивного матеріалу нових, резистентних, десертних сортів яблук: Луна®, Оріон®, 
Сіріус®, Розела®, Ред Топаз®, Ренора®, Рекарда®, Реколор®. Програма компанії «Натуральне 
Яблуко ®»» надає виробникам та споживачам численні переваги.

Holland Plant Ukraine nursery successfully works since 2004, producing high quality trees of disease 
resistant apple varieties, cherries, plums, apricots, providing  partners with full technological support. The 
company possesses exclusive ownership rights for production and distribution of propagation material 
of new, disease resistant, dessert varieties of apples: Luna ®, Orion ®, Sirius ®, Rozela ®, Red Topaz 
®, Renora ®, Rekarda ®, Rekolor ®. The company’s program « Natural Apple ® « provides a number of 
benefits to producers and consumers.
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ДГС-УКРАЇНА, ТОВ                                                                                                                                     G5
DGS-UKRAINE
вул. Вітрука 9, оф.7, м. Житомир, 10025, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +380 979 298 855 
E-mail: dgs-ua1@ukr.net 
Website: www.viemose.nu; www.senmatic.com 

Група компаній займається розробкою та виготовленням сучасних продуктів, технологій та практич-
них рекомендацій для тепличної галузі.
Ми є фахівцями, які допомагають на всіх етапах проектів, починаючи від проектування та розробки, 
до консультацій, продажів, виробництва, післяпродажного обслуговування.
Ми маємо великий капітал знань, який робить нас професійною організацією, підготовленою до 
викликів сектору вирощування тепличних культур.

The group of companies is engaged in development and production of modern products, technologies and 
practical recommendations for the greenhouse industry.
We are specialists who assist in all stages of projects, from design and development, to consulting, sales, 
production, after-sales service.
We have a large capital of knowledge that makes us a professional organization prepared to meet the 
challenges of the greenhouse crop sector.

ДЕКОПЛАНТ, TOB                                                                                                                                     D18
DEKOPLANT, Ltd
вул. Скалецького, 40А, Вінниця, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 0432 509 494
Факс/Fax: +38 0432 509 494
E-mail: ole@dekoplant.com.ua
Website: www.dekoplant.com.ua

Діяльність компанії спрямована на виробництво та продаж високоякісного садивного матеріалу 
ягідних культур (малини, чорної смородини, порічок, агрусу, жимолості, ожини), троянд, декоративних 
кущів та плодових дерев. Завдяки активній участі голландських партнерів, компанія отримала доступ 
до новітніх технологій виробництва та впроваджує високі стандарти якості посадкового матеріалу на 
ринку України. Сьогодні «Декоплант» - один з провідних гравців на ринку садивного матеріалу. Щоро-
ку компанія виробляє та продає більше 1 мільйона саджанців. Ми завжди орієнтувалась на потреби 
та інтереси споживачів, тому виробництво рослин високої якості стало метою та бізнес-філософією 
компанії.

The main activity of the company is production and sales of high quality plant material of berry plants 
(raspberry, blackberry, currants, gooseberry, honeysuckle, blackberry), rosebushes, ornamental shrubs and 
fruit trees.
Together with the Dutch partners, Dekoplant got access to the newest production technologies and 
introduces high standards of plants on the Ukrainian market.
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Today Dekoplant is a leading company on the market of plants, which well known in Ukraine. Every year, 
the company grows and sells more then 1 million of plants.
We have always been focusing on the needs and interests of the clients. That is why the production of high 
quality plants became not only the aim and business philosophy of the company.

ЕРДКРАФТ, ТОВ                                                                                                                                        C19
ERDKRAFT, LLC
вул. Люстдорфська дорога, будинок 96, 65088, Одеса, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38  048 7870107
E-mail: info.erdkraft@gmail.com 
Website: www.erdkraft.com.ua

Компанія ТОВ «Ердкрафт» була заснована у 2018році. Основний вид діяльності компанії - переробка 
сільгосппродукції - Сушка овочів. Асортимент виробництва: коренеплоди, цибуля ріпчаста, паприка, 
капуста, томати, баклажани, кабачки, гарбуз, пастернак та фрукти.
Виробнича потужність на першому етапі складає 700 тон сировини на місяць, що дасть, в залежності 
від типу продукту, приблизно 70 тон готової продукції на місяць.

Erdcraft Company was founded in 2018. The main activity of the company is processing of agricultural 
products - Drying of vegetables. Production assortment: root vegetables, onions, paprika, cabbage, 
tomatoes, eggplants, zucchini, pumpkin, parsnips and fruits.
Production capacity in the first stage is 700 tons of raw materials per month, which will, depending on the 
type of product, approximately 70 tons of finished products per month.

ЄФТ ПЛЮС                                                                                                                                                  G5
EFT PLUS
вул. Зоологічна, буд. 4 А, оф. 139, 04119, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38  044 333 33 45
E-mail: eft.ukraine@gmail.com
Website: www.eftgroup.com.ua
 
Техніка та обладнання для садівництва.
 
Machinery and equipment for gardening.
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ЖИВА КРАЇНА, ТОВ                                                                                                                                  C15
DZIVA KRAYINA
вул. Лютеранська, 3, оф. 51, м. Київ, 01001 
(для листування: вул. В.Липинського,12, 
кв.12, Київ, 01030), Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 490 54 80
Факс/Fax: +38 044 490 54 80
E-mail: tv@futura.com.ua 
Website: djmil.com.ua 

Агро-дослідницька фундація “Жива країна” – це спілка науковців, менеджерів і аграріїв, що об’єдна-
лися з метою дослідження, популяризації та впровадження екологічних методів ведення сільського 
господарства. У травні 2015 року у селі Музичі (Київська обл.) було започатковано першу українську 
джмелеферму повного циклу. На сьогоднішній день у всьому світі джмелі визнані одними з найе-
фективніших запилювачів томатів, огірків, перців, черешні, вишні, сливи, груші, яблуні, абрикосів, 
малини, чорниці, лохини, суниці, гарбузів, динь, кабачків та баклажанів.
Багато українських господарств вже оцінили переваги біозапилення і використовують джмелів як у 
відкритому, так і в закритому грунті. Наші вихованці вже відпрацювали свій п’ятий сезон у відкритому 
та закритому грунті. Високі показники запилювання, прийнятна та незалежна від курсу валют ціна 
вулика дозволяють стверджувати, що передові технології сільського господарства стають доступни-
ми для українського фермера.

Agro Research Foundation “Dziva Krayina” – group of scientists, managers, and agrarians who have united 
with the purpose of the research, promotion, and implementation of ecological agriculture practices. The 
first Ukrainian bumblebee farm was founded in the Muzychi village (Kyiv region) in May 2015. Today, all 
over the world bumblebees are recognized as one of the most efficient pollinators of tomatoes, cucumbers, 
peppers, sweet cherries, cherries, plums, pears, apples, apricots, raspberries, blueberries, bilberry, 
strawberries, pumpkins, melons, courgettes and aubergines.
Many Ukrainian farms have benefited biopollination and use of bumblebees in the open ground and in 
greenhouses. Our bumblebees have already worked their fifth season in the open ground and in the 
greenhouses. High levels of pollination, acceptable and independent of the exchange rate price of the hive 
make advanced agricultural technology facilities available for the Ukrainian farmer.
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ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ, ПАТ                                                        D10
ZHYDACHIV PULP AND PAPER COMBINE, PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
вул. Фабрична,4, м. Жидачів, Львівська обл., 81700, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 03239 24 206 
Факс/Fax: +38 03239 24 073 
E-mail: zbut@zhkpaper.com 
Website: www.zhkpaper.com 

Публічне акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (ЖЦПК) – комплекс 
з виробництва упаковки і паперово-картонних матеріалів і виробів. Споживча цінність продукції 
ЖЦПК перевірена часом. Працюючи з нами, ви отримуєте якісну продукцію, конкурентні ціни та 
інформаційну підтримку. Долучайтесь до нас і ви дізнаєтесь більше про те, що ми робимо, як ми це 
робимо і що ми можемо вам запропонувати. Ми разом знайдемо інноваційне рішення для отримання 
вашого продукту, завдяки чому наша співпраця перевершить ваші очікування. «Якщо ви з нами – ви 
упаковані»!

Public Joint Stock Company «Zhydachiv Pulp and Paper Combine» ( ZhPPC) is a Complex for the 
production of packaging and paper and cardboard materials and products. The consumer value of products 
of  ZhPPC  is time-tested. Working with us, You receive quality products, competitive prices and information 
support. Join us and You will learn more about what we do, how we do it, and what we can offer You. 
Together, we will find an innovative solution to get Your product, so our cooperation will exceed Your 
expectations. «If You are with us, You are packed!»

ІА «ІНФОІНДУСТРІЯ»                                                                                                                                  H6
ІА «INFOINDUSTRY»
вул. Б. Гмирі, буд.2, оф. 11, 02137, м. Київ, Україна / Ukraine 
Тел./Tel.: +38 044 580 31 19 
Факс/Fax: +38 044 580 31 19 
E-mail: infoindustria2014@ukr.net 
Website: infoindustria.com.ua

ІА «Інфоіндустрія» пропонує співпрацю з Вашою компанією і просування Ваших інтересів за допомо-
гою наших ресурсів:  
Інтернет-портал: http://infoindustria.com.ua, відвідуваність - 60 000 чоловік.
Агрохімічні форуми: KIEV AGROCHEM FORUM / ODESSA AGROCHEM FORUM/ Turkish Plant Nutrition 
Forum / ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ АГРОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ в Білорусії .
Конференції для фермерів, які проводить ІА «Інфоіндустрія» спільно з проектом UHBDP.
Аналітика у вигляді щотижневих, щомісячних, річних оглядів по ринках мінеральних, спеціальних 
добрив, ЗЗР, зерна, олійних.
Глянцевий журнал «Агроіндустрія», щомісячний тираж 5 000 примірників.
Agro.FM - інтернет медіа - ресурс для агробізнесу, який подає актуальну інформацію у аудіо, відео та 
текстовому форматі, це спільнота професіоналів, експертів аграрної індустрії.
https://agro.fm/.
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Information Agency Infoindustry offers cooperation with your company and promotion of your interests by 
using our resources:
Web portal: http://infoindustria.com.ua, website traffic – 60,000 users.
Magazine «Agroindustry», monthly circulation – 5,000 copies.
Agrochemical Forums KIEV AGROCHEM FORUM / ODESSA AGROCHEM FORUM / Turkish Plant 
Nutrition Forum / EAST EUROPEAN AGROCHEMICAL FORUM in Belarus. About 200 representatives of 
large agrochemical companies from Ukraine, CIS and Europe visit each forum.
Conferences for farmers, which are held by IA «Infoindustriya» in cooperation with the UHBDP project.
Analytics in the form of weekly, monthly, annual reports on mineral and special fertilizers markets, crop 
protection agents, grain, oilseeds.
Agrarian radio Agro.FM (http://agro.fm/).

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ, ПрАТ                                                         D10
IZMAIL PULP AND BOARD MILL  PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
вул. Нахімова, 300, м. Ізмаїл, Одеська область, 68600, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 04841 7 06 02
Факс/Fax: +38 04841 7 05 84 
E-mail: zbut@zhkpaper.com 
Website: www.zhkpaper.com 

Приватне акціонерне товариство «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» більше 50 рокiв 
виробляє широкий асортимент гофрованого картону та виробів з нього.
Комбінат пропонує перспективні рішення споживчої упаковки, вiдповiдаючи вимогам внутрішнього та 
міжнародного ринку.
Професіонали своєї справи рішуче втілюють різноманітні ідеї партнерів.
Спрямованість працівників Комбінату на результат та вподобання замовників призвела до перемоги 
у ХХІ Всеукраїнському конкурсу «Українська Зірка упаковки 2019» та Міжнародному конкурсі «World 
Star 2020».

Private Joint Stock Company «Izmail Pulp & Board Mill» have manufactured corrugate production more 
than 50 years with wide assortment and other articles of it.
We offer many solves of consumer’s packing that refer domestic and international market requirements.
We incarnate inspiring ideas confidently with proffessional skills.
Thanks to labor’s hard working and determination, there were successfully win in XXI-th all over Ukrainian 
competition «Ukrainion Pack’s Star 2019» and International competition «World Star 2020».
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ІНСОЛАР-ХОЛОД, ТОВ                                                                                                                               B4
INSOLAR-KHOLOD
пр. Науки, 50, 61072, Харків, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 057 759 00 10
Факс/Fax: +38 057 759 00 10
E-mail: ispoldir@insolar.com.ua
Website: www.insolar.com.ua
 
Історія розвитку компанії «Інсолар-Холод» ведеться з 1990 року. За роки своєї праці співробітниками 
нашої компанії у різних регіонах України було змонтовано більше, ніж 1000 холодильних установок, а 
також збудовано ряд сучасних сховищ для овочів та фруктів з РГС (ULO).
Таких результатів ми не змогли б домогтися без забезпечення нашим замовникам повного комплекса 
послуг - від проектних робіт до поставки обладнання, його монтування, гарантійного та післягарантій-
ного обслуговування.
Для наших замовників ми пропонуємо холодильне обладнання від провідних світових виробників, з 
більшістю з яких у нас створені тривалі партнерські відносини.
 
The development history of Insolar-Kholod company starts in 1990. During years of our work the team of 
our company has installed more than 1000 cooling plants and has also built a number of modern storages 
for vegetables and fruit with Controlled Atmosphere (ULO).
We could not achieve such results without supplying the customers with the whole spectrum of our service - 
from the projection operations to equipment delivery, its installation and after-sales service.
We offer to our customers cooling equipment from the leading world producers, with the majority of them we 
have long-lasting partnership.

КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ, ПрАТ                                                                     A6
KYIV CARDBOARD AND PAPER MILL, PJSC
вул. Київська,130, 08703, м.Обухів, Київська область, 
Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 505 32 86,  +38 067 549 28 06 
E-mail: Andriy.Rebro@papir.kiev.ua, Oleksandr.Roshiyan@papir.kiev.ua 
Website: www.papir.kiev.ua/products/corrugated/ 

ГОФРОКАРТОН ТА ГОФРОТАРА
Найкращі пакувальні рішення для вашої продукції від Київського КПК. Залежно від функціонального 
призначення, ми пропонуємо гофротару для різних сегментів споживання. Гофроящики
Чотириклапанні гофроящики, так званого американського типу, за каталогом FEFCO 0201 – найпоши-
реніший тип упаковки для транспортування продукції.
Особливості: забезпечують чудовий захист продукції під час складання, відвантаження та зберігання;
прості у використанні, можуть застосовуватись для ручного пакування або автоматизованих ліній;
характеризуються підвищеною вологостійкістю, що дає можливість пакувати такі вироби, як дріжджі, 
овочі, м’ясопродукти та ін.; високоякісний друк (до 5-ти кольорів) для яскравого вигляду упаковки;
можливість нанесення перфорації для зручності використання.
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Corrugated cardboard and corrugated
The best packaging solutions for your products can be found at Kyiv CPM. We offer corrugated packaging 
for various functional purposes and different market sectors. Corrugated boxes
Corrugated boxes
Corrugated boxes—referred to as American Cases in the FEFCO 0201 catalog—are the most common type 
of packaging for transportation.
Benefits:
Provide excellent product protection during shipment and storage;
Easy to use, can be adjusted to manual or automatic packaging lines;
Cardboard with enhanced moisture resistance, which makes it possible to pack products such as yeast, 
vegetables, meat, etc.;
High-quality printing (up to 5 colors) for vivid and bright packaging;
Option to apply perforation for enhanced usability.

КООПЕРАТИВ АГРОВЕСНА, TOB                                                                                                             C7
COOPERATIVE AGROVESNA, LLC
вул. Петровського, 126, 08021, Київська обл., 
Макарівський р-н, с.Ніжиловичі, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 474 59 46 
Факс/Fax: +38 044 383 83 08 
E-mail: office@agrovesna.com.ua  
Website: www.agrovesna.com.ua 

ТОВ «Кооператив Агровесна» одна з провідних компаній з виробництва та продажу свіжих ягід в 
Україні. Загальний розмір власних виробничих площ 500 га. Ягідний кооператив створений на базі 
підприємств, до складу яких входить 17 підприємств. Це дозволяє завжди мати якісний продукт і 
забезпечує достатній обсяг для реалізації свіжих ягід на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Цілі компанії:
* Виробництво високоякісних свіжих ягід
* Впровадження новітніх технологій та стандартів якості
* Створення сучасного потужного кооперативу з вирощування плодових та ягідних культур
* Надання послуг.

LLC «Cooperative Agrovesna» is one of theleading company on the production and sale of fresh berries 
in Ukraine. The total size of its own production space is 500 ha. The berry cooperative is established on 
the basis of the enterprises, which consists of 17 enterprises. It allows you always to have a high quality 
product and provides sufficient volume for the implementation of fresh berries in the domestic and foreign 
markets.
Company goals are:
* Production of high quality fresh berries
* Implementation of the latest technologies and quality standards
*Create a modern powerful cooperative for the cultivation of fruit and berry crops
*Provide service.
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КП «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ДІМ, САД, ГОРОД»                                                                                      E2
 «DIM, SAD, GOROD»,  Publishing Hause
вул. Митрополита Андрiя Шептицького,22-А, 02002,  
Київ, Україна / Ukraine 
Tел./Tel. +380 44 221 68 08, +380 44 223 22 58 
Факс/Fax: +380 44 223 22 59, +380 44 223 69 13 
E-mail: dsg@dimsadgorod.com 
Website: dimsadgorod.com 

Видавництво «Дiм, сад, город» засновано у 1989 роцi. Видаемо перiодичну лiтературу: «Дiм, сад, 
город» (iнд.74142), «Пасiка» (iнд.74429), «Виноград. Вино» (iнд.40305), «Будьмо здоровi» (i нд.74063), 
«Квiти Украiни» (iнд.74275), «Чумацький шлях» (iнд.22436), видання для дiтей – «Яблунька» 
(iнд.40306) та «Чарiвна казка» (i нд.01220), а також рiзноманiтнi брошури по садiвництву,виноградар-
ству,квiтникарству,бджiльництву,тощо (iнд.01222).

Publishing House  «Dim, Sad, Horod» is published 10 magazines aboute Grapes and Wine, Home and 
Garden, Flowers, Health, and  2 magazines for children.

МАРКО ПАК, РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО                                                                       E10
AGENCY MARKO PACK
вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 602, 01133, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 501 63 58           
Факс/Fax: +38 044 502 17 40  
E-mail: manager@mirupak.kiev.ua
Website: www.packaging.com.ua, www.prodinfo.com.ua

Рекламно-інформаційне агентство «Марко Пак» – засновник і видавець спеціалізованих видань «Мир 
Упаковки», «Мир Продуктов», «World of Packaging».
Журнали розповсюджуються за передплатою та цільове директ-мейл розсилання, на спеціалізова-
них продуктових, ритейл та пакувальних виставках і конференціях на території України та країнах 
Європи.
З 2015 року компанія проводить спеціалізовані В2В конференції і збирає ключових гравців ринку 
упаковки, етикетки, постачальників сировини, інгредієнтів та виробничого обладнання для продуктів 
харчування та напоїв.
Компанія реалізувала бізнес-проект - організація поїздки представників харчової галузі на завод-ви-
робник пластикової тари.
Інтернет-портали журналів –  http://packaging.com.ua  та 
https://www.facebook.com/WorldFoodMagazine/
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Agency Marko Pack is the founder and publisher of specialized magazines «World Packaging», «World of 
Food», «World of Packaging».
Magazines are distributed by subscription and direct mail distribution, specialized food, retail and packaging 
exhibitions and conferences in Ukraine and European countries.
Since 2015 the company arranges specialized B2B conferences and gathers key players in the packaging 
market, labels, suppliers of raw materials, ingredients and production equipment for food and beverages.  
The company realized business project – the organization of the open house for representatives of the food 
industry to the manufacturer of plastic packaging
Internet versions of magazines – http://packaging.com.ua  and
 https://www.facebook.com/WorldFoodMagazine/

МС ТРЕЙД УКРАЇНА, TOB                                                                                                                          G2
MS TRADE UKRAINE,LTD
пр. Дмитра Яворницького, будинок 5 поверх 3, 49005, 
Дніпровська обл., м.Дніпро,  Україна / Ukraine 
Тел./Tel.: +38 056 376 71 38 
Факс/Fax: +38 056 376 71 38 
E-mail: mstradeukraine@gmail.com   
Website: mstrade.com.ua 

ТОВ «МС ТРЕЙД УКРАЇНА» є офіційним торговим партнером «АрселорМіттал» в Україні.
Наша компанія поставляє дріт для шпалери, що випускається під брендом Crapal® і стовпи для 
виноградникiв з корозiйностійкої сталi з покриттям Magnelis виробництва АрселорМіттал. А також 
ми поставляємо продукцію компанії Gripple: замки, aнкepи та iнші aкcecyapи для виноградників та 
фруктових садів.

MS TRADE UKRAINE is an official trading partner of ArcelorMittal in Ukraine.
Our company supplies wire Crapal® for trellis and posts for vineyard with corrosion-resistant steel with 
Magnelis coating made by ArcelorMittal. We also supply Gripple products: locks, ankers, and other 
accessories for vineyards and orchards.

НВП ЄВРОКОМ КОМПОНЕНТС, ТОВ                                                                                                       G1
NVP EUROCOM COMPONENTS, LLC
вул. Зоряна, 55, с. Петропавлівська Борщагівка, 08130, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 223 70 31 
Факс/Fax: +38 044 223 70 31 
E-mail: ledlight@eic.com.ua
Website: www.ledlighting.kiev.ua 

Компанія ТОВ «НВП Євроком Компонентс» — виробник світлодіодного освітлення і LED-фітосвітиль-
ників. Наші фіто світильники «EUROLED Fito» мають спектр, який максимально ефективно працює 
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для вирощування квітів, зелені, цибулі, петрушки, базиліка, огірків, помідорів та інших культур. 
Гарантія на всі світильники становить три роки. Наша компанія не тільки займається виробництвом 
та продажом LED-фітосвітильників, ми виконуємо повний спектр послуг який полягає в підключенні, 
установці, настройці обладнання, а також проводимо навчання персоналу. Інший напрямок діяльності 
компанії — це постачання електронних компонентів, різних електронних систем, а також надання 
послуг з виготовлення друкованих плат і контрактного виробництва електронних виробів. 

NVP EUROCOM COMPONENTS LLC company is a manufacturer of LED lighting and LED phyto lamps. 
Our EUROLED Fito phyto lamps have a spectrum that works with a maximum effectiveness for growing 
flowers, greenery, onions, parsley, basil, cucumbers, tomatoes and other plants. The warranty for all lamps 
is three years. Our company does not only produce and sale LED phyto lamps, we carry out a full range of 
services, which consists of connecting, installing, setting up the equipment, as well as personnel training. 
Another direction of the company’s activities is the supply of electronic components, various electronic 
systems, as well as the provision of PCB manufacturing and contract manufacturing of electronic products.

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» КОМПАНІЯ                                                                                                       B18
«NOVITNI TECHNOLOGIYI» COMPANY
пров. Степовий 53, 61004, Харків, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 (057) 728-14-35
Факс/Fax: +38 (057) 728-14-75
E-mail: nov-tech@ukr.net
Website: novtech.com.ua

Компанія «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»  - український постачальник обладнання та високоякісних  па-
кувальних матеріалів  для овочів, фруктів та ягід, працює в аграрному бізнесі з 1997 р.  Фірма 
спеціалізується на реалізації  проектів та продажу обладнання для сортування, переробки, пакування 
та зберігання сільськогосподарської продукції провідних європейських виробників (SKALS (Данія), 
Upmann (Німеччина), MAF RODA agrobotic (Франція),  WYMA (Нова Зеландія), GIRO Group (Іспанія), 
BOIX (Іспанія), FRUMACO (Італія), Dubrulle (Франція), ERC (Голландія), Marcelissen (Голландія), 
Symach  (Голландія), Reisopack (Іспанія), RGD (Іспанія), Bogaerts (Голландія), A&B (США), Krebeck 
(Германія),  HERMES (Італія), SAE (Італія), та ін.). Ми пропонуємо весь асортимент видаткових ма-
теріалів для роботи обладнання:
сiтка-мiшки для овочiв в рулонах або з зав’язками; палетну сiтку та плiвку; PP та РЕ кошики для полу-
ниці та ягід; PP та паперову пiдложку для овочiв та фруктiв; плiвку для мульчування; папір поглинаю-
чий для м’яса; тарілко-піддони; плівку харчову ПВХ.

«NOVITNI TECHNOLOGIYI» is a Ukrainian supplier of equipment and high-quality packaging materials 
for vegetables, fruit and berries. It has been around in the agricultural business since 1997. The company 
specializes in project implementation and sales of  sorting, processing, packaging and storing equipment 
for agricultural products manufactured by leading European producers (SKALS (Denmark), Upmann 
(Germany), MAF RODA Agrobotic (France), WYMA (New Zealand), GIRO Group (Spain), BOIX (Spain), 
FRUMACO (Italy), Dubrulle Downs (France), ERC (Holland), Marcelissen (Holland), Symach (Holland), 
Reisopack (Spain), RGD (Spain),  Bogaerts (Holland), A&B (USA), Krebeck (Germany), HERMES (Italy),
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SAE (Italy) and others). We offer a full range of consumables for equipment operation: raschel bags in rolls 
or with strings for vegetables; pallet net and film; PP and PE punnets for strawberries and other berries; PP 
and paper trays for fruit and vegetables; mulching film; absorbing meat pads; trays, PVC film for foodstuffs.

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ, ЖУРНАЛ                                                                                                                     E4
VEGETABLES AND FRUITS, МAGAZINE
пр. Науки, 54-б, оф. 8, 03083, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 492 77 42
E-mail: editor@pro-of.com.ua
Website: 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.

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.

ПЕТРУЦАЛЕК, ТОВ                                                                                                                                      A4
PETRUTSALEK, Ltd
вул. Ланжеронівська, 9, оф. 16, 65026, Одеса, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 048 786 01 00/01
Факс/Fax: +38 048 725 11 22
E-mail: office@petruzalek.com.ua
Website: www.petruzalek.com.ua
 
ТОВ «ПЕТРУЦАЛЕК» є одним з лідерів на ринку пакувальних технологій, пропонуючи широкий 
ассортимент для харчової галузі. Окремим напрямком в роботі компанії є співпраця з підприємствами  
АПК і сільського господарства. Компаніям, які працюють в данному сегменті ми раді запропонувати 
продукцію для  пакування, зберігання та вирощування овочів та фруктів.
 
Petrutsalek Ltd is one of the leader in sphere of packaging technology, we offer a wide range of products 
for the food industry. A separate area in the company is working with APK companies and agriculture. For 
companies which operating in this sector, we are pleased to offer products for packaging, storage and 
cultivation of vegetables and fruits.
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ПРОМІТЕНС, ТОВ                                                                                                                                      C16
PROMITTENS LLC
вул. Джона Леннона 39/2, 79059, Львів, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 096 277 1624, +38 099 201 7725
E-mail: promittens@ua.fm
Website: plivkateplychna.com.ua
 
В партнерстві з IMAGO Polska ми ексклюзивно представляємо в Україні одного з ключових світових 
виробників тепличної плівки Plastika Kritis. Наше портфоліо включає: тепличну плівку, оцинковані 
тепличні конструкції, затінюючі сітки та інші комплектуючі.
Основними нашими перевагами є значний досвід виробництва надійних конструкцій, більш тривалий 
час ефективного використання багатократно перевірених матеріалів, висока якість, надійність та 
гарантована стійкість тепличної продукції до природних умов України. З нами ви можете вирощува-
ти овочі, фрукти, ягоди, зелень найвищої якості з мінімальними витратами в момент оптимальної 
ринкової коньюнктури.
Високоякісна плівка Plastika Kritis.
 
In partnership with IMAGO Poland we exclusively represent in Ukraine Plastika Kritis one of world 
key producers of greenhouse films. Our portfolio includes greenhouse films, galvanized greenhouse 
constructions, shadowing nets and other accessories.
Our main advantages are: significant experience in production of greenhouses, longer effective lifetime 
of materials, high quality, relatability, and guaranteed resistance of greenhouses for Ukrainian climatic 
conditions. In our greenhouses you will grow highest quality vegetables, fruits, berries, greengrocery with 
minimal costs in optimal market conjuncture time.
High quality films Plastika Kritis.

ПРОФПОЛИВ, ТОВ                                                                                                                                      C3
PROFPOLIV, LLC
вул. Генерала Наумова , будинок 1, 03164, 
Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 097 522 52 84
E-mail: v.boyko@eftgroup.com.ua

Системи поливу.

Watering and irrigation systems.
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РОЗЕТТА АГРО, ТОВ                                                                                                                                  A3
ROSETTA AGRO LLC
вул. Деміївська, 43, оф 6, 03040, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 3842421
E-mail: zhanna@rosetta-agro.com
Website: www.rosetta-agro.com

ТОВ «Розетта Агро» – ексклюзивний представник п’яти голландських та однієї італійської компаній в 
Україні:
Van Kempen - розумні рішення для зберігання фруктово-ягідної продукції.
Fall Creek/ DVP - сертитфіковані саджанці чорниці високорослої.
Fleuren- сертифіковані саджанці черешні, вишні, яблуні, груші та сливи.
De Kemp - сертифікований посадковий матеріал суниці садової, червоної смородини та спаржі.
VGB Watertechniek - високотехнологічні системи поливу та фертигації.
Valente - опора та системи укриття для садів та ягідників.
Limgroup - міжнародна активна селекційно-дослідницька компанія, що спеціалізується на культурі 
спаржі та полуниці.

Rosetta Agro LLC is exclusive representative of five Dutch and one Italian companies in Ukraine:
Van Kempen - smart storage solutions for fruits and berries.
Fall Creek / DVP - certified blueberry plants.
Fleuren - certified plants of sour and sweet cherry, apple, pear and plum trees.
De Kemp - certified planting material of strawberries, red currant and asparagus.
VGB Watertechniek - high-tech irrigation and fertigation systems.
Valente - support and covering for orchards and berries.
Limgroup - international active breeding and research company, specialised in the crops asparagus and 
strawberries.

РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС, ТОВ                                                                                                                  D2
ROM-UKR TRADE SERVICE, LLC
вул. Комарова, 3, 58018, Чернівці, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 0372 547133
E-mail: office@ruts.com.ua
Website: www.ruts.com.ua 

Компанія «РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС» - офіційний представник румунських компаній ISOPAN та 
FRIGOMATIC в Україні. Серед пропонованої продукції слід відзначити:
- сендвіч-панелі з теплоізоляційним шаром пінополіуретан;
- двері для холодильних та морозильних камер, технічні двері для офісів, складських
приміщень;
- крепіжні елементи та комплектуючі.
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ROM-UKR TRADE SERVICE Company is the official representant of the Romanian ISOPAN and 
FRIGOMATIC companies in Ukraine. Among the products offered on Ukrainian market are:
- sandwich panels with a heat insulating layer of polyurethane foam;
-doors for refrigeration and freezing cameras, technical doors for offices and warehouses;
- fasteners and components.

РУСБАНА ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА, ТОВ                                                                                                   C17
RUSBANA ENGINEERING UKRAINE
пр. Перемоги,  67, оф. 217, 03062, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 200 23 00
Факс/Fax: +38 044 200 23 00
E-mail: rusbana@ukr.net
Website: www.rusbana.ru

Компанія, що спеціалізується на реалізації інжинірингових проектів і постачання устаткування з 
передпродажної підготовки та харчової переробки 
сільськогосподарської продукції.

Сompany is specializing in the implementation of engineering projects and the supply of equipment for pre-
sale preparation and food processing of agricultural products.

СИСТЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДІВ, ТОВ                                                                                               G3
STOREHOUSES MODERNIZATION SYSTEMS, LLC
вул. Світла, 3Б, с. Щербані, 38750, Полтавська обл., 
Полтавський район, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 200 23 00
Факс/Fax: +38 044 200 23 00
E-mail: skladtehnika.pl@gmail.com 
Website: sms-skladtehnika.com 

Комплексні рішення компанії «СМС» - це розробка, проектування, виробництво, монтаж і подальше 
технічне обслуговування транспортувальних та сортувальних ліній згідно побажань замовника.
Член Польсько-Української Господарчої Палати, володар звання «Лідер галузі» (2010, 2012, 2015, 
2017,2018, 2019). В 2015 році получено міжнародний сертифікат якості ISO 9001:2008, у 2018 - ISO 
9001:2015.
Сертифікат відповідності TSU.

Comprehensive solutions of the company «SMS» - is the development, design, manufacture, installation 
and further maintenance of storehouse equipment.
А member of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, won the title «Industry Leader» (2010, 2012, 
2015, 2017, 2018, 2019). In 2015, we received an international quality certificate ISO 9001: 2008. In 2018, 
ISO 9001: 2015. Сonformity сertificate TSU.
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СОРТЕР-ПАК, TOB                                                                                                                                      A2
SORTER-PACK, Ltd
вул. Острівська,189, 24000, Могилів-Подільський, Україна / Ukraine 
Тел./Tel.: +38 4337 6 76 68 
Факс/Fax: +38 4337 6 76 68 
E-mail: sorter-pack@meta.ua 
Website: www. sorter-pak.prom.ua

ТОВ «СОРТЕР-ПАК»- виробництво, продаж, монтаж та сервісне обслуговування ліній та обладнання 
для збирання, сортування та пакування овочів та фруктів.

LTD «SORTER-PACK» - production, sales, installation and service maintanance of lines and equipment for 
the collection, sorting and packing of fruits and vegetables.

СТОРЕКС УКРАЇНА, TOB / АВЕТА                                                                                                             А9
STOREX UKRAINE / AWETA G&P
Тел./Tel.: +38 044 407 26 06; +38 050 412 63 58 
Факс/Fax: +38 044 407 22 11 
E-mail: info@storex.com.ua;info@aweta.nl  
Website: www.storex.com.ua; www.aweta.nl 

ТОВ «Сторекс Україна» є офіційним представником компанії «Storex b.v.» (Голландія) та пропонує 
обладнання для сховищ фруктів та овочів від найкращих світових виробників. РГС обладнання 
Storex, газонепроникні двері Salco, холодильне та вентиляційне обладнання, матеріали для гермети-
зації камер зберігання.
Компанія Авета (Голландія) - одна з найбільших в світі виробників ліній для сортування та пакуван-
ня плодоовочевої продукції. Водна вигрузка, транспортери, грейдери, пакувальні столи та станції, 
конвейери - комплексні рішення «під ключ».

Storex Ukraine LTD is an official representatives of company Storex b.v. (Holland) and present equipment 
for storages of fruits and vegetables from the best producers in the world. CA equipment Storex, Gas tight 
doors Salco, Cooling and Ventilation equipment, Materials for making storage rooms gas-tight.
Aweta company (Holland) - is one of the world biggest producers of grading and packing machines for fruits 
and vegetables. Water infeed, transporters, graders, packing tables and stations, conveyours - complex 
«turn key» solutions.

технологічні лінії
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ТЕРМОКОМ ВК, ТОВ                                                                                                                                   Н3
TERMOCOM VK, LLC
пр. Льва Ландау, 149, оф. 201, 61128, м. Харків, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 057 781 78 80, +38 050 561 61 55  
E-mail: ecochemic@gmail.com  
Website: www.ecochemical.com.ua 

ТОВ «ТЕРМОКОМ ВК» спеціалізується на виконанні робіт по влаштуванню теплоізоляції та гідроізо-
ляції будівель, споруд різного призначення, а також різних типів обладнання і трубопроводів.
Основним видом діяльності нашого підприємства є проведення робіт з влаштування високоякісних 
ізоляційних покриттів на основі швидких еластомерів і поліуретанів.
Висока кваліфікація персоналу, використання професійного обладнання та застосування сучасних 
матеріалів дає можливість виконати роботи в найкоротші терміни з високим рівнем якості покриттів.
Компанія має 4 мобільні укомплектовані бригади, які спеціалізуються на нанесенні полімерного 
покриття з використанням установок високого тиску GRACO (USA), що дає можливість виконувати 
роботи з високою швидкістю (1000 - 1500 м2 / день)
Високий рівень партнерських взаємовідносин з основними підрядниками та постачальниками на 
ринку швидких еластомерів, постійний процес підвищення кваліфікації співробітників і скрупульозний 
контроль якості дозволяє вийти на високий рівень європейських стандартів.
Головні напрямки роботи:
Влаштування теплоізоляції методом нанесення пінополіуретану:
• Теплогідроізоляція промислових і житлових будівель.
• Теплоізоляція складів, ангарів, фрукто та овочесховищ.
• Камери: сушильні, холодильні, морозильні та інші
• Транспортні фургони та легкові причепи.
• Теплоізоляція резервуарів, ємностей.
• Теплоізоляція трубопроводів з пінополіуретанових сегментів.
Влаштування гідроізоляції:
• Гідроізоляція дорожнього покриття, фундаментів, підлог, стін, дахів, басейнів та інших поверхонь.
• Захист гідротехнічних конструкцій.
• Антикорозійний захист тунелів, мостів та інших великих сталевих конструкцій.
• Захист від пошкодження кузовів вантажних і легкових автомобілів, технологічного обладнання.
• Захисне покриття ППУ- ізоляції.
• Гідроізоляція бетонних поверхонь та поверхні з інших матеріалів.
• Захист від стирання або пошкоджень цистерн, резервуарів та інших конструкцій.
Енергоаудит та тепловізійна діагностика.

LLC «TERMOCOM VK» specializes in the performance of works on the arrangement of thermal insulation 
and waterproofing of buildings, structures for various purposes, as well as different types of equipment and 
pipelines.
The main activity of our company is to carry out works on the installation of high-quality insulation coatings 
based on fast elastomers and polyurethanes.
High qualification of personnel, use of professional equipment and application of modern materials make it 
possible to execute work in the shortest possible time with high level of quality of coatings.
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The company has 4 mobile complete crews specializing in polymer coating using high pressure GRACO 
(USA) high pressure plants (1000 - 1500 m2 / day)
High level of partnerships with the main contractors and suppliers in the market of fast elastomers, 
continuous process of training of employees and meticulous quality control allows to reach a high level of 
European standards.
Main directions of work:
Arrangement of thermal insulation by applying polyurethane foam:
• Thermal and waterproofing of industrial and residential buildings.
• Insulation of warehouses, hangars, fruit and vegetable stores.
• Cameras: Drying, Refrigerating, Freezing and others
• Vans and light trailers.
• Thermal insulation of tanks, tanks.
• Thermal insulation of pipelines from polyurethane foam segments.
Waterproofing device:
• Waterproofing of pavement, foundations, floors, walls, roofs, pools and other surfaces.
• Protection of hydraulic structures.
• Corrosion protection of tunnels, bridges and other large steel structures.
• Protection against damage to bodies of trucks and cars, technological equipment.
• PPU insulation protective coating.
• Waterproofing of concrete surfaces and surfaces of other materials.
• Protection against erasure or damage to tanks, tanks and other structures.
Energy audit and thermal imaging.

ТОЛСМА ТЕКНІК ТОВ                                                                                                                                  В7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.tolsma.com.ua

Комплексні рішення і компоненти для систем зберігання картоплі, цибулі, моркви, буряку, капусти. 
Вентиляційні і охолоджувальні системи (стаціонарні або пересувні) для зберігання насипом, в контей-
нерах, системи примусової і просторової вентиляції. Також рішення для перереробки плодоовочевої 
продукції, в тому числі заморожування та сушка.

TOLSMA
Integrated solutions and components for the storage of potatoes, onions, carrots, beets, cabbage. 
Ventilation and cooling system (stationary or mobile) for storage in clamps, containers, forced and space 
ventilation systems. Solutions for vegetables and fruits processing.
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ФРУКТОВИЙ САД АТ, ФГ                                                                                                                         В17
FRUKTOVYY SAD AT, FH
вул. Київська,12, 08741, Халеп’я, 
Обухівський р-н, Київська обл., Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 096 931 80 69
E-mail: sadok_prom@ukr.net
Website: www.sadok.biz.ua

Наша компанія є  розсадником ягідних культур, яка працює на ринку з 2008року. Це родинна справа, 
яка у своєму багажі має понад 20 років досвіду у розсадництві.
Досвід який був зібраний на протязі багатьох років, дав нам змогу дійти до технологій, які гарантують 
високу якість саджанців.  А зростаюча потреба спеціалізованих виробників мати справжній якісний 
садивний матеріал, підштовхує нас ставити концепцію ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ в центр нашого бачення. 
Основною культурою господарства є лохина (чорниця високоросла), жимолость, журавлина, брус-
ниця. Господарство зареєстроване у державному реєстрі виробників садивного матеріалу та щороку 
проходить сертифікацію виробленої продукції.Запрошуємо до співпраці.

Our company is a nursery that has been operating on the market since 2008. This is a family business that 
has over 20 years of experience in nursery care in its luggage.
The experience that has been gathered over the years has enabled us to come up with technologies that 
guarantee high quality seedlings. And the growing need for specialized manufacturers to have genuine 
quality planting material, pushes us to put the concept of PRODUCT QUALITY at the center of our vision. 
The main crop culture is blueberry (tall bilberry), honeysuckle, cranberry, cranberries. The farm is registered 
in the state register of producers of planting material and annually passes certification of manufactured 
products. We invite you to cooperate.

ФРУТЕК, ТОВ                                                                                                                                               D4
FRUITECH, Ltd                                                                                                                                        
Тел./Tel.: +38 067 260 30 80 
E-mail: office@ft.ua 
Website: www.ft.ua 

Управління правами інтелектуальної власності на сорти рослин: інтродукція, виробниче тестування, 
державна реєстрація та ліцензування нових, перспективних сортів плодово-ягідних культур.
Якісна сертифікована розсада суниці, саджанці малини, ожини та чорниці садової для комерційних 
виробників ягідних культур, а також високо оздоровлений вихідний матеріал високих репродукцій для 
професійних розсадників. Повний технологічний супровід проектів.

FruiTech offers a Plant Breeders’ Rights management service for breeders and owners of new advanced 
selections and varieties of soft fruit crops. In addition we supply high quality certified plant material of berry 
crops for commercial growers as well as high health initial mother plant material for professional nurseries. 
We provide our clients with comprehensive technical and agronomic support.
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ХЛАДОЮГ                                                                                                                                                  B11
HLADOYUG
Тел./Tel.: +38  095 664 10 88  
E-mail: y.bondarchuk@hladoyug.com.ua 
Website: hladoyug.com 

ПРО КОМПАНІЮ
Холодильне обладнання давно стало частиною нашого повсякденного життя, воно потрібне у всіх 
процесах з виробництва, зберігання, транспортування та продажу харчових продуктів. Ми виконуємо 
комплекс робіт з проектування та монтажу фрукто- і овочесховищ, холодильних та морозильних 
складів.
ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ, ЯКІСТЬ
Ми ставимо високу якість на перше місце - у всьому. Приділяємо увагу кожній деталі проекту наших 
замовників - їх вигоді, ефективності, відповідно норм і стандартів, надійності та зручності експлуата-
ції. Впроваджуємо сучасні рішення в галузі енергозбереження та збереження екології планети.
 СЕРВІС
Своєчасне і професійне сервісне обслуговування - головний фактор у стабільній роботі будь-якого 
холодильного обладнання. Забезпечення якісним сервісом було і є основним завданням нашої 
команди. Ми активно впроваджуємо системи онлайн контролю та диспетчеризації - це ефективний 
інструмент по контролю і обслуговування устаткування, який дозволяє додатково знижувати експлуа-
таційні витрати наших клієнтів.

ABOUT THE COMPANY
Refrigeration equipment has long been a part of our daily lives, it is required in all processes for the 
production, storage, transportation and sale of food. We perform a complex of works on the design and 
installation of fruit and vegetable stores, refrigeration and freezing warehouses.
TECHNOLOGY, INNOVATION, QUALITY
We put high quality first in everything. We pay attention to every detail of the project of our customers - 
their benefits, efficiency, compliance with standards and standards, reliability and ease of operation. We 
implement modern solutions in the field of energy saving and conservation of the planet’s ecology.
SERVICE
Timely and professional service is a major factor in the stable operation of any refrigeration equipment. 
Providing quality service has been and is the main task of our team. We are actively implementing online 
control and dispatching systems - an effective tool to control and maintain equipment that can further 
reduce our customers’ operating costs.

55



ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ ◆ EXHIBITOR PROFILE

www.freshbusiness-expo.com

ХОМСТІЛ ГРУП, ТОВ                                                                                                                                 B21
KHOMSTEEL, LTD 
вул. Повітряна 1, 79025, м. Львів, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 099 724 24 08, +38 068 139 93 99 
E-mail: a.khomsteel@ukr.net   
Website: www.khomsteel.com.ua 

Компанія KhomSteel –  дистриб’ютор сендвіч-панелей  Gor-Stal sp. z o.o. в  Україні! Постачання 
сендвіч-панелей та утеплювача termPIR , виробництва Gor-Stal (Польща). Постачання дверей з 
регульваним газовим середовищем (РГС, ULO) виробництва «Zelazo». Будівництво фрукто-овочесхо-
вища під ключ.

KhomSteel is a distributor of Gor-Stal sp. z o.o. sandwich panels in Ukraine! Supply of sandwich panels and 
termPIR insulation manufactured by Gor-Stal (Poland). Delivery of doors with regulated gas environment 
(RGS, ULO) of production of «Zelazo». Turnkey construction of fruit and vegetable storage.

ПЕРЕВІЗНИК®, ТРАНСКОМ ПП                                                                                                                E11
PEREVISNYK, TRANSCOM PRESS AGENCY
вул. Світлицького, 35, а/с 48, Київ, 04123, Україна / Ukraine 
Тел./Tel.: +38 044 503 72 38 
Факс/Fax: +38 044 463 53 47 
E-mail: pereviznik@ukr.net 
Website: www.pereviznyk.ua

Агентство «ТРАНСКОМ» видає рекламно-інформаційний бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®. Мета видання: 
донести інформацію вантажовласникам про можливості транспортних фірм і організацій та розши-
рити коло їх партнерів на ринку вантажоперевезень; донести информацію власникам транспортних 
засобів про можливості автосервісних фірм, та розширити коло партнерів на ринку сервіса. Бюлетень 
безкоштовно розповсюджується: 1. Шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct Mail, Украї-
на) по фірмах-вантажовласниках, бізнес-центрах, оптових базах, автотранспортних підприємствах, 
експедиторських фірмах. 2. На замовлення керівників підприємств експортерів та імпортерів, зацікав-
лених у перевезенні власних вантажів; 3. На замовлення керівників автотранспортних підприємств. 4. 
На міжнародних, національних та універсальних виставках. Загальні дані: формат B5 (168 x 240 mm), 
об’єм – 76-80 стор., наклад–15000 пр. Періодичність видання: Бюлетень - щоквартально. Додаток до 
бюлетеня - щомісячно. Електронна версія - двічі на місяць.   Видається з 2001 року. Свідоцтво про 
державну реєстрацію КВ № 5673 від 06.12.2001 р. Держкомінформ України ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 
99858.

Press agency «Transcom» publishing of advertising and information bulletin Pereviznyk.   The aim of edition 
(publication): to bring the information to cargoowners about possibilities of carriers of cargo and to broaden 
the circle of their partners on the cargo-transport market; to bring the information to owners of motor 
transporting companies about possibilities of service companies and to broaden the circle of their partners 
on the service market. 
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Bulletin has free distribution:     
1. By the Direct Mail across all Ukraine to cargoowners firms, business centres, wholesale basises, motor 
transporting companies, forwarder firms    
2. It’s making to order of leaders of exporter and importer firms, who is interested in own cargo transporting.        
3. It’s making to order of leaders of enterprises of motor transports.        
4. On international, national and universal exhibitions.  General informations: format B5 (168 x 224 
millimetres), volume – 76-80 pages, circulation - 15000 copies.  Periodicity: Bulletin – quarterly edition. 
Special edition – every month. Electronic edition -  two times on a month.    Published since 2001.

ЯГІДНИК ЖУРНАЛ                                                                                                                                       C5
YAGIDNYK JOURNAL
вул.Данила Галицького 19, оф.525, 33028, 
Рівне, Україна / Ukraine 
E-mail: rnadia@ukr.net 
Website: www.jagodnik.info 

Міжнародний спеціалізований журнал для ягідників і садоводів, а також усіх, хто цікавиться ягідним 
бізнесом та вирощуванням ягід.
Виходить 5 разів на рік і розповсюджується в Україні та країнах пострадянського простору:
Білорусі, Молдові, Грузії, Азербайджані, Латвії, Литві та ін.
Засновники проєкту «Ягідник»: Надія Ящук, rnadia@ukr.net,
Катерина Конєва, kateryna.koneva@gmail.com.

International specialized journal for berries and gardeners, as well as anyone interested in berry business 
and growing berries.
It is published 5 times a year and is distributed in Ukraine and post-Soviet countries:
Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaijan, Latvia, Lithuania and others.
Founders of the Berry Project: Nadiya Yashchuk, (rnadia@ukr.net)
Кateryna Koneva, ( kateryna.koneva@gmail.com).
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ACORUS CALAMUS                                                                                                                                   В20
Adutiškio  str. ¾,  LT-18110, Švenčionys, Литва / Lithuania
Тел./Tel.: +370 387 6 64 70 
Факс/Fax: +370 387 6 64 70 
E-mail: donatas.kiausas@etnoarbata.lt 
Website: www.etnotea.lt 

Acorus Calamus - лідер виробництва та ринку в Балтії рослинних продуктів та харчових додатків із 
виробничим досвідом понад 129 років. Основні засоби, пропоновані Acorus Calamus, - вирощування 
сировини, переробка та упаковка. Acorus c Calamus дотримується найвищих європейських вимог 
щодо якості, що стосуються як харчових, так і медикаментозних стандартів (фармакопеї). Виробни-
цтво не містить штучних додатків, барвників та підсилювачів смаку. Також компанія пропонує змішу-
вання та формулювання індивідуальних етикеток та упаковку під дизайн замовника або дизайнерське 
обслуговування.

Acorus Calamus is a production and market leader in Baltics of herbal products and food supplements 
with a manufacturing experience more than 129 years. The main facilities offered by Acorus Calamus are 
growing of raw materials, processing, and packaging. Acorus c Calamus adheres to the highest European 
requirements for quality apply both to food and medicines (pharmacopoeia) standards. Production is free 
from artificial additives, colorants or flavour enhancers. Also, company is offering private label blending and 
formulating, and packaging under customer design or designer service.

BLUE ATMOSPHERE B.V.                                                                                                                            В7
Gelderse Singel 24, 4033 KE Lienden, Нідерланди / The Netherlands 
Тел./Tel.: +31 317 466 269 
E-mail: vandevooren@blueatmosphere.nl  
Website: www.blueatmosphere.nl

Blue Atmosphere є світовим постачальником технології контрольованої атмосфери (CA). Нова ком-
панія з більш ніж 30-річним досвідом зберігання свіжих продуктів. Ринок CA для харчових продуктів 
в даний час змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Ще кілька років тому було досить консер-
вативне вичікувальне ставлення з ледь помітними нововведеннями. «Blue Atmosphere заявляє, що 
вона здатна забезпечити проривні інновації, які за один раз змінять ринок сховищ», - говорить Берт 
Турнуа, генеральний директор Blue Ocean Xlerator (див. Www.boxnv.nl). Blue Ocean Xlerator є нашим 
академічним і діловим партнером, який знаходиться в Вагенінгені, Нідерланди. «Особливо в області 
систем поглинання і контролю CO2, Blue Atmosphere може бути не тільки більш гнучкою і зручною 
для споживачів, але і більш дешевою, як на ринку свіжих продуктів харчування, так і в області 
клімат-контролю, для будівель підприємств. Blue Atmosphere співпрацює з міжнародним оператором 
DeepFreeze і Icebox Javeko, що спеціалізуються на рішеннях CA (див. Https://www.javeko.nl/), і тому ми 
можемо запропонувати готове рішення для клієнтів. Ви знайдете нашу листівку на стенді Голландсь-
кого павільйону.
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Blue Atmosphere is a global provider of Controlled Atmosphere (CA) technology. A new company with more 
than 30 years of experience in storage of fresh food products. The CA market for food products is currently 
changing more rapidly than ever before. Until a few years ago there was a rather conservative wait-and-see 
attitude with hardly any noticeable innovations. 
«Blue Atmosphere claims that it is able to provide disruptive innovations that will change the storage market 
in one turn» says Bert Tournois, CEO of Blue Ocean Xlerator (see www.boxnv.nl). Blue Ocean Xlerator is 
our academic and business partner, which is located in Wageningen, The Netherlands. “Especially in the 
area of CO2-absorption and control systems, Blue Atmosphere can not only be more flexible and customer-
friendly, but also cheaper, both in the fresh market for foods and in climate control for enterprise buildings». 
Blue Atmosphere cooperates with an internationally operating deepfreeze and icebox builder Javeko, 
specialised in CA solutions (see https://www.javeko.nl/), and we can therefore offer a turnkey solution to 
customers. You will find our flyer at the Holland Pavilion booth.

CERMAC                                                                                                                                                     D11
Via Piero Jahier 2, IT-40132 Bologna, Італія / Italy 
Тел./Tel.: +39 051 299500  
Факс/Fax: +39 051 377346
E-mail: info@cermac.it 
Website: www.cermac.it 

Cermac є консорціумом з інтернаціоналізації італійських виробників машин, устаткування, тех-
нологій і аксесуарів для сільського господарства, агропромисловості та тваринництва. Більшість 
компаній-членів спеціалізуються на садівництві і плодівництві, пропонуючи широкий асортимент про-
дукції, інструментів і технологій на етапах до і після збору врожаю. Високоякісна продукція компаній 
Cermac разом з їх прихильністю технологічним інноваціям і постійним пошуком передових рішень 
зробили консорціум акредитованим і привілейованим доповідачем в очах іноземних операторів, які 
можуть розпоряджатися своїм великим асортиментом продукції.
В даний час асортимент продукції Cermac досить широкий і включає в себе продукти, машини і 
обладнання для обробки землі (від посіву до збору врожаю фруктів), виробництва фруктових рослин 
і саджанців полуниці, аксесуарів і запасних частин для сільськогосподарських машин, систем поливу 
(для садівництва, теплиць і великих площ), інструменти для вимірювання, контролю та захисту, 
обладнання для зоотехніки і, нарешті, технології для обробки врожаю (машини для відбору фруктів, 
охолодження і упаковки та переробки свіжих продуктів). Коротше кажучи, Cermac пропонує комплекс-
ні рішення «від поля до столу».

Cermac is a Consortium for the internationalisation of Italian manufacturers of machinery, equipment, 
technologies and accessories for agriculture, agro-industry and animal husbandry. Most member companies 
specialise in horticulture and fruit farming, offering a wide range of products, tools and technologies in 
the pre-harvest and post harvest stages. Cermac companies’ high quality products, together with their 
commitment to technological innovation and their constant research for cutting edge solutions, have made 
the consortium an accredited and priviledged speaker in the eyes of foreign operators, who can dispose of 
its vast selection of products.
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Cermac’s current production range is quite wide and includes products, machinery and equipment for 
working the land (from sowing to fruit harvesting), producing fruit plants and strawberry runner plants, 
accessories and spare parts for agricultural machines, irrigation systems (for gardening, greenhouses 
and large areas), instruments for measuring, control and protection, equipment for zootechnics and finally, 
technologies for postharvest handling (machines for fruit selection, refrigeration and packing and processing 
fresh produce). In short, Cermac offers complete solutions «»from the field to the table»».

ELIFAB SOLUTIONS                                                                                                                                     B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.elifab.com

Компанія Elifab розробила нову лінійку оптичних сортувальних машин для лохини, черешні та помі-
дорів черрі, яка включає технологію Ellips TrueSort ™. Ми прагнемо точного калібрування по розміру 
та дбайливе сортування ваших фруктів по кольору і дефектам. 

Elifab has developed a new line of optical sorting machines for blueberries, cherries and cherry tomatoes 
that incorporate Ellips TrueSort™ Technology. We are committed to accurate grading by size and gentle 
handling of your fruits by color and defects. 

ESCANDE                                                                                                                                                     B1
Millet, 47500 Saint Vitte, Франція / France 
Тел./Tel.: +33 5 53 71 22 13
E-mail: info@pepinieres-escande,com 
Website: www.pepinieres-escande.com 

Розсадник фруктових дерев Escande розводить і створює нові сорти фруктів з 1947 року. Ми 
спеціалізуємось на абрикосах, сливах, яблуках та грушах. На сьогоднішній день у нас є понад 25 га 
експериментальних садів у Франції, Іспанії та Марокко.
Escande виробляє більше 700 000 дерев на рік.

Tree nursery Escande has been breeding and creating new fruit varieties since 1947. 
We are specialized in apricots, plums, apples and pears. To date, we have more than 25 hectares of 
experimental orchards in France, Spain and Morocco.
Escande produces more than 700 000 trees a year.

www.freshbusiness-expo.com
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FAIRPLANT                                                                                                                                                  B5
Gildenweg 15, 8304 BD Emmeloord, Нідерланди / The Netherlands 
Тел./Tel.: +31 527 202377 
Факс/Fax: +31 527 202604 
E-mail: info@fairplant.nl 
Website: www.fairplant.nl  

Fairplant перебуває вдома у світі фруктів.
Ми вирощуємо і продаємо (у всьому світі) основні матеріали для виробників дерев і фруктів, такі як:
- кореневища,
- рослини чорниці,
- фруктові дерева,
- та інші дрібні фруктові рослини, такі як малина і ожина.
Завдяки чудовим умовам вирощування в Нідерландах, ваші рослини отримують міцну, родючу 
основу.

Fairplant is at home in the world of fruit. 
We grow and sell (worldwide) basic materials for tree- and fruit growers, such as:
- rootstocks,
- blueberry plants,
- fruit trees,
- and various other small fruit plants, like raspberries and blackberries.
Thanks to the excellent growing conditions in the Netherlands, your plants are given a strong, fertile basis.

FAM                                                                                                                                                               B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.fam.be

FAM фокусується на розробці промислових ріжучих машин для харчової промисловості. Компанія 
надає клієнтам рішення, які їм необхідні для нарізки, нарізки скибочками і нарізки фруктів, овочів і 
горіхів, сиру, м’яса і птиці, риби, картопляних чипсів і картоплі фрі.

FAM focusses on the development of industrial cutting machines for the food industry. Company provides 
customers with the solutions they need for the cutting, slicing and dicing of fruit, vegetables & nuts, cheese, 
meat & poultry, fish, potato chips and French fries.
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FRIZO SP. Z.O.O.                                                                                                                                           D1
Ul. Konstruktorska 7/223, 02-673 Warsaw, Польща / Polska  
Тел./Tel.: +48 58 685 78 00
E-mail: biuro@frizo.pl
Website: www.frizo.pl

GAKON HORTICULTURAL PROJECTS                                                                                                      A5
Klopperman Straat 60, 2292 JD Wateringen, Нідерланди / The Netherlands 
Тел./Tel.: +31 174 22 57 00
Факс/Fax: +31 174 22 57 00 
E-mail: info@gakon.nl
Website: www.gakon.nl/ru 

Polish office:
Jeziorna Street, 40a, 91-358 Lodz, Польща / Poland 
Тел./Tel.: +48 42 6560466
Факс/Fax: +48 42 6560466
E-mail: Lmartynyuk@gakon.com
Website: www.gakon.nl/ru 

Gakon Horticultural Projects - одна з провідних компаній у світі з 1951 року. Gakon спеціалізується 
на розробці тепличних рішень під ключ. Gakon надає послуги в галузі проектування та реалізації 
тепличних проектів «під ключ». Перевага компанії - це власне виробництво сталі, алюмінію, ситем 
водопостачання та електричних систем для теплиць. Загальна площа виробничих та логістичних по-
тужностей перевищує 15 000 м². Gakon орієнтований на досягнення високого врожаю при найменших 
виробничих витратах, раціонального використання водних ресурсів та отримання екологічно чистої 
продукції для споживачів.

Gakon Horticultural Projects - one of the leading companies in the world since 1951.
Gakon is specialized in supplying turn-key greenhouse solutions.
Gakon is providing services in the field of designing and realization of horticultural turn-key projects.
The company’s advantage is its own production of steel, aluminum, water and electrical systems.
The area exceeds 15,000 m² together with logistics facilities.
Gakon is focused on achieving high yields at the lowest production costs, sustainable use of water 
resources and receiving of environmentally friendly products for our customers.
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GAS-SYSTEMS                                                                                                                                           B10
Orchowiec 25, Pl-22-315 Gorzkow, Польща / Poland
Тел./Tel.: +48 505 283 225
E-mail: biuro@gas-systems.eu
Website: www.gas-systems.eu 

Виробник обладнання з контрольованою атмосферою за технологіями ULO та DAC. Скрубери СО2, 
генератори азоту VPSA, аксесуари для холодних приміщень. 

Producer of controlled atmosphere equipment for ULO and DCA technology. CO2 scrubbers, nitrogen 
VPSA generators, cold room accesorries.

GRAZIANI PACKAGING                                                                                                                               D6
Via del Macero 9, IT-47025 Bora di Mercato Saraceno 
(Forlì-Cesena), Італія / Italy 
Тел./Tel.: +39 0547 373711 
Факс/Fax: +39 0547 382427 
E-mail: graziani@graziani.com  
Website: www.graziani.com 

Graziani Packaging - багатопрофільна компанія, що працює в комерційних і виробничих областях в 40 
країнах Європи, Центральної і Південної Америки, Південної Африки та Нової Зеландії.
Портфоліо Graziani Packaging містить весь спектр продуктів для упаковки фруктів та овочів і промис-
лового застосування: матеріали для укладання на піддони; спеціальний папір і картони; плівки і мішки 
для консервування; обв’язування і аксесуари для візків; сітка для обгортання, але, перш за все, об-
різна дошка Magic-Corner®, обв’язування Magic-Strap® і сітка Magic-Net®, які представляють основну 
діяльність компанії. Graziani Packaging є одним з найбільших виробників картонних бордюрів.
На додаток до пропозиції високоякісних продуктів з точки зору надійності і міцності матеріалів, вони 
завжди гарантують максимальну прихильність в інтерпретації потреб клієнтів і дають відповіді на про-
блеми, пов’язані з упаковкою та логістикою. З цієї причини Graziani Packaging згодом стала надійним 
партнером найбільших компаній італійської і зарубіжної промисловості та агропродовольчої галузі.

Graziani Packaging is a multi-business company operating in the commercial and production fields in 40 
Countries between Europe, Central and South America, South Africa and New Zealand. The Graziani 
Packaging portfolio contains the whole range of products for packaging fruit and vegetables and industrial 
applications: Materials for palletizing; special papers and cardboards; films and sacks for preserving; 
strapping and accessories for trolleys; netting for wrapping, but above all, Magic-Corner® edgeboard, 
Magic-Strap® strapping and Magic-Net® netting, which represent the core business of the company. 
Graziani Packaging is one of the major producer of cardboard edgeboards.In addition to offering high 
quality products in terms of robustness, reliability and toughness of materials, it always guarantees 
maximum commitment in interpreting the needs of clients and to provide answers to problems related to 
packaging and logistics. For this reason, Graziani Packaging has over time become the trusted partner of 
the most important companies of Italian and foreign manufacturing and agri-food industries.
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GRIMCO TRADE HOLLAND                                                                                                                        B7
Contacts:
Benno Grimberg/Бенно Грімберг
Director/Директор
Тел./Tel.: + 31 53 478 04 43
E-mail:info@grimco.nl
Website: www.grimco.com.ua
 
Viktoria Kokorina/Вікторія Кокоріна
Regional Manager/Регіональний менеджер
Тел./Tel.:+380503161600
Email:v.kokorina@grimco.com.ua
Website: www.grimco.com.ua
 
Grimco Trade Holland виступає в якості агента для голландських експортерів продуктів харчування і 
напоїв, а також представляє голландських постачальників обладнання для харчової промисловості 
та різноманітних пакувальних рішень.
 
Компанія Grimco Trade Holland також активна в наступних сферах:
 
• Агент для голландських виробників продуктів харчування та обладнання для харчової промисло-
вості (нового та вживаного) на території Східної Європи, країнах Кавказу та Центральної Азії;
• Сорсинг та аутсорсинг;
• Пошук партнерів та метчмейкінг;
• Організація торгівельних місій, колективної участі у виставках, а також здійснення  маркетингових 
дослідженнь у різних сферах бізнесу.
 
Grimco Trade Holland is active in the food processing sector, providing consultancy and commercial 
support for companies which are looking for high quality Dutch equipment.
Areas of activity:
• Commercial agent in Eastern Europe, Caucasian Countries & Central Asia for Dutch producers of 
foodstuffs, food processing equipment and packaging lines/machines, both new and reconditioned
• Sourcing & outsourcing
• Market studies, partner search & matchmaking
• Organization of Holland Pavilions and trade missions
 
www.grimco.com.ua
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GRISNICH                                                                                                                                                     B7
ГРIСНIХ
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.tolsma.com.ua, www.tolsmagrisnich.com  

Обладнання для доробки овочів: лінії по калібруванню, мийці, поліруванню, шліфуванню, зважуван-
ню, пакуванню, транспортуванню всередині сховища і т.ін.
та ін.

Equipment for handling vegetables: grading lines, washing, polishing, grinding, weighing, packaging, 
transporting inside the storage, etc.

HZPC HOLLAND B.V.                                                                                                                                   B7
вул. Берковецька, 6А, м. Київ, 04128, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 258 23 25 
Факс/Fax: +38 044 400 51 00 
E-mail: i.chechitko@hzpc.com.ua   
Website: www.hzpc.com.ua 

HZPC це компанія зі 115 роками досвіду професійної селекції та насінництва картоплі.          
Ми пропонуємо:
-  більше ніж 100 різноманітних сортів картоплі;                                                                       
-  високоякісну насіннєву картоплю;                                                                                        
-  правильний підбір сортів оптимальних для Ваших грунтово-кліматичних умов;                       
-  консультативну підтримку технології вирощування картоплі;                                                  
-  бізнес-планування вирощування картоплі;                                                                            
-  підтримку проектів в картоплярстві.

HZPC it is 115 year of professional breeding and potato seeds production.  
We offer:
-  more than 100 different potato varieties;                                                     
-  high-quality seed potatoes;                                                                        
-  correct selection of varieties according to each climate and soils condition;        
-  sufficient potato growing technology;                                                          
-  business-planning in potato growing;                                                           
-  supervising of potato projects.
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ICOMPANY                                                                                                                                                  E13
вул. Генерала Родимцева, 7Б 03041, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 230 11 99 
E-mail: ibarzo75@gmail.com   
Website: icompany.com.ua 

Icompany – це надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері ягідництва.

Provision of informational and consulting services in the field of berry production.

IDROMECCANICA LUCCHINI S.P.A.                                                                                                           D7
Via Cavriana 4/b, IT-46040 Guidizzolo (Mantova), Італія / Italy  
Тел./Tel.: +39 0376 818433
E-mail: info@lucchiniidromeccanica.it   
Website: www.lucchiniidromeccanica.it 

70 років проектів, досягнень і задоволень в області тепличного виробництва. Наші теплиці для 
сільського господарства та квітникарства показують, хто ми, об’єднані професіонали, які з нетер-
пінням чекають нових технологій. Ми є лідерами у виробництві теплиць, покритих пластиком для 
садівництва і квітникарства, в комплекті з найсучаснішими комп’ютеризованими системами поливу та 
опалення. Ми народилися в Гуїдіццоло, північна Італія, в області з сильними традиціями садівництва 
і квітникарства, тому наша робота є частиною нашої історії, нашої пристрасті, нашої ДНК. Наші тепли-
ці, а також всі, що поставляються нашою компанією, ретельно перевіряються нашим відділом контро-
лю якості. Використовувані матеріали на 100% зроблені в Італії. Наш виробничий відділ оснащений 
найсучаснішим обладнанням, що дозволяє здійснювати безперервне виробництво з контролем якості 
теплиць і рослин, які поставляються і встановлюються у всьому світі. Будучи здатними виробляти 
високотехнологічні теплиці, ми розробляємо проекти під ключ, приділяючи увагу цілям клієнта, пова-
жаючи якість та інновації.

70 years of projects, achievements and satisfaction in the field of greenhouse production. Our greenhouses 
for agriculture and floriculture reveal who we are, consolidated professionists looking forward to new 
technologies. We are leaders in the production of greenhouses covered in plastic material for horticulture 
and floriculture, complete with the most advanced computerized irrigation and heating systems. We were 
born in Guidizzolo, northern Italy, an area with a strong tradition in horticulture and floriculture, thus our job 
is a part of our history, our passion, our DNA. Our greenhouses, as well as everything that is delivered by 
our company, are thoroughly examined by our quality control office. The materials used are 100% made in 
Italy. Our production department is equipped with a state-of-the-art facility that allows continuous production 
with quality control of greenhouses and plants which are delivered and installed all around the world. 
Being able to produce high-tech greenhouses, we design turn-key projects, paying attention to the client’s 
objectives, respecting quality and innovation.

I Company
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INCOOLS ENGINEERING                                                                                                                             B9
Budějovická 635/69, Krč, 140 00, Prague, 
Чеська Республіка / Czech Republic 
Тел./Tel.: +420 (234) 093-890
E-mail: info@incools.com, am@incools.com
Website: www.incools.com 

INCOOLS ENGINEERING - європейська інжинірингова компанія, яка здійснює розробку індивіду-
альних комплексних проектів для зберігання овочів та фруктів, охолодження, заморожування та 
зберігання ягід. Наша спеціалізація: проектування, будівництво, реконструкція, поставка обладнання, 
монтаж, сервіс, навчання персоналу клієнта, технологічна підтримка реалізованих проектів.
Обладнання від кращих європейських постачальників та оригінальна гарантія.
Ми точно знаємо як зберегти ваш врожай!
Представництво в Україні:
вул. Юрія Поправки 4/39а, оф 377, 02094 
Київ, Україна
Тел./Tel.:  +38 (063) 839-35-35, +38 (050) 839-35-35, +38 (068) 839-35-35

INCOOLS ENGINEERING is an European engineering company that develops and implements individual 
projects for the storage of fruits and vegetables, cooling, freezing and storage for berries.
Our specialty: design, engineering, reconstruction, equipment supply, installation, service, training of client’s 
staff, technological support of installed projects.
Equipment from the best European producers and original warranty.
We know exactly how to save your crop!
Representative office in Ukraine:
4/39a Yuriya Popravki str. office 377, 02094, Kyiv, Ukraine
Тел./Tel.: +38 (063) 839-35-35, +38 (050) 839-35-35, +38 (068) 839-35-35

INFIA SRL                                                                                                                                                   D11
Via Caduti di Via Fani 85, IT-47032 Bertinoro (Forlì), Італія / Italy  
Тел./Tel.: +39 0543 466511
Факс/Fax: +39 0543 466519
E-mail: infiagroup@infia.it   
Website: www.infia.it  

Infia є провідною компанією в секторі пакування свіжих фруктів та овочів у всьому світі, піонером в 
галузі, коли мова заходить про інновації товарів і послуг. Її історія бере початок з кінця 1940-х років, 
в самому серці регіону Романья, де був заснований бізнес. З самого початку виробництво було зо-
середжено на створенні інноваційної упаковки, яка могла б стати ефективним і виграшним рішенням 
для виникаючих вимог в області упаковки, захисту і поліпшення фруктових і овочевих продуктів. 
Завдяки організованій мережі продажу на всіх п’яти континентах і консолідованим партнерським 
відносинам з усього світу, сьогодні Infia є провідним виробником пластикової упаковки для овочів і 
фруктів в Європі і одним з провідних виробників в цьому секторі в усьому світі.
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У компанії працює більше 400 чоловік, які працюють на двох заводах. Перший площею 135 000 ква-
дратних метрів, розташований в Бертиноро (Форлі-Чезена), де знаходиться штаб-квартира компанії. 
Другий розташований у Валенсії, Іспанія. Крім того, група має дві комерційні філії в Сполученому 
Королівстві і на Піренейському півострові. Успіх компанії базується на фундаментальній ролі її 
людських ресурсів. Це ті люди, які завдяки своєму ентузіазму, досвіду і великому прагненню до за-
доволення клієнтів дозволили Infia стати першою групою в світі, з якою можна зв’язатися при пошуку 
упаковки для свіжих фруктів і овочів.

Infia is a leading company in the fresh fruit and vegetable packaging sector around the world, a pioneer in 
the industry when it comes to innovation of goods and services. Its history dates back to the late 1940s, 
in the heart of the Romagna region, where the business was established. From the very beginning, its 
production has been focused on the creation of innovative packaging that could represent an effective and 
winning solution to emerging requirements in packaging, protection and enhancement of fruit and vegetable 
produce. Thanks to an organised sales network on all five continents and consolidated partnerships 
worldwide, today Infia is the leading fruit and vegetable plastic packaging producer in Europe and one of the 
leading producers in this sector worldwide. The company has over 400 employees working in two factories. 
The first one, with its 135,000 square meters, is situated in Bertinoro (Forlì-Cesena), where the company’s 
headquarters are based. The second one is situated in Valencia, Spain. In addition, the group has two 
commercial branches in the United Kingdom and on the Iberian Peninsula. The Company’s success is 
based on the fundamental role played by its human resources. These are the peolpe who, through their 
enthusiasm, expertise and strong vocation for customer satisfaction, have enabled Infia to become the first 
group around the world to contact when looking for fresh fruit and vegetable packaging.

JASA PACKAGING SOLUTIONS                                                                                                                 B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.jasa.nl

JASA Packaging Solutions розробляє інноваційні, якісні та функціональні пакувальні машини. Ми є 
вашим партнером-спеціалістом у розробці вертикальних пакувальних машин, машин для обертання 
упаковок картонним чохлом, комплексних зважувальних та пакувальних ліній. 

JASA Packaging Solutions stands for innovation, quality and flexible packaging machines. We are your 
specialist partner in the development of vertical packaging machines, Sleevers, and complete weighing and 
packaging lines. 
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KIREMKO                                                                                                                                                      B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.kiremko.com

Картопля фрі, як заморожена, так і свіжа, картопляні чіпси, пластівці, снеки та багато інших карто-
пляних страв потребують певної процедури обробки. Компанія Kiremko виробляє технологічні лінії 
базуючись на високій якості кінцевого продукту.

French fries, both frozen and fresh, potato chips, flakes, pellet snacks, and many other potato specialties 
require a specific processing procedure. Kiremko manufactures processing lines, based on a high-quality 
end product.

LODDER UNTERLAGEN                                                                                                                            B16
Hiddingsel, Elvert 5, 48249, Duelmen, Germany / Німеччина 
Tel./Тел.: +49 (0)2590 9456-0 
Fax/Факс: +49 (0)2590 9456-21 
E-mail: contact@LODDER.de 
Website: www.LODDER.de

ЛОДДЕР УНТЕРЛАГЕН спеціалізується на підщепах для ЯБЛУНІ, ВИШНІ, ЧЕРЕШНІ, СЛИВИ, ГРУШІ, 
ПЕРСИКІВ, НЕКТАРИНІВ та АБРИКОСІВ. Коріння продукції Штефана ЛОДДЕРА гарантують Вам 99% 
віддачі та успіху! Ми постачаємо і в Германії, і в Євросоюзі, і кожному бажаючому! Досконале сорту-
вання відоме як в Канаді, так і в Україні з 1958 року, коли дід Ерхарда ЛОДДЕРА заснував фірму!

LODDER-ROOTSTOCKS are specialized for APPLES, CHERRIES, PLUMS, PEARS, PEACHES, 
NECTARINES and APRICOTS. ROOTS of STEFFEN LODDERs‘ production guarantee your 99 % 
- success of FRUIT-TREE – output in your nursery! We supply in Germany, the E.U. and anybody in 
world. Perfect grading is known in Canada as well as in Ukraine since 1958, when ERHARD LODDERs‘ 
grandfather founded the company !
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MEGA SP.Z O.O.                                                                                                                                         B19
МЕГА,TОB
Przemyslowa Str. 52, Pl- 24-200 Belzyce, Польща / Poland  
Тел./Tel.: +48 502 508 275
Факс/Fax: +48 8151 722 63
E-mail: biuro@megabelzyce.pl 
Website: www.megabelzyce.pl   

Компанія Mega Sp. z o.o. є виробником широкого спектру обладнання для переробки овочів і фруктів. 
У нас є свої представництва в 10 країнах, ми продаємо обладнання на 5 континентах: в Європі, Азії, 
Африці, Північній і Південній Америці. Асортимент своїх споживчих товарів і комплексних ліній дуже 
широкий. Вашій увазі пропонуємо комплексні лінії для заморозки фруктів і овочів, лінії для переробки 
свіжих овочів, лінії для фасування квашених продуктів і ін. Наша пропозиція адресована підприєм-
ствам для переробки фруктів та овочів, групам виробників та індивідуальним покупцям.

Leading Polish machine manufacturer for food processing industry. We offer custom-made solutions for 
fresh and frozen fruit, vegetable, mushroom, fish processors and convenience food producers. Over 20 
years of experience in the branch. Dynamic growth since its origin. Operating worldwide. WE OFFER 
Solutions in the following areas: 
• Complete lines for fruit and vegetables
• Washing fruit and vegetables
• Technological transport
• Sorting, calibration
• Automated weighing and dosing
• Wastewater treatment
• Stainless steel constructions
Services: machine designing, subcontracting. MAIN ADVANTAGES / BENEFITS OF  YOUR COMPANY: 
Flexibility, individual approach, best ratio quality/price.

NAVA  SRL                                                                                                                                                    D5
Via G. Falcone 8/b, IT-70018 Rutigliano, Італія / Italy  
Тел./Tel.: +39 080 4770444 
Факс/Fax: +39 080 4761998  
E-mail: info@navasrl.com  
Website: www.navasrl.com 

Основне правило бізнесу Nava полягає у представленні найважливіших італійських виробників у 
закордонних дистриб’юторських зонах та у задоволенні попиту своїх клієнтів, пропонуючи продукцію 
високої якості за дуже конкурентоспроможними цінами.

Nava main business rule consists in representing the most important Italian manufacturers in the foreign 
distributing areas and in satisfying the demand of its customers by offering high quality products at very 
competitive prices.
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OCTOFROST AB                                                                                                                                           B3
Volframgatan 3, SE- 21364 Malmö, Швеція / Sweden     
Тел./Tel.: +46 40 42 33 22 60
E-mail: info@octofrost.com 
Website: www.octofrost.com        

OctoFrost є всесвітньо визнаним постачальником обладнання для харчової промисловості, такого як: 
морозильні камери IQF, холодильні машини IF, кухонні плити IF, IF Blancher і технологічні лінії IQF. Ми 
зберігаємо позицію лідера, постійно прислухаючись до справжніх потреб наших клієнтів і впроваджу-
ючи їх в наші новітні технології.

OctoFrost is a globally recognized supplier of food processing equipment such as: IQF freezers, IF Chillers, 
IF Cookers, IF Blancher and IQF Processing Lines. A position we keep by continuously listening to the true 
needs of our customers and implementing them into our latest technologies.

OMNIVENT UKRAINE                                                                                                                                 C10
вул. Хорива 4, оф.10, Київ, Україна
Khoryva 4, office 10, Kyiv, Ukraine
Тел./Tel.: +380 44 2407473 
E-mail: denis.zayats@omnivent.pl  
Website: www.omnivent.pl 

Omnivent - міжнародна компанія, добре відома у світі по проектуванню, виробництву та встановлен-
ню сучасного обладнання для вентиляції та кондиціонування повітря для різних секторів. Особливо 
в зберіганні картоплі, моркви, цибулі і квіткових цибулин, Omnivent - завдяки багаторічному досвіду 
набули широкі знання. Omnivent як ніхто інший в змозі задовольнити побажання замовника і перетво-
рити їх на спорудження сховища, що відповідає всім вимогам сучасного зберігання. Незалежно від 
того, чи це новий об’єкт або ми вдосконалюємо існуючий, зосереджуючись на практичній діяльності, 
консультанти Omnivent з радістю нададуть Вам пропозицію на основі Вашої конкретної ситуації та 
потреб.Ми пропонуємо комплексні послуги від проектування до реалізації, і таким чином, ми можемо 
задовольнити Ваші потреби у багатьох ситуаціях. Виберіть Omnivent і дозвольте нам подбати про 
зберігання Вашої продукції.

Omnivent is an international company well known in the world from designing, manufacturing and installing 
modern ventilation and air conditioning equipment for the different sectors. Especially in storing potatoes, 
carrots, onions and flower bulbs, Omnivent - thanks to his many years of experience gained extensive 
knowledge.Omnivent is the best advisor. As no one else is able to meet the wishes of the customer and 
turn them into storage design that meets all the requirements of modern storage. Regardless of whether it 
is a new object or we are upgrading an existing one, focused on the practical operation Omnivent advisors 
will be happy to make You an offer, based on your specific situation and needs. We offer comprehensive 
services from design to implementation, and thus, we can relieve you in many situations. Chose Omnivent 
and let us take care of storing your products.
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PAKFRUT                                                                                                                                                      B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.pakfrut.it

Pakfrut розробляє і виробляє автоматичне і напів-автоматичне пакувальне обладнання для різно-
манітних видів овочів, фруктів і ягід. 

Pakfrut designs and produces automatic and semi-automatic packaging machinery for different types of 
vegetables, fruits and berries as for portion packaging and group packaging.

PERSPEKTA                                                                                                                                               C20
вул. Звенигородська, 201а, офіс №5, 08170, Київська область, 
c. Віта-Поштова, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 334 70 34  
E-mail: info@perspekta.ua    
Website: perspekta.ua  

Perspekta – це голландсько-українське підприємство, що поєднало кращих фахівців для однієї мети: 
внести вагомий вклад в розвиток тепличного бізнесу.
Основна спеціалізація компанії є постачання професійних скляних теплиць «під ключ» за голландсь-
кою технологією для створення бізнесу, що є успішним і прибутковим.
Для професійного фермерства Perspekta запускає перше в Україні виробництво високих плівкових 
теплиць, придатних для круглорічного вирощування.
Для приватних осіб та їх самостійного забезпечення овочами – якісні скляні оранжереї.
В залежності від запиту: професійна теплиця, фермерська або для приватного використання – гарант 
задоволення будь-яких потреб і побажань наших клієнтів.

Perspekta is a Dutch-Ukrainian company that brings together the best professionals for one purpose: to 
make a significant contribution to greenhouse business development.
The company specializes in supplying professional turnkey greenhouses with Dutch technology to create a 
successful and profitable business.
For professional farming Perspekta launches the first in Ukraine production of high film greenhouses 
suitable for year-round cultivation.
For individuals the company supplies quality hobby greenhouses.
Depending upon the request – professional greenhouse for business, farming or for private use – the 
satisfaction of any needs of our clients is guaranteed.
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PIGO SRL                                                                                                                                                      B6
Via dell’Edilizia, 142 - 36100 Vicenza
Тел./Tel.: +393385671883 Горан Обрадовіч 
+380976822182 Ольга Роман 
Факс/Fax: 390 444 905 709  
E-mail: office@pigo.it 
Website: www.pigo.it

Компанія «PIGO» (Італія) — виробник професійного обладнання для переробки, заморозки, сушки та 
сублімації продуктів харчування, ягід, овочів і фруктів, також м’яса, риби та хлібобулочних виробів.
Компанія спеціалізується на виробництві тунелів шокової заморозки IQF - EASY Freeze, EASY Freeze 
SPYRO, сублімаційних установок (ліофілізаторів) EASY Freeze DRYER, сушок EASY  DRYER, кісточ-
ковибивних машин PG103, та супутнього обладнання майже для усіх процесів доробки та переробки.

PIGO srl (Italy) is a manufacturer of the professional processing equipment for freezing, drying and freeze 
drying of food, berries, vegetables and fruits, as. well as meat, fish and bakery freezing and freeze drying.
The company specializes in the production of IQF freezing tunnels - EASY Freeze, EASY Freeze SPYRO, 
Freeze dryers, Dryers, Pitting / Destoning machines PG103, and related equipment for almost all processes 
of handling and processing.

POLLAK SALA                                                                                                                                             B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.pollaksala.com

Комплексні лінії по переробці солодкої кукурудзи, горошку, стручкової квасолі та шпинату, і бланшу-
вачі для всіх типів овочів. 

Complete lines for processing sweet corn, peas, green beans and spinach, and blanchers for all types of 
vegetables.

POLYMER LOGISTICS                                                                                                                                C18
Hod Hasharon, POB 7362, Ізраїль / Israël
Тел./Tel.: +972 73 261110 
E-mail: info@polymerlogistics.com 
Website: www.polymerlogistics.com 

Полімерна логістика є лідером з представлення продукції і ефективних пакувальних систем і техно-
логій. Використовуючи багаторазові полімерні продукти для транспортування, зберігання і демон-
страції на основі полімерів світового класу, а також передові технології для аналізу даних 
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в реальному часі, управління активами і послуг з об’єднання, ми реорганізуємо способи доставки 
швидкопсувних продуктів.

Polymer Logistics is a leader in high-impact product presentation and efficient supply chain packaging 
systems and technologies. Utilizing world-class reusable polymer-based transport, storage and display 
products, along with industry-leading technology for real-time data-analysis, asset management, and 
pooling services, we re-engineer how to ship perishable products.

PROFIHORT MEDIA                                                                                                                                      E8
вул. Сім’ї Сосніних, 903148, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 097 886 31 46 
E-mail: media@profihort.com 
Website:  www.profihort.com  

Профіхорт – професійне та прибуткове плодоовочівництво 
Мета медіа-проекту – за рахунок оперативного подання актуальної інформації, наділяти українських 
операторів плодоовочевого ринку знаннями, необхідними для прибуткового виробництва і реалізації 
якісної та безпечної для здоров’я продукції. Це сприятиме динамічному розвитку даного сегмента 
бізнесу та економічному добробуту України вцілому. 
Багатофункціональній та високопрофесійній команді однодумців під силу виконати будь-яке бажання, 
пов’язане з вашим бізнесом. 
Створити веб-сайт або відеопрезентацію? Нема питань! Провести конференцію або подбати про 
організацію події? Зробимо! Надрукувати дешево та якісно поліграфію? Це також до нас! 

ProfiHort - professional and profitable horticulture
The media project purpose is by the operative submission of information, to grant Ukrainian producers, 
processors, industry specialists with the knowledges necessary for profitable production and the 
implementation of quality and safety of fruit and vegetable products. 
This will contribute to the dynamic development of this business segment and the economic well-being of 
Ukraine in general. 
A highly professional team of like-minded people. 
We are able to fulfill any desire related to your business.
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RAYTEC VISION                                                                                                                                           B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.raytechvision.com

Raytec Vision виробляє оптичні сортувальні машини для різних продуктів від цілої картоплі, цибулі, 
моркви, до свіжих і заморожених фруктів і ягід, заморожених нарізаних овочів, сушених фруктів, 
овочів і ягід, горіхів, тощо, впроваджуючи найновіші технології в оптичному сортуванні; і X-Ray маши-
ни для сортування продукції в скляних банках і жерстяних банках. 

Raytec Vision produces optical sorting machines for different types of products from whole vegetables like 
potato, onion and carrot till fresh and frozen fruits and berries, frozen cut vegetables, dried fruits vegetables 
and berries, nuts, etc, implementing innovative technologies in sorting; and X-Ray machines for sorting 
products in glass jars and cans.

SORMAC                                                                                                                                                       B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.sormac.nl

Sormac є провідним світовим розробником і виробником машин і технологічних ліній для промис-
ловості свіжозрізаних продуктів. Компанія має великий досвід в машинах для очищення картоплі, 
моркви та цибулі, і ми є найпрогресивнішим постачальником систем для мийки та сушки (ніжних) 
листових овочів.

Sormac is a world-leading developer and manufacturer of machinery and processing lines for the fresh-cut 
industry. Company has a strong record in peeling machines for potatoes, carrots and onions and we are the 
most progressive supplier for washing and drying systems for (delicate) leafy vegetables.

SUBATI GROUP LTD                                                                                                                                  B15
Crescent Business Center, The Crescent, 00100, Nairobi, Кенія / Kenya  
Тел./Tel.: +254 721989302 
E-mail: Jennifer@subatigroup.com 

Subati Group LTD - компанія, що базується в Кенії та спеціалізується на зрізаних трояндах і свіжих 
травах. Вирощуючи в цілому 168H, у нас є 4 різних ферми по всій країні.

Subati Group LTD is a company based in Kenya, specialize in cut roses and fresh herbs. Growing on a total 
of 168H, we have 4 different farms across the country.  
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TECNOFRUTTA                                                                                                                                            B7
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна
30/32 F. Pushynoyi Str. office 304, Kyiv 03115 Ukraine
Тел./Tel.: +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: www.tecnofrutta.it

Tecnofrutta виробляє машини для сушіння фруктів та овочів (томати, черрі, овочі, фрукти, гриби, тра-
ви). Принцип дії ґрунтується на видаленні вологи з продуктів через примусову циркуляцію гарячого 
сухого повітря, це цілком природний процес, який забезпечує високий рівень якості, процес ре-
алізується з метою збереження властивостей продуктів та органолептичних характеристик без змін. 

Tecnofrutta designes machines for the dehydration of fruit and vegetables (tomatoes, cherry tomatoes, 
vegetables, fruits, mushrooms, herbs). The operating principle is based on the removal of moisture 
from the products through the forced circulation of hot and dry air; it is an entirely natural process which 
provide a high rate of quality, the process is implemented with the aim to maintain the food properties and 
organoleptic features unchanged.

TECO SRL                                                                                                                                                  D13
Via Biscie 1/C San Patrizio, IT-48017 
Conselice (Ravenna), Італія / Italy  
Тел./Tel.: +39 0545 85511 
Факс/Fax: +39 0545 85535 
E-mail: info@tecoitaly.com    
Website: www.tecoitaly.com 

TECO проектує та виготовляє автоматичні формувальні лотки з гофрокартону, спеціалізуючись і 
займаючись виробництвом упаковки для овочів та фруктів. На сьогоднішній день TECO виробляє 
широкий спектр машин, в тому числі монтажники для гофрованого і суцільного картону, формуваль-
ники RSC, машини для закупорювання та автоматичні машини для відкривання пластикових ящиків. 
TECO виробляє стандартні машини, які дуже надійні і прості у використанні. Крім того, завдяки своїй 
внутрішній команді дизайнерів, компанія може запропонувати персоналізовані продукти за запитом 
клієнта.

TECO designs and builds automatic corrugated cardboard tray formers, specialising and establishing itself 
in the fruit and vegetable packaging sector. To this day, TECO produces a wide range of machines, incuding 
corrugated and solid board tray erectors, RSC cases formers, lidding machines and automatic machines 
for opening plastic crates. TECO produces standard machines, which are very reliable and easy to use. 
Moreover, thanks to its internal design team, it can offer personalised products upon the client’s request.
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UNI-MASZ H.M.JUSZCZUK SP.J.                                                                                                                D1
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 6, 21-002 Jastków, Польща / Polska  
Тел./Tel.: +48 81 471 49 59  
E-mail: sales@unimasz eu; lilia.smal@unimasz.eu  
Website: www.unimasz.eu 

UNI-MASZ є польською компанією яка займається конструюванням і виробництвом машин і облад-
нання для переробки овочів і плодово-ягідної сировини. Більше 20-ти років існування на ринку (фірма 
була створена в 1996 році) плодоносить професіоналізмом, досвідом, надійним обслуговуванням 
клієнта і високою якістю пропонованого обладнання. Сучасний парк металообробних верстатів 
компанії і власне конструкторське бюро дозволяє на виготовлення не тільки стандартних моделей 
обладнання, але також і пристосування його до потреб клієнта або виготовлення обладнання за 
кресленнями клієнта. На сьогоднішній день наш асортимент налічує більше 60-ти типів машин, які 
призначені для проведення різних процесів, таких як мийка, очищення, калібрування, зважування, 
упаковка, полірування, транспортування, просіювання, роздрібнення, бланшування, ліофілізація і 
багато іншого. Ми пропонуємо також комплексні технологічні лінії. Наше обладнання виготовлено з 
нержавіючої кислотостійкої сталі, а також інших матеріалів, які відповідають вимогам системи ХАССП 
та євронормам для матеріалів, що контактують з продуктами харчування.
Запрошуємо до співпраці!

UNI-MASZ is a Polish company, which is designing and producing devices for fruits and vegetables 
processing. More than 20 years of operating on the market (company was founded in 1996) is resulting 
in experience, professionalism, reliable customer’s service and high quality of produced devices. Modern 
machines used in the production lines and our own designing office allows us not only producing regular 
devices, but also adjusting them to our customer’s needs or producing devices according to our customer’s 
schemes. Currently we are producing more than 60 types of devices, which are designed to conduct many 
different processes such as washing, cleaning, calibrating, weighing, packing, polishing, transporting, 
sieving, shredding, blanching, freeze-drying and many others. We are also offering complete technological 
lines. Our devices are made in compliance with HACCP and European standards from materials allowed to 
have contact with food. We are looking forward to work with you!

UNIDEX J.KANIA, J. WIKTOR SP. J.                                                                                                          B19
Straszęcin 295 E, PL- 39-218 Straszęcin, Польща / Poland 
Тел./Tel.: +48 14 680 8600
E-mail: biuro@unidex.pl 
Website: www.unidex.pl

Unidex J. Kania, J. Wiktor Sp. J. були засновані в 1992 році інженерами з величезним досвідом, 
починаючи з початку 80-х років, у виробництві машин та устаткування для харчової промисловості. 
Сьогодні обсяг робіт варіюється від проектування, виробництва до встановлення на місці псевдозрід-
жених тунелів замерзання (IQF), призначених для заморожування фруктів, овочів, м’яса, птиці, риби 
та морепродуктів.
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Unidex J. Kania, J. Wiktor Sp. J. were founded in 1992 by engineers with vast experience, dating back to 
early eighties, in production of food processing machinery and equipment. 
Today the scope of activities ranges from design, production to on-site installation of fluidized freezing 
tunnels (IQF) destined for freezing of fruits, vegetables, meat, poultry, fish and seafood. 

VAN ABEELEN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY                                                                               B7
Dorpenbaan 18, 5121 DG Rijen, Нідерланди / The Netherlands 
Тел./Tel.: +31 161 226597 / +31 6 502 901 41
E-mail: jeroen@vanabeelen.eu 
Website: www.vanabeelen.eu

Van Abeelen Food Processing Technology представляє новітні інновації в світі морозильних тунелів 
IQF. Під час виставки Fresh Business Expo 2019 в Києві ми представимо нашу технологію «підключи і 
грай»: морозильний тунель Sea Container Model IQF.
Переваги Sea Container Model IQF:
- Морозильна камера і холодильна установка вбудовані в 1 морський контейнер (40 футів) 
- Легкість монтажу
- Можливість розміщення безпосередньо на ягідних полях, мінімальні втрати продукту
- Забезпечує максимальну виробничу потужність
- Економія на транспортних витратах
- Легка очистка
- Зниження еквівалента CO2
- Енергоефективність
- Гігієнічний дизайн
- HACCP сертифікований
- Можливість оренди

Van Abeelen Food Processing Technology presents the newest innovation in the IQF freezer world.
During the Exhibition Fresh Business Expo 2019 in Kyiv-Ukraine we will present our plug & play: Sea 
Container Model IQF freezer. 
The biggest advantages of this freezer are:
- Freezer and cooling installation integrated in 1 sea container (40 ft)
- Easy to install on site
- Can be placed directly at the berry fields, so minimal product losses 
- Ensures maximum production capacity
- Saves on transport costs 
- Easy cleanable 
- Reduced CO2 equivalent
- Energy efficient
- Hygienic design 
- HACCP certified 
- Also rental possibilities 
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VARIO SYSTEM                                                                                                                                          D12
Via XX Settembre 12, IT-40057 Cadriano di 
Granarolo dell’Emilia (Bologna), Італія / Italy  
Тел./Tel.: +39 051 766534
Факс/Fax: +39 051 765370 
E-mail: plastical@plastical.it   
Website: www.plastical.it 

«Vario System - це нова лінійка продуктів, розроблених для забезпечення найкращого захисту вашого 
саду завдяки високим стандартам:
ЯКІСТЬ
ІННОВАЦІЇ
НАДІЙНІСТЬ
Лінійка продуктів Vario System була розроблена і протестована на місцях, щоб надати клієнту найкра-
щі переваги з точки зору якості та технологій.
Це важливі продукти для сучасної системи захисту від граду, яка була розроблена для забезпечення 
повної надійності протягом усього терміну життєвого циклу саду і для захисту ваших інвестицій.
Продукти Vario System широко відомі на ринку. За останні три роки ми побудували більше 3000 га 
садів, покритих сіткою.
Ми до сьогоднішнього дня експортували в наступні країни: Франція, Іспанія, Швейцарія, Республіка 
Сербія, Туреччина, Хорватія, Словенія, Словаччина, Румунія, Македонія, Греція, Індія, Чилі і Бра-
зилія.
Vario Systems пропонує якісні матеріали для:
- будівництво саду
- система захисту від граду.

«Vario System is the new line of products designed to achieve the best protection for your orchard thanks to 
high standards of:
QUALITY
INNOVATION
RELIABILITY
Vario System line of products have been devised and tested on the field to provide the client with the best 
advantages in terms of quality and technology.
These are essential products for a modern hail protection system which have been designed to provide 
complete reliability for the entire life span of the orchard and to protect your investment.
Vario System products are widely known in the Market. In the last three years we have built more than 3000 
ha of orchards covered with nets.
We, to this day, have exported in the following countries: France, Spain, Switzerland, Republic of Serbia, 
Turkey, Croatia, Slovenia, Slovakia, Romania, Macedonia, Greece, India, Chile and Brasil.
Vario Systems offers a quality material supply for:
- orchard’s construction
- hail protection system»
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(044) 502 17 40
WWW.PACKAGING.COM.UA

ЖУРНАЛИ 
ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



ВСЕ, что вы хотите донести аграрию,  
скажет ИА «Инфоиндустрия»:  

эфиры на радио AgroFM, реклама в глянце «Агроиндустрия»,  
на читаемом ресурсе infoindustria.com.ua  

Ловите свежие рыночные срезы, а также фундаментальные 
исследования от команды аналитиков.  

Опытный Сall-центр поможет узнать  мнения аграриев обо всем.  
Самые точные прогнозы экспертов, нетворкинг –  

на форумах от ИА «Инфоиндустрия»





Увага! Триває передплата
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Увага! Триває передплата
на 2019 рік

Журнал "Пасіка" — індекс 74429
Журнал "Будьмо здорові" — індекс 74063

Журнал "Квіти України" — індекс 74275
Журнал "Виноград. Вино" — індекс 40305
Журнал "Чумацький шлях" — індекс 22436

"Бібліотека "Дім, сад, город" — індекс 01222

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ!
Журнал"Яблунька" — індекс 40306

Журнал�розфарбовка з ігровими вкладками
"Чарівна казка"– індекс 01220

Комплект "Чарівна Яблунька" – індекс 21870
(у складі журналів “Яблунька” та “Чарівна казка”)

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ КОМПЛЕКТИ ЖУРНАЛІВ У СКЛАДІ:
«Дім, сад, город» + «Виноград. Вино» — індекс 22430 
«Дім, сад, город» + «Квіти України» — індекс 22431

«Дім, сад, город» + «Яблунька» — індекс 22432
90260 – річна передплата (на 24 грн. дешевше)

«Дім, сад, город» + «Будьмо здорові» — індекс 22433 
«Дім, сад, город» + «Пасіка» — індекс 22434

«Дім, сад, город» + «Бібліотека «Дім, сад, город» — індекс 21869
«Пасіка» + «Будьмо здорові» — індекс 08068

«Пасіка» + «Яблунька» – індекс 98882
«Дім, сад, город» + «Чумацький шлях» — індекс 98881

КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ ДЛЯ РОДИНИ У СКЛАДІ:
«Дім, сад, город», “Яблунька”, “Квіти України”, 

“Чумацький шлях”, “Будьмо здорові” — індекс 08070

УВАГА! Передплатники, які оформлять річну
передплату на 2018 рік на журнал “Дім, сад, город”

(індекс 90240) або комплект журналів
“Дім, сад, город” + “Яблунька” (індекс 90260),

отримають у подарунок одне з наших видань.

Журнал "Дім, сад, город" видається з 1989 року.
Це найпопулярніше в Україні, справді народне видання

для всіх, чиє життя і праця пов'язані із землею.

"Дім, сад, город" (укр.). Передплатний індекс 74142
90240 – річна передплата (на 24 грн. дешевше)
23909 – пільгова передплата для пенсіонерів, 

ветеранів та дітей війни, учасників ВВВ

Шановні читачі! Ви можете оформити
передплату за «Каталогом видань України»:

у відділеннях поштового зв'язку;
в операційних залах поштамтів; 

на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua
на сайті ДП «Преса»  www.presa.ua

Оформити передплату можна також у редакції журналу.
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