Звернення Першого віце-прем’єр-міністра України
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України С. КУБІВА
до підприємств-експортерів
каталогу «ЕКСПОРТЕРИ МІСТА КИЄВА»
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Address in the name of S. KUBIV,
the First Vice Prime Minister of Ukraine –
the Minister of Economic Development and
Trade of Ukraine to exporting enterprises of
the Catalogue «EXPORTERS OF KYIV»

Шановні друзі!
Dear friends!

кспортна діяльність підприємств має важливе
значення в економічному розвитку України. Інтерес українського бізнесу до виходу на зовнішні ринки,
зокрема на ринок країн Європейського Союзу, зростає.
Внутрішній ринок Європейського Союзу є одним з
найпривабливіших ринків. Частка експорту українських товарів до країн Європейського Союзу за 9 місяців
2017 року становить 40,2% та має тенденцію до зростання протягом останніх років. У зв’язку з цим, Уряд
зосереджує особливу увагу на підтримці українських
підприємств-експортерів.
Зокрема, Мінекономрозвитку розроблено Експортну стратегію України: Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі 2017 – 2021. Це практичний інструмент
підтримки малого та середнього бізнесу, допомога для
виходу на зовнішні ринки. Метою та основним завданням Стратегії є перехід України до експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та
успіху на світових ринках.
Протягом останніх років український експорт
демонструє поступову географічну диверсифікацію
через зменшення орієнтованості України на ринки
країн СНД. Спостерігається тенденція виходу на нові
ринки, головним серед яких є ринок Європейського
Союзу; збільшується експорт до Індії та Єгипту. За результатами аналізу Україна недостатньо використовує
потенціал зовнішньої торгівлі з такими країнами, як
Канада, Китай, Франція, Німеччина, Ірландія, Японія,
Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Сполучені Штати
Америки та іншими. У зв’язку з цим станом на 2015 рік
Україна недоотримала близько 6 млрд доларів США.
З метою пошуку додаткових можливостей для розширення присутності українських товарів на ринках
Європейського Союзу укладено Угоду про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом. З 1 жовтня
2017 року набрали чинності додаткові торговельні
преференції ЄС, які будуть діяти протягом трьох років
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xport activity of enterprises is of great importance
in the economic development of Ukraine. Ukrainian business interest in entering the foreign markets, in
particular the market of the European Union countries, is
growing.
The local market of the European Union is one of
the most attractive markets. For 9 months of 2017 the
share of Ukrainian goods exports to the European Union
countries is 40.2% and has had a tendency to increase in
recent years. In this regard, the Government focuses on
the support of Ukrainian exporting enterprises.
In particular, the Ministry of Economic Development
has developed the Export Strategy of Ukraine: Road Map
of Strategic Trade Development 2017-2021. It is a practical
tool for supporting small and medium-sized businesses
and assistance for entering the external markets. The aim
and main task of the Strategy is the transition of Ukraine
to the export of high-tech innovative products for sustainable development and success in world markets.
Over the past years, Ukrainian exports have demonstrated gradual geographical diversification due to a decrease in Ukraine’s orientation towards CIS markets. There
is a tendency to enter new markets, the main among
which is the European Union market; exports to India and

та передбачатимуть додаткову або прискорену лібералізацію для окремих товарів походженням з України.
Крім того, ратифіковано Угоду про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські правила походження, ратифіковано Угоду про
вільну торгівлю між Канадою та Україною та започатковано Діалог Україна – ЄС високого рівня щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості.
У 2017 році Мінекономрозвитку створило офіційний
портал Програми ЄС з підтримки малого та середнього
бізнесу в Україні з бюджетом у 2,3 млрд євро до 2020
року. Водночас функціонує Єдиний державний портал
адміністративних послуг. Цей онлайн-ресурс забезпечує
інформаційну підтримку експортерів, створює умови
для прогресивного розвитку цифрової трансформації.
На сьогодні державна політика з підтримки експорту
спрямована на зростання обсягів експорту українських товарів, диверсифікацію ринків збуту продукції українського
виробництва, збільшення валютних надходжень, прискорення переведення України із сировинного постачальника
на експортера продукції з високим ступенем переробки.
Створення іміджевого каталогу “Експортери міста
Києва” є не тільки видавничим проектом, а також
платформою, що наближує вітчизняні підприємства до
сучасного цивілізованого бізнес-середовища, та є важливою складовою організаційної підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону.
Бажаю експортерам міста Києва зростання обсягів
експорту продукції, освоєння нових ринків збуту, підвищення рівня конкурентоспроможності українських
товарів та послуг, успіхів та процвітання.
З повагою, Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
С. Кубів

Egypt are increasing. As a result of the analysis, Ukraine
does not sufficiently use the potential of foreign trade
with such countries as Canada, China, France, Germany,
Ireland, Japan, Sweden, Switzerland, the United Kingdom,
the United States of America and others. In this regard,
Ukraine lost nearly $ 6 billion as of 2015.
In order to find additional opportunities for expanding
the presence of Ukrainian goods in the markets of the
European Union, an Association Agreement between
Ukraine and the European Union was concluded. As of
October 1, 2017, additional trade preferences of the EU
have entered into force and will be valid for three years
and will provide additional or accelerated liberalization
for certain goods originating in Ukraine.
Also, the Agreement on Ukraine’s accession to the
Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean rules
of origin has been ratified, the Free Trade Agreement between Canada and Ukraine has been ratified as well as the
High-Level Ukraine-EU Dialogue on horizontal issues and
individual sectors of industry has been launched.
In 2017, the Ministry of Economic Development has
established an official portal of the EU Program for supporting Small and Medium-sized Enterprises in Ukraine
having a budget of € 2.3 billion by 2020. At the same
time, the Unified State Portal for administrative services
is functioning. This online resource provides information
support for exporters, creates conditions for the progressive development of digital transformation.
Today, the state policy on export support focuses on
increasing the volumes of Ukrainian exports, diversifying
the markets for Ukrainian products, increasing foreign exchange earnings and accelerating the transfer of Ukraine
from the raw material supplier to the exporter of products
with a high degree of processing.
Creating an image Catalog “Exporters of Kyiv” is not
only a publishing project but also a platform that brings
domestic enterprises closer to the modern civilized
business environment and is an important component of
organizational support for foreign economic activity of
enterprises in the region.
I wish the exporters of Kyiv to increase the volume of
product exports, development of new markets, increase
of competitiveness of Ukrainian goods and services, success and prosperity.
Yours faithfully,
the First Vice Prime Minister of Ukraine – 		
S. Kubiv the Minister of Economic Development
and Trade of Ukraine

3

Звернення
Київського міського голови В. КЛИЧКА
до підприємств-експортерів
каталогу «ЕКСПОРТЕРИ МІСТА КИЄВА»

Address
in the name of V. KLYCHKO,
Mayor of Kyiv to exporting enterprises
of the Catalogue «EXPORTERS OF KYIV»

Шановні друзі!
Dear friends!
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ідтримка реального сектору економіки міста
Києва є одним із пріоритетів діяльності міської
влади. І ми створюємо умови для залучення інвестицій та нарощування експорту. Столичні підприємства
успішно працюють на збільшення обсягів експорту
українських товарів з високим ступенем доданої вартості і значно посилюють свою присутність на зовнішніх ринках.
Зовнішньоторговельні операції підприємства Києва
здійснюють сьогодні з партнерами з 201 країни світу.
Так, у січні-жовтні 2017 року обсяг зовнішньої торгівлі
товарами в столиці склав 23,7 млрд. дол. США, що становить 32 відсотки від загальнодержавного показника.
Було експортовано товарів на суму 8 млрд. дол., в тому
числі на 2,9 млрд. дол. США до країн Європейського
Союзу.
Міська влада планує затвердити Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва
експортного потенціалу, в тому числі до країн ЄС,

T

o provide support for the real sector of Kyiv
economy is one of the priorities of the municipal
government. And, we create favourable conditions for
attracting investments and steady raising of exports.
Metropolitan enterprises are successfully operating to
increase the volumes of exports of Ukrainian goods
with a high value added and significantly ensure their
presence in foreign markets..
Today, the enterprises of Kyiv carry out foreign trade
operations with partners from 201 countries of the
world. Thus, in January-October, 2017 the volume of
foreign trade of goods in the capital amounted to 23.7
billion dollars that is 32 percent of the national rate.
There were exported 8 billion dollars’ worth of goods
including 2.9 billion dollars to the countries of the
European Union.
The municipal government plans to approve the
Concept of building up export potential of industrial
enterprises of Kyiv including to the EU countries and the
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складовою частиною якої стане пропонований каталог
підприємств – експортерів міста Києва.
Переконаний, це видання, зокрема, допоможе в залученні інвестицій в економіку Києва, України. А всім,
хто сьогодні відкриває для себе нові бізнес-обрії та шукає ділових партнерів в нашому місті, - стане в нагоді,
аби зробити правильний вибір та налагодити взаємовигідне співробітництво з київськими підприємствами.
З повагою
Київський міський голова

В. Кличко

proposed Catalogue of exporting enterprises of Kyiv will
be its constituent part.
I’m convinced this edition, in particular, will favour to attract investments into Kyiv and Ukrainian economy. And for
all who today open up their own new business horizons and
are looking for business partners in our city, it will be useful
to make the right choice and establish mutually beneficial
cooperation with the enterprises of Kyiv.
Best regards,
Mayor of Kyiv

V. Klychko

Звернення президента
Київської торгово-промислової палати
М. ЗАСУЛЬСЬКОГО
до підприємств-експортерів
каталогу «ЕКСПОРТЕРИ МІСТА КИЄВА»

Address in the name of M. ZASULSKY,
the president of the Kyiv Chamber
of Commerce and Industry
to exporting enterprises
of the Catalogue «EXPORTERS OF KYIV»

Шановні колеги!
Dear colleagues!
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кономіка Києва, міста з великим людським, інтелектуальним, виробничим, науковим та логістичним
потенціалом завжди характеризувалась високим рівнем
розвитку галузей машинобудування, точного приладобудування, легкої та переробної промисловості, а також
наданням широкого спектру різних послуг.
У всі часи значний обсяг виробленої продукції та послуг спрямовувались на експорт. Безумовно це стосується і сьогодення, коли м. Київ став столицею незалежної
держави, для якої розвиток економіки стає беззаперечним пріоритетом. І це в умовах значного скорочення
внутрішнього попиту, кардинальної переорієнтації діяльності на зовнішніх ринках, що є об’єктивним результатом
трансформації нашого суспільства в незалежну державу.

T

he economy of Kyiv, a city possessing great human, intellectual, industrial, scientific and logistical
potential, has always been characterized by a high level of
development in the branches of mechanical engineering,
precision instrumentation, light and processing industry, as
well as providing a wide range of services.
At all times, a significant volume of manufactured products
and services was made for export. Undoubtedly, this also
applies to the present when Kyiv has become the capital of an
independent state for which the development of the economy becomes an indisputable priority. And this is due to a
significant reduction in domestic demand, a cardinal reorientation of activity in foreign markets which is an objective result
of transforming our society into an independent state.

З цієї метою на всіх рівнях ведеться постійний пошук
нових ринків збуту, зокрема використовуються можливості угоди про Асоціацією між Україною та Європейським союзом, а також угодами про вільну торгівлю
з Канадою та деякими країнами південно-східної Азії,
Африки та Латинської Америки. У цьому напрямку
підприємствами Києва досягнута позитивна тенденція
зростання. Так у січні-вересні 2017 року експорт збільшився на 17,8% порівняно з відповідним періодом 2016
року і становив 7131,1млн. дол. США.
Київська ТПП з метою просування експортноорієнтованих підприємств на зовнішні ринки здійснює ряд комплексних заходів що сприяють розвитку їх експортного
потенціалу. Дуже важливе, що ці заходи реалізуються
за підтримкою Київською державною адміністрацією
у рамках стратегії приватно-державного партнерства.
Серед таких проектів слід відзначити постійно діючі
програми «Столичний стандарт якості», «Кращий експортер року», а також діяльність відповідних підрозділів
у структурі КТПП, а саме Центрі підтримки експорту та
підприємництва.
Ми вважаємо що видання нашого каталогу «Експортери м. Києва» стане новим дійовим ресурсом посилення обізнаності наших потенційних іноземних торговельних партнерів з експортним потенціалом нашого
міста. Впевнений що тільки активна участь усіх суб’єктів
господарювання у спільних заходах спрямованих на
реалізацію експортної стратегії України забезпечить нам
досягнення поставлених цілей, а саме сталий розвиток
національної економіки і як результат достойний рівень
життя наших громадян.
Бажаю всім успіхів у 2018 році.
З повагою,
президент Київської торгово-промислової палати
М. Засульський

To this end, continuous searches for new markets
are being conducted at all levels, in particular, the
possibilities of the Association Agreement between
Ukraine and the European Union, as well as the Free
Trade Agreements with Canada and some countries
in Southeast Asia, Africa and Latin America are being
used. In this orientation, the enterprises of Kyiv have
achieved a positive tendency of growth. Thus, in
January-September, 2017 exports have increased by
17.8% compared to the corresponding period in 2016
and have amounted to 7131.1 mil. dollars USA.
To promote export-oriented enterprises to foreign
markets the Kyiv Chamber of Commerce and Industry
conducts a number of complex measures aimed at
promoting their export potential. It is very important
that these measures are implemented with the support
of the Kyiv State Administration within the framework of
the strategy of private and public partnership. Among
such projects are the permanent programs “Capital
Quality Standard”, “Best Exporter of the Year”, as well
as the activities of the relevant units in the structure of
KCCI, namely the Export and Business Support Center.
We believe that the publication of our Catalogue
“Exporters of Kyiv” will become a new effective resource
for raising the awareness of our potential foreign trade
partners with the export potential of our city. I am sure
that only active participation of all business entities in
joint activities aimed at implementing the export strategy
of Ukraine will ensure that we achieve our goals, namely
sustainable development of the national economy and,
as a result, a decent standard of living for our citizens.
May 2018 bring you all success.
Regards,
President of the Kyiv Chamber
of Commerce and Industry
M. Zasulsky
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ADVENTURE Ltd
Україна, 04176, Київ, вул. Електриків, 26, корпус 42
Тел. +38 (044) 351-0041, факс +38 (044) 351-0042

Наша компанія Adventure ltd.
це український виробник високоякісних надувних човнів, надувних наметів, накладних сумок,
аксесуарів для човнів та замовлення будь-яких виробів з одягу,
тепер ми зацікавлені у виході на
світовий ринок.
Ми раді запропонувати Вам
надійні катери високої якості за
дуже конкурентними цінами.
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У нас є 8 серій човнів (більше
55 моделей).
Головна особливість пригодницьких човнів:
– оригінальна технологія зварювання швів;
– тільки найкращі якісні матеріали (тканина ПВХ, виготовлена в Німеччині та частина з Італії,
Великобританії та Греції);
– більш ніж двадцять років
історії та досвіду (понад 80 ди-

e-mail: adventure_boat@ukr.net
http://www.adventure-boat.com.ua

лерів в Україні та експорт у більш
ніж 20 країнах);
– широкий асортимент моделей для кожного смаку;
– всі моделі наших човнів мають сертифікат СЕ;
– надійне партнерство.
Ми запрошуємо вас стати
ексклюзивним партнером у вашій
країні!

ADVENTURE Ltd
42 building, 26 Elektrykiv str., Kiev, 04176, Ukraine
Tel. +38 (044) 351-0041, fax +38 (044) 351-0042

Our company Adventure ltd.
is the Ukrainian manufacturer of
quality inflatable boats, inflatable
tents, outboard carrying bags,
boat accessories and to order any
garment products, now we are
interested in comes to the World
market.
We are pleased to offer you the
safe-durable boats high-quality for
very competitive price.

We have 8 series of boats (more
than 55models).
The main feature of Adventure
boats:
– original welded seams technology;
– only best quality materials (PVC
fabric made in Germany and parts
from Italy, UK and Greece);
– more than twenty years history
and experience (more than 80 dealers in Ukraine and export in more

e-mail: adventure_boat@ukr.net
http://www.adventure-boat.com.ua

than 20 countries);
– wide range of models for each
taste;
– all models of our boats have СE
certificate;
– reliable partnership.
We invite you to become an exclusive partner in your country!
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02002, Україна, м. Київ, вул. Панельна, 1
Тел. + 38 (044) 520-2000
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«АТЕМ» – лідер українського ринку в сфері виготовлення
та продажу підлогової, а також
облицювальної керамічної
плитки. Це велике, сучасне
об’єднання, що складається з
декількох вертикально інтегрованих компаній. «АТЕМ» володіє
власними кар’єрами, вісьмома
сучасними лініями виробництва
і підтримує декілька напрямків
роботи, завдяки чому забезпечується повний цикл виготовлення
та продажу керамічної плитки
високої якості.
На український ринок будівельних матеріалів завод «АТЕМ» вийшов у 2003 році. Сьогодні щорічна
виробнича потужність заводу

перевищує 20 000 000 м2 плитки
(цей обсяг може дванадцять разів
покрити площу держави Монако). Висока якість продукції, що
випускається заводом досягається
використанням дорогого італійського обладнання від компанії
«SACMI». Підприємство випускає
стильну, сучасну керамічну плитку,
розробкою якої займаються найкращі дизайнери України та світу.
Асортимент продукції, що
випускається компанією «АТЕМ»,
надзвичайно широкий. Ми
випускаємо більше двохсот
колекцій стильної, високоякісної
продукції, що включають плитку
для стін, декори, бордюри, керамограніт, колекційну підлогову

ATEM

e-mail: mail@atem.com.ua
http://www.atem.com.ua

плитку та ін. Наші клієнти мають
можливість купувати елегантну,
високоякісну плитку необхідних
їм кольорів та розмірів.
Трудовий колектив компанії
об’єднує більше тисячі співробітників. У ТМ «АТЕМ» налічується
двадцять шість фірмових шоу-руми, розташованих в найбільших
українських містах. Один шоу-рум
знаходиться в Москві та один
розташовується на території
США. У нашої компанії є найдовша в Східній Європі піч, обладнана горизонтальній сушаркою
(її довжина становить 144 м), а
також найпотужніший прес, що
дозволяє виготовляти плитку
1200 × 1200 мм.

02002, Kyiv, Ukraine, 1, Panel’na st.
Tel. + 38 (044) 520-2000

The ATEM group of companies
is the leader in the Ukrainian
market in the manufacturing and
sale of floor and facing ceramic
tiles. It is a large and modern
association of several vertically
integrated companies. The АТЕМ
trademark has its own open cast
mines, eight advanced production
lines and supports several focus
areas ensuring the complete
manufacturing cycle and sale of
high-quality ceramic tiles.
The ATEM plant entered the
construction materials market
in 2003. Currently, its annual
production capacity exceeds
20,000,000 square meters of
tiles (sufficient to cover the area

of Monaco twelve times). The
plant production’s high quality is
achieved by using the expensive
Italian equipment of the Sacmi
Company. This enterprise
manufactures stylish and modern
products that are developed by
the best designers in Ukraine and
the world.
The range of products that
are manufactured by the ATEM
Company is extremely wide.
We produce more than three
hundred collections of stylish
and high-quality products
including the wall tiles, decorative
components, borders, ceramic
granite, collectible floor tiles, etc.
Our customers buy elegant,

ATEM

e-mail: mail@atem.com.ua
http://www.atem.com.ua

high-quality tiles in the required
colors and sizes.
The company’s staff incorpo
rates more than one thousand
employees. ATEM has twenty-six
original showrooms in
the largest Ukrainian cities.
One additional showroom
is located in Moscow and one
is in the U.S.A. Our company
has the longest oven equipped
with a horizontal dryer (144 meters
in length) in Eastern Europe as
well as the most powerful press
that allows manufacture of
1200 × 1200 mm tiles.
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IMMER Group
www.immer.group
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IMMER Group – один з найбільших світових виробників гнучких
пакувальних матеріалів. Включає
два заводи (Україна і Латвія),
науково-дослідний центр, дизайн-студію, філії в 10 країнах
Центральної та Східної Європи,
СНД. Продукція компанії відповідають екологічним і законодавчим вимогам всіх ринків збуту,
включаючи ЄС і США, експортується в 35 країн світу.
IMMER Ukrplastic – промисловий комплекс повного циклу
виготовлення гнучких полімерних пакувальних матеріалів
– від гранул і фарб до готових
рулонних матеріалів і пакетів. На
підприємстві використовуються
10–11-ти барвисті ротогравюрні
й флексографські друкарські машини, еталонно-цифрові інспекційні системи і установки для

контролю якості друку. Застосовується електронний дизайн,
цифрові і лазерні технології
додрукарських процесів, стохастичне растрування, ультрафіолетове закріплення друкарських
фарб і лаків.
IMMER Digital – завод з виробництва гнучкої упаковки в Латвії (ЄС).
Оснащений новітніми технологіями цифрового друку та виготовлення гнучкої упаковки, етикеток
та готові BOX (3D) та GUSSET (2D)
пакети для широкого кола FMCG
продуктів. На цифровому облад
нанні HP Indigo 20 000 можна зробити 5,5 тис. тон або 220 тис. км
плівок на рік.
Технологічна база компанії
дозволяє виробляти персоналізовану упаковку, необмежений
тираж з унікальним дизайном.
відтворювати будь-який дизайн

у високій якості і режимі on-line.
Готові 3D - пакети, в яких сторони, бічні складки та дно можуть
виготовлятися з різних матеріалів,
Sleeves етикетки, самоклеючі на
основі плівки і паперу, з флексографічного печаткою, шелкографией, гарячим тисненням і
можливістю висікання. В арсеналі
IMMER Digital – інтерактивна упаковка, захист від підробки, hidden
coding, Track & Trace і інші високотехнологічні рішення. Цифрові
технології забезпечують короткі
тиражі, відсутність кліше і валів,
скорочення витрат на їх виготовлення, можливість комбінування
друкованих технологій.
Як учасник Глобального Договору, IMMER Group реализує концепцію сталого розвитку, яка поєднує
соціальну відповідальність та
екологічність ведення бізнесу.

IMMER Group
www.immer.group
IMMER Group is one of the world’s
largest manufacturer of flexible packaging. It encorporates two production
facilities in Ukraine and Latvia, a
research and development center,
inhouse design studio and suboffices in
10 countries of Central and Eastern
Europe, the CIS. The products of
IMMER Group meet the environmental
and legal requirements of all markets,
including the EU and the US, and being
exported to 35 countries.
IMMER Ukrplastic is a flexible
packaging converter facility, parent
company of the IMMER Group. An
integrated manufacturer of flexible
polymeric packaging materials
beginning with granules, paints and
ending with finished roll materials and
packaging. The production line
employs 10-11 colors rotogravure and
flexographic printing machines, digital
inspection systems and print quality

control systems. Manufacturing
involves hi-tech design tools, digital
and laser equipment in pre-printing
processes, stochastic screening,
ultraviolet binding of printing inks and
varnishes and other technologies.
IMMER Digital is flexible packaging
manufacturing plant in Latvia (EU).
It is equipped with the latest digital
printing technologies, provides
flexible packaging, label and readymade BOX (3D) and GUSSET (2D)
stand-up pouch package manufac
turing services for a wide range of
FMCG products. Production line
employs HP Indigo 20 000 digital
printing machinery which can process
5,5 thousand tons or 220 thousand km
of flexible packaging material per year.
The production and technical
facilities allow to personalize packaging, by producing an unlimited
number of unique, high quality label

designs in one pressrun; to produce
box pouches with different side gusset
materials, labels, polymeric or paper
self-adhesive labels and Sleeves with
flexographic printing, silk-screen
decoration, hot stamping and die
cutting. As an innovative provider of
flexible packaging IMMER Group
develops interactive packaging with
anti-counterfeiting, hidden coding,
Track & Trace and other high-tech
solutions. Due to absence of cliches
and gravure rollers digital printing
technologies allow to produce
cost-effective limited editions/short
runs. In order to satisfy clients needs
both technologies can be combained.
As a Global Compact participant,
IMMER Group implements the concept
of sustainable development and
acknowledges the importance of social
responsibility and environmental
friendliness in its business operations.
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KINGDOM GLASS & MIRRORS KIEV
Украина, Киев, пр-т. Героїв Сталінграду , буд. 2-Г, корпус 1
Тел.: +38 (044) 232-2951, (067) 188-9477, (098) 197-2078
Viber.WhatsApp.Telegram: +38 (067) 188-9477

KINGDOM GLASS & MIRRORS –
компанія монополіст виробник,
заснована в 1997 році і представляє в Україні - серійне і авторське
виробництво дзеркал і предметів
інтер’єру. Саме Нам Український
і Європейський бомонд довіряє
створення ексклюзивних проектів.
Місія KINGDOM GLASS &
MIRRORS – нести в світ красу і
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ексклюзив. Життя щедра до тих
людей, які оточують себе багатим
інтер’єром і мають хороший смак.
Компанія монополіст виробник
KINGDOM GLASS & MIRRORS створена для того, щоб допомогти
підкреслити Ваш смак і створити неповторний інтер’єр. Наша
продукція яку ми виробляємо
самі з найякісніших покриттів і
матеріалів: Гравіювання дзеркала

e-mail: kgm_@ukr.net
http://kgm.etov.ua

і скла. Золоті дзеркала. Дзеркало
одностороннє Шпигун. Зістарені
дзеркала. Триплекс. Позолота
дзеркала і скла. Вітражі виготовлені за унікальною технологією
FROST, не залишать байдужими
навіть найвибагливіших гурманів.
Бути KINGDOM GLASS & MIRRORS –
це працювати на результат і гідно
представляти свої ексклюзивні
твори в Україні і Європі.

KINGDOM GLASS & MIRRORS KIEV
03150, Malevicha str., 11, Kiev, Ukraine
Tel.: +38 (044) 232-2951, (067) 188-9477, (098) 197-2078
Viber.WhatsApp.Telegram: +38 (067) 188-9477

KINGDOM GLASS & MIRRORS –
the company is a monopolist
manufacturer, founded in 1997
and representing in Ukraine –
serial and author’s manufacture of
mirrors and interior items. It is us
that the Ukrainian and European
beau monde trusts the creation of
exclusive projects.
The mission of KINGDOM GLASS
& MIRRORS is to bring beauty

and exclusivity to the world. Life
is generous to those people who
surround themselves with a rich
interior and have good taste. The
company monopolist KINGDOM
GLASS & MIRRORS was created
to help emphasize your taste
and create a unique interior. Our
products we produce ourselves
with the highest quality coatings
and materials: Engraving mirrors

e-mail: kgm_@ukr.net
http://kgm.etov.ua

and glass. Golden mirrors. Mirror
one-sided Spy. Aged mirrors.
Triplex. The gilding of the mirror
and glass. Stained-glass windows
made using the unique FROST
technology will not leave indifferent
even the most demanding
gourmets. To be KINGDOM GLASS &
MIRRORS is to work for results and
adequately present your exclusive
works in Ukraine and Europe.
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Приватне акціонерне товариство

«АВ-ФАРМА»

Україна, 04128, Київ, вул. Академіка Туполєва, 19
Тел./факс: (044) 400-5922/23
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ПрАТ «АВ-ФАРМА» створене у
1997 році для експорту та імпорту
медичних препаратів та виробів
медичного призначення. Сьогодні
ПрАТ «АВ - ФАРМА» входить у першу п’ятірку провідних експортерів
фармацевтичної продукції України. Компанія має довгострокові
партнерські відносини з Литвою,
Грузією, Білорусією, Китаєм.
Також компанія комплектує та
постачає аптечки першої медичної допомоги для підприємств,
офісів, автомобільного та залізничного транспорту. Серед
наших партнерів: «Арселор
Міттал», «Азовсталь», «Київстар»,
«Укрпошта», «УкрСиббанк» та інші
провідні компанії України.

З 2014 року ПрАТ «АВ-ФАРМА» почала виробляти засоби
тактичної медицини та комлектувати військові аптечки. В лінійці
продукції: кровоспинні турнікети,
гемостатичні засоби, бандажі,
засоби відновлення дихання, а
також укомплектовані тактичні
аптечки різних конфігурацій.
Ми співпрацюємо із ЗСУ,
Національною Гвардією, СБУ,
українською поліцією, охоронним
агентствами. Турнікети виробництва «АВ-ФАРМА» постачались до
Збройних сил України, а укомплектовані тактичні аптечки – до
Національної гвардії.
Усі засоби тактичної медицини виробляються в Україні.

e-mail: av_pharma@ukr.net
http://avpharma.com.ua

Ми маємо власні виробничі
потужності, гарантуємо високу якість та оптимальні ціни.
Продукція «АВ-ФАРМА» пройшла необхідні випробування,
сертифікована згідно чинного
законодавства та зареєстрована МОЗ України.
Система якості виробництва
кровоспинних засобів сертифікована згідно ISO 13485:2003.
Ми прагнемо забезпечити
якість та індивідуальний підхід
до кожного клієнта. Компанія
«АВ-ФАРМА» зацікавлена у
співпраці та пошуку нових
партнерів як в Україні, так і за
кордоном.

Private Joint-Stock Company

«AV-PHARMA»

19 Tupoleva st., Kyiv, Ukraine, 04128
Tel/fax.: (044) 400-5922/23

Private joint-stock company
«AV-PHARMA» was founded in
1997. Company’s area of expertise
is import and export operations of
pharmaceuticals. Today AV-PHARMA is among the five Ukrainian
leading exporters of pharmaceutical products and has a long-term
partnership with Lithuania, Georgia, Belarus, and China.
Also, AV-PHARMA produces the
first-aid kits and supplies them
for enterprises, offices, automobile and railway transport.
Among our partners and clients
are Azov Stal, Arselor Metal,
Ukrtelecom, Kievstar, Ukrsibbank,
and other leaders of Ukrainian
market.

In 2014 AV-PHARMA started
to produce tactical medicine
items and complete first-aid kits
for the Ukrainian Army.
Today we are the only Ukrainian company with wide range
of high-quality components for
IFAK kits. We produce hemostatic
tourniquets, emergency bandages, hemostatic gauze, airway
management products; complete
IFAK of different types.
We collaborate with the Military
Forces of Ukraine, the National
Guard of Ukraine, the SSU, the
Ukrainian police, security agencies.
Tourniquets of the modern standard were delivered to Ukrainian
Army and individual military first

e-mail: av_pharma@ukr.net
http://avpharma.com.ua

aid kits were delivered to the
National Guard of Ukraine.
We have our own high-quality
production capacities that guarantee reasonable prices. All items are
produced in Ukraine, have quality
certification and correspond to the
technical requirements.
Our quality system of hemostatic production is certified per
ISO 13485:2003. We guarantee
quality, convenience, reliability,
and provide an individual approach to each client!
We are looking for collaboration
in Ukraine and all over the world!
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Промисловий холдинг

«Аграріан Фуд Технолоджиз»
04080, Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 25
Тел. + 38 (044) 331-4100, факс: + 38 (044) 331-4100
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Промисловий холдинг
«Аграріан Фуд Технолоджиз» –
український виробник, який здійснює діяльність на ринку інгредієнтів. Є правонаступником Концерну
«Беарс Фуд Інгредієнтс», який
почав свою діяльність в 1993 році.
Включає в себе три виробничі
площадки, власний Інноваційнй
Центр та Торговий Дім.
Виробничі підприємства
«Аграріан Фуд Технолоджиз
Продакшн»
Спеціалізоване підприємство
з виробництва промислового
шоколаду і глазурі для харчової
промисловості працює з 1999 року.
Випускає великий асортиментшоколадних мас, кондитерських глазурей, шоколадні краплі, начинки для

кондитерських та хлібобулочних
виробів, шоколад ручної роботи.
Спеціалізоване підприємство,
яке пропонує готові рішення для
бізнесу: полікомпонентні суміші
для хлібопекарської промисловості, смако-ароматичні суміші
для виробництва снеків. Орієнтується на задоволення індивідуальних потреб споживача.
Український виробник спеціалізованих маргаринів та жирів
з широким асортиментом для
хлібопекарської та кондитерської
промисловості – стабільний гравець на ринку з 2003 року.
Торговий Дім
Пропонує комплексні рішення для хлібопекарської, кондитерської, харчоконцентратної,

e-mail: info@afth.com.ua
http://www.afth.com.ua

молочної та м’ясної промисловості – різні функціональні суміші,
смако-ароматичні композиції,
кондитерська глазур і шоколад,
жири та маргарини. Співпрацюємо з українськими та зарубіжними
підприємствами харчової промисловості.
Iнноваційнний Центр
Технологи Центру пропонують клієнтам найкращі рішення,
допомагають їм оптимізувати
продуктивність і розвивати свою
індивідуальність, розробляють
нормативно-технічну документацію
і рецептури для подальшого впровадження на підприємства. Освоюють нові і вдосконалюють існуючі
технології хлібопечення, виробництво шоколаду і маргарину.

Industrial Holding

«Agrarian Food Technologies»
18/14, Vikentiya Khvoiky Str., Kyiv, Ukraine, 04080
Tel. + 38 (044) 331-4100, fax: + 38 (044) 331-4100

Industrial Holding
“Agrarian Food Technologies”
– the Ukrainian producer, which
conducts business at the market
of ingredients. It is a legal successor
of the Concern
“Bears Food Ingredients”,
which has began its commercial
operations in 1993.
The holding includes three
production sites, its own Innovation
Center and Trading House.
Manufacturing companies
of “Agrarian Food Technologies
Production”
Specialized enterprise on
production of industrial chocolate
and glazes for food industry
has been working since 1999.
It produces a wide range of

chocolate masses, confectionery
glazes, chocolate drops, fillings for
confectionery and bakery products
, hand-made chocolate.
Specialized enterprise offering
ready solutions for business:
polycomponent mixtures for baking
industry, food flavor agents for
snack production. It is oriented on
satisfaction of consumer individual
needs.
The Ukrainian manufacturer
of specialized margarins and fats
of a wide range for bakery and
confectionery industry. is a stable
player at the market since 2003.
Trading House
Offers a complex solution
for bakery, confectionery,
food concentrates, diary and

e-mail: info@afth.com.ua
http://www.afth.com.ua

meat industry – various functional
mixtures, food flavor agents,
confectionery glazes and chocolate,
fats and margarines. Cooperates
with the Ukrainian and foreign
food companies.
Innovation Centre
Manufacturing engineers of
the Centre provide the customers
with the most suitable solutions,
help them to optimize their
productive capacity and to
improve their individuality, develop
technical rules and regulations
and formulations for their further
implementation at the enterprise.
They learn new and update the
existing baking technologies,
chocolate and margarine
production.
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ТОВ «АГРАРНИЙ ЦЕНТР»
Україна, 01001, Київ, вул. Хрещатик, 7/11
Тел. +38 (044) 278-8670
+38 (067) 189-8070

ТОВ «АГРАРНИЙ ЦЕНТР» –
провідна сільськогосподарська
компанія України.
Ми здійснюємо поставки:
овочів, фруктів, круп, борошна,
цукру, м’яса, зернових і масла
(соняшникове, соєве, рапсове) в
країни СНД, ЄС, Близького і Далекого зарубіжжя.
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Наша місія: надати кожному
нашому покупцеві українські продукти високої якості.
Наш принцип роботи: наявність
широкого і якісного асортименту
продукції, індивідуальний підхід до
клієнта, своєчасність відвантажень.
Наша мета: довгострокову і
плідну співпрацю з закордонни-

e-mail: order@exportagro.com.ua
http://www.exportagro.com.ua

ми торговельними компаніями
і виробниками, побудоване на
принципах відповідальності, чесності та надійності.
Аграрний Центр здійснює
поставки на ринки Азії, Європи,
Близького Сходу, Африки.

«AGRARIAN CENTER» LLC
Ukraine, 01001, Kyiv, St. Khreshchatyk, 7/11
Tel. +38 (044) 278-8670
+38 (067) 189-8070

AGRARIAN CENTER – Ukrainian
leading agricultural company.
We supply vegetables, fruits, grits,
flour, sugar, meat, oil (sunflower,
soybean, rapeseed),grain crops, to the
countries of CIS, EU and the far abroad.
Our mission: to provide each our
buyer with high quality Ukrainian
products.

Our work priorities: availability of a
wide and high quality range of products, individual approach to each
customer and timely shipments.
Our goal: a long-term and fruitful
cooperation with foreign trade
companies and producers on the
principles of liability, honesty and
reliability.

e-mail: order@exportagro.com.ua
http://www.exportagro.com.ua

Agrarian Center carries out
deliveries in the markets of Asia,
Europe, the far abroad, Middle East
and Africa.
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ТОВ «АДВЕНТ ІНВЕСТ»
04073, Україна, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 14
Тел. + 38 (044) 531-4247, факс: + 38 (044) 531-4247

Компанія працює на ринку
вже 20 років. За цей час ми створили потужну дистриб’юторську
мережу в 22 великих містах
України. Заслужили довіру і
визнання українських та європейських партнерів і споживачів. Та увійшли у перелік кращих
лакофарбових брендів України.
Технологія виробництва й
рецептури нашої продукції
розробляються на базі власної
лабораторії, при активному
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сприянні таких світових гігантів,
як DowChemical, BASF та інших.
У нашому арсеналі – передові
технології, сучасне лабораторне і
виробниче устаткування, практичні випробування. Ми постійно
стежимо за новинками на ринку
сировини й прогресом в галузі
технології покриттів.
ТМ Kompozit це український
провідний виробник фарб та
лаків, який спеціалізується на
високоякісних товарах, таких

e-mail: kompozit@kompozit.ua
http://www.kompozit.ua

як: матеріалах для підготовки
поверхонь, емалях, спеціалізованих фарбах, інтер’єрних і
фасадних фарбах, декоративних
штукатурках, лаках, декору,
клеях і т.ін.
Компанія прагне створити для
Вас оптимальні шляхи вирішення
різноманітних завдань, і ми впевнені, що запропоновані товари,
допоможуть полегшити вибір матеріалів, що найкраще підходять
саме для Ваших ідей.

«ADVENT INVEST» LTD
04073, Україна, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 14
Тел. + 38 (044) 531-4247, факс: + 38 (044) 531-4247

The company has been operating in the market for 20 years.
We have developed a strong
distribution network in 22 cities
of Ukraine. We have earned the
trust and recognition of Ukrainian
and European partners and consumers. The company is among
the top varnish-and-paint brands
of Ukraine.
Our production technology and
product formulations are based on
the research provided by our in-

house laboratory as well as active
technical support by such global
giants as DowChemical, BASF and
other. We are furnished with the
advanced technology, modern lab
and production equipment, as well
as competent research developments. We are continually monitoring the innovations in the market
of raw materials and advancements in coating technologies.
TM Kompozit is the Ukrainian
leading manufacturer of paints

e-mail: kompozit@kompozit.ua
http://www.kompozit.ua

and varnishes, which specialize on
high quality products as: substrate
preparation materials, Enamels,
Special performance paints, Interior and Facade paints, Decorative
plasters, Varnishes, Décor, Adhesives, etc.
Company strives to provide its
customers with the best solutions
for a wide range of issues, so we
hope that our products will help
you choose the right materials
to suit your needs best.
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ТОВ «Акведук ЛТД»
08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Гоголя, буд. 5
Тел.: +38 (067) 693-0046
+38 (044) 593-8820
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ТОВ «Акведук ЛТД» – спільне
українсько-фінське підприємство,
яке з березня 2011 року успішно
випускає металеві водостічні системи преміум-класу. Завод з виробництва продукції “Акведук” знаходиться в Україні, в місті Васильків
(Київська обл.).
Сьогодні компанія займає
міцну позицію на ринку металевих
водостічних систем, має блискучу
репутацію та вдало конкурує з європейськими виробниками. Новітні
технології та найкраща європейська
сировина, дозволяють нам надавати
найдовшу, порівняно з конкурентами, гарантію якості – 50 років.

Кожна десята водостічна система
з металу, на Українському ринку - це
система Акведук. Крім цього, наша
продукція успішно експортується
на ринки країн Європи та країн
СНД. Усі елементи системи Акведук
відповідають стандартам Європейського Союзу EN 10169.
Великі компанії починаються
із створення великого продукту.
Головні критерії роботи компанії
“Акведук ЛТД” – професійний підхід
і непохитність щодо якості.
Переваги системи Акведук™:
– сучасне автоматичне обладнання з Фінляндії;
– якісна європейська сировина:

e-mail: export@aqueduct-ua.com
http://www.aqueduct-ua.com
двостороннє поліуретанове покриття, відповідає європейським стандартам якості і стійкості до корозії;
– довговічність: гарантія від
виробника – 20 років на лакофарбове покриття, 50 років гарантії на
наскрізне проникнення;
– не вигорає;
– екологічність: відповідає всім
нормам з охорони навколишнього
середовища ISO 14001;
– стійкість до впливу льоду і
снігу;
– пожежобезпечність і відсутність виділень шкідливих речовин у
разі виникнення пожежі. Відповідає
сертифікату ISO 1716.

«Aqueduct» Ltd
08600, Kyiv region, Vasylkiv city, Gogol str., 5
Tel.: +38 (067) 693-0046
+38 (044) 593-8820

Aqueduk LTD is Ukrainian-Finnish
joint venture, which since March 2011
successfully produces steel premium
class rain gutter systems.
The Aqueduct manufacturing facility is located in Ukraine, in Vasylkiv
(Kyiv region).
Today, the company holds a
strong position in the market of
steel rain gutter systems, has a excellent reputation and successfully
competes with European manufacturers. The latest technologies and
the best European raw materials,
allow us to provide the longest in
comparison with competitors, quality assurance – 50 years.

Every tenth steel rain gutter system in the Ukrainian market is the
Aqueduct system. Moreover, our
products are successfully exported
to the markets of Europe and CIS
countries. All elements of the Aqueduct system comply with European
Union standards EN 10169.
Great companies start with creating a great product. The main criteria
of the company “Aqueduk LTD”
are a professional approach and
firmness in quality terms.
Advantages of the Aqueduct ™
system:
– modern automatic equipment
from Finland;

e-mail: export@aqueduct-ua.com
http://www.aqueduct-ua.com

– high-quality European raw
materials: two-sided polyurethane
coating, complies with European
standards of quality and corrosion
resistance;
– durability: Warranty from the
manufacturer - 20 years for paint
and varnish coating, 50 years guarantee of penetration;
– does not burn;
– ecology: meets all environmental standards of ISO 14001;
– resistance to ice and snow;
– fire safety and the absence of
emissions of harmful substances in
case of a inflammation.
Meets ISO 1716 certificate.
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ТОВ «Альціона»
04116, Україна, Київ, вул. Ванди Василевської, 4
Тел. +38 (050)355-0558
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Підприємство створено у
грудні 1999 р. Основний вид
діяльності: розробка та виробництво медичного, реабілітаційного обладнання для тракційного
лікування хребта і суглобів.
Апарати підводної дозованої
тракції хребта «Aльціона» призначені для лікування та профілактики захворювань ділянок хребта
– поперекового та спинно-грудного, підводним витягуванням у
басейні або ванні.
Сфера застосування апаратів
«Альціона»– санаторії, профілакторії, фізіотерапевтичні відділення
лікарень, поліклінік, реабілітаційних центрів. Вони можуть
використовуватися, в оздоровчих

e-mail: alciona@ukr.net
https://apvua.all.biz/, http://alciona.ub.ua/
https://apvua.com/

центрах, спортивних організаціях,
інших профілактичних та лікувальних установах широкого профілю.
В даний час у нашому асортименті є наступі апарати:
– «Альціона-01» – базова модель
апарату підводного дозованого
витягування хребта і суглобів,
встановлюється в басейнах різних
типів.
– «Альціона-01В» – базова модель в комплекті з вертикальною
ванною. Ванна закривається герметичними дверима з прозорого
матеріалу.
– «Альціона-02В» – апарат
тракційного лікування і реабілітації хребта та суглобів у ванні
горизонтального типу.

– комплекси тракционного
лікування і реабілітації хребта
та суглобів в комплекті з міні
басейном.
Устаткування «Альціона»
забезпечує м’яке профілактичну дію на поперековий відділ
хребта, дозволяє застосовувати
6 різних методик тракційного
лікування хребта і суглобів. Гирі
відсутні. Плавне навантаження
та розвантаження хребта створюють оптимальні умови для
лікування хребта за допомогою
методу тракції та зменшують
появу несприятливих ефектів
через можливе перерозтягнення
м’язової системи.

«Аlciona» Ltd
04116, Ukraine, Kyiv, Vandy Vasilevskaya St., 4
Tel. +38 (050)355-0558

The enterprise was created in
December 1999.
Main activity: development and
production of medical rehabilitation equipment, the devices of
the underwater metered traction
therapy of the spine “Alciona”.
Scope of use of “Alciona” devices
– sanatoriums, dispensaries, physiotherapy departments of hospitals,
polyclinics, rehabilitation centers.
Are intended for the treatment
and prevention of diseases of the
spine underwater extraction in the
pool or bathtub. They can be used
in health centers, sports organizations and other prophylactic
and medical institutions of a wide
profile.

e-mail: alciona@ukr.net
https://apvua.all.biz/, http://alciona.ub.ua/
https://apvua.com/

Currently we produce several
models of devices:
– the basic model “Alciona-01”
is a device for underwater dosed
stretching of the spine and joint in
swimming and medical pools;
– “Alcionа-01B” – basic model
complete with a vertical bath. The
bath has a transparent, hermetically
sealed door;
– “Alciona-02B” – the spinal traction devices treatment and rehabilitation of the spine, joints in the
bathroom of the horizontal type;
– complexes of traction therapy
and rehabilitation of the spine and
joints complete with a mini-pool.
Apparatus “Alciona” allow to apply 6 different methods of traction

therapy of the spine and joints.
Gears are absent. Equipment
“Alcionа” provides a mild prophylactic effect on the spine. Weights
are absent.
Smooth changes in the load on
the spine create optimal conditions for the treatment of the spine
with the help of traction therapy
and reduce the appearance of
adverse effects due to possible
excessive stretching.
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Науково-виробниче
приватне підприємство «АНЄГ»
Провулок Червоногварвардійський
(провулок Гната Хоткевича), 5
м. Київ, Україна, 02094
Тел. +38 (044) 537-3437
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НВПП «АНЄГ» є одним з провідних підприємств України в сфері
обладнання магазинів, аптек,
банків, кафе, барів, ресторанів,
готелів. Ассортимент продукції
охоплює майже усі види меблів
та обладнання, а також супутніх
товарів, починаючи з металевих
стелажних систем, закінчуючи
ексклюзивними виробами зі
штучного каменю та натурального дерева. Окрім цього, наше
підпрємство займається виготовленням меблі для дому та офісу,
рекламної та сувенірної продукції,
а також надає виробничі послуги

Факс +38 (044) 391-46-39
e-mail: info@aneg.su, info@aneg.com.ua
http://www.aneg.com.ua

підриємствам, що займаються
суміжними видами діяльності.
Науково-виробниче приватне
підприємство «АНЄГ», було засноване в 1997 році у м. Києві. За час
присутності на ринку меблевих
виробів України фірма зарекомендувала себе якісною та эксклюзивною продукцією, поєднуючи в
собі не тільки зручний дизайн, та і
вишуканий зовнішній вигляд.
Колектив фірми «АНЄГ» складається з висококваліфікованих
спеціалістів: інженера-дизайнери,
інженера-конструктори та технологи, робітники різних професій .

На підприємстві проходят навчанняи молоді фахівці.
Підприємство брало участь у
підготовці до чемпіонату Європи
“ЄВРО-2012”, внесено до партнерської бази UEFA, відзначене
як надійний партнер ТОВ “Місцевий організаційний комітет
“Євро – 2012 Україна”. Завдяки
високій якості продукції та великому досвіду роботи, підприємство почало співпрацювати з
замовниками із Західної Європи
(Німеччина, Австрія, Польша,
Чехія, Швейцарія).

Scientific Industrial
Private Enterprise «ANEG»
Chervonogvardijskij Ln
(Gnata Hotkevicha in) 5, Kiev, Ukraine, 02094
Tel. +38 (044) 537-3437

SIPE «ANEG» is one of the
leading enterprises of Ukraine in the
field of hardware stores, pharmacies,
banks, cafes, bars, restaurants,
hotels. The product range covers
almost all types of furniture and
equipment, and related products,
ranging from metallic shelving
systems to exclusive goods of
artificial stone and natural wood. In
addition, our company is engaged
in manufacturing furniture for home
and office, promotional and gift
products, providing production
services to companies, which is
doing adjacent activities.

Fax +38 (044) 391-46-39
e-mail: info@aneg.su, info@aneg.com.ua
http://www.aneg.com.ua

Scientific Industrial Private
Enterprise «ANEG» was founded in
1997 in Kiev. During the presence
in the market of furniture products
of Ukraine, the company proved
high-quality and exclusive products,
combining not only excellent design
but also luxurious appearance.
The staff of the company
«ANEG» consists of highly
qualified specialists: engineersdesigners, engineers-designers and
technologists, workers of different
professions . The company is also
providing the studies of young
specialists.

The company participated in
the preparations for the European
championship “EURO-2012”, was
entered in partnership base UEFA,
was marked as a reliable partner
“Locale organizing Committee
“Euro 2012 Ukraine”. Due to the
high quality products and extensive
experience, the company began
to cooperate with customers
from Western Europe (Germany,
Austria, Poland, Czech Republic,
Switzerland).
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ТОВ «АПОГЕЙ»
02094, Україна, м. Київ, вул. Юрія Поправки, 6
Тел. + 38 (044) 296-3188, факс: + 38 (044) 573-3542
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ТОВ «Апогей» було засноване
в 1993 році та з тих пір спеціалізується на розробці, виробництві
та продажу харчових інгредієнтів
для різних галузей харчової промисловості.
Виробничі потужності підприємства розташовані в с. Русанів,
Київської області та займають територію площею 1,62 га, на якій знаходяться дослідницькі лабораторії та
цехи виробництва різних напрямів
продукції. Асортимент смакових
сумішей та ароматизаторів нараховує понад 250 найменувань.
ТОВ «Апогей» одне з перших
серед національних виробників
харчових добавок розробило та

запровадило Систему управління
безпечністю харчових продуктів, яка постійно аналізується та
удосконалюється – в серпні 2017
року була перевірена на відповідність вимогам FSSC 22000 «Схеми
сертифікації системи менеджменту безпечності харчових продуктів», що включає вимоги ISO
22000:2005, ISO/ТС 22002:2009 та
додаткові вимоги FSSC 22000.
Завдяки цьому ми пропонуємо
вітчизняним та іноземним клієнтам продукцію високого рівня,
зокрема для:
- м’ясопереробної
промисловості
- виробництва снеків

e-mail: apogeyfood@gmail.com
http://www.afth.com.ua

- молочної промисловості та
виробництва морозива
- виробництва напоїв
- кондитерських та хлібобулочних виробів
- виробництва риби та морепродуктів
- інших сфер харчової промисловості.
Наші технологи постійно слідкують за світовими інноваціями
в сфері харчової промисловості та
використовують їх у власних розробках, тому можуть задовольнити
смаки найвибагливіших споживачів.
Адже досконалий продукт
починається з досконалого
інгредієнта.

APOGEY LTD
02094, , Ukraine, Kyiv, Yuriia Popravky St, 6
Tel. + 38 (044) 296-3188, fax: + 38 (044) 573-3542

Apogee Ltd. was founded in
1993 and ever since specializes
on the development, production
and sale of food ingredients
for various spheres in the food
industry.
The production capacities of the
company are located in Rusanov,
Kyiv district and occupy an area
of 1.62 hectares, where research
laboratories and manufactures
of different production lines
are located. The assortment of
seasonings and flavors has over
250 titles.
Apogee Ltd. is one of the first
among national food additives
manufacturers, developing and

introducing the Food Safety
Management System, which is
constantly being analyzed and
refined. It has been tested for
compliance with the requirements
of FSSC 22000 «Certification
Schemes of Food Safety
Management System» in August
2017, which includes requirements
of ISO 22000: 2005, ISO / TC 22002:
2009 and additional requirements
of FSSC 22000.
Tanks to this we are able to
offer domestic and foreign clients
products of high-level, in particular
to be used in:
- meat processing industry
- production of snacks

e-mail: apogeyfood@gmail.com
http://www.afth.com.ua

- dairy industry and ice cream
production
- production of beverages
- confectionery and bakery
products
- fish and seafood production
- other spheres of food industry.
Our technologists are constantly
monitoring world innovations in
the food industry and using them
in their own developments, so that
we can satisfy the tastes of the most
demanding consumers.
After all, the perfect product
starts with the perfect ingredient.
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Промислова група
«АРСЕНАЛ-ЦЕНТР»
03067, Україна, м. Київ, провулок Чугуївський, 21
Тел.: + 38 (068) 777-2170, (050) 777-2170, (073) 777-2170
факс: + 38 (044) 454-4747

Національний виробник вогнестійких сендвіч-панелей, покрівельних і фасадних матеріалів.
Промислова Група «Арсенал-Центр» є лідером на будівельному ринку України з виробництва вогнестійких тришарових
сендвіч-панелей, покрівельних і
фасадних матеріалів з тонколистової рулонної оцинкованої сталі
і оцинкованої сталі з полімерним
покриттям.
На даний момент всі 11 заводів
Групи оснащені якісним імпортним
обладнанням виробництва Італії та
Фінляндії, загальна площа критих
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e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua
http://www.arsenal-center.com.ua

виробничих приміщень більше
70 000 м2. Високошвидкісне імпортне обладнання дозволяє в мінімальні терміни випускати якісну
продукцію, що відповідає високим
європейським стандартам.
Великий парк технологічного обладнання включає в себе
більше 100 виробничих ліній і
верстатів, що дозволяє випускати
широку номенклатуру продукції:
• вогнестійкі сендвіч-панелі:
стінові та покрівельні;
• металочерепиця: тип «Арсенал», «Барселона», «Марсель»,
«Мюнхен»;

• профнастил: покрівельний,
стіновий, несучий;
• фальцева металева покрівля;
• металевий сайдинг;
• єврофасад;
• прогони ЛСТК.
При виробництві готової продукції на всіх підприємствах промислової групи «Арсенал-Центр»
використовується тільки високоякісна рулонна сталь з різними видами покриття. Сировина
закуповується безпосередньо у
провідних світових виробників
сталі. «Арсенал-Центр» – Якість!
Асортимент! Надійність!

Manufacturing Group
«ARSENAL-CENTER»
03067, Ukraine, Kiev, Chuguevsky lane, 21
Tel.: + 38 (068) 777-2170, (050) 777-2170, (073) 777-2170
fax: + 38 (044) 454-4747

National manufacturer of fireresistant insulated metal panels,
roofing and facade materials.
The Manufacturing Group
Arsenal-Center is the leader in the
construction market of Ukraine
in production of fire-resistant
three-layer insulated metal panels,
roofing and facade materials from
galvanized steel and galvanized
steel with a polymer coating.
At the moment, all 11 factories of
the Group are equipped with highquality equipment manufactured
in Italy and Finland. Total area
of indoor production facilities

e-mail: adm.kiev@arsenal-center.com.ua
http://www.arsenal-center.com.ua

is more than 70,000 sq.m. Highspeed equipment allows us to
manufacture high-quality products
meeting high European standards
in the shortest possible time.
The extensive park of the
technological equipment includes
more than 100 production lines
and machine tools that provide us a
wide range of products.
• Fire-resistant insulated metal
panels for wall and roofing
• Metal tiles of the type «Arsenal»,
«Barcelona», «Marcel», «Munich»
• Trapezoid panels for wall,
roofing and structural solutions

• Folded metal roofing
• Metal siding
• Eurofasade
• Light thin-walled constriction
profile
In the production of finished
products, only high-quality steel
with different types of coating
is used at all enterprises of
Manufacturing Group ArsenalCenter. Raw materials are
purchased directly from the world’s
leading steel producers.
Manufacturing Group «ArsenalCenter» - Quality! Range! Reliability!
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ТОВ «АТЛАС ЕКСПОРТ»
01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі 4, офіс 4
Тел. + 38 (044) 337-5505

ТОВ «Атлас Експорт» веде
свою діяльність з 2015 року.
Діяльність компанії пов’язана
з експортом сезонних заморожених ягід та бджолиного меду
у Францію, Германію, Бельгію,
Іспанію, Польщу, Швейцарію
та США. Компанія сертифікована
як постачальник органічної
продукції згідно стандартів ЄС.
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http://www.atlas-export.com

«ATLAS EXPORT» LTD
4 Shota Rustaveli Street., office 4, Kyiv, 01001, Ukraine
Tel. + 38 (044) 337-5505

http://www.atlas-export.com

Atlas Export is operating since
2015.
Сompany’s activities are related
to the export of seasonal frozen
berries and bee honey to
France, Germany, Belgium, Spain,
Poland, Switzerland, and USA.
The company is a certified supplier
of organic products according
to EU standards.
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ТОВ «НВП

«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Тел.: + 38 (044) 501-4907, факс: + 38 (044) 502-8918
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ТОВ «НВП «Атомкомплексприлад» («НВП «АКП») засноване у
1991 році.
Підприємство здійснює повний
комплекс робіт зі створення та
впровадження спектрометричних приладів і систем радіаційного контролю та моніторингу:
проектування, виробництво, навчання, впровадження, гарантійний та післягарантійний сервіс,
розробка методик.
«НВП «АКП» виробляє напівпровідникові та сцинтиляційні
гамма-спектрометри марки СЕГ001 та СЕГ-002 «АКП», бета-спектрометри СЕБ-01 «АКП», спектрометри випромінювання людини

СІЧ «АКП-3», спектрометричні
комплекси для АЕС. Прилади
застосовуються для контролю
продуктів харчування, води,
будівельних матеріалів, металобрухту, проб довкілля, радіаційної
безпеки на АЕС.
Ми пропонуємо комплексні
рішення для оснащення радіологічних лабораторій підприємств
фармацевтичної, харчової та ін.
галузей, продовольчих ринків,
лабораторій ветеринарного та
фіто санітарного контролю.
Впроваджуємо прилади та системи радіаційного контролю та
контролю дозових навантажень
для персоналу АЕС, онкологічних

e-mail: akp@akp.kiev.ua
http://www.akp.com.ua

лікарень, служб ДСНС та ДПС.
В складі «НВП «АКП» є акредитована незалежна випробувальна
лабораторія, що проводить випробування за широким спектром
показників з метою сертифікації
приладів та різноманітної продукції, призначеної в т.ч. для використання в атомній енергетиці.
«НВП «АКП» працює за проектами МАГАТЕ та Європейської
комісії, є корпоративним
постачальником ДП НАЕК
«Енергоатом». Система менеджменту якості на підприємстві
сертифікована за вимогами
ДСТУ ISO 9001:2009.

LlC «RPE

«ATOMKOMPLEXPRYLAD»
17 Myru str. Kyiv-134, Ukraine, 03134
Reception: +38 (044) 205 41 10

RPE “Atomkomplexprylad
“(RPE “AKP”) was founded in 1991.
The company provides a full
range of works on development
and implementation of spectrometric instruments and radiation
control and monitoring systems:
design, production, training, installation, warranty and post-warranty
service, development of methodologies.
The RPE “AKP” produces semiconductor and scintillation gamma
spectrometers SEG-001 and SEG002”AKP”, beta spectrometers SEB01 “AKP”, whole body spectrometers
SiCH “AKP-3”, spectrometric systems
for nuclear power plants. Instru-

ments are used for control of food,
water, building materials, scrap
metal, environmental samples, to
monitor radiation safety at nuclear
power plants.
We offer complete solutions for
equipping radiological laboratories
of pharmaceutical, food and other
industries, food markets, laboratories of veterinary and phytosanitary
control.
We implement the instruments
and systems of radiation monitoring and doses control for the
personnel of NPPs, oncology
hospitals, departments of State
Emergency Service and State Border Guard Service. RPE “AKP” has

e-mail: bhfz@bhfz.com.ua
http://www.bcpp.com.ua

its own accredited independent
testing laboratory that conducts
test for a wide range of parameters for certification of devices
and various products, including
those designed for use in nuclear
power industry. RPE “AKP” works
on projects of the IAEA and the
European Commission. The company is a corporate supplier of
NNEG “Energoatom “.
Our Quality Management System
is certified according to the requirements of DSTU ISO 9001: 2009.
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ДП «Бест Альтернатива»
Тел. +38 (044)371-1750

Компанія ДП «Бест Альтернатива» є українським національним виробником, експортером та
імпортером продуктів харчування.
Виробництво та експорт:
Олійне виробництво:
– високоякісна нерафінована
соняшникова олія холодного та
гарячого пресування;
– макуха соняшникова для
тваринництва;
– пелети з лушпиння соняшника.
Круп’яне виробництво:
Високоякісні українські крупи:
гречані, кукурудзяні, пшеничні,
ячні, просо.
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Безглютенова продукція: рисова локшина, рисова вермішель,
рисові макарони, рисове борошно, суміші для приготування хліба
та кондитерських виробів, рисова
олія, рис та крупи в пакетиках для
варіння.
Імпорт та фасування : якісного
рису з Таїланду, В’єтнаму, Камбоджі, Індії та Пакистану.
Прямі контакти з іноземними
партнерами (виробниками) дозволяють запропонувати споживачам продукт найвищої якості.
Головна наша мета – задовольнити покупців смачними продук-

e-mail: averkin@bestalternativa.ua

тами, корисними для здоров’я,
завдяки новаторським підходам
у виробництві, зробити процес
приготування наших товарів
приємною справою.
Наша компанія зацікавлена в
налагодженні нових зв’язків для
закупівлі соняшникового насіння, експорту соняшникової олії
(контрактні поставки від 500 т),
каліброваного насіння, пелет з
соняшникового лушпиння.
Ми впевнені в тому, що здорова та корисна їжа – це запорука
успіху та гармонії.

«Best Alternatyva» SC
Tel. +38 (044)371-1750

The subsidiary company «Best
Alternatyva» is a national Ukrainian producer, exporter and importer
of food goods.
Production and export:
Oil Production:
– unrefined high-quality sunflower Virgin oil and hot pressing oil;
– oilseed goods for livestock
breeding;
– sunflower shell pellets.
Cereal production:
High-quality Ukrainian cereals:
buckwheat, maize grits, wheat grits,
pot barley, millet.

Gluten-free products: rice noodle, rice vermicelli, rice macaroni,
rice flour, mixtures for production
of bread and confectionary, rice
oil, packaged rice and cereals for
cooking.
Import and packaging of
high-quality rice from Thailand,
Vietnam, Cambodia, India and
Pakistan.
Direct contacts with foreign
partners (manufacturers) allow us
to offer our consumers only the
products of the highest quality.
Our main goal is to meet the
buyers’ demands in healthful and

e-mail: averkin@bestalternativa.ua

delicious products; due to the
innovative approach in our production we try to make pleasant
the cooking of our goods. Our
company is interested in establishing new connections for the
purchasing of sunflower seeds,
exporting sunflower oil (contract
delivery from 500 tons), calibrated seeds, and sunflower shell
pellets.
We have no doubt that healthy
and useful food is a guarantee of
success and harmony.
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ТОВ «Біоконтакт»
03170, Україна, м. Київ, вул. Костюка, д.39
Тел.: +38 (044) 407-1447, 407-1688
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ТОВ «Біоконтакт» є українським виробником і постачальником кормових добавок, засобів
дезінфекції, технічних миючих
засобів, агротехнічних препаратів,
препаратів для захисту довкілля.
Фактично фірма була заснована в
2000 році під назвою Біохем Лтд,
а у 2010 р. отримала назву
ТОВ «Біоконтакт». Паралельно
було почато будівництво власних
виробничих потужностей – заводу ПП «Кронос Агро».
Це надало можливість адекватно реагувати на зміни кон’юнктури та оперативно задовольняти
запити ринку. Багато нових видів

продукції виробляється на основі
власного синтезу активно-діючих
речовин. Виробництво сертифіковане за стандартами ISO-9001
та ISO-22000. Контроль якості
забезпечується власною науково-дослідною акредитованою
лабораторією.
ТОВ «Біоконтакт» пишається
власними науково-технологічними досягненнями: впровадженням у практику кормовиробництва кормових ферментів,
заміною соєвого шроту на соняшниковий, створенням нових
різновидів кормових добавок
комплексної дії – поліфункціо-

e-mail: office@biocontact.com.ua
http://www.biocontact.com.ua
skype: fmarchenkov1

нальних кормових біокаталізаторів (ПКБ). Підприємство виконує значний обсяг імпортних
поставок як власних товарів, так і
вироблених на основі замовлень
«private label».
ТОВ «Біоконтакт» активно
бере участь в конференціях і
з’їздах, що відзначено в численних дипломах, грамотах і
подяках. За час роботи опубліковані понад 50 наукових статей,
оформлено 6 патентів України.
Основними перевагами нашої
продукції є висока ефективність
та оптимальне співвідношення
якості таі ціни.

«Biocontact» LLC
39 Kostyuka Street, Kyiv, Ukraine, 03170
Tel.: +38 (044) 407-1447, 407-1688

«Biocontact LLC» is an Ukrainian producer and supplier of feed
additives, disinfectants, technical
detergents, crops preparations,
and special products for environmental protection. In fact, company was founded in 2000 under the
name Biochem Ltd., and in 2010
it was renamed into «Biocontact
LLC». Paralley, started own manufacturing facility “Kronos Agro”
factory.
This provided an opportunity to
respond adequately to changing
market conditions and respond
promptly to market demands.
Many new types of products we

made using own chemical synthesis of active ingredients. The
production is certified according
to ISO-9001 and ISO-22000 standards. Quality control is ensured by
own scientific & research laboratory.
«Biocontact LLC» is proud of its
own scientific and technological
achievements: introduction of
feed enzymes into the local feed
production, replacement of soybean meal with sunflower meal,
and the creation of new varieties
of complex action feed additives
– multifunctional feed biocatalysts
(PKB). The enterprise carries out

e-mail: office@biocontact.com.ua
http://www.biocontact.com.ua
skype: fmarchenkov1

a considerable volume of import
deliveries both own goods as well
as made on «private label».
“Biocontact LLC” actively
participates in conferences and
congresses, which is noted in
numerous diplomas, certificates
and thanksgiving. More than 50
scientific articles have been published, 6 patents of Ukraine have
been issued. The main advantages
of our products are high efficiency
and optimal quality between ratio
and price.
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ПАТ НВЦ «Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод»
Україна, 03134 м. Київ-134, вул. Миру, 17
Приймальня: +38 (044) 205-4110

ПАТ НВЦ «Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод»
– інноваційне фармацевтичне
підприємство європейського рівня, яке успішно поєднує науковий
потенціал і високотехнологічне
сучасне виробництво в єдиному
ефективному комплексі; виробляє
продукцію за світовими стандартами якості; є надійним партнером, який чітко виконує свої
зобов’язання і діє за принципами
взаємовигідного співробітництва.
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ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»
– перше в Україні фармацевтичне підприємство, що повністю
впровадило європейські та міжнародні стандарти у сфері якості
(GMP, ISO 9001), дистрибуції
(GDP), екологічного менеджменту (ISO 14001), енергоменеджменту (ISO 50001), охорони
здоров’я та безпеки праці персоналу (OHSAS 18001),
а також соціальної відпо
відальності (SA 8000).

e-mail: bhfz@bhfz.com.ua
http://www.bcpp.com.ua

Підприємство має збалансований продуктовий портфель:
лікарські засоби (більше 100 найменувань), препарати для ветеринарної медицини, дієтичні/харчові добавки (БАДи), дезінфікуючі
засоби; займає одне з провідних
місць за обсягами виробництва
та реалізації готових лікарських
засобів серед українських виробників; виготовляє продукцію
різних цінових груп та є соціально-орієнтованим.

PJSC SIC
“Borshchahivskiy CPP”
17 Myru str. Kyiv-134, Ukraine, 03134
Reception: +38 (044) 205-4110

PJSC SIC «Borshchahivskiy
CPP» is innovative pharmaceutical enterprise of European level
that successfully combines the
scientific potential and high-tech
modern production in a single
effective complex; manufactures
the products under the international quality standards; reliable
partner that clearly fulfills the
obligations and acts on the principles of mutually advantageous
cooperation.

PJSC SIC “Borshchahivskiy CPP”
is the first pharmaceutical plant in
Ukraine that has fully implemented
the European standards in quality
(GMP, ISO 9001), distribution (GDP),
environmental management
(ISO 14001), energy management
(ISO 50001), Occupational Health
and Safety (OHSAS 18001), and also
social accountability (SA 8000).

e-mail: bhfz@bhfz.com.ua
http://www.bcpp.com.ua

products (more than 100 items),
veterinary medications, dietary/
food supplements, disinfectants;
occupies one of the leading positions in terms of production and
sales volumes of finished dosage
forms among Ukrainian manufacturers; manufactures the products
of different price groups and is
socially oriented.

The company has balanced
product portfolio: medicinal

43

Броварський алюмінієвий завод

(ТМ BRAZ)

07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, 30
Тел. + 38 (044) 579-9051, факс: + 38 (044) 579-9045

Броварський алюмінієвий
завод (ТМ BRAZ) – це потужне
українське інноваційне підприємство замкнутого циклу з виробництва алюмінієвих виробів, який був
створений в 1979 році в Україні та
модернізований у 2011 році після
влиття у міжнародний промислово-інвестиційний холдинг Alumeta
Group.
Зараз це відома за межами
України компанія з повним виробничим циклом від лиття до
виробництва готових виробів з
алюмінію (22 000 тонн щороку),
що працює цілодобово 7 днів на
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тиждень та експортує свою продукцію у більше, ніж 30 країн світу.
BRAZ виготовляє велику кількість продукції з алюмінію: різноманітні алюмінієві електротехнічні
профілі, профілі для декоративних робіт та для світлопрозорих
конструкцій, для натяжної стелі,
спеціалізовані профілі, меблеві
та інші види профілів, а також
алюмінієві труби, прути та інші
алюмінієві вироби.
Алюмінієва продукція заводу
проходить постійний внутрішній
контроль якості та відповідає всім
українським, а також міжнародним

e-mail: info@braz.ua
http://braz.ua

стандартам якості і безпеки (ISO, РЄ
та DIN) та всім вимогам REACH RoHs.
Підтвердженням високого
рівня бренду є визнання його
по всій Україні та закордоном.
BRAZ працює лише на сучасному
високотехнічному обладнанні та
приймає участь у інноваційних
проектах. Серед таких проектів є
щорічне виготовлення понад 2000
тонн алюмінієвих конструкційних
елементів для альтернативних
джерел енергії – сонячних батарей
та співробітництво з НТУУ «КПІ»
в якості експерта з нової учбової
дисципліни для випуску магістрів.

Brovary aluminium plant

(ТМ BRAZ)

Ukraine 07400 Brovary, Kyiv Region, 30 Nezalezhnosti Boulevard
Tel. + 38 (044) 579-9051, fax: + 38 (044) 579-9045

Brovary Aluminium Plant
(TM BRAZ) is a powerful Ukrainian
innovative enterprise with a closed
cycle of production of aluminum
products, which was created in
1979 in Ukraine and modernized
in 2011 after being incorporated
into the international industrial and
investment holding Alumeta Group.
Now it is a well-known outside
Ukraine company with a full
production cycle from casting
to the production of finished
aluminum products (22,000 tons
annually), which works 24 hours
7 days a week and exports its

products to more than 30 countries
of the world.
BRAZ produces a large number
of aluminum products: a variety
of aluminum electrical profiles,
profiles for decorative works and
translucent structures, profiles for
tension ceilings, specialized profiles,
profiles for furniture etc., as well as
aluminum pipes, skirting boards
and other aluminum products.
All aluminium products are always
tested and meet all quality and
safety Ukrainian and international
standards (ISO, CE and DIN) and all
requirements of REACH RoHs.

e-mail: info@braz.ua
http://braz.ua

Confirmation of the high
level of the BRAZ brand is its
recognition throughout Ukraine
and abroad. Brovary aluminium
plant works only on modern hightech equipment and takes part
in innovative projects. Among
such projects are the annual
productions of more than 2000
tons of aluminum structural
elements for alternative energy
sources – solar panels and
cooperation with NTUU «KPI»
as an expert on the new academic
discipline for the issuance
of masters.
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ВЕНТС
Україна, 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1
Тел.: +38 (044) 406-3625, +38 (044) 401-6259

ВЕНТС – світовий лідер вентиляційного виробництва.
Цей заслужений статус підтверджують визнання партнерів
та споживачів у всьому світі, понад
50 мільйонів одиниць реалізованої
продукції та почесне членство в
найбільших світових асоціаціях –
експертах кліматичної галузі.
ВЕНТС – потужне науково-виробниче підприємство, яке
володіє найбільшою сучасною
виробничою базою в Європі та самостійно виробляє повний спектр
обладнання для систем вентиляції та кондиціювання будь-якого
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ступеню складності під торгівельними марками ВЕНТС, Домовент,
Пластивент, Алювент, X-VENT,
AirVENTS.
Асортимент вентиляційної продукції ВЕНТС налічує близько
10 000 найменувань для побутової, комерційної та промислової вентиляції, різних цільових
аудиторій споживачів та світових
географічних регіонів.
Виробничі потужності розташовані на території понад 60 000 м2.
Кожен із 16 цехів компанії обладнаний відповідно до міжнародних стандартів та здійснює

e-mail: export@vents.ua
https://ventilation-system.com

повноцінний виробничий цикл.
На підприємстві працюють понад
2 000 професіоналів, які супроводжують процес виготовлення
вентиляційного обладнання від
ідеї та конструкторського рішення
до готового високотехнологічного продукту. Для цього ВЕНТС
реалізує стратегію постійного
розвитку, яка базується на впровадженні інновацій та застосуванні провідних технологій у сфері
кліматичного обладнання.
Компанія ВЕНТС – найбільше у
світі підприємство з виготовлення
вентиляційного обладнання.

VENTS
Ukraine, 01030, Kyiv, M. Kotsiubynsky Street, 1
Tel.: +38 (044) 406-3625, +38 (044) 401-6259

VENTS is the worldwide
ventilation leader
This deserved status is
confirmed by our partners’ and
consumers’ acknowledgement
worldwide, by more than
50 million units of manufactured
and sold products and finally
by the honourable membership
in the largest worldwide HVAC
associations.
VENTS is a powerful research,
development and production
enterprise that owns a largest
state-of-the-art production facility
in Europe and manufactures

the full ventilation and air
conditioning equipment
range from simple to the most
complicated product known as
VENTS, Domovent, Plastivent,
Aluvent, X-VENT, AirVENTS TM.
The VENTS product range
includes above 10 000 items
for residential and industrial
ventilation, specially cut for
different target audiences and
various climatic areas.
The VENTS manufacturing
facilities are located at more than
60 000 m2. Each of 16 workshops
is tooled up in compliance with

e-mail: export@vents.ua
https://ventilation-system.com

international standards to cover
the fully-featured production cycle.
The enterprise engages more than
2000 professionals. Their team
work is aimed to provide ready
ventilation products from idea and
design development up to the
ready high-tech product. VENTS
ongoing development strategy
is based on implementation of
innovations and application of
advanced technologies in climatic
equipment.
VENTS is the largest worldwide
ventilation production company.
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Приватне акціонерне товариство
«Виробничо-наукове підприємство

«Укрзооветпромпостач»
Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 16
Тел. +38 (044) 258-0005, 257-4114
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Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»
створене у червні 1996 року. Це одне
з базових підприємств корпорації
«Укрзооветпромпостач» – стабільно
працююче виробничо-постачальницько-збутове підприємство на
українському ринку ветеринарних
препаратів і кормових добавок.
Пріоритетним у діяльності підприємства є питання виробництва
вітчизняних лікарських засобів для
тварин. Розробка, вдосконалення
та впровадження нових лікувальних засобів проводиться на основі
сучасних технологій спільно з
науковими та науково-дослідними
інститутами України, провідними
вченими у галузі ветеринарної
медицини та біотехнологій.
Сьогодні налагоджено виробництво понад 120 лікарських засобів з
них третина валютно-зберігаючих.

Весь асортимент ветеринарних
препаратів виробляється згідно з
загальноєвропейськими вимогами
GМР та стандартами ІSО.
Для обробки усіх видів тварин
проти ектопаразитів розроблені
препарати нового покоління
«Аверсект 0,2% розчин для зовнішнього застосування» та «Нововерм
ін’єкційний» (діюча речовина Аверсектин-С). Ці препарати дешевші
в 2-3 рази від імпортних аналогів.
Значним попитом у боротьбі з паразитами та шкідниками сільськогосподарських рослин користується
препарат «Актофіт», який є екологічно – безпечним акарицидом.
Крім того організовано випуск
ін’єкційних препаратів вироблених
в асептичних умовах, вітаміновмісних концентратів, сумішей для
годівлі тварин, протизапальних мазей та емульсій, нових деззасобів.

e-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua
http://www.ukrzoovet.com.ua
Розширилися зовнішньоекономічні зв’язки підприємства з компаніями Польщі, Бельгії, Іспанії, Індії,
Німеччини, Словенії, Швейцарії,
Франції, Китаю з питань запровадження новітніх технологій по виробництву засобів захисту здоров’я тварин за європейськими стандартами.
Налагоджуються торговельні зв’язки
з апробації і просування на зовнішній ринок ветеринарних препаратів
власного виробництва у Азербайджан, Білорусь, Туркменістан, Молдову, Монголію, Румунію, Грузію.
На підприємстві впроваджується
науково-обґрунтована концепція
сервісного постачання веттоварів
безпосередньо до споживача, що
дало змогу створити взаємну відповідальність між ланками єдиного харчового ланцюга: виробник
лікарських засобів - кваліфікований
постачальник - постійний споживач.

Public Limited Company
«Industrial-Scientific Enterprise»

«Ukrzoovetprompostach»
Ukraine, Kyiv city, 16, Vasylkivska, str
Tel. +38 (044) 258-0005, 257-4114

Industrial-scientific enterprise
“Ukrzoovetprompostach” was created in June 1996. This is one of the
basic enterprises of the corporation
“Ukrzoovetprompostach” – stable
working, supply and marketing company in the Ukrainian market of veterinary medicines and feed additives.
The priority of the enterprise
activity is the issue of domestic
production of medicines for animals.
Development, improvement and
implementation of new veterinary
medicines are based on modern
technology together with scientific
and research institutes of Ukraine,
leading scientists in the field of veterinary medicine and biotechnology.
For today we have good adjusted production of more than 120
medicines and a third of them are
currency-saving. The whole range
of veterinary medicines is manu-

factured according to the requirements of the common European
GMR and ISO standards.
For processing all types of
animals against ectoparasites has
been developed a new generation
of preparations - “Aversekt 0.2%”
- solution for external use and “Novoverm injecting” (active ingredient
Aversektyn-C). These preparations
are cheaper from imported analogues in 2-3 times. Also, a significant demand in combating parasites and pests of agricultural plants
use our preparation “Aktofit” which
is environmentally-safe acaricide.
Furthermore, we have organized production of injecting
preparations in aseptic conditions,
vitamins-containing concentrates,
mixtures for animal feed, anti-inflammatory ointments and emulsions, new disinfectants.

e-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua
http://www.ukrzoovet.com.ua

Foreign economic relations of the
enterprise has been expanded with
foreign countries, including Poland,
Belgium, Spain, India, Germany,
Slovenia, Switzerland, France, China
from an issues of implementation of
new technologies for the production
of animal health remedies by European standards. Trade relationships are
establishing in testing and promotion
of domestic producing veterinary
medicines for foreign markets in Azerbaijan, Belarus, Turkmenistan, Moldova, Mongolia, Romania, Georgia.
Scientifically grounded concept
and program of service supply of
veterinary medicine are introducing
directly to the consumer on our enterprise, which allows us to create
mutual responsibility between the
links of a single chain: the veterinary medicine producer - qualified
supplier - constant consumer.
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ТОВ «ТД «ВІКТЕР ПЛЮС»
Україна, Київ, проспект Героїв Сталінграду , буд. 2-Г, корпус 1
Тел.: + 38 (044) 4581-1144, 4581-1145

ТОВ «Торговий Дім «ВІКТЕР
ПЛЮС» було засновано в 2003
році, торговий дім є офіційним
постачальником продукції вітчизняного заводу-виробника ПрАТ
«СКЛОПРИЛАД» та має виключне
право на продаж та просування
(реалізацію) продукції ПрАТ
«СКЛОПРИЛАД» на території
України на підставі Дилерського
договору №33 від 19.12.2016 року.
В свою чергу ПрАТ
«СКЛОПРИЛАД» є виробником
контрольно-вимірювальних
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приладів, хіміко-лабортарного
посуду, термометрів побутового
призначення та пісочних годинників.
В 2004 роцi система управлiння
якiстю ПрАТ «Склоприлад»
сертифiкована по мiжнародному
стандарту системи менеджменту
якостi ISO 9001:2015 та 2017 році
отримано сертифікат по ДСТУ ISO
13485:205. Сьогоднi на пiдприємствi виготовляється бiльш як 2000
видiв продукцiї: ареометри,
гiгрометри психрометричнi,

e-mail: home@vikter.kiev.ua
http://www.steklopribor.com

термометри технiчнi i побутовi,
оправи захиснi, мiрного i
хiмiко-лабораторного посуду,
прилади i апарати. А також
виготовлення нової продукцiї з
використанням ртутi: технiчних
ТТЖ-М в.5, вiброустійких СП-В,
електроконтактних ТПК, посуду iз
термостiйкого скла: мензурок,
колб конiчних, стаканiв лабораторних i цилiндрiв на склянiй
основi, манометрів, бiметалевих
термометрів.

The Trade House VIKTER PLUS LTD
Ukraine, Kyiv prosp. Geroyv Stalingradu, 2-G, corp. 1
Tel.: + 38 (044) 4581-1144, 4581-1145

The Trade HOUSE VIKTER
PLUS LTD was founded in 2003.
The Trade House is an official
product supplier of domestic
factory manufacturer PJSC
«STEKLOPRIBOR». It has the
exclusive right on trading
and realization of goods PJSC
«STEKLOPRIBOR» on the territory
of Ukraine on the basis of the
Dealership agreement №33
from 19.12.2016.
In turn, PJSC «STEKLOPRIBOR»
produces the control measuring

instruments, chemical and laboratory glassware, household thermometres and hourglasses.
In 2004 the Quality Management
System of PJSC «STEKLOPRIBOR»
was certified by the International
System of Quality under the requi
rements of ISO 9001:2015.
Today, more than 2000 kinds
of products are manufactured
at the enterprise: hydrometers,
psychrometric hygrometers,
technical and household thermometers, protective devices,

e-mail: home@vikter.kiev.ua
http://www.steklopribor.com

chemical and laboratory glassware
and other devices. Also it is a manufacturing of new products with
mercury: mercury thermometres,
vibration-resistant devices, electric contact glass thermometres,
dishes made of thermoset glass:
measuring glasses, conical flasks,
laboratory glasses and cylinders
with a glass base, manometres
and bimetallic thermometers.
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ТОВ «Вінмакс груп»
Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А
Тел. +38 (044) 333-6172

Міжнародна група компаній
«WinMax Group» більше 3-х років
успішно здійснює торговельну
діяльність на вітчизняному та
світовому ринках металопродукції.
Ми маємо високоякісну сировинну базу, кваліфікований
персонал, розвинену складську і
транспортну логістику, що дозволяє нам повноцінно задовольняти
потреби клієнтів, надаючи продукцію, яка відповідає європейським
так вітчизняним екологічним
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нормам. Екологічність нашої
продукції підтверджено результатами експертиз низки науково-дослідних центрів, як в Україні, так і
закордоном. Продукція та сировина, які поставляються компанією,
використовуються в машинобудуванні, металургії, ливарній, хімічній
та скляній промисловості.
Ми підтримуємо міцні партнерські відносини з безліччю компаній і бізнес об’єднань по всьому
світу. Це свідчить не тільки про
нашу надійність і високі корпора-

e-mail: info@winmax-group.com

тивні цінності, але й про відкритість до нового партнерства.
Категорії товарів:
– феросплави;
– кольорові метали;
– чорні метали;
– вуглецевовмісна продукція.
Основними перевагами нашої
компанії є:
– широкий асортимент;
– висока якість продукції;
– доступні ціни;
– наявність власного складу;
– розвинена логістика.

«WinMax Group» LLC
15A Leiptsyzka str., Kyiv, 01015, Ukraine
Tel. +38 (044) 333-6172

The international group of companies «WinMax Group», which has
been successfully trading in the domestic and world markets for metal
products for more than 3 years.
We have a high-quality raw
material base, skilled team, advanced warehouse and transport
logistics, which allows us to fully
meet the needs of our customers,
providing products that meet European and national environmental standards, as evidenced by

the results of expert assessments
of a number of research centers
around the world. Products and
raw materials supplied by the
company are used in engineering, metallurgy, foundry, chemical and glass industry.
We maintain strong partnerships
with many companies and business
associations around the world,
which speaks not only of the reliability and high corporate values of
the company, but also of openness
to a new partnership.

e-mail: info@winmax-group.com

Product categories:
– ferroalloys;
– non-ferrous metals;
– ferrous metals;
– carbon production.
The main advantages of our
company are:
– the wide range of the company;
– high quality products;
– reasonable prices;
– own warehouse premises;
– advanced logistics.
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ТОВ «ВО ТЕХНА»
Бульвар Перова, 13/2, Київ, Україна, 02125
Тел. +38 (044) 364-2364

Компанія ТЕХНА виготовляє
та продає обладнання для птахівництва з 2000 року. В асортименті продукції понад 36 моделей
клітки для утримання курей-несучок та батьківського стада,
вирощування курчат-бройлерів
та молодняка, а також комплектуючі, серед яких годівниці, поїлки,
чаші-каплеуловлювачі, поліпропіленова стрічка для системи
послідовидалення. Комплекс
послуг компанії включає роботу
конструкторського бюро над
розробкою проекту, монтаж та
введення в експлуатацію об’єкта,
а також технологічний супровід
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проекту впродовж усього терміну
експлуатації обладнання.
Виробниче об’єднання ТЕХНА
виготовляє: кліткове обладнання
для вирощування бройлерів; кліткове обладнання для утримання
курей-несучок; кліткове обладнання для утримання батьківського стада та вирощування молодняка; безкліткове обладнання
для утримання курей-несучок та
молодняка. У відповідь на світові
тенденції розвитку птахівництва
ми розробляємо та впроваджуємо у виробництво продукцію,
що відповідає вимогам законодавства різних країн світу. Спи-

e-mail: office@texha.com
http://www.texha.com

раючись на інновації, розробку
та втілення нових технологічних
рішень, гнучкість та пріорітетність
потреб клієнтів, ТЕХНА впевненно
утримує лідерські позиції.
Найголовніша конкурентна перевага компанії – це унікальні послуги. Встановлення обладнання,
шеф-монтаж та монтаж, гарантійне
та після гарантійне обслуговування
та технологічний супровід підприємства замовника – це невід’ємні
складові укладеного із замовником контракту. Підвприємство
впроваджує систему менеджмента
якості відповідно до міжнародних
стандартів ISO 9001:2010.

«TEXHA PA» LLC
TEXHA Company manufactures
and sells equipment for the poultry
industry since 2000. The range of 36
cages models for laying hens and
breeders flocks, pullets and broilers rearing, as well as accessories
- feeders, pipes and drop catchers,
polypropylene belt for manure
removal system. Company Complex service includes design office
service, installation and on-site
maintenance, as well as technological support.
LLC TEXHA Production Association produces: cage equipment for
broiler growing; cage equipment
for laying hens management; cage

Perova Av., 13/2, Kyiv, Ukraine, 02125
Tel. +38 (044) 364-2364

e-mail: office@texha.com
http://www.texha.com

equipment for breeder keeping and
pullet growing; cage-free equipment for laying hens and pullet
growing.
Our current work is aimed to
ensure industrial and economic success for the poultry enterprises. We
offer comprehensive solutions and
ensure their operation reliability.
In response to development
trends of the poultry industry, we
develop and launch products meeting the legal requirements of different countries around the world.
Basing on innovation, development and introduction of new
technological solutions, flexibility

and priority of customers’ needs
ТЕХНА constantly keeping the
leadership position.
Our main competitive advantages are unique services. Installation
of equipment, supervision of assembly and commissioning of facilities, full warranty and post-warranty
service, comprehensive technological support of production of the
customer are the integral parts of
the company’s business relationship with the customer.
Quality management system has
been implemented by the company
in accordance with ISO 9001:2010
international standards.
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ДП «Гальванотехника»

ПАО «Киевский завод» Радар»
Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 35
Тел. +38 (044) 223-3080

ДП «Гальванотехника»
ПАО «Киевский завод» Радар»,
заснований в 2004 році в м. Києві
(Україна), є провідним виробником та постачальником друкованих плат на внутрішньому ринку.
На базі передових технологій
ми створюємо нове виробництво
в галузі друкованих плат проводів
і гальванік, які на найсучаснішому
рівні забезпечують:
– виробництво одно-, двосторонніх, багатошарових та гнучко-жорстких друкованих плат;

56

– виготовлення друкованих
плат на підкладинці з алюмінію
(для світлодіодних матриць) з
коефіцієнтом теплопередачі 2,0;
– хімічна фрезерування;
– виробництво клавіатур;
– виготовлення трафаретів для
паяльных паст;
– виробництво гнучких друкованих кабелів;
– виготовлення підкладки на
мідній основі для надпотужних
світлодіодів;
– декоративне та захисне
гальванічне покриття деталей зі

e-mail: order@plata.com.ua
http://plata.com.ua

сталі, кольорових металів, алюмінію та його сплавів, металізації
виробів з АВС пластика.
Виробництво сертифіковано за
міжнародними стандартами
ISO 9001 та EN 9100 (сертифікат
для виробництва аерокосмічного
призначення), а також має Сертифікат, який видається Державним департаментом Авіаційного
Транспорту (АР МАК) від 04.02.2004
та підтверджено в березні 2007
року. та березні 2010 року, має ліцензії на роботу з дорогоцінними
металами та прекурсорами.

AE «Galvanotechnika»

«Radar» Plant JSC

35, Predslavinska str., 03680, Kyiv-150, Ukraine
Tel. +38 (044) 223-3080

Established in the year 2004, in
Kyiv (Ukraine), A E «Galvanotechnika» JSC Kiev «RADAR» Plant is the
leading manufacturer and supplier
of Printed Circuit Boards in the
domestic marketplace.
On the basis of advanced
technologies we create new manufacture in the field of printed
circuit wiring and electroplating
which at a state-of-the-art level
provides:
– manufacture of single-sided,
double-sided, multi-layer rigid

flexible and rigid-flex printed circuit
boards;
– manufacture of aluminum
based PCB ( for LED matrix): thermal
conductivity ( 2.0 W/m-k);
– chemical milling;
– manufacture of keyboards;
– manufacturing of stencils for
the soldering past;
– manufacture of flexible printed
cables;
– manufacture of copper base
metal core printed circuit boards for
high power led lights applications;
– decorative and protective elec-

e-mail: order@plata.com.ua
http://plata.com.ua

troplating of components made of
steel, nonferrous metals, aluminum
and its alloys, metallization of products made of ABC plastics.
ISO 9001 & EN 9100 (standard for
the aerospace industry) certified
manufacturer of PCB, as well as has
a certificate issued by State Department of Aviation Transport dated
04.02.2004 and confirmed in March,
2007 and March, 2010, and has
a license for precious metals and
precursors.

57

ПП “Голден-Фарм”
02660, Україна, м. Київ, вулиця Магнітогорська, 1
Тел. +38 (044) 501-0498
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Компанія «Голден-Фарм»
успішно працює на фармацевтичному та косметичному ринку
України з 1998 року.
У своїй роботі фірма орієнтується на потреби клієнтів, пропонуючи вигідні умови співпраці
та оптимальний асортимент
товарів, які користуються підвищеним попитом.
Основний напрямок та
спеціалізація компанії товари для
здоров’я – це лікувальна косметика, дієтичні добавки, трав’яні чаї,
та інші фітопродукти.
Продукція, представлена у
нашому прайсі, має повний пакет
документів.

Наша компанія працює під девізом «Ваше здоров’я у ваших руках!»
Ми пропонуємо людям засоби,
які допомагають дбайливо піклуватися про себе, підтримувати
фізичний стан та забезпечуємо
якість життя у будь-якому віці.
Ми хочемо, щоб люди жили
не просто довго, а жили якісно в
будь-якому віці.
Сьогодні Компанія «Голден-Фарм» – це холдинг, який
об’єднує в собі різні напрямки
діяльності: виробництво, дистрибуція, експортно-імпортні послуги, маркетингова діяльність.
Ми – згуртований колектив,
об’єднаний спільною метою та

e-mail: secretar@goldrnfarm.com.ua
http://www.goldenfarm.com.ua

люблячий досягати максимальних результатів. Ми цінуємо
чесність у всьому, професіоналізм, вміння працювати у
команді та взаємоповагу. Наші
співробітники - кращі з професіоналів в своїх областях, які
докладають максимум зусиль
для зміцнення лідерських позицій компанії. Працюючи з партнерами ми спрямовуємо свої
сили на збільшення загального
доходу, розширення спільного ринку, формування нових
прибуткових ніш і взаємовигідне
співробітництво.

PE “GOLDEN-FARM”
Mahnitohorska street, 1, city Kyiv, Ukraine, 02660
Tel. +38 (044) 501-0498

The company «Golden Pharm»
has been successfully working in
the pharmaceutical and cosmetic
market of Ukraine since 1998.
In its work, the company focuses
on the needs of customers, offering
favorable terms of cooperation and
the optimal range of products that
are in high demand.
The main direction and specialization of the company are
health care products: medical
cosmetics, dietary supplements,
herbal teas, and other phytoproducts.
Products presented in our price
list are supported with a full package of documents.

Our company works under
the motto: «Your health is in your
hands!»
We offer the products that help
people to take care of themselves
properly, maintain their physical
condition and ensure the welfare at
any age.
We want people to live not just
longer, but have a high quality of
life at any age.
Today, «Golden Pharm» is a
holding that combines various
activities: production, distribution,
export-import services, marketing
activities.
We are a tight-knit team united
by a common goal and striving

e-mail: secretar@goldrnfarm.com.ua
http://www.goldenfarm.com.ua

to maximum results. We value
integrity, professionalism, ability
to work in a team and mutual
respect. Our employees are the
best professionals in their fields,
making every effort to strengthen
the company’s leadership positions. Working with partners, we
direct our efforts to increase the
total income, expand the common
market, form new profitable niches and establish mutually beneficial cooperation.
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Група компаній В.М.
01010, Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 4/6
Тел. + 38 (044) 379-0400

«В.М.» – скорочення від укр.
«витратні матеріали».
Наша місія:
Ми робимо все, щоб нашому
Клієнтові було вигідно та зручно
друкувати.
Ми пропонуємо: широкий асор
тимент оригінальних та сумісних
витратних матеріалів для друку,
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носії інформації, оргтехніку,
комп’ютери та аксесуари.
Компания «В.М.» сьогодні
крупний виробник витратних
матеріалів відомих торгових
марок «Barva» та «Patron».
Офіційний дистрибутор
та бізнес-партнер провідних
світових виробників офісної

e-mail: export@vm.ua
http://patronservice.ua/vm.ua

техніки та витратних матеріалів,
сумісних витратних матеріалів;
власник лабораторії із розробки
та контролю якості продукції
серед яких відокремлюються
власні розробки чорнил
для струменевих принтерів
та чистячі засоби
для офісу і дому.

V.M. LLC
4/6, Ivan Mazepa Street., Kyiv, 01010, Ukraine
Tel. + 38 (044) 379-0400

«V.M.» is an abbreviation from
the Ukrainian «Vitratnіmaterіali» –
consumables
Our mission:
We make printing easier and
beneficial for our customers.
What we offer a wide range
of original and compatible
printing supplies, storage media,

office equipment, computers
andcomputer accessories.
Our company is one of
the largest manufacturers
of consumables in Ukraine.
The owner of the two famous
brands Patron and Barva;
The official distributor and
business partner of the

e-mail: export@vm.ua
http://patronservice.ua/vm.ua

world’s leading manufacturers
of office equipment and
consumables, compatible
consumables; R&D, quality
control laboratory owner with
featuring developments
of inks for inkjet printers
and cleaning solutions
for office and home.
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Приватне акціонерне товариство
Фармацевтична фірма «ДАРНИЦЯ»
Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13
Тел. + 38 (044) 207-7326

Історія ПрАТ «Фармацевтична
фірма “Дарниця”» бере свій початок у 1930 році. Тоді була створена
Київська філія Українського інституту експериментальної ендокринології – нині це ПрАТ «Фармацев
тична фірма “Дарниця”».
На сьогодні ПрАТ «Фармацев
тична фірма “Дарниця”» – найбільший національний виробник лікар-
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ських засобів у натуральному об’ємі.
Компанія спеціалізується на виробництві твердих лікарських форм,
розчинів для ін’єкцій в ампулах,
крапель, м’яких лікарських форм,
стерильних порошків для приготування розчинів для ін’єкцій та інфузійних розчинів. Портфель Компанії
включає близько 250 найменувань
готових лікарських засобів.

e-mail: cm@darnitsa.ua
http://www.darnitsa.ua/

Потужності компанії, розташовані на близько 30 тис. м2 виробничих приміщень, дозволяють
випускати більше 460 млн. ампул,
4,2 млрд. таблеток, 50 млн. туб
м’яких лікарських форм, 40 млн.
флаконів крапель, 30 млн. флаконів
цефалоспоринових антибіотиків,
15 млн. флаконів інфузійних розчинів на рік.

Private Joint Stock Company
Pharmaceutical Firm «DARNITSA»
Ukraine, Kyiv, Boryspilіka street, 13
Tel. + 38 (044) 207-7326

The history of PJSC «Pharmaceuti
cal Firm “Darnitsa”» dates back to
1930. At that time, a Kyiv affiliate of
the Ukrainian Institute of Experimental Endocrinology was created – now
it is PJSC of PrJSC «Pharmaceutical
Firm “Darnitsa”».
Today «Pharmaceutical Firm
“Darnitsa”» is the largest national
producer of medicinal products

in natural volumes. The company
specializes in manufacturing of solid
dosage forms, injectable solutions in
ampoules, drops, soft dosage forms,
sterile powder for injection solutions
and infusion solutions. The portfolio of the Company includes about
250 items of finished medicines.
The company’s capacities, which
are located on about 30 thousand

e-mail: cm@darnitsa.ua
http://www.darnitsa.en/

m2 of production facilities, allow the
production of more than 460 million
ampoules, 4.2 billion tablets, 50 million tubes of soft medical forms,
40 million bottles of drops, 30 million
bottles of cephalosporin antibiotics,
15 million vials of infusion solutions
per year.
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Державне дослідне підприємство

Інституту продовольчих ресурсів

НААН України

02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4А
Тел. + 38 (044) 451-4216, моб. + 38 (067) 239-85 15

Державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів (ДДП ІПР) Національної академії аграрних наук
України – єдиний вітчизняний
виробник бактеріальних заквасок
для молочної промисловості.
ДДП ІПР, підприємство, засноване в 1965 році, є сьогодні
багатопрофільною структурою, що
виробляє широкий асортимент
бактеріальних заквасок і концентратів, заквасочних культур прямого внесення, поживних середовищ
для мікробіологічних досліджень.
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Ще одним важливим напрямком
діяльності ДДП ІПР є виготовлення
промислового обладнання для
молочної промисловості.
В Інституті продовольчих
ресурсів постійно ведеться
робота по селекції нових штамів
молочнокислих мікроорганізмів
для отримання високоякісних
бактеріальних препаратів. Використання сучасного обладнання
і кропітка дослідницька робота, а
також те, що мікроорганізми для
препаратів виділені з місцевих
природних джерел і характерні

e-mail: ddpbz1@ukr.net
http://www.iprovit-shop.com.ua

для нормального кишкового
біоценозу жителів саме нашої
географічної зони, дозволяє отримувати продукцію, що відповідає
найвищим вимогам.
Виробництво відповідає всім
критеріям безпеки і має висновок державної епідеміологічної
експертизи. Вся продукція виробляється відповідно до чинної нормативної документації
і проходить перевірку у відділі
технічного контролю підприємства за мікробіологічними та
фізико-хімічними показниками.

State Experimental Enterprise of the

Institute of Food Resources
Eugene Sverstyuk St, 4A, Kyiv, 02660
Tel. + 38 (044) 451-4216, моб. + 38 (067) 239-85 15

The State Experimental Enterprise of the Institute of Food
Resources (SRE IFR) of the National
Academy of Agrarian Sciences of
Ukraine is the only domestic manufacturer of bacterial starter cultures
for the dairy industry.
Nowadays, SRE IFR company,
founded in 1965, is a multi-profile
structure that produces a wide
range of bacterial starter cultures
and concentrates, direct inoculation starter cultures, and nutrient
media for microbiological research.
Another significant area of activity

of the SRE IFR is the manufacture
of industrial equipment for the
dairy industry.
The Institute of Food Resources
is constantly conducting selection
of new strains of lactic acid microorganisms in order to develop
high-quality bacterial starter
cultures. The use of modern
equipment and laborious research
work, as well as the fact that
microorganisms for commercial
starter cultures are isolated from
local natural sources and represent common gut microflora of

e-mail: ddpbz1@ukr.net
http://www.iprovit-shop.com.ua

the inhabitants of our geographical area, allows us to receive
products that meet high quality
standards.
Production meets all safety criteria and has a state epidemiological expertise report. All products
are produced in accordance with
the current regulatory documentation and are tested in the
department of technical control of
the enterprise for critical microbiological and physicochemical
attributes.
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ТОВ «Діада Груп»
Офіс:
01133, Україна, м. Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 213
Тел.: +38 (067) 828-8008; +38 (044) 229-0808;
+38 (067) 212-08-08

Виробництво:
03057, Україна, м. Київ,
вул. Олександра Довженка, 3, 3 поверх
Тел: +38 (044) 392-0605; +38 (098) 105-6071;
+38 (044) 229-0606
https://diadagroup.com/
e-mail: info@diadagroup.com
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ТОВ «Діада Груп» – це український виробник та розробник силової
електроніки, що серійно виготовляє сервоперетворювачі, системи
керування тиристорними випрямлячами, пристрої плавного пуску
для асинхронних двигунів та тягові
інвертори для електротранспорту.
Компанія створена у 2010 році та
має великий досвід в розробці та виготовленні силових перетворювачів.
Ми постачаємо обладнання для
цивільних та оборонних підприємств,
співпрацюємо з науковими установами та приватними особами.
Ми пропонуємо послуги контрактної розробки електроніки та
асортимент пристроїв власного
виробництва.

Компанія розробляє електроніку на замовлення. Наш
профіль – це розробка систем
управління для електродвигунів
та промислової силової електроніки. Ми проектуємо інвертори,
силові перетворювачі, системи
управління для електродвигунів,
блоки управління для тиристорних
випрямлячів та інверторів.
Пропонуємо тягові інвертори
для електротранспорту. Вони призначені для бездавачевого керування двигунами змінного струму
в електромобілях, електробусах,
катерах чи в авіації.
Ми виготовляємо сервоперетворювачі постійного струму
для верстатів з ЧПК потужністю

від 100 Вт до 40 кВт та пристрої
плавного пуску асинхронних електродвигунів.
Також ми постачаємо системи керування для тиристорних
перетворювачів. Наші пристрої
адаптовано до роботи в жорстких
умовах оточуючого середовища,
вони мають ступінь захисту ІР67
та оснащені необхідним промисловими інтерфейсами передачі
даних.
Місія компанії “Діада Груп” – це
розвиток та широке впровадження силової електроніки та електротранспорту. Ми завжди готові до
розширення співпраці з партнерами з усього світу.

«Dіadа Group» LTD
Офіс:
01133, Україна, м. Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 213
Тел.: +38 (067) 828-8008; +38 (044) 229-0808;
+38 (067) 212-08-08

Виробництво:
03057, Україна, м. Київ,
вул. Олександра Довженка, 3, 3 поверх
Тел: +38 (044) 392-0605; +38 (098) 105-6071;
+38 (044) 229-0606
https://diadagroup.com/
e-mail: info@diadagroup.com

«Dіadа Group LTD» – is the
Ukrainian developer and manufacturer of power electronics. We serially
produce servo-drives, control systems
for thyristor rectifiers, soft starters for
induction motors, traction inverters for electric vehicles and other
devices.
Our company was established
in 2010 and has wide experience
in the design and manufacturing
of power converters. We supply
equipment for civil and defense
companies, collaborate with
academic institutions and private
individuals.
We offer contract design of electronics as well as our own designed
devices.

The company develops electronics
in order. Our profile - is the design of
control systems for industrial electric
motors and power electronics. We
design inverters, power converters,
control systems for electric motors,
control units for thyristor rectifiers
and inverters.
We offer traction inverters for
electric vehicles. They are designed
to sensorless control of AC motors in
electric cars, buses, boats or aircraft.
We produce DC servo-drives for
CNC machines ranging from 100 W
to 40 kW and soft starters for induction motors.
We also supply control system for
thyristor converters. Our devices are
adapted to work in harsh environ-

mental conditions, they have class
IP67 protection and equipped with
the necessary interfaces for industrial
data transmission.
The mission of “Diada Group” - is
the development and widespread
implementation of power electronics and electric vehicles. We are
always ready to expand cooperation with partners from around the
World.
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«КИЇВСЬКА РУСЬ», ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД,
ГРУПА КОМПАНІЙ «ЕДЕЛЬВЕЙС»
«ЕДЕЛЬВЕЙС» ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ

04086, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Д
Тел./факс: (044) 538-1415, 592-7528, 592-9728, 592-9729, 440-4746
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Перший український годинниковий
завод «КИЇВСЬКА РУСЬ», EDELWEISS
WATCH COMPANY (EWC), Ювелірна
компанія «ЕДЕЛЬВЕЙС» разом з іншими
виробничими та торговельними
підприємствами входять до складу
ГРУПИ КОМПАНІЙ «ЕДЕЛЬВЕЙС».
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД «КИЇВСЬКА РУСЬ».
- Національний виробник годинників
- Багаторазовий Переможець конкурсів
«Кращий Вітчизняний Товар Року»
- «Виробник Кращих Вітчизняних
Товарів»
- «Кращий Постачальник Товарів на
Ринку Державних Закупівель»
- Володар Диплому від Кабінету
Міністрів України та Всеукраїнської премії
«НАРОДНА ШАНА»
- Володар Міжнародної Нагороди
«Золота Стела Якоcті»
представляє наступні ексклюзивні
дизайнерські колекції годинників, які стали

КРАЩИМИ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТОВАРАМИ РОКУ:
EDELWEISS - перша вітчизняна торгова
марка годинників, яка надала ім’я рідкісної і
прекрасної квітки ексклюзивній дизайнерській колекції годинників, добре впізнаваємих
завдяки своєму новаторському запатентованому дизайну, надзвичайній вишуканості
оформлення і лімітованому випуску.
EDELWEISS Gold та EDELWEISS Silver
- ексклюзивні дизайнерські колекції
ювелірних годинників, в корпусах із золота
750 і 560, а також зі срібла 925.
EWC, KYIVSKA RUS COLLECTION
- ексклюзивні дизайнерські колекції
атоматичних, механічних та кварцових
годинників, випущені обмеженою
кількістю.
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС»
- представляє декілька ексклюзивних
дизайнерських колекцій ювелірних
виробів, відомих під торговою маркою
EDELWEISS. Запатентований авторський
дизайн і обмежена кількість випуску

e-mail: kyivrus-serg@ukr.net,
e-mail: edelweiss_mng@ukr.net
www.edelweissgroup.com.ua
www.edelweiss.ua
сережек, каблучок, перстнів, кулонів,
браслетів, кольє та інших прикрас
перетворюють їх в справжній витвір
мистецтва. Крім того, спеціалісти Ювелірної
компанії „Едельвейс” зробили усі вироби
доволі доступними по ціні.
Запрошуємо до співпраці регіональних
дилерів, дистриб`юторів, гуртових покупців
та бажаючих відкрити фірмові салони
EDELWEISS на умовах франчайзингу.
Також пропонуємо виготовлення понад
10 000 найменувань наручних, настінних,
настільних та кишенькових годинників з
будь-якою символікою, написом чи
зображенням на індивідуальне замовлення
на циферблаті та задній кришці.
Також пропонуємо виготовлення понад
10 000 найменувань наручних, настінних,
настільних та кишенькових годинників з
будь-якою символікою, написом чи
зображенням на індивідуальне
замовлення, а також будь-якої форми та
дизайну.
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«KYIVSKA RUS», THE FIRST
UKRAINIAN WATCH PLANT,
EDELWEISS GROUP
EDELWEISS JEWELLERY COMPANY

mem ber o f

33 D, Bulvarno- Kudryavska St., Kyiv, Ukraine, 01054
Tel./fax: (044) 538-1415, 592-7528, 592-9728, 592-9729, 440-4746
“KYIVSKA RUS”, THE FIRST UKRAINIAN
WATCH PLANT
- The National Watches & Clocks
Manufacturer
- The Producer of Best Ukrainian Goods
- The Best Supplier of Goods & Services on
public market
- The Owner of Cabinet of Ministers`
Diploma and State Prize “NARODNA SHANA”
- The Onwer of International Award
«GOLDEN STELLA of QUALITY»
“KYIVSKA RUS”, THE FIRST UKRAINIAN
WATCH PLANT collection will be extended to
include the following trademarks:
EDELWEISS – the first Ukrainian watches`
brand; which gives the name of unique flower
to the exclusive designer collection of
watches, well reconized by their innovative
patentee design, fashionable look and limited
edition.

EDELWEISS Gold and EDELWEISS Silver
- exclusive designer collection of jewelry
watches in 14 kt and 18 kt gold cases and
sterling silver cases.
EWC, KYIVSKA RUS COLLECTION
- exclusive designer collection of automatic,
mechanical and quartz watches in limited
edition.
EDELWEISS JEWELLERY COMPANY
represents jewelry exclusive design
collections
EDELWEISS GOLD & EDELWEISS SILVER
(fashionable white & rose gold 750/560 and
silver items 925 (rhodium plated) with
genuine and precious gems)
Regional dealers, distributors, whalesale
traders and those, who wish to open
EDELWEISS watches and jewelry boutique on
franchаsing basis are welcome.

e-mail: kyivrus-serg@ukr.net,
e-mail: edelweiss_mng@ukr.net
www.edelweissgroup.com.ua
www.edelweiss.ua
10 000 models of watches, wall & table
clocks with making of company’s logo and
any inscription marked on dial as well as
watches & clocks of any form and design for
individual orders are also available.
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ТОВ Київський годинниковий
завод, ТМ KLEYNOD
Київський годинниковий
завод – перше українське підприємство, яке займається серійним
виробництвом годинників,
був заснований в 1997 році.
У листопаді 2002 року, вперше в
історії України, завод розпочав
виробництво наручних годинників під торговою маркою
KLEYNOD.
Назва торгової марки бере
свої витоки від слова «клейнод»,
«клейноди» (від нім. Кlеіnоdе і
польск. Klejnot-скарб, коштовність) – особливі знаки державної
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04080, Україна, м. Київ,
вул. Кирилівська, 69

www.kleynod.ua
www.watch.kiev.ua

влади, символи влади гетьманів
України. Найбільш відомими
Гетьманськими клейнодами були булава, пернач, бунчук. Клейноди
символізували перемогу і славу
своїх володарів, їх мудрість і
особливий статус. Використовувались як регалії та прикраси під час
урочистостей та свят.
З 2016 року KLEYNOD
вийшов на міжнародний ринок
і на сьогодні наручні годинники
представлені в таких країна як
США, Канада, Франція, Польща
та Велика Британія.

Всі моделі годинників KLEYNOD
виготовляються на основі власних дизайнерських, конструкторських і технологічних розробок
та створюються /на базі швейцарських механізмів нового
покоління. На сьогоднішній
день в асортиментному ряді
підприємства налічується
більше 200 моделей годинників
різних колекцій.

Kiev Watch Factory LTD,
KLEYNOD
The Kyiv Watch Factory is the first
Ukrainian enterprise engaged in
serial production of watches. The
factory was founded in 1997. The
first watches launched in production were dedicated to the flight of
Leonid Kadenyuk, the first cosmonaut of the independent Ukraine.
In November 2002 for the first
time in the history of Ukraine, the
factory started the manufacture
of the wristwatches under the
Ukrainian trademark «KLEYNOD».
The name of the trademark
originates from the word “kleynod”

69, Kyrylivska str., 04071
Kyiv, Ukraine, 04080

e-mail: kompozit@kompozit.ua
http://www.kompozit.ua

(“клейнод”, “клейноди” from German word “Кlеіnоdе” and Polish “Klejnot” – treasure, jewel), which means
special signs of state power, symbols
of the power of hetmans of Ukraine.
The most famous hetman kleynod
were mace, pernach, and bunchuk.
Kleynods symbolize the victory and
glory of their owners, their wisdom
and special status. They were used
as regalia and jewelry during celebrations and holidays.
Since 2016 KLEYNOD entered the
international market, and today our
watches are presented in such coun-

tries like USA, Canada, France, Poland
and Great Britain. The manufacture of
all KLEYNOD watches is based on their
own design, engineering and technological developments, and they are
created on the basis of Swiss mechanisms with mandatory passing of
the test program and quality control
according to the current standards.
We are constantly expanding the
boundaries of aesthetics, accuracy
and reliability. As of today the assortment of the enterprise consists of
more than 200 models of the watches from different collections.

71

ТОВ «ЕКНІС-УКРАЇНА»
01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 3/30
Тел. +38 (044) 581-6307, факс +38 (044) 581-6306

Компанія «Екніс-Україна»
працює на енергетичному ринку
України з 2005 року.
Ми інжинірингова компанія, основною діяльністю якої є системна інтеграція в галузі промислової
енергетики та житлово-комунального господарства, поставка
електрообладнання всіх класів
напруги для первинних і вторинних ланцюгів, проектування,
монтаж і налагодження енергетичних об’єктів до 750 кВ, сервіс
елегазового обладнання.
Нашими основними замовниками є підприємства енергетичного
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комплексу України, великі промислові і комунальні підприємства.
Напрями системної інтеграції:
– Системи релейного захисту
та телемеханіки високовольтних
підстанцій;
– АСУТП високовольтних підстанцій;
– АСДУ енергорозподільчих
підприємств;
– Системи відображення диспетчерської інформації;
– АСКОЕ енергогенеруючих,
енергорозподільчих підприємств
і споживачів;
– Комплексні системи обліку та

e-mail: ukreknis@eknis.net
http://eknis.net

управління ресурсами промислових підприємств;
– Системи управління централізованим комунальним господарством міст;
– Промислові аналітичні системи;
– Автоматизовані системи
контролю викидів забруднюючих
речовин та парникових газів;
– Системи управління, захисту і
збудження синхронних двигунів і
генераторів;
– Вузли обліку тепла, води, палива промислових підприємств;
– Системи компенсації реактивної потужності.

«EKNIS-UKRAINE» LLC
01042, Kyiv, office 3/30, 10-A, Academic Filatov Street
Tel. +38 (044) 581-6307, факс +38 (044) 581-6306

Company LLC «EKNIS-UKRAINE»
has been working in the energy
market of Ukraine since 2005.
The core business is system integration in the industrial, power
and utility markets; delivering
electrical equipment of all voltage
classes for primary and secondary
circuits; engineering, installation
and commissioning up to 750 kV;
service of gas insulated equipment.
Our main customers are companies of Power segment and large
industrial companies.

Areas of system integration:
– Relay protection and telecommunication systems of high-voltage
substation;
– Automated process control
system of high-voltage substation;
– SCADA systems of distributing
and transition utilities;
– Systems of visual display dispatching information;
– Automation of the energy
mitering systems for generating,
distributing and transmitting
electrical utilities and big industrial
consumers;

e-mail: ukreknis@eknis.net
http://eknis.net

– Complete systems of accounting and asset management for
industrial customers;
– OEM process analytical systems;
– Continuous emission monitoring systems;
– Control, protection and excitation of synchronous motors;
– Heat, water, fuel metering
points for industrial plants;
– Systems of reactive power
compensation.
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ТОВ «Елватех»
Україна, 03680 м. Київ, вул. Машинобудівна, 50
Тел.: +38 (044) 599-1143
Факс: +38 (044) 406-6583

ТОВ «Елватех» (Київ, Україна) –
науково-дослідне підприємство,
яке спеціалізується на виробництві eнергодисперсійних рентгенофлуоресцентних (ЕД РФА)
спектрометрів. «Елватех» було
засновано у 1991 році. У 1998
році компанія однією з найперших у світі почала виробництво
настільних РФА з Si-PIN діодними
детекторами. З того часу ElvaX
працюють в багатьох країнах
світу в основних галузях використання РФА, таких як металургія,
геологічні дослідження, ливарне
виробництво, сортування брухту,
аналіз дорогоцінних металів, ар-
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хеологічний аналіз, відповідність
RoHS та WEEE, судова експертиза,
аналіз нафтопродуктів і т.д.
У 2011 році підприємство
запустило виробництво нового
ручного РФА ElvaX ProSpector,
який демонструє відмінну точність і найвищу швидкість аналізу на ринку. «Елватех» постійно
розширює діапазон напрямків
РФА. Цього року «Елватех» з
гордістю презентує три нових
розробки: ElvaX ProSpector-3 –
ручний РФА наступного покоління, найменш габаритний, найлегший та найшвидший ручний
РФА на ринку; ElvaX PmX-5050

e-mail: office@elvatech.com
http://elvatech.com

– революційний елементний
аналізатор вмісту важких металів в атмосферному повітрі;
ElvaX-3 – настільний РФА, забезпечує найвищий рівень точності
аналізу, швидкості і найнижчі
границі виявлення для широкого діапазону елементів.
ТОВ «Елватех» постійно збільшує експорт спектрометрів,
поставляючи їх у 57 країн світу,
розвиває мережу дилерських
представництв. «Елватех» надає
он-лайн підтримку, налаштування та калібрування аналізаторів
ElvaX, а також навчання кінцевих
користувачів.

«Elvatech» LTD
50, Mashinobudivna Str., Kyiv 03680, Ukraine
Тел.: +38 (044) 599-1143
Факс: +38 (044) 406-6583

Elvatech Ltd. (Kiev, Ukraine) is
an R&D enterprise specializing in
production of EDXRF spectrometers. Elvatech Ltd. was established
in 1991. In 1998 Elvatech became
one of the first companies to
start production of benchtop
XRF spectrometers with Si-PIN
Diode detectors. Since then ElvaX
benchtops have been operated all
over the world in all the main XRF
applications such as metallurgy,
geo-exploration, foundry, scrap
sorting, jewelry and precious metals assay, archaeological analysis,
forensics, RoHS and WEEE compliance, petrochemicals analysis etc.

In 2011 Elvatech launched a
new handheld XRF analyzer ElvaX
ProSpector, it employs the most
recent developments in XRF analysis. ElvaX ProSpector demonstrates excellent precision and
the highest analysis speed on the
market. Elvatech constantly expands the range of XRF applications. This year Elvatech proudly
presents 3 new instruments: ElvaX ProSpector-3 – the next-generation handheld XRF analyzer,
the smallest, lightest and fastest
handheld XRF instrument on
the market; ElvaX PmX-5050 – a
revolutionary online elemental

e-mail: office@elvatech.com
http://elvatech.com

analyzer of heavy metals in the
ambient air; ElvaX-3 – a benchtop
XRF analyzer, providing ultimate
analysis accuracy, highest speed
and lowest limits of detection of
elements.
Elvatech has been steadily
increasing the export of spectrometers, delivering to 57
countries. Elvatech provides
online support, adjustment and
calibration of ElvaX analyzers as
well as operational training to
the end users.
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ТОВ «ЕЛІО УКРАЇНА»
02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б
Тел. +38 (044) 524-2454, факс +38 (044) 524-2440
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Компанія ELIO працює на
меблевому ринку з 1995 року.
Підприємство спеціалізується на
реалізації різноманітних проектів
у великомасштабних корпоративних та індивідуальних інтер’єрах.
Практика останніх років вивела
марку в лідери вітчизняного
ринку серед українських компаній-виробників.
Фабрика, розташована у центрі
Києва, оснащена високопродуктивним німецьким обладнанням.
Це дозволяє обробляти весь
комплекс матеріалів: деревину,
камень, скло, метал і т. д. Виробничі потужності підприємства
щорічно зростають.
Компанія виробляє різні види
меблів, включаючи кухні, ванні кімнати, розсувні системи, міжкімнат-

ні двері, гардероби, панелювання
тощо. Кінцевими користувачами є
люди, які віддають перевагу зручній і високоякісній продукції, яка
здатна максимально задовольнити
їх естетичні потреби.
Оснащення фабрики, інновації в технологіях і менеджменті,
європейська якість дозволяють
компанії ELIO виробляти власні платформні продукти: меблі
преміум-сегменту ELIOHOME,
кухні ELNOVA та двері ELDOOR.
Система якості виробництва
меблів сертифікована згідно
з ISO 9001:2015.
До найголовніших конкурентних переваг компанії належать:
– широкий асортимент високоякісної продукції;
– виробництво меблів з ураху-

e-mail: export@elio.ua
http://www.elio.ua

ванням новітніх розробок італійських та українських дизайнерських бюро;
– індивідуальний підхід до кожного замовлення;
– умови виробництва від 45 до
60 календарних днів;
– 10 років гарантійної підтримки.
У портфелі ELIO реалізовані
проекти для брендів «Toyota» і
«Lexus», НСК «Олімпійський», готелів «Premier Palace 5*» і «Kharkov
Palace 5*», торгових центрів
«4Room» і «Ocean Plaza», офісної
будівлі класу А+ «IQ Business
center», люксових салонів «Baby
Dior» і «Hermes» та інших клієнтів.
На сьогоднішній день компанія
придбала успішний досвід ведення проектів в Європі та інших
зарубіжних країнах.

«ELIO UKRAINE» LLC
5-B Yaltinska Str., Kyiv, Ukraine, 02099
Tel. +38 (044) 524-2454, fax +38 (044) 524-2440

The “ELIO” has been operating on the furniture market since
1995. The company specializes in
realization of different projects in
large-scale corporate and individual
interiors. The practice of the last
years has put the mark in the leaders of the domestic market among
Ukrainian manufacturers.
The production, located in the
centre of Kyiv, is equipped with
high-performance German equipment. This allows it to handle the
entire range of materials: wood,
stone, glass, metal, etc. The company’s production capacity grows
annually.
The company produces various
types of furniture, including kitchens, bathrooms, sliding systems,
inrerroom doors, wardrobes, panel-

ling, etc. The end users are people who prefer a convenient and
high-quality products that are able
to maximally satisfy their aesthetic
needs.
The equipment of the factory,
innovations in technology and
management, European quality
allow the “ELIO” to produce its own
platform products: ELIOHOME premium-segment furniture , ELNOVA
kitchens and ELDOOR doors.
The quality system of furniture
production is certified according to
ISO 9001: 2015.
The company’s main competitive
advantages include:
– furniture production taking
into account the latest developments of Italian and Ukrainian
design bureaus;

e-mail: export@elio.ua
http://www.elio.ua

– wide assortment of high-quality products;
– individual approach to each
order;
– production conditions from 45
to 60 calendar days;
– 10 years of warranty support.
The projects in the portfolio of
ELIO are implemented in “Toyota”
and “Lexus” brands, the Olympic
National Sports Complex, “Premier
Palace 5*” and “Kharkov Palace 5*”
hotels, “4Room” and “Ocean Plaza”
shopping centres, office building of A+ category “IQ Business
center”, luxury showrooms “Baby
Dior” and “Hermes” and other
clients. Today the company has
gained successful experience in
conducting projects in Europe
and other foreign countries.
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ПАТ «ЕЛМІЗ»
02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Тел. +38 (044) 566-7276, факс +38 (044) 566-8722
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Публічне Акціонерне Товариство «ЕЛМІЗ» ПАТ «ЕЛМІЗ»
засновано у 1996 році в результаті
реструктуризації виробничого
об’єднання «Київський радіозавод» згідно з постановою Кабінету
Міністрів України.
Підприємство знаходиться в
промисловому районі р. Києва –
Дарниця. Специфіка підприємства
– виробництво складної електронної техніки, систем управління та засобів автоматики на базі
цифрових технологій. В даний
час підприємство має в своєму
розпорядженні всі види сучасних
технологій по монтажу, складання, автономних і комплексних

e-mail info@elmiz.com
http://www.elmiz.com

випробувань всіх видів радіоелектронної техніки.
В цехах є зони з регульованими
параметрами по температурі, вологості та засміченості, що дозволяє виготовляти мікроелектронні
вироби на базі тонкоплівкової
і толстопленочной технології з
використанням безкорпусний
елементної бази. У виробничих
лабораторіях щодо функціонування, регулювання і контролю
апаратури на всіх етапах її виготовлення є широка гама вимірювальних приладів, високочутливі
комплекси для перевірки электропараметров на базі ЕОМ, стенди для механічних і кліматичних

випробувань. У жовтні 2012 року.
ПАТ «ЕЛМІЗ» отримало сертифікат
про вступ в Міжнародній Федерації Астронавтики (IAF), що стало
закономірним визнанням багаторічної плідної роботи трудового
колективу і підтвердило міжнародний авторитет виробника
космічної техніки.
З 2014 року на підприємстві
введена і працює система менеджменту якості, що підтверджено
сертифікатом ISO 9001: 2008.
До складу підприємства входить
конструкторсько-технологічне
бюро, служби технічного контролю та інженерного супроводу
виробництва.

Комбінований трикомпонентний феррозондовий
магнітометр для орієнтації супутників
Combined three-flux-gate magnetometer
for satellite orientation LEMI-016

Пористий литий алюміній

Лазерний далекомір шахтний

Porous cast aluminum PCA

Mining laser rangefinder MLR-1

Паливний елемент
Fuel cell 2000W PEM

Станція
швидкої зарядки
Fast charger

Cигналізатори метану
ЛЮКС-СМ
ЛЮКС-СМ.ТС
Methane alarms
LUX-SM
LUX-SM.TC

«ELMIZ» PJSC
02096, Kyiv, Borispilska St., 9
Tel. +38 (044) 566-7276, fax +38 (044) 566-8722

Public Joint stock company
«ELMIZ», PAO «ELMIZ», founded
in 1996 as a result of restructuring
of the production Association
«Kyiv radio plant» according to the
decree of the Cabinet of Ministers
of Ukraine.
The company is located
in industrial district of Kyiv –
Darnitsa. The specifics of the
company – production of complex
electronic equipment, control
systems and automation based
on digital technology. Currently,
the company has at its disposal
all kinds of modern technologies
for installation, Assembly,
Autonomous and complex

testing of all types of electronic
equipment.
In the shops there are zones
with adjustable parameters for
temperature, humidity and dust
that allows the manufacture of
microelectronic products on
the basis of thin-film and thickfilm technology with the use
of unpackaged components.
Laboratories on the operation,
adjustment and control equipment
at all stages of its manufacture
a wide range of measuring
instruments, highly sensitive
systems to check the electrical
parameters on the basis of a
computer, stands for mechanical

e-mail info@elmiz.com
http://www.elmiz.com

and climatic tests. In October 2012
PJSC «ELMIZ» received a certificate
of accession to the International
Federation of Astronautics
(IAF), which became a natural
recognition of the long-term
fruitful work of the labor collective
and confirmed the international
authority of the space equipment
manufacturer.
Since 2014 the company
introduced a quality management
system confirmed by the certificate
ISO 9001: 2008.The structure of
the enterprise includes designtechnological Bureau, technical
control and engineering support of
production.

Блок контролю
метану
для забійних
машин БКМЗ
Methane
monitoring unit
for face machines
BKMZ

Світлячок-1
Setlyachok-1

Cигналізатори метану ЛЮКС-Е ЛЮКС-Е.ТС
Methane alarms LUX-E LUX-E.TC

Дворежимні станції
спеціального призначення
Dual-mode stations
for special purposes Desna

Цифрові
радіорелейні
станції Р-4155
Digital
radio relay
stations R-4155
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«ЕНЕРГІЯ ВОДИ»
02094, Київ, вул. Гната Хоткевича,10
Тел. +38 (044) 364-1071, +38 (044) 364-1072

80

На сьогоднішній день Компанія «ЕНЕРГІЯ ВОДИ» є одним з
лідируючих українських виробників і постачальників насосного
обладнання з європейськими
стандартами якості. Під торговою
маркою WE Компанія виготовляє
насосне обладнання та насосні
станції підвищення тиску, пожежогасіння, каналізаційні насосні
станції та модульні насосні станції. Компанія є офіційним представником DAB Pumps (Італія) та
ексклюзивним дилером HOMА
(Германія).
Насосні станції мають сертифікат відповідності УКРСЕПРО.
Компанія активно бере участь
в енергозберігаючих програмах,
прорахунках для економії природних ресурсів, співпрацює з

Європейським банком реконструкції та розвитку.
В 2016 року Компанія організувала та провела Всеукраїнську
Насосну Конференцію, а в 2017 –
Промислову Маркет Конференцію.
Компанія є членом Асоціації
водоканалів України «Укрводоканалекологія» та входить до професійного об’єднання «Конфедерація будівельників України», також
в 2014 році компанія стала членом
“Торгово промислової палати”.
Обладнання, що постачається та виробляється Компанією
використовується на центральних об’єкти Чемпіонату Європи з
футболу (Національний спорткомплекс «Олімпійський», Одеський
стадіон «Чорноморець», Міжнародні аеропорти «Бориспіль»,

e-mail: o.ivakhno@we.com.ua
http://waterenergy.com.ua

«Львів» та «Харків» і інші), та на
найбільшому заводі Кока-Коли
Європи «Кока-Кола Беверіджиз
Україна ЛТД». Також обладненням нашої компанії користується
Київводоканал. В 2012-2014 роках
48 свердловинних насосів
DAB Pumps було встановлено у
бюветах м. Києва.
На сьогоднішній день обладнання, що поставляється Компанією «ЕНЕРГІЯ ВОДИ», встановлено на найвідповідальніших
об’єктах України.
Компанія “ЕНЕРГІЯ ВОДИ” не
планує зупинятись на досягнутому, оскільки має всі потрібні комунікації, ресурси і навіть власну
торгову марку “WE” для того щоб
налагоджувати експорт і співпрацю з іноземними компаніями.

«WATER ENERGY»
02094, Kiev, Gnat Hotkevich, 10
Тел. +38 (044) 364-1071, +38 (044) 364-1072

«WATER ENERGY» Company is
one of the leading Ukrainian producers and suppliers of pumping
equipment with European quality
standards. Under the trademark
WE, the company manufactures
pumping equipment and booster
pump stations, fire fighting, sewage pumping stations and modular
pumping stations. The company
is an official representative of DAB
Pumps (Italy) and an exclusive
dealer of HOMA (Germany).
Pumping stations have a certificate of compliance of UKRSEPRO.
The company actively participates in energy-saving programs,
miscalculations for saving natural
resources, cooperates with the
European Bank of Reconstruction
and Development.

In 2016 the Company organized
and held the Ukrainian Pumping
Conference, and in 2017 – the
Industrial Market Conference.
The company is a member
of the Ukrainian Water Utilities
Association “Ukrvodokanalekologiya” and is a member of the
Professional Confederation of
Builders of Ukraine, and in 2014
the company became a member
of the Commerce Chamber of
Commerce.
The equipment supplied and
produced by the Company is
used for the central objects of
the European Football Championship (Olympic Sports Complex, Odessa Stadium “Chernomorets”, Boryspil International
Airports, Lviv and Kharkiv, and

e-mail: o.ivakhno@we.com.ua
http://waterenergy.com.ua

others), and at the largest Coca-Cola Europe Plant Coca-Cola
Beverages Ukraine LTD.
Also, the equipment of our company is Kievvodokanal. In the years
2012-2014, 48 DAB Pumps well
pumps were installed at the pump
stations in the city of Kyiv.
Today, the equipment supplied
by the company “WATER ENERGY”
is installed on the most responsible
objects of Ukraine.
“WATER ENERGY” Company
does not plan to stop at the
achieved, because it has all the
necessary communications,
resources and its own brand “WE”
in order to establish export and
cooperation with foreign companies.

81

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЗАВОД 410 ЦА»

Україна, 03151, м. Київ-151, Повітрофлотський пр.-т, 94
Тел. + 38 (044) 246-9983, факс: + 38 (044) 246-9926
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ДП «ЗАВОД 410 ЦА», засноване в 1948 році, являє собою потужне авіаремонтне підприємство
в складі ДК «Укроборонпром».
Розвинена інфраструктура, команда професіоналів, сучасні технології
та відповідні сертифікати дозволяють
підприємству виконувати повний
технологічний цикл капітального ремонту Ан-24, -26, -30, -32 та
авіаційних двигунів Д-36 серій 1,
1 А, 2 А та їх агрегатів, допоміжних
двигунів РУ-19 А-300.
ДП «ЗАВОД 410 ЦА» здійснює
комплекс робіт з подовження
ресурсів та всі види технічного
обслуговування літаків типу «Ан»,
контрольно-відновлювальні
роботи (КВР-1,2,3) на літаку Ан-74
і контрольно-відновлювальне обслуговування (КВО) на літаку Ан-72.

e-mail: arp410@410.kiev.ua, aviamark@410.kiev.ua
http://arp410.kiev.ua/

Система якості заводу сертифікована за міжнародними стандартами серії ISO-9001:2015.
Спільно з AT «Мотор Січ», завод
виконує модернізацію гелікоптерів МІ-8Т в варіант МІ-8МСБ
шляхом встановлення сучасних
двигунів ТВЗ-117ВМА-СБМ1В.
Фахівці заводу виконують
фарбування зовнішніх поверхонь
авіаційної техніки акриловими
або поліуретановими фарбами за
сучасними технологіями.
За час існування ДП «ЗАВОД 410
ЦА» заслужив бездоганну репутацію, маючи на своєму рахунку
близько 7 000 літаків та більше
40 000 двигунів, відремонтованих
для вітчизняних та зарубіжних замовників з п’ятдесяти країн світу.
Основні зарубіжні країни-партне-

ри сьогодні – це Індія, Казахстан,
Бангладеш, Угорщина, Перу, Румунія, Судан, Шрі-Ланка.
Важливим напрямом для
заводу є відновлення авіаційної
техніки для Збройних сил України,
Національної Гвардії, Державної
служби з надзвичайних ситуацій
та інших державних служб-експлуатантів авіаційної техніки
марки «АНТОНОВ».
Підприємство відкрито для
співпраці за напрямами:
– створення на базі ДП «ЗАВОД
410 ЦА» сервісного центру з обслуговування сучасної авіаційної
техніки відповідно до міжнародних стандартів якості;
– освоєння технологій виготовлення комплектуючих для сучасної авіаційної техніки.

STATE ENTERPRISE

«PLANT 410 CA» (SE Plant 410 CA)
94, Povitroflotskyi Ave., Kyiv-151, 03151, Ukraine
Tel. + 38 (044) 246-9983, fax: + 38 (044) 246-9926

SE Plant 410 CA founded
in 1948 is a large-scale
powerful aircraft MRO
enterprise affiliated with SC
Ukroboronprom.
Its well-developed
facilities, qualified and
skilled personnel, advanced
technologies and appropriate
certificates ensure timely and
proper overhaul of AN-24,
-26, -30, - 32 aircraft, D-36
engines, series 1, 1A, 2A, their
components, as well as APU
RU-19А-300.
SE Plant 410 CA also extends
Antonov aircraft service life
and provides all types of
maintenance, CRW-1, 2, 3 for
AN-74 aircraft and CRM for AN72 aircraft.

e-mail: arp410@410.kiev.ua, aviamark@410.kiev.ua
http://arp410.kiev.ua/

The enterprise quality
management system is
certified under ISO-9001:2015.
In close cooperation with the
Motor Sich JSC (Zaporizhia), SE
Plant 410 CA upgrades M-8MSB
helicopters to МІ-8МSB with
modern ТVЗ-117VMA-SBМ1V
engines.
Aircraft are coated with highquality state-of-the art acrylic
or polyurethane paints.
The enterprise has gained the
well-deserved reputation since
its creation and overhauled
about 7,000 aircraft and over
40,000 aircraft engines for
domestic and foreign customers
from 50 countries. Currently,
it actively collaborates with
the customers from India,

Kazakhstan, Bangladesh,
Hungary, Peru, Romania, Sudan
and Sri-Lanka.
The vital area of enterprise’s
activity is aircraft equipment
rectification for the Ukrainian
Armed Forces, the National
Guard of Ukraine, the State
Emergency Service of Ukraine
and other public operators of
Antonov family aircraft.
The enterprise is open to
partnership proposals for:
- establishing an authorized
SE Plant 410 CA-based aircraft
maintenance center in line with
international quality standards;
- employing the latest
aircraft component
manufacturing technologies.
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ТОВ «Завод Кобзаренка»
03179, м. Київ, Брест-Литовське Шосе, 6
Тел. +38 (044) 451-6877

ТОВ «Завод Кобзаренка»
заснований у 1993 році, як українсько-німецьке товариство «Флігель», перейменовано в «Завод
Кобзаренка» в 2008 році.
Станом на кінець 2017 року на
заводі працює 700 робітників та
інженерно-технічного персоналу.
На сьогодні «Завод Кобзаренка» виробник номер 1 тракторних причепів в Україні. Завод
виготовляє:
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– 20 видів причепів;
– 6 видів перевантажувальних
бункерів;
– 10 видів цистерн для води,
жижі та засобів захисту рослин;
– 20 видів різноманітних шнеків;
– причепи для перевезення
тюків соломи;
– зернопакувальне обладнання;
– техніка для завантаження/розвантаження вагонів;
– відвали та ковші;

e-disk: reklama@kobzarenko.com.ua
http://www.kobzarenko.com.ua

– розкидачі міндобрив та інше.
Підприємство експортує техніку
у 26 країн світу, серед яких 19 – Євросоюзу, і планує відкриття ринків
Ірану, Індії та США у 2018 році.
Маючи власний автопарк –
бiльше 30 одиниць рiзних транспортних засобів завод забезпечує швидку доставку продукції
до клієнта та своєчасну поставку
комплектуючих з України та
Європи.

«Zavod Kobzarenko» LTD
03179, Kiev, Brest-Litovska Highway, 6
Tel. +38 (044) 451-6877

«Zavod Kobzarenko» was found
in 1993, as Ukrainian-German company “Fliegl”, and then it was renamed
to “Zavod Kobzarenko” in 2008.
Now, in the end of 2017, there
are more than 700 workers and
engineers working in “Zavod Kobzarenko” factory.
Nowadays, “Zavod Kobzarenka” is
№ 1 producer of different tractor-trailers in Ukraine. Factory produce:
– 20 types of trailers;

– 6 types of chaser bins;
– 10 types of tanks for water, liquid
fertilizers and drugs for plant protection;
– 20 types of different augers;
– trailers for transporting straw
and silo bales;
– grain packing and unpacking
machines;
– machines for loading and
unloading train hoppers;
– snow blades and buckets for
grain/ground;

e-disk: reklama@kobzarenko.com.ua
http://www.kobzarenko.com.ua

– mineral spreaders and etc.
Our company exports production
in 26 different countries, 19 of them
are participants of European Union,
and “Zavod Kobzarenka” planning
now to open markets of Iran and
USA in 2018.
Having our own trucks (more than
30 trucks for transporting machines),
factory provides fast delivery to
client and timely delivery spare parts
from Ukraine and Europe.
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ПАТ «КЕМЗ «ЗВАРКА»
04655, Україна, Київ, просп. Бандери, 23
Тел. + 38 (044) 426-7-426

ПАТ «КЕМЗ «ЗВАРКА» був
створений у 1937 і протягом шести десятиліть спеціалізувався на
створенні високотехнологічного
трубозварювального обладнання. У 2007 році підприємство
перенесло свою виробничу базу
на ПАТ «Завод ”ТЕМП»», м. Хмельницький. Загальні здобутки двох
заводів та інноваційні підходи,
майстерність та прогресивне
мислення спеціалістів, які дозволили створити широку лінійку
надійного, унікального обладнання і запропонувати клієнтам
якісне виконання послуг за
напрямками:
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e-mail: pipewelding@zavodtemp.com.ua
http://www.svarka.kiev.ua

Спеціальне технологічне
обладнання:
• Гальванічне обладнання
• Спеціальне технологічне обладнання для виробництва друкованих плат
• Комплексні системи очищення стічних вод гальванічного
виробництва.
Машинобудування та метало
обробка:
• Трубозварювальне обладнання
• Обладнання для виробництва
санітарної кераміки
• Послуги металообробки.
Підприємство налічує понад
130 спеціалістів, які мають великий
досвід у проектуванні та виробництві спеціального технологічного

обладнання. Наші висококваліфіковані інженери-конструктори
та інженери-технологи можуть
розробити та прорахувати проект,
запропонувати оптимальні варіанти технічних та технологічних
рішень.
ПОСЛУГИ:
– розробка конструкторської
документації;
– виготовлення продукції;
– монтаж;
– пусконалагоджувальні роботи;
– навчання персоналу експлуатації та технічному обслуговуванню технологічного обладнання;
– гарантійний та післягарантійний
сервіс;
– технічна підтримка.

«KEMP SVARKA» PJSC
23 Bandery Ave, Kyiv, Ukraine 04655
Tel. + 38 (044) 426-7-426

KEMP SVARKA, PJSC was
established in 1937 and over
six decades it focused on the
production of high-tech pipe
welding equipment. In 2007
the company transferred its
production facilities to TEMP Plant,
PJSC Khmelnytsky. The overall
achievements of the two factories
and innovative approaches,
the expertise and progressive
thinking of our experts allowed
to create a wide range of reliable,
unique equipment and high
quality service performance in the
following fields:

e-mail: pipewelding@zavodtemp.com.ua
http://www.svarka.kiev.ua

Special technological
equipment:
• Planting equipment
• Special technological equipment
for PCB production
• Integrated electroplating waste
water treatment systems
• Machinery manufacturing and
metal working:
• Equipment for pipe line
construction
• Equipment for sanitary ware
manufacturing
• Metalworking services.
The plant brings together
more than 130 professionals
with extensive experience in the
design and manufacturing of
special technological equipment.

Our highly skilled design and
production engineers will develop
and estimate the cost of the
project, offer the best technical
and technological solutions.
SERVICES:
– development of engineering
documentation;
– manufacturing;
– commissioning;
– operation & maintenance
personnel training;
– warranty & post-warranty service;
– technical support.
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Приватне акціонерне товариство
по виробництву інсулінів «ІНДАР»
вул. Зрошувальна, 5, м. Київ, 02099, Україна,
Тел. + 38 (044) 566-3601

4 листопада 1997 року під
приємство «ІНДАР» отримало Свідоцтво про державну реєстрацію.
З цього часу почалася офіційна
історія становлення та розвитку
єдиного в Україні стратегічно
необхідного заводу з повним технологічним циклом виробництва
інсулінів.
Інсуліни у флаконах та картриджах компанія випускає під своєю
торговою маркою «Хумодар».
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Це препарат короткої дії – (Insulin
soluble); середньої тривалості
дії – (Isophane insulin) і комбінований – (Insulin biphasic injection).
Портфель продукції «ІНДАР»
також включає препарати, що
впливають на систему крові й
гемопоез: розчини для ін’єкцій
Heparin sodium і його антидот
Protamine sulphate; Thioctic acid,
що випускається під торговою
маркою «ТІОКТОДАР».

e-mail: info@indar.com.ua
http://www.indar.com.ua

Продукція компанії «ІНДАР»
за показниками якості повністю
відповідає вимогам провідних
світових фармакопей: Європейської (Ph. Eur.) і Американської
(USP).
Виробництво лікарських засобів ПрАТ «ІНДАР» сертифіковано
на відповідність вимогам
GMP. Якості продукції довіряють пацієнти і партнери в Україні
та інших країнах.

Private Joint-Stock Company
on the Production of insulin INDAR
5 Zroshuvalna Str., Kyiv, 02099, Ukraine
Tel. + 38 (044) 566-3601

On November 4, 1997, INDAR
received a Certificate of State
Registration. Right from this time
commenced the official history of
creation and development of the
only in Ukraine strategically essential plant with the full technological
cycle of insulin manufacturing.
Company produces insulin in
vials and cartridges under its trademark «Humodar». Insulin product
range:

short-acting insulin – (Insulin
soluble); intermediate-acting
insulin (Isophane insulin)
and pre-mixed insulin
– (Insulin biphasic injection). The
portfolio of INDAR products includes
also medicines that influence blood
system and hematopoiesis: solution
for injection Heparin sodium and its
antidote Protamine sulphate;
Thioctic acid, sold under the
trademark Thioctodar.

e-mail: info@indar.com.ua
http://www.indar.com.ua

In terms of quality the products
of INDAR company fully meet the
requirements of the leading pharmacopoeias: European (Ph Eur.) and
American (USP).
Manufacture of medicines PJSC
INDAR is certified for compliance
with requirements GMP.
Quality of the products is trusted
by the patients and partners from
Ukraine and other countries.
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ТОВ «Інженерний Центр
“ПРОМГАЗАПАРАТ”»
04116, Україна, Київ. ул Старокиєвська 10-Г, оф.105
Тел.: + 38 (044) 538-0728 / 29, факс: + 38 (044) 538-0723

ТОВ «Інженерний Центр “Промгазапарат”» засновано в 2003
році. Основна діятельність компанії направлена на раціональне
використання палива. Підприємство є розробником та виробником Наші вироби гармонізовані
с європейськими стандартами та
мають сертифікати ЕС.ЕАС.
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Основні принципи, якими ми керуємося в наших рішенях наступні:
• джерело перетворення первиної энергії повинно бути максимально наближено до споживача
енергії;
• кількість стадій претворення
та передачі энергиї до споживача
повинно бути мінімальною;

e-mail: ic@agaz.com.ua
http://www.agaz.com.ua

• ефективність перетворення
теплової енергії та теплопередача
до споживача повинна бути максимальною;
• повна автоматизація та моніторинг процесу.

LLC «Engineering Center
“PROMGAZAPARAT”»
04116, Ukraine, Kyiv. 10g, Starokyevska str., office 105
Tel. + 38 (044) 538-0728 / 29,, fax: + 38 (044) 579-9045

LLC «Engineering Center
“Promgazaparat”» was founded
in 2003. The main activity of the
company is aimed at rational use
of gas. The company is a developer
and the manufacturer our products
are in harmony with European
standards and have EU .EAS
certificates.

The basic principles that we are
guided by our solutions are the
following:
• conversion source the primary
energy should be as close as
possible to a consumer;
• number of stages of conversion
and power transfer to the consumer
should be minimal;

e-mail: info@braz.ua
http://braz.ua

• conversion efficiency thermal
energy and heat transfer to the
consumer must be maximum;
• full automation and process
monitoring.
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Інтерагропак
Україна, 03045, м. Київ, вул. Новопирогівска 66
Тел. +38 (067) 401-9610, +38 (067) 906-4706

Інтерагропак – підприємство,
яке працює на ринку полімерної
упаковки України та країн ближнього зарубіжжя з 1998 року, з річним обсягом випуску упаковки 200
млн. Штук, з 2001 року впроваджена система управління якістю.
Інтерагропак виробляє:
– упаковку для масложирової і
кисломолочної продукції (наливні
маргарини, легкі масла, майонези,
сир і сирні маси, кефір, сметана,
йогурт);
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– упаковку для морозива та
десертів, продуктів швидкого
приготування і дитячого харчування;
– поліпропіленову і полістирольну стрічку, одноразові стакани різної ємності.
Сучасна упаковка від компанії
Інтерагропак вирішує одночасно
кілька завдань: захищає продукцію від зовнішніх впливів, сприяє
її збереження протягом певного
терміну, а також є важливим кана-

e-mail: office@interagropack.com
http://www. interagropack.com

лом комунікації між виробником і
споживачем.
Клієнтами компанії Інтерагропак
є понад 150 компаній України і зарубіжжя, серед яких: Лакталіс, Молочний Альянс, Вімм-Білль-Данн,
Ласунка, Мілкіленд, JLCі та інші.
Професійна команда Інтерагропак пропонує творчий підхід в
розробці упаковки: нова форма,
колір, поліграфічне оформлення
здатні виділити Ваш продукт в
очах споживача.

Interagropack
66, Novopyrogivska str., Ukraine, 03045, Kyiv
Tel. +38 (067) 401-9610, +38 (067) 906-4706

Interagropack is an enterprise
working on the polymeric packing
market of Ukraine and near-abroad
countries since 1998 with 200
million pieces annual production
volume of packing. The quality
control system has been introduced
since 2001.
Interagropack produces:
– packing for fat-and-oil and
cultured milk foods (pouring
margarine, light butter, mayonnaise,
curds, kefir, sour cream, yogurt);

– packing for ice-cream and
desserts, instant food and baby food;
– polypropylene and polystyrene
tape, disposable cups of different
capacity.
Interagropack’s modern packing
solves several problems at the
same time: protects the production
from environment, facilitates its
safety during certain period and
is important communication
channel between manufacturer and
customer.

e-mail: office@interagropack.com
http://www. interagropack.com

The customers of Interagropack
are more than 150 Ukrainian
and foreign companies among
which there are Lactalis, Milk
alliance, Wimm-Bill-Dann, Lasunka,
Milkiland, JLC and others.
Interagropack’s professional
team offers creative approach in
packing development: new form,
color, polygraphic format are able
to highlight your product among
others.
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ТОВ «Інтерстаб»
Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, буд. 15/15, офіс 25
Тел. +38 (044) 227-0722

ТОВ “ІНТЕРСТАБ” – це найкраще, що можна знайти у галузі
харчових технологій. Основний
напрямок компанії – розробка
та виробництво різноманітних
харчових добавок, стабілізаційних систем, комплексних
пряно-ароматичних сумішей та
функціональних сумішей для всіх
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видів м’ясопродуктів. Технологи
самостійно проводять дослідження, займаються розробкою та
готують відповідну документацію
на повноцінний продукт, що відповідає чинному законодавству.
Всі компоненти для виготовлення
нашої продукції ретельно контролюються. Кожна партія сировини,

e-mail: interstab@ukr.net
htttp://www.interstab.com

незалежно від країни постачальника, Україна, Європа, Індія
чи Китай, проходить детальний
огляд та декілька видів спеціальних аналізів.
Обирайте найкраще, безпечне
і якісне, бо ви того варті! Ми працюємо, щоб Ви перемагали!

«Interstab» LLC
Ukraine, 04080, Kiev, V. Khvoiky Street 15/15, office 25
Tel. +38 (044) 227-0722

LLC “INTERSTAB” is the best that
can be found in the field of food
technologies. The main direction of
the company is the development
and production of various food
additives, stabilization systems,
complex spice-aromatic mixtures
and functional mixtures for all types
of meat products. The technology

independently conducts research,
develops and prepares relevant
documentation for a complete
product that complies with applicable law. All components for manufacturing our products are carefully
monitored. Each batch of raw materials, regardless of supplier country,
Ukraine, Europe, India or China,

e-mail: interstab@ukr.net
htttp://www.interstab.com

undergoes a detailed review and
several types of special analyzes.
Choose the best, safe and high
quality, because you are worth it!
We work for you to win!
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ТОВ «КАМ-ТРЕЙД» (TM STEELGUARD)
02100, Україна, м. Київ, вул. Будівельників, 30

Заснована в 1994 році як невеликий сімейний бізнес, компанія
перетворилася на одного з найбільших виробників вхідних металевих
дверей в Україні. Постійний процес
досліджень та розробок власного
конструкторсько-дизайнерського
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бюро призвів до створення декількох сотень металевих конструкцій
дверей і декількох запатентованих
дизайнів зовнішнього оздоблення.
Гнучкість виробництва та висока
ступінь автоматизації дозволяють
компанії бути ефективною як на

e-mail: info@steelguard.ua
http://www.steelguard.ua

ринку масового виробництва,
так і з продукцією індивідуальних
замовлень. Поєднання передових
технологій та використання новітніх
матеріалів є ключовим фактором у
створенні різноманітних продуктів у
різних цінових сегментах.

«CAM-TRADE» (TM STEELGUARD) LLC
30, Budivelnykiv St., Kyiv, Ukraine, 02100

Started in 1994 as a small family
business, the company grew into
one of the biggest producers of
exterior metal doors in Ukraine.
Ongoing research and
development process based
on in-house engineering and

design bureau led to creation
of several hundreds of metal
door constructions and some
of patented exterior designs.
Flexibility of production
and high automation rate
allows Company to be effective

e-mail: info@steelguard.ua
http://www.steelguard.ua

both on mass production
market and with custom orders.
Combination of advanced
technologies and use of newest
materials is a key factor in making
variety of products in different
price segments.

97

ПрАТ «Київполіграфмаш»
Украина, 04080, г. Киев. ул. Тульчинская, 6
Тел. +38 (044) 468-5211, 468-5232

ПрАТ «Київполіграфмаш»
понад 50 років спеціалізується на
розробці і виготовленні машин
для поліграфії та упаковки.
На підприємстві виробляються
флексографські рулонні машини,
бобінорізальні машини, ниткошвейні поліграфічні машини, дротошвейні поліграфічні і тарні машини,
фальцювальні машини, позолотні
преси, ламінатори, друкарсько-висікальні лінії та устаткування
для виготовлення гофрокартонної
тари, а також запасні частини до
різного поліграфічного та тарного
устаткування. При достатньо високих технічних характеристиках
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наше устаткування вигідно відрізняється надійністю і простотою в
експлуатації, мобільним сервісом
та привабливими цінами.
АТ «Київполіграфмаш» самостійно розробляє та виробляє
свої машини. Безпосередньо на
підприємстві здійснюються всі
види механічної обробки деталей
включно з їх термообробкою,
гальванічним покриттям та фарбуванням. На підприємстві також
освоєно виробництво високоточних зубчатих коліс і друкарських
циліндрів (центральних барабанів) діаметром до 2-х метрів до
флексографських машин.

e-mail: office@poligraphmash.com.ua
http://www.poligraphmash.com.ua

Всі машини сертифіковані, а
контроль якості деталей, вузлів
та машин здійснюється власною
заводською лабораторією.
Машини виготовлені на
Київполіграфмаші, успішно
експлуатуються, окрім України,
ще в 20 країнах Європи, Азії і
Південної Америки. Підприємство постійно працює над
вдосконаленням конструкції
машин з врахуванням досвіду
їх експлуатації та побажань
замовників.
Ми запрошуємо до співпраці і
сподіваємося, що наша співпраця
буде взаємокорисною.

«Kyivpoligraphmash» JSC
6, Tulchinska str., 04080, Kyiv, Ukraine
Tel. +38 (044) 468-5211, 468-5232

Kyivpoligraphmash JSC has
been developing and producing
machines for printing industry
and packing more then 50 years.
Today our company produces
flexoprinting roll machines,
slitting machines, folding machines, book sewing machines,
wire stitching machines, gilding
presses, laminators, printing and
die-cutting lines and the spare
parts for all products of our manufacture.
Having good characteristics,
our machines boast reliability and
simplicity in exploitation, mobile
service and reasonable prices.

The Kyivpoligraphmash JSC independently designs and produces
its machines. All kinds of machine
parts are heat treated, electroplate
coated and painted directly in the
plant. The company also produces
independently high-precision cogwheels and printed barrels (central
drums) of diameter up to 2 meters
for flexoprinting machines.
All machines are certificated, and
the quality control of parts, clusters
and machines is done at our own
laboratory.
The machines made by Kyivpoligraphmash are successfully used in 20 European, Asian

e-mail: office@poligraphmash.com.ua
http://www.poligraphmash.com.ua

and South American countries.
The company permanently works
on perfecting the machines design in accordance to in-service
experience and wishes of our
customers.
We invite to cooperation and we
hope that our services will be mutually beneficial.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

«Київська макаронна фабрика»
04073, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 142
Тел. +38 (044) 468-5037, 468-5046
факс +38 (044) 468-1022
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ТОВ «Київська макаронна фабрика» заснована у 1956 році.
Сучасне, стабільно функціонуюче, добре кероване підприємство
потужністю 17 тисяч тонн макаронних виробів на рік – лідер макаронної галузі України.
Продукція підприємства відповідає вимогам ДСТУ 7043:2009.
На підприємстві встановлено та
експлуатується обладнання передових світових фірм: автоматичні
лінії швейцарської фірми „BUHLER”
для виробництва довгих і коротких
макаронних виробів та лінія італійської фірми „PAVAN” для виробництва коротких макаронних виробів.
На лініях забезпечується вакуумна обробка сировинних продуктів,
високий тиск пресування напівфабрикату, сушіння продукту в режимі
високих і надвисоких температур,
що дозволяє отримувати продукцію високої якості з найкращої

сировини (пшеничного борошна
вищого сорту і питної води), без
ГМО, барвників та домішок.
Асортимент продукції, що виробляється на підприємстві, більше 60ти найменувань макаронних виробів
класу „Екстра”, вагових і фасованих у
барвисті пачки з картону й пакети з
полімерних матеріалів по 0,4 - 1,0 кг.
Асортимент продукції включає
такі види виробів: довгі – вермішель, локшина, макарони соломка;
короткі – ріжки, ріжки особливі,
ріжки кручені, ріжки-гребінці, вермішель, локшина-виток, черепашки,
витушки, пера, листочки та інші.
Із надзвичайною відповідальністю ставляться на підприємстві до
якості продукції. Вхідний контроль
сировини, технологічних процесів та якості готової продукції
здійснює власна акредитована
лабораторія, оснащена сучасними
приладами.

e-mail: econ_zbut@kmf.com.ua
http://www.kmf. kiev.ua

Свідченням високої якості
продукції підприємства є перемога
в конкурсах якості „100 кращих товарів України” на всеукраїнському
та регіональному рівнях.
Макаронним виробам „Екстра”
присвоєно відзнаки „Столичний
стандарт якості” та „Екологічний
сертифікат”.
На підприємстві діють сертифіковані системи управління якістю і
безпечністю харчових продуктів,
які відповідає вимогам
ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005.
Доступна ціна, широкий асортимент макаронних виробів у
сучасній упаковці та беззаперечна
якість дають змогу забезпечити
продукцією, що відповідає світовим стандартам, найбільш вимогливих споживачів України та
зарубіжних країн.

LTD «Kyiv pasta factory»
142 Kyrylivska street, city of Kyiv, 04073, Ukraine
Tel. +38 (044) 468-5037, 468-5046
Fax: +38 (044) 468-1022
LTD «Kyiv pasta factory» was
founded in 1956.
A modern, sustainable and
well-managed enterprise with the
output equal to 17 thousand tons of
pasta per year is the leader of pasta
industry of Ukraine.
The products of the enterprise
meet the requirements of
ISO 7043:2009.
The enterprise has installed and
uses the equipment of leading international manufacturers: automatic
lines of the Swiss company BUHLER
for the production of long and short
pasta and the line of the Italian
company PAVAN for the production
of short pasta. The lines ensure the
vacuum treatment of raw products,
the high pressure of half prepared
product pressing, the product drying
in high and ultrahigh temperatures
allowing the production of high
quality products from wheat flour of

superior quality and drinking water
without GMOs, coloring agents and
additives.
The range of products produced
by the enterprise is more than
60 kinds of “Extra” pasta, weight and
packaged in 0.4 – 1.0 kg, colorful
cardboard boxes and bags made
of polymers. The range of products
includes the following types of
products: long – vermicelli, noodles,
macaroni straws, and short straw
– rigatoni, special rigatoni, twisted
rigatoni, queens, vermicelli, turn
noodles, turtles, feathers, leaves
and other.
The product quality is treated
with great responsibility in the
enterprise. Incoming control of raw
materials, manufacturing processes and ready products quality is
performed in its own accredited
laboratory equipped with modern
appliances.

e-mail: econ_zbut@kmf.com.ua
www.kmf.kiev.ua

Products high quality is proved by
the victory in the quality competition “100 best goods of Ukraine” on
the All-Ukrainian and regional levels.
The “Extra” pasta was awarded the
honor “Capital quality standard” and
“Environmentally clean and safe”.
The enterprise has a certified
quality and food safety management
system which meet the requirements
of IS 9001:2008 and ISO 22000:2005.
Reasonable prices, a wide range
of pasta in modern packages and
perfect quality enable the enterprise to supply the most demanding consumers in Ukraine and the
countries of the near abroad with
the products that meet international standards.
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ПрАТ «Київське центральне
конструкторське
бюро арматуробудування»
03113, Україна, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9
Тел. +38 (044) 490-9482, тел./факс +38 (044) 490-9485
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ПрАТ «Київське центральне
конструкторське бюро арматуробудування» – є спеціалізованою організацією, що виготовляє
продукцію для об’єктів атомної та
теплової енергетики, хімічної промисловості, нафтогазового комплeксу й авіакосмічного напрямку.
Наявність сучасного виробництва та власної випробувальної
бази дозволяє у короткі терміни
виконувати весь комплекс робіт:
отримання ТЗ – проектування
– виготовлення – випробування –
постачання замовнику – сервісне
обслуговування і ремонт продукції.

Для забезпечення високої
якості виробленої продукції ПрАТ
«КЦКБА» має:
– центральну контрольну лабораторію, що атестована Головною
галузевою атестаційною комісією
об’єктів енергетики України;
– управління надійності та
діагностики, яке займається
вирішенням проблем контролю
технічного стану арматури та її
діагностування в умовах експлуатації;
– ліцензії, сертифікати та рішення на право здійснення робіт
з проектування і виробництва

e-mail: office@kckba.kiev.ua
http:// www.kckba.com.ua

продукції для атомних електростанцій;
– сертифікат системи якості
ISO 9001:2008 виданий Бюро
“Верітас”.
Протягом 50 років роботи на
ринку атомного арматуробудуваня силами ПрАТ «КЦКБА» було
спроектовано і виготовлено ряд
удосконалених конструкцій, у
тому числі регулюючої, електромагнітної, запобіжної та іншої
арматури для атомних енергоблоків України, Росії, Угорщини, Болгарії, Чехії, Китаю, Ірану
та Індії.

PJSC
«Kyiv Central Design
Bureau of Valves»
Ukraine, 03113, Kyiv, Polkovnika Shutova str., 9
Tel. +38 (044) 490-9482, tel/fax +38 (044) 490-9485

PJSC “Kyiv Central Design
Bureau of Valves” (PJSC “KCDBV”) is
a specialized organization developing
and manufacturing products for the
nuclear and conventional power
stations, chemical industry, oil-andgas complex and aerospace area.
Having modern equipment
and own testing facility allows it
to perform the complete product
cycle: receiving technical request
– design – trial development –
testing – manufacturing – supply
to the customer – maintanance and
control.
There are three direction of the
company’s operations:

– design and manufacturing
of pipeline valves for the nuclear
power plants safety systems;
– design and manufacturing of
pipeline valves for oil, gas and chemical
industries, main and local water supply
systems, ventilation systems;
– design and manufacturing of
small-sized pneumohydraulic units for
various space and aviation machinery.
To ensure high quality of its
products PJSC Kyiv Central Design
Bureau of Valves has:
– central control laboratory
certified by the Chief Branch
Certification Committee for Nuclear
Power Plants of Ukraine;

e-mail: office@kckba.kiev.ua
http:// www.kckba.com.ua

– reliability and diagnostics
department which ensures
valves readiness for the technical
condition control, conducts valves’
diagnostics in operation;
– ISO 9001:2008 quality system
certificate issued by Veritas
International Bureau.
Over 50 years of its operation
at the nuclear power valve market
PJSC “KCDBV” has developed
and manufactured the range of
improved designs of control,
solenoid, safety and other valves
for nuclear power units in Ukraine,
Russia, Hungary, Bulgaria, Czech
Republic, China, and India.
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ТОВ «КОЛОС ЛТД»
Україна, Київ, 02081, вул. Здолбунівська, 7-Д
Тел/факс +38 (044) 574-4936

Ми шукаємо нових клієнтів або
співзасновників для нашої замороженої кондитерської та хлібопекарської продукції, компанії в Україні.
Товариство з обмеженою відповідальністю «KOLOS LTD» засновано в 1997 році і спеціалізується на
виробництві високоякісного замороженого листкового тіста та інших
хлібобулочних виробів різного рівня готовності (100% готові, попередньо вистояні, напівфабрикати).
В Україні ми добре відомі як
«Віденські булочки».
Довгий час ми співпрацюємо з
більшістю вітчизняних та міжна-
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родних ритейлерів на українському ринку. Серед наших партнерів
- Metro C & C, Auchan, BILLA, Silpo,
Фуршет, Novus та ін. Наш ринок
охоплення супермаркетів площею
більше 1500 метрів становить 90%.
Ми є лідером ринку у нашій категорії. Крім того, наші канали продажу добре розвинені в ланцюгах
заправних станцій та HoReCa.
На додаток до листкового тіста,
ми виробляємо кекси, багети для
хот-догів і булочки для гамбургерів,
хліб, мафіни , багет-сендвічі та інше.
Щорічно наша компанія успішно проходить міжнародну сер-

e-mail: v.burkovsky@kolos-ltd.com.ua
http://www.kolos-ltd.com.ua

тифікацію німецьким сертифікатором DQS GmbH, затвердженим та
ліцензованим Фондом сертифікації харчової безпеки.
Нагороджений сертифікат
FSSC 22000 підтверджує, що
система харчової безпеки нашої
компанії повністю відповідає
вимогам Фонду.
Наша компанія здатна виробляти продукцію під власним
товарним знаком клієнта.
Ми також готові розглянути
довгострокове партнерство з можливістю спільного заснування.

«KOLOS LTD» LLC
Ukraine, Kyiv, 02081 Zdolbunivska str., 7D
Tel/fax +38 (044) 574-4936

We are looking for new clients or
co-founders for our frozen puff pastry and bread production company
in Ukraine.
The Limited Liability Company
“KOLOS LTD” was founded in 1997
and specializes in making high quality puff pastry dough and dough
products of different convenience
levels (the un-fermented dough
pieces, pre-proven dough pieces,
semi-baked products, fully-baked
products). In Ukraine we are well
known as «Videnski bulochky».
We have been networking with
most national and international retail-

ers on the Ukrainian market for a long
time. Among our partners are Metro
C&C, Auchan, BILLA, Silpo, Furshet,
Novus etc. Our market coverage of the
supermarkets with the square more
than 1500 meters is 90%. We are a market leader in our category. Moreover,
our selling channels are well developed
in gas stations chains and HoReCa.
In addition to puff pastry dough
and dough products, we produce
muffins, hot dog baguettes and
hamburger buns, bread and French
bread pizzas.
Recently our company has
successfully passed international

e-mail: v.burkovsky@kolos-ltd.com.ua
http://www.kolos-ltd.com.ua

certification by the German certifier,
DQS GmbH, approved and licensed
by the Foundation for Food Safety
Certification.
The rewarded certificate FSSC
22000 proves that our company’s
food safety system is in full compliance with the requirements of
the Foundation.
Our company is capable of producing products under the client’s
own trademark.
We are also ready to consider
a long-term partnership with the
possibility of co-founding.
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ТОВ «Комерційно-промислова
фірма «ПРОМІКС»
Україна, 01024, Київ, вул. Шовковична, 18В
Тел. +38 (044) 253-6792, +38 (044) 253-6893
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ТОВ «Комерційно-промислова фірма «ПРОМІКС» було
створено в лютому 1996 року.
Продукція
Прилади для енергетики:
– прилади для виміру параметрів трансформаторів;
– діагностичні прилади і системи;
– прилади для контролю параметрів кабельних ліній;
– пересувні лабораторії;
– вимірювачі температури та
термокондуктометри;
– випробування релейного
захисту та автоматики;
– вимірювачі пристроїв заземлення;
– обладнання для випробування високовольтних вимикачів;
– обладнання для перевірки
батарей;

– приклади для низьковольтних вимірювань.
Прилади для метрології:
– еталони і метрологічні прилади;
– вимірювачі імпедансу;
– пересувні повірочні лабораторії серії ППЛ;
– генератори та НВЧ прилади;
– датчики.
Прилади для мереж тепло- та
водопостачання:
– переносні прилади;
– лабораторія для пошуку
пошкоджень у мережах тепло- і
водопостачання.
В 2008 р. за офіційною інформацією Державних органів статистики України ТОВ «КПФ «ПРОМІКС»
стало Лідером галузі, завоювавши

e-mail: info@promix.com.ua
http://www.promix.com.ua

третє місце в Україні по основному
виду діяльності «Виробництво,
монтаж і поставка контрольно-
вимірювальних приладів» згідно
сумарному балу за критеріями: обсяг реалізованої продукції, чистий
прибуток, продуктивність труда,
заробітна плата.
В 2014 р. система управління якістю ТОВ «КПФ «ПРОМІКС»
відносно розробки, виробництва,
поставки і обслуговування контрольно-вимірювальної техніки,
діагностичного обладнання,
пересувних електротехнічних
і повірочних лабораторій, тепловізійної апаратури, прецизійних метрологічних приладів була
сертифікована на відповідність
вимогам ДСТУ ISO 9001:2009).

Commercial industrial
firm «PROMIX» LTD
Ukraine, 01024, Kyiv, Shovkovychna str., 18V
Tel. +38 (044) 253-6792, +38 (044) 253-6893

Commercial industrial firm
«PROMIX» Ltd was created in February, 1996.
Production
Measurements in power engineering:
– insruments for measurement of
transformers parameters;
– diagnostic instruments and
systems;
– instruments for diagnostic of
cables;
– mobile electric laboratories;
– waveforms & function generators and RF units;
– thermometers and termoconductometers.
Measurements in metrology:
– standards and Metrology
Instruments;

– impedance measuring instruments;
– sensors.
Devices to locate leaks in water
pipes:
– measurements in power engineering;
– measurements in metrology;
– devices to locate leaks in water
pipes.
In 2008 according to official
information of Government bodies
of statistics of Ukraine “PROMIX”
Ltd became the Leader of branch,
having won the third place in
Ukraine on a primary activity “Production, installation and delivery
of control-measurement teсhnique” according to a total ball by
criteria: the volume of the realized

e-mail: info@promix.com.ua
http://www.promix.com.ua

production, net profit, labor productivity, a salary (transition to the
diploma).
In 2014 the control system of
quality of “PROMIX” Ltd concerning development, production,
delivery and service of control
and measuring equipment, the
diagnostic equipment, mobile
electrotechnical and testing
laboratories, the thermovision
equipment, precision metrological
devices was certified on compliance to requirements of DSTU
ISO 9001:2009) (transition to the
certificate).
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ТОВ «Компанія ТІТАЛ»
Україна, м. Київ, вул. Володимирська 71, к.37
Тел. +38 (044) 284-3558, 284-3559

ТОВ «Компанія ТІТАЛ» розпочала свою діяльність в 1996 році.
Підприємство займається виробництвом пожежно-рятувальної техніки та обладнання, а саме:
автомобілів, підйомників, катерів,
модулів, аварійно-рятувальної та
іншої спеціальної техніки.
Тітал різноманітний у виробництві – від пожежних автомобілів
першої допомоги з об’ємом
цистерни від 500 л до пожежних автомобілів важкого класу з
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об’ємом цистерни від 13 000 л, від
спеціальних модулів для лісових
господарств до потужних насосних станцій для потреб Енергоатому, пожежних катерів та висотної техніки.
При виробництві спецтехніки
Тітал використовує сучасні технології, матеріали та комплектуючі.
Потенціал Тіталу – сучасне конструкторсько-технологічне бюро, в
якому народжуються та реалізуються інноваційні інженерні рішення.

www.Titalcompany.com

Об’єкти поставок продукції
– підрозділи ДСНС, добровільні
пожежні товариства, Міністерство
Оборони України, Національна
Гвардія України.
Географія поставок Тіталу
давно вийшла за межі України.
Техніка Тіталу добре зарекомендувала себе в Білорусії, Естонії,
Грузії, Узбекистану, Чехії та інших.
Також підприємства хімічної
галузі, металургії, морські порти,
аеропорти, лісові господарства.

«TITAL Company» LTD
Ukraine, Kyiv, 71 Volodymyrska Str., apt. 37
Тel. +38 (044) 284-3558, 284-3559

«TITAL Company» LTD started
its activity in 1996. Company is
the manufacturer of fire-fighting
and rescue machinery and equipment, in particular: vehicles, aerial
lifting platforms, boats, fire-fighting skids, rescue and other special
machinery.
TITAL Company is diverse
in production – from first-aid
fire-fighting vehicle with 500 liters tank to heavy class fire-fighting vehicle with 13 000 liters

tank, from special fire-fighting
skids for forestry to powerful
pump stations for Energoatom,
fire-fighting boats and high-altitude machinery.
For manufacturing of specialized machinery, TITAL uses modern
technologies, materials and components. TITAL Company potential
– design and engineering department, in which innovative engineering solutions are generated and
implemented.

www.Titalcompany.com

Entities for products supply –
Emergency Rescue Service departments, voluntary fire brigades,
Ministry of Defense of Ukraine,
National Guard of Ukraine. Also
organizations in chemical industry,
metallurgy, seaports, airports and
forestry.
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ТОВ «Конві-пак»
02094, Украіна, м. Київ, вул. Віскозна, 2С
Тел. +38 (044) 233-7686
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ТОВ «Конві-Пак» розпочало
свою діяльність у сфері виготовлення паперових пакетів в 2002
році. Компанія практично відразу
зайняла нішу провідного виробника даної продукції в Україні та
дотепер утримує свої лідируючі
позиції, як по обсягах так і по
якості продукції. Наші виробничі
потужності дають можливість
виготовляти великі обсяги
паперових пакетів за короткий
проміжок часу, та відповідно
високої якості.
Продукція, яку пропонує компанія «Конві-Пак» спрямована на
споживачів декількох напрямків
харчової галузі і не тільки, а саме:

e-mail: konvi@konvi.kiev.ua
http://konvipak.com, https://konvipak.uaprom.net

– паперовий пакет для хліба/
випічки;
– паперовий пакет для картоплі фрі;
– паперовий куточок для
хот-дога, гамбургера, млинців;
– паперовий пакет з поліпропіленовий вікном;
– паперовий пакет для грошей/
монет;
– паперовий пакет з квадратним дном для їжі «на виніс»;
– паперовий пакет з плоскими
ручками;
– паперовий пакет з крученими
ручками;
– паперовий пакет під пляшку;
– паперовий двошаровий пакет
під вугілля.

І це ще не повний огляд нашої
продукції. У нас можна замовити
будь-які паперові пакети оптом та
в роздріб, з нанесенням індивідуального логотипу та без нього. Ми
індивідуально підберемо розмір,
нанесення, колір, тип пакету, враховуючи всі побажання та вимоги
клієнтів.
Компанія «Конві-Пак» - лідируюча компанія по виробництву
паперової упаковки в Україні.
Завдяки нашому величезному досвіду, а також враховуючи довіру
наших споживачів, ми вийшли
на достатньо високий рівень по
виробництву даного виду продукції.

«Konvi-pack» LLC
Ukraine, Kiev, 2C Viskozna str., 02094
Tel. +38 (044) 233-7686

The company «Konvi Pack»
started to work in the paper bag
manufacturing in 2002 and now
it is a leading company in the
production of paper packaging
in Ukraine. Thanks to our huge
experience, as well as the confidence of our consumers, we have
reached a high level in the production of this kind of products.
Products that we offer to our customers: bags for food and nonfood
products:

e-mail: konvi@konvi.kiev.ua
http://konvipak.com, https://konvipak.uaprom.net

– paper bags for bread and bakery;
– paper bags for fries;
– paper bags for hotdogs, hamburgers, pancakes etc.;
– paper bags with window;
– paper bags for money and
coins;
– paper bags with block bottom
for take away food;
– paper bags with flat handles;
– paper bags with twisted handles;
– paper bags for bottle;

– double plier paper bags for
charcoal.
In our company customers can
order wholesale and retail paper
bags, with and without logo. We
select the size, logo design, color,
type of bag, taking into account all
wishes and requirements of clients.
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ТОВ «КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ»
04112, Україна, Київ, вул. Дегтярівська, б. 62, оф. 67
Тел. +38 (044) 357-0050
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ТОВ «КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ» було
засноване в Україні і працює на ринку кріогенного і газового обладнання з 2011 року.
Сьогодні компанія завоювала
репутацію надійного розробника та
постачальника комплексних рішень в
сфері газової і кріогенної індустрії, СПГ,
водооборотних циклів, теплообмінного
обладнання для підприємств енергетичного, металургійного, хімічного та
нафтопереробного комплексів, машинобудування та ТЕЦ, фармацевтичної і
харчової промисловості, яка постійно
підвищує якість виробленої продукції і
ефективність процесів виробництва.
Асортимент кріогенного обладнання включає продукцію всесвітньо
визнаних лідерів-виробників кріогенної
техніки з Європи, США, так і продукцію
власного виробництва.
Діяльність компанії полягає у впровадженні передових світових рішень,
модернізації виробничо-технологічних
процесів за рахунок перевірених інноваційних технологій:
– проектування об’єктів промислового будівництва;

– підбір і постачання устаткування і
комплектуючих;
– будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
– гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування.
Маючи власні виробничі потужності і володіючи всім необхідним
обладнанням для проведення монтажних робіт, ТОВ «КРІО ІНТЕР ТРЕЙДІНГ»
надає послуги з виготовлення різних
металоконструкцій і скидів обв’язки
технологічного обладнання як відповідно до проектної документації, що
розробляється фахівцями підприємства на підставі технічного завдання
Замовника, так і відповідно до креслень
Замовника.
На всіх стадіях робіт виконується
контроль якості відповідно до системи
менеджменту якості, сертифікованої
відповідно до ISO 9001: 2008.
Основний штат підприємства
складається з інженерно-технічного
персоналу, сертифікованого згідно
з українськими нормами і стандарту EN, монтажників трубопроводів,

e-mail: office@cryo-tm.com.ua
http://www.cryo-tm.com.ua
металоконструкцій, енергетичного
обладнання та КВП і А, електриків,
зварювальників з відповідною
кваліфікацією відповідно до вимог
норм України і EN.
Фахівці підприємства проходять
регулярну перепідготовку з метою
підвищення кваліфікації на заводах
всесвітньо визнаних виробників кріогенного, газового і теплообмінного
обладнання.
Достатній рівень англійської мови
інженерно-технічного персоналу,
необхідного для координації виконання
будівельно-монтажних робіт, а також
висока мобільність матеріально-технічних і людських ресурсів підприємства
уможливлює реалізацію проектів поза
територією України (країни СНД, ЄС, Азія).
Негайна мобілізація персоналу і обладнання на виробничий об’єкт країни
виконання робіт, суворе дотримання
графіка виконання робіт і дотримання
норм з охорони праці забезпечує реалізацію проектів будь-якої складності
в максимально можливий короткий
термін на належному рівні.

«CRYO INTER TRADING» LLC
04112, Ukraine, Kyiv, Degtyarivska Str., 62, office 67
Tel. +38 (044) 357-0050
CRYO INTER TRADING LLC was founded in Ukraine and works at the market of
cryogenic and gas equipment since 2011.
Today, the company has gained a
reputation of a reliable developer and
supplier of comprehensive solutions in
the sphere of gas and cryogenic industry,
LNG, water circulating loops, heat-exchange equipment for the enterprises of
energy, metallurgy, chemical and refining
complexes, machine-building and CHPP,
pharmaceutical and food industries. The
company continuously improves the
quality of manufactured products and the
efficiency of production processes.
The range of provided cryogenic
equipment includes products from world
recognized manufacturers of cryogenic technology from Europe and the USA, as well as
the products of company’s own production.
The enterprise activity consists in the introduction of world most leading solutions,
modernization of production and technological processes by means of implementation of proven innovative technologies:
– engineering of industrial construction objects;

– selection and supply of equipment
and components;
– construction, installation and commissioning works;
– equipment guarantee and post guarantee services.
Having its own production facilities and possessing all the equipment
needed for performing the installation
works, CRIO INTER TRADING LLC provides
services in manufacturing of various
metal structures and skids of process
equipment piping not only according to
the design documentation drawn by the
company specialists on the basis of the
Customer’s requirement specifications,
but also according to the drawings provided by the Customer.
At all stages of works, quality control is
performed in accordance with the quality
management system certified to
ISO 9001: 2008.
The core company staff consists of
engineering and technical employees,
who have qualification certificates in
accordance with Ukrainian norms and EN
Standard as well as qualified pipeworkers,

e-mail: office@cryo-tm.com.ua
http://www.cryo-tm.com.ua
steel erectors, power, instrumentation
and control equipment installers, electricians and welders, certified in compliance
with the requirements of Ukrainian norms
and EN.
Company specialists undergo regular
developmental trainings at the production facilities of the world-recognized
manufacturers of cryogenic, gas and
heat-exchange equipment.
Sufficient English language skills of
engineering and technical personnel,
needed for coordination of construction
and installation works, as well as high
mobility of the material and technical
and human resources of the enterprise
makes it possible to implement projects
outside the territory of Ukraine (CIS
countries, EU, Asia).
Immediate mobilization of personnel
and equipment to the production site of
the works execution country, strict adherence to the schedule of work and compliance with labor protection standards
ensures the implementation of projects
of any complexity in the shortest possible
time at the proper level.
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Компанія КСЛ виробляє кріплення для AV-техніки з 2009
року. За цей час ми спроектували
і виробили безліч рішень для
різноманітних проектів в сфері AV,
і наші партнери знають — ми вирішуємо найскладніші завдання.
Наш конструкторський департамент конструює вироби, які
відповідають вимогам і викликам
мінливого ринку AV-техніки, що
бурхливо розвивається. В асортименті представлені антивандальні
кіоски і бокси для розміщення дисплеїв в громадських місцях, ліфти
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КСЛ

Україна, м. Київ, вул. Тульчинська, 6
Тел. + 38 (044) 225-2907

e-mail: kslinfo@ksl.ua
http://www.ksl.ua
http://www.ksl-av.com

для AV техніки, а також широкий
вибір кріплень для відео стін, проекторів, меню-бордів та іншої AV
техніки. Окрім стандартної лінійки
кріплень, ви завжди можете замовити у нас індивідуальну розробку
і виробництво проекту.
Власні виробничі потужності
дозволяють нам контролювати
якість виробів на всіх етапах виробництва.
Тепер і ви можете переконатись: на сучасному українському
заводі виготовляються вироби,
що відповідають не тільки най

вищим вимогам якості, а й стильного зовнішнього вигляду
і функціональності.
Приймаючи рішення про співпрацю з компанією КСЛ, ви можете
розраховувати на отримання
наступних переваг: заводська
якість і гарантія на вироби; стильний і сучасний дизайн і зовнішній
вигляд виробів; функціональність і
широкі можливості налаштування;
зручність і простота установки та
монтажу; гарантоване рішення
складних і нестандартних завдань;
захист проекту для тендерів.

KSL Company has been manufacturing mounts for AV-equip
ment since 2009. During this time,
we have designed and developed a
set of solutions for various projects
in the field of AV, and our partners
know – we resolve the most
complicated challenges.
Our design department designs
products that meet demands
and challenges of the changing
market of AV-equipment,
which is booming. The range
includes antivandal kiosks
and all-weather boxes for

KSL

6 Tulchynskaya st., Kyiv, Ukraine
Tel. + 38 (044) 225-2907

e-mail: kslinfo@ksl.ua
http://www.ksl.ua
http://www.ksl-av.com

placing displays in public places,
lifts for AV equipment, and all
kinds of mountings for video
walls, projectors, menu-boards
and other AV equipment. In
addition to standard solutions,
you can always order individual
development and production of
the project.
Own production facilities allow
us to control the quality of products
at all stages of production.
Now you can see: the modern
Ukrainian plant manufactures
products that meet not only the

highest requirements for quality,
but also stylish appearance and
functionality.
Making a decision on cooperation
with KSL, you can expect to receive
the following benefits: factory
quality and warranty for products;
stylish and modern design,
and appearance of products;
functionality and extensive
customization; convenient and
easy installation and assembly;
guaranteed solutions to complex
and unusual problems; protection
of project for tenders.
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Група компаній

«ЛЕКХІМ»

Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi, 23
Тел. + 38 (044) 246-6312, факс + 38 (044) 287-6276
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ТОВ «Лекхім» було створено
в 1992 році.
В даний час Група компаній
«Лекхім» – потужна сучасна високотехнологічна виробнича компанія, одна з провідних фармацевтичних українських компаній в
сфері розробки, виробництва та
продажу високоякісних ліків за
розумною ціною.
Група компаній «Лекхім»
включає в себе наступні фармацевтичні компанії:
– Лекхім-Харків, Приватне акціонерне товариство (м. Харків);
– Технолог, Приватне акціонерне товариство (м. Умань);
– Керуюча компанія «Лекхім»
(м. Київ) з роздрібною мережею
аптек.

Фармацевтичний завод «Техно
лог», який входить до групи компаній «Лекхім» успішно пройшов
інспектування європейською
комісією на відповідність умов
виробництва лікарських засобів.
За результатами інспекції, у жовтні
2017 року ПрАТ «Технолог» отримав європейський сертифікат
GMP на виробництво лікарських
засобів.
За роки своєї діяльності Група
компаній «Лекхім» зайняла лідируючі позиції серед виробників
лікарських засобів на українському фармацевтичному ринку.
Компанія активно бере участь в
експортних операціях з багатьма
країнами ближнього і далекого
зарубіжжя.

e-mail: info@lekhim.ua
http://www.lekhim.ua

Підприємства Групи відповідають всім кваліфікаційним стандартам сучасного промислового
виробництва лікарських засобів
і мають відповідний технічний, матеріальний, людський і науковий
потенціал.
Група компаній «Лекхім»:
• Фармацевтична продукція
(ліки і харчові добавки)
• Контрактне виробництво
• Маркетинг/Дистрибьюція
• PIC /S, сертифікація GMP (таб
летки, капсули, ін’єкційні розчини,
дражже супозиторії, пеллеты,
пероральні розчини, сиропи)
• Експорт продуктів в 25 країн.
Ми завжди готові надати вам
найкращу якість і ефективну
співпрацю!

«LEKHIM»

Group of Сompanies
23, Shota Rustaveli st., Kyiv, Ukraine
Tel. + 38 (044) 246-6312, fax: + 38 (044) 287-6276

Lekhim Joint Stock Company
was established in 1992.
Nowadays Lekhim Group of
Companies is powerful modern
high-tech manufacturing company,
one of the leading pharmaceutical
Ukrainian companies in the sphere
of development, manufacturing
and sale of high-quality medicines
at a reasonable price.
Lekhim Group of Companies
includes the following
pharmaceutical companies:
– Lekhim-Kharkiv, Private JSC
(City of Kharkiv);
– Technolog, Private JSC (City of
Uman);
– Management company
Lekhim, JSC (City of Kyiv) with
pharmacies retail network.

Pharmaceutical plant «Technolog»,
which is part of the group of compa
nies «Lekhim» successfully passed
the inspection by the European
Commission on compliance with
the conditions for the production
of medicines. As a result of the
inspection, in October 2017, PJSC
«Technolog» received a European
GMP certificate for the production of
medicines.
In the course of the years of
its activity, Lekhim Group of
Companies has taken leading
positions among manufacturers
of medicines at the Ukrainian
pharmaceutical market. Moreover,
we are actively engaged in export
operations with many countries of
the near and far abroad.

e-mail: info@lekhim.ua
http://www.lekhim.ua

The Group enterprises meet all
the qualifying standards of the
modern industrial production of
medicines and have the relevant
technical, material, human and
scientific potential.
Lekhim Group of Companies:
• Pharmaceutical products
(medicines and food supplements)
• Contract manufacturing
• Marketing/Distribution
• PIC/S, GMP certified facilities
(tablets, capsules, solutions for
injections, dragee, suppositories,
pellets, oral solutions, syrups)
• Export of products to 25 coun
tries.
We are always ready to provide
you with the best quality and for
the effective cooperation!
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ТОВ «МЕКУФА УКРАЇНА»
Україна, 01054, Київ, вул. Воровського, 36
Тел. + 38 (044) 482-0160, (050) 355-9356, факс: + 38 (044) 482-3315

«Мекуфа» – одна з небагатьох незалежних компаній в
Європі, яка спеціалізується на
виробництві виробів з епоксидної смоли. Епоксидна смола це
термореактивний пластик, який
використовується в особливих сферах застосування. Наші
виробничі процеси сфокусовані на якості у всіх операціях,
щоб гарантувати відповідність
наших виробів необхідним стандартам.
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Компанія «Mekufa BV» зареєструвала своє представництво,
склад в Україні і зараз здійснює
свою діяльність з офісу в Києві
з метою забезпечення електричною і енергетичної галузі
промисловості як новітніми, так і
перевіреними технологічними рішеннями власного виробництва.
В даний час компанія «Мекуфа
Україна» здатна задовольнити
ринкові потреби України та інших
країн СНД широким діапазоном

e-mail: info@mekufa.com.ua
http://www.mekufa.kiev.ua
http://www.mekufa.nl

своїх виробів, а також своїми
можливостями експертного
дизайну з виготовлення специфічних виробів. Робота офісу компанії «Мекуфа Україна» в Києві
забезпечує доставку замовлень
клієнтів безпосередньо з заводів
компанії «Mekufa» в Нідерландах,
Великобританії і Туреччини.

«MEKUFA UKRAINE» LLC
Vorovskoho St., 36 , Kyiv 01054, Ukraine
Tel. + 38 (044) 482-0160, (050) 355-9356, fax: + 38 (044) 482-3315

Mekoufa is one of a few
independent companies in Europe
that specializes in the production
of epoxy products. Epoxy resin
is a thermoset plastic used in
specific scopes. Our production
processes are focused on quality
in all operations to ensure that
our products meet the required
standards.
Mekufa BV has registered its
representative office and warehouse
in Ukraine and now it’s operating

from its office in Kyiv to provide
the electric and power industry
with both the modern and proven
technological solutions of its own
production.
Company Mekufa BV has
registered its representative office,
warehouse in Ukraine and now
operates its office in Kiev in order
to provide the electric and energy
industry as the newest and proven
technological solutions of its own
production.

e-mail: info@mekufa.com.ua
http://www.mekufa.kiev.ua
http://www.mekufa.nl

At present, Mekufa Ukraine is
able to meet the market needs of
Ukraine and other CIS countries
with a wide range of its products,
as well as its expert design
capabilities in the production of
specific products. Mekufa Ukraine
office located in Kyiv ensures the
custom’s order delivery directly
from the facilities of Mekufa in
the Netherlands, Great Britain
and Turkey.
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Відкрите
акціонерне товариство

«Меридіан» ім.С.П. Корольова
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
Тел. +38 (044) 408-5911

Завод «Радіоприлад» заснований в 1953 році, основним
завданням якого була розробка
і серійний випуск радіовимірювальної апаратури.
У 1994 році на базі головного
заводу виробничого об’єднання
ім. С.П. Корольова, правонаступника заводу «Радіоприлад», створене
відкрите акціонерне товариство
«Меридіан» ім. С.П. Корольова.

120

Сьогодні акціонерне товариство – це сучасне багатопрофільне підприємство, яке
спеціалізується на розробці і
серійному виробництві як електронних приладів різного призначення, так і виготовленні та постачанні механічних вузлів і деталей
до країн Західної Європи.
Підприємство сертифіковане
на відповідність міжнародному

e-mail: procenko@merydian.kiev.ua
http://www.merydian.kiev.ua

стандарту системи управління
якістю та відповідає міжнародному стандарту ISO9001:2008.
Підприємство знаходиться
під управлінням Державного концерну Укроборонпром»,
www.ukroboronprom.com.ua.

Open
joint-stock company

«Meridian» n. S.P. Korolyov
Ukraine, 03124, Kyiv, Vaclav Gavel Boulevard, 8
Phone: +38 (044) 408-5911

Plant “Radioprilad” was founded
in 1953. Plant has been tasked with
the development and mass production of radio measuring instruments.
In 1994 on the basis of the plant
open joint-stock company “Meridian” n. S.P. Korolyov was set up.
Today the joint-stock company
is a modern diversified enterprise
which specializes in the devel-

opment and mass production
of electronic devices for various
purposes, as well as manufacture
and supply of mechanical units and
components to countries of Western Europe.

e-mail: procenko@merydian.kiev.ua
http://www.merydian.kiev.ua

The company is managed by
State concern «Ukroboronprom»,
www.ukroboronprom.com.ua.

Company is certified according
to international standards: the quality management system complies
with standard ISO 9001:2008.
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ГК «НОВІ ПРОДУКТИ»
Спортивна площа, 3, 01033, м. Київ, Україна

Протягом 15 років Компанія по
праву носить звання виробника
No1 на українському ринку слабоалкогольних та енергетичних
напоїв. Такого ж почесного статусу Компанія планує досягнути і в
сфері виробництва питної води,
безалкогольних напоїв та напоїв
натурального бродіння (сидри,
пивні коктейлі), обсяги виробництва яких постійно зростають.
З 2014 року Компанія почала
освоєння нових перспективних
сегментів ринку сидру та снеків.
Сьогодні ГК «Нові Продукти»
експортує свою продукцію у 15 кра-
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їн світу, серед яких Китай, Німеччина, Італія, Нігерія, США, В’єтнам,
Азербайджан та інші. Штат співробітників підприємства складає
більш ніж 1 500 чоловік. Щодня ГК
«Нові Продукти» обслуговує понад
25 000 замовників і 80 000 торгових точок по всьому світі.
Група компаній виробляє 36 найменувань продуктів під 11 брендами: APPS, WHY NOT, «Природне
Джерело», SHAKE, NON STOP, PIT
BULL, KING’S BRIDGE, REVO Energy,
REVO Alco Energy, EAT ME, CROPS.
Завод з виробництва найширшого асортименту напоїв, що від-

e-mail: pasichenko@newproducts.ua
http://www.newproducts.ua

повідають всім світовим стандартам якості, знаходиться в Жашкові
(Черкаська область).
Сучасне технологічне обладнання, високошвидкісні лінії розливу
напоїв у скляні пляшки, алюмінієві
банки і ПЕТ-пляшки різних об’ємів
і форм забезпечують не тільки
поточний попит на продукцію
Компанії, але й потенціал для його
росту в майбутньому.
На підприємстві впроваджена сертифікована інтегрована система
менеджменту, управління якістю
та безпекою харчових продуктів
на базі – ISO 9001 та ISO 22000.

«NEW PRODUCTS GROUP»
Sportyvna Sq. 3, 01033, Kyiv, Ukraine

During 15 years the Company
reasonably bears the name of the
№1 manufacturer of soft, lowalcohol and energy beverages
in Ukraine. The Company plans
to acquire the same status in
permanently growing sectors of
potable water, soft drinks and
naturally cultured and fermented
beverages (ciders, beer cocktails)
production. From 2014 the
Company started expanding to new
perspective market niches of cider
and snacks production.
Today the New Products Group
exports its products to 15 countries

around the world, including China,
Germany, Italy, Nigeria, USA,
Vietnam, Azerbaijan, and some
others. Over 1 500 staff members
are employed by the Company. GS
«New Products» provides services
to 25 000 customers and 80 000
market outlets around the world.
New Products Group produces
36 products under 11 brands: APPS,
WHY NOT, «Prirodne Dzherelo»,
SHAKE, NON STOP, PIT BULL, KING’S
BRIDGE, REVO Energy, REVO Alco
Energy, EAT ME, CROPS.
The factory manufacturing
the largest range of beverages

e-mail: pasichenko@newproducts.ua
http://www.newproducts.ua

corresponding to all international
quality standards is situated in
Zhashkiv (Cherkasy region),
Contemporary equipment, highspeed lines of beverages bottling
in glass and PET bottles, as well as
aluminum cans of different shapes
and sizes not only ensure stable
demand for Company’s products
but serve as a solid ground for
its further growth. The factory is
also equipped with a certified,
integrated system of food products
quality and security management
which is based on ISO 9001 and
ISO 22000 standards.
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ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13А, прим. 606
Тел. + 38 (044) 498-0619

124

ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» –
одна з найбільших компаній у
Східній Європі в галузі розробки
та виробництва вимірювальних
приладів, систем енергоменеджменту, а також енергетичного
консалтингу та інжинірингу.
Засноване підприємство у
2005 році й відтоді пройшло
значний шлях розвитку. Cьогодні
компанія поєднує два високотехнологічних автоматизованих виробничих майданчики з повірочним устаткуванням у м. Вишгород
(Київська обл.) і м. Дніпро, власне
конструкторське бюро та сервісний центр. Чисельність працівників складає понад 300 осіб, серед
яких значна частка висококваліфікованих інженерів-розробників,

програмістів, технологів та сервісних інженерів.
Ключові напрямки діяльності
компанії:
• розробка та виробництво
лічильників електроенергії, води,
тепла, газу (понад 1 500 000 приладів на рік);
• розробка та впровадження
АМІ-систем (АСКОЕ) та інших систем автоматизації й управління у
галузі енергетики;
• виробництво автоматичних
вимикачів, трансформаторів,
запобіжників та іншої електротехнічної продукції.
Уся вироблена підприємством
продукція – це розробки фахівців власного конструкторського
бюро. Компанія постійно працює

e-mail: info@nik.net.ua
http://www.nik.net.ua

над вдосконаленням своїх продуктів, впровадженням інноваційних рішень в галузі енергетики та
електротехніки.
У 2017 р. ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»
пройшло міжнародну сертифікацію відповідно до директиви ЄС
2014/32/EU. А також отримало
сертифікат системи менеджменту
якості на відповідність стандарту
ISO 9001:2015, виданий компанією
DEKRA, та ДСТУ ISO 9001:2015, виданий ДП «Укрметртестстандарт»,
які підтвердили належний рівень
якості продукції.
Прилади підприємства мають
високий попит в Україні, а також
експортуються за кордон – до
країн Східної Європи, Близького
Сходу та Азії.

«NIK-ELEKTRONIKA» LLC
Room 606, 13A, Marshala Tymoshenka str., Kyiv, 04212, Ukraine
Tel. + 38 (044) 498-0619

NIK-ELEKTRONIKA LLC is one
of the largest companies in Eastern
Europe in the field of development
and production of metering
equipment, grid management
systems, as well as energy
consulting and engineering.
The company was founded in
2005 and since then it has grown
significantly. Today, the company
manages two high-tech automated
manufacturing sites with verification
equipment in Vyshgorod (Kyiv region)
and in the city of Dnipro, and has
its own design bureau and service
center. The number of employees is
more than 300 persons, including
a significant number of highly
skilled engineers, programmers,
technologists and service engineers.

The key activity areas of the
company are:
• development and production
of electricity, water and heat meters
(more than 1,500,000 devices
per year);
• development and implementa
tion of Advanced Metering Infra
structure systems (AMI HES and
MDMS) and other automation and
management systems in the field
of power distribution;
• production of automatic
switches, transformers, fuses and
other electrical products.
All products manufactured by
the company were designed and
developed by specialists of in-house
design bureau. The company is
constantly working on improving

e-mail: info@nik.net.ua
http://www.nik.net.ua

of its products, introducing innova
tive solutions in the field of energy
and electrical engineering.
In 2017, NIK-ELEKTRONIKA LLC
was certified international certifica
tion in accordance with EU Directive
2014/32/EU. And in the same
year, the company received a
certificate for quality management
system ISO 9001:2015, issued by
DEKRA, and DSTU ISO 9001:2015,
issued by the State Enterprise
Ukrmetrteststandart, which
confirmed the high level
of goods quality.
The devices, manufactured by the
enterprise, have a high demand in
Ukraine, and they are exported also
abroad into the countries of Eastern
Europe, the Middle East and Asia.
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ТОВ «Овостар»
Україна, 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 34
Тел. +38 (044) 354-2960
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Група компаній Ovostar Union
– одна з провідних агропромислових компаній України, що входить до трійки лідерів виробників
курячих яєць країни. За нашими
плечима понад 19 років досвіду,
лідерства та інновацій.
Основні напрямками діяльності
компанії:
– птахівництво (батьківське
поголів’я, інкубація, ремонтний
молодняк);
– виробництво курячого яйця;
– національна дистрибуція
(торгівельні мережі України, власна фірмова роздрібна мережа);
– виробництво сухих та рідких
яєчних продуктів;

– додаткові види діяльності
(виробництво комбікормів, ріпакової олії).
Курячі яйця виробляються на
двох сучасних птахофабриках
загальною потужністю понад 8
мільйонів птахомісць.
Власний інкубатор і фабрики з вирощування молодняку
і утримання батьківського
поголів’я забезпечують птахофабрики новим поколінням несучки. Два комбікормові заводи
в повному обсязі забезпечують
всі виробничі майданчики
власними кормами виключно
рослинного походження. Курячі
яйця продаються на українсько-

e-mail: export@ovostar.ua
htttp://www.ovostar.ua

му ринку під торговою маркою
«ЯСЕНСВІТ».
Завод з переробки яйця
«ОВОСТАР» виробляє широкий
асортимент рідких та сухих яєчних продуктів для харчової галузі.
На підприємствах компанії
впроваджені міжнародні системи менеджменту якості продуктів харчування ISO 9001:2008,
та ISO 22000:2005, FSSC 22000
(HACCP).
Продукція Ovostar Union широко представлена як в Україні, так
і за її межами. Ми експортуємо
курячі яйця та яєчні продукти в
більш ніж 35 країн Європи, Азії та
Африки.

«Ovostar» LTD
Petropavlivska str.34, 04086, Kiev, Ukraine
Tel. +38 (044) 354-2960

Ovostar Union is one of the
leading agricultural companies
and is among five largest producers of eggs in Europe. Our history
maintains 19 years of experience,
leadership and innovations.
Our advantage is the vertical
integration, which provides thorough quality control at all stages of
production and ensures the optimal
resource usage.
The main business areas are:
– poultry (parent stock, hatchery,
pullet rearing);
– shell egg production;
– egg processing (dry and liquid
egg products);
– fodder production;

– cold pressed rapeseed oil.
The total flock numbers 7.9 mil
hens which ensure the production
yield of 130 mil eggs per month.
Our own parent stock, hatchery
and pullet rearing farms secure
both Vasylkiv and Stavysche production sites with new laying flock.
Two fodder plants fully provide all
the farms with high quality vegetarian fodder.
Shell eggs are widely recognized
among Ukrainian consumers under
brand YASENSVIT, which has been
present on Ukrainian market for
more than 15 years.
The egg processing plant
OVOSTAR offers pasteurized dry

e-mail: export@ovostar.ua
htttp://www.ovostar.ua

and liquid egg products both
chilled and frozen.
High quality and safety of products is confirmed by ISO 9001:2008,
ISO 22000:2005, FSSC 22000 and
HALAL standards.
Ovostar Union is recognized as
a reliable partner in 35 countries of
Europe, Middle East and Africa due
to the company’s advantages:
innovative technologies, high quality standards, wide product range
and long shelf life of products.
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Україна, 02132, Київ, вул. Садова, 49а, буд.12
Тел/факс: +38 (044) 422-0303, +38 (050) 384-1890

ТОВ «ОЛТЕКС» була заснована
у 1995 році.
До складу компанії входять:
2 швейні фабрики:
–     ПАТ“Прилуцька швейна фабрика”
–  ТОВ “Сквиратекс”
Фабрика головних уборів:
–  ТОВ “ВТФ Головних уборів
“Горлиця”
Фабрика по виробництву шкарпеток:
– ТОВ “ Виробнича фірма “ Житомирські шкарпетки”.
Всі підприємства нашої компанії оснащені сучасним обладнанням (Juki, Rotondi, Singer,
Dürkopp Adler, PFAFF, Kannegiesser,
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ТОВ «Олтекс»

Veit Uniset, Sussman та інші). Всі
підприємства побудовані з урахуванням енергозбереження та екологічності.
З 2005 року наша компанія експортує продукцію до Німеччини,
Бельгії, Нідерландів, Франції для
відомих європейських брендів.
Спеціалізацією компанії є виробництво:
– верхнього жіночого одягу
(пальта, плащі, куртки);
– форменого одягу для силових
структур;
– формених головних уборів;
– шкарпеток для всіх категорій
споживачів.

e-mail: info@olteks.com,
olteksinfo@gmail.com

Наша компанія пропонує повний
цикл виробництва одягу на власних
потужностях: від розробки моделі
до постачання готового виробу замовнику. При виготовленні виробу з українських та європейських
матеріалів надається сертифікат
походження EUR 1. Сировина проходить обов’язкову санітарно-епідеміологічну експертизу. Кожна стадія
виробництва: розкрій, пошив та пакування контролюється досвідченими технологами.
Завжди висока якість продукції
та вчасність виконання замовлень
є головними перевагами нашої
компанії.

Sadova 49a Str., b.12, Kyiv,Ukraine 02132
Tel/fax: +38 (044) 422-0303, +38 (050) 384-1890

«OLTEKS» LLC was established
in 1995.
These are parts of our company:
2 garment factories:
– “Pryluky garment factory” PJSC
– “Skvyrateks” LLC
Headwear factory:
– “Horlytsia” Headwear PTE” LLC
Socks production factory:
– “Zhytomyr socks” production
enterprise” LLC.
All factories of our company are
equipped with modern equipment
(Juki, Rotondi, Singer, Dürkopp
Adler, PFAFF, Kannegiesser, Veit
Uniset, Sussman and other). All
factories are built considering en-

«Olteks» LTD

ergy saving and environmental
friendliness.
Since 2005, our company has
been exporting products to Germany, Belgium, Netherlands, France for
well-known European brands.
Specialization of company is production of:
– women’s outerwear (coats, raincoats, jackets);
– uniform for military structures;
– uniform headwear;
– socks for all categories of consumers.
Our company offers full production cycle of clothes on its own
capacities: from model develop-

e-mail: info@olteks.com,
olteksinfo@gmail.com

ment to delivery of finished product to customer. When products
are manufactured from Ukrainian
and European materials, a certificate of origin EUR 1 is issued. Raw
materials are subject to mandatory
sanitary-and-epidemiological expertise. Each stage of production:
cutting, sewing and packing is controlled by experienced technologists.
Always high quality products and
the timeliness of order fulfillment
are the main advantages of our
company.
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Група будівельних компаній
03150, Украиїна, м.Київ, вул. Ковпака, 17
Тел. +38 (044) 569-4591
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– Вишукувальні роботи
– Проектування та інжиніринг
– Генеральний підряд
– Монолітний залізобетон
– Монтаж металоконструкцій
– Виробництво металоконструкцій різноманітного призначення
– Гідротехнічні конструкції
Проектно-будівельна компанія,
яка виконує всі види будівельно-монтажних робіт.
Група компаній ОСНОВА є лідером будівельного ринку України та
об’єднує 7 підприємств і 15 основних
спеціалізованих підрозділів. Група
компаній ОСНОВА активно впроваджує в будівельне виробництво сучасні
технології та використовує високоякісні матеріали, більшість з яких виробляється на власних підприємствах.
Неухильно дотримуючись ідеї
новаторства і комплексно розширюючи свій виробничий потен-

ціал, ОСНОВА пропонує клієнтам
отримати весь спектр високоякісних робіт у одного підрядника. До
складу групи будівельних компаній
ОСНОВА входять:
– Проектно-будівельне підприємство «Основа», м. Київ - виконання
всіх видів будівельно-монтажних
робіт по всій території України і за
кордоном. Створене у 1989 році.
– Спільне українсько-французьке проектно-будівельне підприємство «Основа-Солсіф» - виконання
всіх видів будівельно-монтажних
робіт по всій території України і за
кордоном, створено в 1994 році. Засновниками підприємства виступили: українська проектно-будівельна фірма «Основа» і французька
компанія Soletanche Bachy.
– Компанія Основа-Бровари,
м. Бровари – база по виробництву
металу.

«Основа»

e-mail: info@osnova-group.com.ua
http://www.osnova-group.com.ua
– Компанія «Ромекс-Бетон»,
м. Київ – виготовлення бетонної
підлоги та покриттів.
– Центр комплексного обстеження будівельних матеріалів і конструкцій, м. Київ.
– Завод з виробництва бетонних
сумішей «Бетомікс».
– Завод з виробництва металоконструкцій «СТАЛТЕХ» м. Бровари
– виробництво металоконструкцій
різного призначення.
Завод СТАЛТЕХ оснащений найсучаснішим обладнанням і комплексними лініями провідних світових
виробників. Велика частина технологічних операцій автоматизована.
У виробництві використовуються
тільки сертифіковані матеріали і
комплектуючі. Реалізація нових
технологій виготовлення металоконструкцій дозволяє сертифікувати
вироби в будь-якій країні.

Group of Construction Companies
17 Kovpaka str., Kyiv, Ukraine, 03150
Tel. +38 (044) 569-4591
– Survey, design and engineering
– General contracting
– Cast-in-situ reinforced concrete
– Steel structures erection
– Fabrication of steel structures for
various
– Hydro technical structures
Design and construction company
that performs all types of construction and erection works.
OSNOVA Group of companies is
the leader on Ukrainian construction market and unites 7 enterprises
and 15 major specialized divisions.
OSNOVA Group of companies actively
introduces modern technologies into
construction operations and uses
high-quality materials, most of which
are produced in-house.
Steadily following the idea of
innovation and comprehensively

expanding its production potential,
OSNOVA proposes its customers to
get the whole range of high quality
works from one contractor. OSNOVA
group of construction companies
includes:
– Osnova design and construction company, founded in 1989
– execution of all types of construction and erection works in Ukraine
and abroad.
– Osnova-Solsif Ukrainian-French Design and Construction
Joint Venture – execution of all
types of construction and erection
works throughout Ukraine and
abroad, founded in 1994. Founders
of the enterprise are the Ukrainian
Osnova design and construction
company and French company
Soletanche Bachy.

«Osnova»

e-mail: info@osnova-group.com.ua
http://www.osnova-group.com.ua

– Osnova-Brovary, Brovary - base
for metal production.
– Romex-Beton, Kiev - production
of concrete floors and pavements.
– Center for Integrated Survey of
construction materials and structures
– Betomix - plant of concrete mixes
production
– STALTECH steelwork production
plant, Brovary - production of steel
structures for various purposes.
STALTECH plant is equipped with
the most modern equipment and
integrated lines of world’s leading
manufacturers. Most of manufacturing operations are automatized. Only
certified materials and constituent
parts are used in production. Implementation of new steel structures
production technology enables to
certificate products in any country.
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Товариство
з обмеженою відповідальністю

«Паритет – Тойс»

Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська 6-В,
Тел. +38 (044) 371-1795
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Група Паритет-Сервіс є одним
із перших виробників дитячих
іграшок в Україні, а також – одним
з найбільших в Україні мультибрендових дистриб’юторів іграшок.
Компанія була створена в 1996 році
в Києві, і відтоді жодного разу не
змінювала місця свого розташування. На сьогодні наша торгівельна
мережа має понад 400 точок в
Україні. Ми створили перший в
Україні дрібнооптовий мультибрендовий склад іграшок «Неплакса», а
наш проект Ogoshka.ua є найбільшим спеціалізованим інтернет-магазином іграшок в Україні, в ньому
представлено понад 30 000 позицій
товарів з 350 світових брендів.
Проте сьогодні основна увага
Групи Паритет-Сервіс зосереджена
на виробництві і експорті власної
продукції. В 2009 році ми почали
розробку і виготовлення власної
лінії розвиваючих іграшок, і нині
наша продукція представлена
сімома брендами, що охоплюють
різні вікові категорії, різні тематичні

напрямки та задовольняють різні
вподобання і схильності діточок.
Саморобне кольорове тісто для
ліплення Truedough, лялька АСЯ з
багатою атрибутикою, інтерактивна
лінія перших іграшок для найменших
BeBeLino, дерев’яні ЗD конструктори
з магнітними кріпленнями Polytopia,
серія «розумних» іграшок для
сімейного дозвілля MeliDadi, набори для перших наукових дослідів
EasyScience, інтерактивна серія автомобілів-спецтехніки MotorPlay.
Сьогодні наші бренди посіли
гідне місце в асортименті світових
брендів дитячих іграшок як в Україні,
так і за кордоном. Наша продукція є
абсолютно екологічною. Вона сертифікована і відповідає міжнародним
стандартам якості та безпеки.
І креатив, і втілення, і виробництво – все належить нашій компанії, все відбувається в Україні. Це
зокрема дозволяє нам формувати
політику ціноутворення таким
чином, щоб бути цікавими не лише
українському ринку, а й інозем-

www.ps-ukraine.com
www.toyslab-e.com

ному. Сьогодні ми ведемо активні
переговори з іноземними партнерами, зацікавленими в сорсінгу – як
інтелектуально-креативному, так і
виробничому.
Група Паритет-Сервіс є постійним
учасником найбільших міжнародних
профільних виставок – європейських, азіатських та американських. Вже
сьогодні наш експорт охоплює країни
Північної Європи, Італію, Іспанію,
Швейцарію, Туреччину, Польщу,
Ізраїль, Південну Корею та Казахстан.
І на цьому наш експортний потенціал
не вичерпується – ми продовжуємо
активно розробляти нові концепції і
моделі дитячих розвиваючих іграшок
і дедалі більше інтегруємо власну
продукцію у світовий ринок.
Група Паритет-Сервіс входить до
реєстру «Надійний партнер» Торгово-промислової палати України,
членом якої ми є. Наша репутація
бездоганна як всередині країни,
так і за кордоном. Ми відкриті для
пропозицій та завжди раді новим
партнерам і новим задачам.

«Paritet – Toys» LLC
Kyiv region, Kyiv Svyatoshoinsky district,
Vishneve, 6V Kyivska str.
Tel. +38 (044) 371-1795

Paritet-Sevice Group is one of
the leading toy producers as well as
the one of the largest multi-brand
distributor of toys in Ukraine. Established in 1996 in Kyiv, the company
has never changed its location since
then. Our customers retail chain
currently includes over 400 points of
sales across Ukraine. We also created
Neplaksa, the first multi-brand toy
cash-and-carry in Ukraine, and our
e-commerce project Ogoshka.ua is
the largest specialized toy internet
store in Ukraine, offering 30,000
types of toys of 350 world brands.
However, today Paritet-Service
Group is focused on production and
exports of self-produced toys. In 2009,
we started developing and manufacturing our own range of educational toys, and now our products are
presented by seven brands covering
different age groups and thematic
areas – every kid will find something
to his or her taste and inclinations.
Truedough, the colored homemade modeling dough, Asya doll

with lots of accessories, interactive
series of preschool toys BeBeLino,
magnetic wooden 3D building sets
Polytopia, the line of smart toys
for family entertainment MeliDadi, EasyScience science kits, and
MotorPlay, a series of interactive toy
special vehicles.
Today our toys are sold on par with
those of the world’s best brands both
in Ukraine and abroad. Our products
are totally environment-friendly and
certified as meeting international
quality and safety standards.
Three out of our seven brands
were ranked first in the competition
of the International Trade Fair of
Children’s Goods Baby Expo 2017 in
The Best Creativity Set (Truedough),
The Best Originality Concept (Polytopia), and The Best Educational Game
(Adventure@Science) categories.
Idea development, implementation, and production – we do
everything ourselves, everything is
made in Ukraine. This is what enables us to develop a pricing policy

www.ps-ukraine.com
www.toyslab-e.com

that would fuel demand for our toys
in the Ukrainian market and abroad
alike. We are now actively negotiating with foreign partners interested
in sourcing – intellectually creative
as well as production.
Paritet-Service Group always
takes part in the largest international specialized exhibitions in Europe,
Asia, and Americas. Our exports
already cover Northern Europe,
Italy, Spain, Switzerland, Turkey,
Poland, Israel, South Korea and Kazakhstan. But, our export potential
is not limited to this – we continue
to actively develop new concepts
and models of educational toys for
children, integrating our products
into the global market.
Paritet Group is a Reliable Partner of the Ukrainian Chamber of
Commerce and Industry, of which
we are also a member. Our reputation is impeccable both inside the
country and abroad. We are open to
feedback, and always welcome new
partners and new challenges.
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ТОВ «ПАТОН ТУРБАЙН ТЕКНОЛОДЖІЗ»
03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича 68
Тел. + 38 (044) 339-4000, факс: + 38 (044) 339-4004
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«Патон Турбайн Текнолоджіз»
(Paton Turbine Technologies) – це високотехнологічна виробнича компанія, яка надає послуги та пропонує
економічно ефективні рішення для
компаній в аерокосмічній, нафтогазовій та енергетичній галузях.
Компанія «Патон Турбайн
Текнолоджіз (Пратт енд Уітні-Патон – до квітня 2014 року) була
заснована в 1993 році як спільне
підприємство між Інститутом
електрозварювання ім. E.O. Патона Національної академії наук
України та корпорацією «Пратт
енд Уітні-Патон» Юнайтед Текнолоджіз Корпорейшн, США.
Спочатку в якості дослідницького центру ми зосереджували увагу

на розробці технологій захисного
покриття та дизайні обладнання
для електронно-променевого осадження із парової фази (EBPVD),
щоб продовжити термін експлуатації лопаток газових турбін. Саме
в цьому ми маємо найбільший
досвід, знання та уміння.
Протягом багатьох років Патон
Турбайн Текнолоджіз успішно
працює як постачальник послуг
світового рівня по нанесенню
передового покриття та ремонту
для оригінальних виробників газотурбінних двигунів та компаній
MRO, що займаються техобслуговуванням та ремонтом.
Спектр послуг, які надає Патон
Турбайн Текнолоджіз:

e-mail: office@patontt.com
http://www.patontt.com

• Нанесення електронно-променевого металевого та керамічного покриття на частини
газових турбін;
• Проектування, виготовлення
та обслуговування електронно-променевого обладнання
для нанесення покриття;
• Капітальний ремонт деталей
газотурбінних двигунів;
• Виготовлення витратних матеріалів (керамічних та металевих
злитків);
• Розробка покриття процесів
та матеріалів.
Компанія Патон Турбайн Текнолоджіз сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001, AS 9100,
FAA та NADCAP.

«PATON TURBINE TECHNOLOGIES» LLC
68, Antonovycha Street, Kyiv, 03150, Ukraine
Tel. + 38 (044) 339-4000, fax: + 38 (044) 339-4004

Paton Turbine Technologies
is a high-tech manufacturing
company that provides services
and offers cost effective solutions
for companies in aerospace, oil
and gas, and power generation
industries.
Paton Turbine Technologies
(Pratt and Whitney-Paton until
April 2014) was founded in 1993
as the joint venture of E.O. Paton
Electric Welding Institute of the
National Academy of Sciences
of Ukraine and Pratt & Whitney
United Technologies Corporation,
USA.
Originally as Research Center
we were focused on protective
coatings technology development

and EBPVD equipment design
to extend the life of gas turbine
airfoils. It’s our strongest expertise.
Over the years Paton Turbine
Technologies successfully
operates as world class provider
of advanced coatings and
repairs for gas turbine engine
original manufacturers and MRO
companies.
Paton Turbine Technologies
services:
• Electron-beam metal and
ceramic coating deposition on
gas turbine parts;
• Design, manufacturing and
service of electron-beam
equipment for coating
deposition;

e-mail: office@patontt.com
http://www.patontt.com

• Overall repair of gas turbine
engine components;
• Manufacturing of consumables
(ceramic and metal ingots);
• Coating engineering of
processes and materials.
Paton Turbine Technologies is
certified for ISO 9001,
ISO 14001, AS 9100, FAA and
NADCAP.
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ТОВ «ПЛАСТКО УКРАЇНА»
Україна, м. Київ, 04073, пр-т Московський, 6 (пр-т С. Бандери)
Тел./факс: +38 (044) 292-1605(06). Відділ збуту: +38 (067) 328-1228

ТОВ «Пластко Україна»
більше 10 років на ринку
виробництва пластикової
упаковки для харчових продуктів.
Основні види продукції: кришки
з вкладеною ложкою діаметрів
75 та 95 мм, судки з кришками
різних форм та об’ємів: від 170 мл
до 1000 мл, пластикові кришки
для картонних відер.
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e-mail: sales@plastco.ua, mail@plastco.ua
http://www.plastco.ua

PLASTCO UKRAINE LTD
Ukraine, Kiyv 04073, pr-t Moskovskiy, 6 ( pr-t S.Bandery)
Tel./fax: +38 (044) 292-1605(06). Sales department: +38 (067) 328-1228

e-mail: sales@plastco.ua, mail@plastco.ua
http://www.plastco.ua

The Plastco company successfully
develop business in plastic
packaging for the food industry
for more than 10 years.
Main types of products: Lids with
folding spoons with diameters of
75 and 95 mm, containers with lids
of different shapes and volumes:
from 170 ml to 1000 ml, plastic
lids for cardboard buckets.
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ТОВ «ВТК “ПОЛІМЕРЦЕНТР”»
Украина, г. Киев, 04080, ул. Тульчинская, 6
Тел. + 38 (044) 468-3459

Компания «Полимерцентр»
основана в 1994 году и является
производителем качественной
высокотехнологичной продукции,
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которая включает широкий спектр
пластиковых ящиков, паллет,
контейнеров, полиэтиленовой
плёнки и мешков. Наша продукция

e-mail: office@polymercenter.com.ua
http://polymercenter.com.ua

используется в разних сферах:
мясо-колбасном, молочном производстве, сельськом хозяйстве,
хлебобулочном комбинате и т. д.

POLYMERCENTER PLC
Ukraine, Kyiv, 04080, Tulchinska str., 6
Tel. + 38 (044) 468-3459

«Polymercenter» company
was founded in 1994 and is a
manufacturer of high-tech and
high-quality products including

a wide range of plastic containers
and flexible plastic packaging.
Our products are versatile and are
used in different branches, such as

e-mail: office@polymercenter.com.ua
http://polymercenter.com.ua

milk production, meat and sausage
production, agriculture, bakery
plant etc.
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ТОВ «Поліпромсинтез»
04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 14
Тел.: +38 (044) 369-5953, 422-0190
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ТОВ «Поліпромсинтез» має
більш ніж 20-річний досвід
виробництва акрилових ванн з
системами гідромасажу, а також
професійного обладнання для
гідротерапії та SPA. Компанію
засновано в 1995 р. Кількість
співробітників – 55 чоловік. Виробничі потужності підприємства
розташовані під Києвом на території загальною площею
22 000 м². Компанія має репутацію надійного партнера. З 2007 р.
виробляється лінійка акрилових
ванн, в тому числі з системами
гідромасажу, для DIY-мережі
«Епіцентр К», що реалізується під

власною торговою маркою мережі
«EGO». В 2007 р. наша
компанія презентувала на українському ринку акрилових
ванн нову торгівельну марку
«RIVA POOL» (детальніше на сайті
www.rivapool.com). Асортимент
продукції постійно розширюється, наші спеціалісти працюють
над розробкою нових моделей
ванн і рішень для ванних кімнат.
Унікальною особливістю нашої
компанії на українському ринку
є виробництво обладнання для
гідротерапії та SPA в повному
циклі, від ідеї нового виробу до
його серійного випуску.

e-mail: info@polypromsyntes.com
http://www.polypromsyntes.com.ua

Бальнеологічні ванни та медичні душові установки торгівельної марки «POLYPROMSYNTES»
встановлено в численних водолікувальних клініках, готелях
та SPA-центрах України, Білорусі,
Грузії, Казахстану та Росії. Детальніше з асортиментом обладнання та
фото об’єктів можна ознайомитись
на сайті www.hydrotherapy.com.ua.
Наша компанія відкрита для
співробітництва в різних форматах: постачання власної продукції,
виробництво під торгівельними
марками та за технічними завданнями замовника.

«Polypromsyntes» Ltd
04136, Ukraine, Kyiv, Marshala Grechko str. 14
Tel.: +38 (044) 369-5953, 422-0190

The «Polypromsyntes» LLC
has more than 20 years of experience in the production of acrylic
bathtubs with whirlpool systems,
as well as professional equipment
for spa and hydrotherapy. The
company was founded in 1995.
The number of employees is 55.
The production facilities of the
enterprise are located near Kyiv
on a total area of 22,000 m². The
company has a reputation of a reliable partner. Since 2007 we have
been producing a line of acrylic
bathtubs, including hydro massage systems for the DIY network
of “Epicenter K” that are sold un-

der own brand name of the “EGO”
network. In 2007 our company
has introduced a new trade
mark “RIVA POOL” on the Ukrainian
market of acrylic bathtubs (see
www.rivapool.com). The range of
our products is constantly expanding, our specialists are working on the development of new
models of bathtubs and solutions
for bathrooms.
A unique feature of our company in the Ukrainian market is the
full cycle for production of hydrotherapy and spa equipment: from
an idea of a new product up to its
serial production.

e-mail: info@polypromsyntes.com
http:///www.polypromsyntes.com.ua

Balneological baths and medical
showers of the POLYPROMSYNTES
trade mark are installed in numerous hydropathic clinics, hotels and
spa-centres in Ukraine, Belarus,
Georgia, Kazakhstan and Russia.
The further details on the product
line and pictures can be found on
www.hydrotherapy.com.ua.
Our company is open for cooperation in various formats: supply
of own products, production under
trademarks and technical specifications of a customer.
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ТОВ «Полісся-2002»
Україна, Київ, вул. Рилєєва, 12А
Тел.: +38 (044) 468-2337, +38 (093) 678-9018

Підприємство «Полісся-2002»
створене 20/11/2014 року. Виготовляє пиломатеріали хвойних
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e-mail: expoimport888@gmail.com,
911ghibli@gmail.com, umk.n.kiev@gmail.com

порід з сосни – дошка обрізна.
Виробничі потужності підприємства дають можливість виробляти

2-3 тисячі куб. метрів на місяць готової продукції, яка експортується
на міжнародні ринки.

«Polissia-2002» LLC
Rileeva str., 12А, Kiev, Ukraine
Tel.: +38 (044) 468-2337, +38 (093) 678-9018

LCC «Polissia-2002» registered on 20/11/2014 produce
pine sawn timber. Our equipment

e-mail: expoimport888@gmail.com,
911ghibli@gmail.com, umk.n.kiev@gmail.com

gives us opportunity to produce
minimum 2000 m3 per month
square edged pine timber.

We export our product worldwide.
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ТОВ «ПРАЙМ-П»
010033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська 30/32
Тел. +38 (044) 289-7405
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Дата заснування підприємства
02.11.2012 р.
Основні види діяльності:
– виробництво харчової морської солі;
– виробництво косметичних
засобів на основі морської натуральної солі;
– виробництво продукції під замовлення (СТМ торгових мереж,
індивідуальні замовлення);
– продаж харчової морської
солі і косметичних засобів на
основі морської солі в різних
упаковках.
Торгові марки и сайти компанії:
«SALUTE DI MARE»
http://seasalt.com.ua/
«МОРЯЧКА»
http://moryachka-seasalt.com.ua/
«CRYSTALS HEALTH»
http://crystals-health.com.ua/

Асортимент продукції, що випускається:
– Сіль натуральна морська
харчова помел №0 (дрібна), помел
№1 (середня), помел №3 (велика)
– Сіль натуральна морська
харчова помел №0 (дрібна) з
ламінарією
– Сіль натуральна морська
харчова помел №0 (дрібна)
– Сіль натуральна морська харчова помел №0 (дрібна) йодована
– Сіль натуральна морська
харчова помел №0 (дрібна)
– Сіль натуральна морська харчова помел №0 (дрібна) йодована
– Сіль натуральна морська харчова помел №1 (середній)
– Сіль натуральна морська харчова помел №1 (середній) йодована
– Сіль натуральна морська харчова помел №1 (середній)

e-mail: zakaz@seasalt.com.ua

– Сіль натуральна морська харчова помел №1 (середній)
– Сіль натуральна морська
харчова помел №0 (дрібна),
помел №1 (середня), помел №3
(велика), йодована, без антіслежівающего агента
– Сіль морська натуральна для
ванн ТМ «Crystals Health»
– Сіль морська натуральна для
ванн з ефірною олією ТМ «Crystals
Health» в асортименті
– Сіль морська для ванн з піною
ТМ «Crystals Health» в асортименті
– Рідка морська сіль-гель для
тіла ТМ «Crystals Health» в асортименті
– Скраб косметичний сольовий
ТМ «Crystals Health» в асортименті

«PRIME-P» LLC
01033, Ukraine, Kyiv, st. Zhilyanska 30/32
Tel. +38 (044) 289-7405

Date of the company’s
establishment on 02.11.2012.
Main activities:
– production of food sea salt;
– production of cosmetic
products based on sea salt;
–product production under
the order (STM of trade networks,
individual orders);
– sale of food sea salt and
cosmetics based on sea salt in
various packages.
Trademarks and company
websites:
«SALUTE DI MARE»
http://seasalt.com.ua/
«MORYACHKA»
http://moryachka-seasalt.com.ua/
«CRYSTALS HEALTH»
http://crystals-health.com.ua/

Assortment of products
– Salt natural sea food grinding
№0 (fine), grinding №1 (medium),
grinding №3 (large)
– Natural marine salt for food
grinding №0 (fine) with laminaria
– Natural marine salt for food
grinding №0 (fine)
– Salt natural marine food
grinding №0 (fine) iodinated
– Natural marine salt for food
grinding №0 (fine)
– Salt natural marine food
grinding №0 (fine) iodinated
– Salt natural sea food grinding
№1 (medium)
– Salt natural sea food grinding
№1 (medium) iodinated
– Salt natural sea food grinding
№1 (medium)

e-mail: zakaz@seasalt.com.ua

– Salt natural sea food grinding
№1 (medium)
– Salt natural sea food grinding
№0 (fine), grinding №1 (medium),
grinding №3 (large), iodinated,
without anti-caking agent
– Sea salt natural for bathtubs
ТМ «Crystals Health»
– Sea salt natural for baths with
essential oil TM «Crystals Health» in
assortment
– Salt sea for baths with foam ТМ
«Crystals Health» in assortment
– Liquid sea salt-gel for the
body of TM «Crystals Health» in
assortment
– Scrub cosmetic saline TM
«Crystals Health» in assortment
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ТОВ «ПРИМЕД»
01015, Україна, м. Київ, вул. Московська, 46/2, офіс. 32
Тел. + 38 (044) 280-7912, факс: + 38 (044) 280-7919

ТОВ «Примед» – один з найбільших виробників та експортерів волоських горіхів та замороженої ягоди , зокрема такої як:
чорниці, ожини, малини, бузини,
чорної і червоної смородини,
брусниці, журавлини.
З 1995 року ми поставляємо
більшу частину нашого врожаю
постійним клієнтам в Італію,
Францію, Німеччину, Нідерланди,
Бельгію та Литву.
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З любов’ю до справи і досвідом
в індустрії, ми маємо за місію забезпечення наших клієнтів високоякісною продукцією по всьому
світу. Ми сподіваємося розвивати
і поглиблювати партнерські відносини з клієнтами, які вимагають
масимальної якості продукції.
Одним із чинників успіху компанії є довгострокові та надійні
стосунки з постійними діловими
партнерами. Компанія приділяє

http://www.primed.com.ua

особливу увагу поліпшенню взає
модії між собою, оцінці потреб
клієнтів та їх задоволенню.
Ми пропонуємо преміум-продукт з міжнародно визнаною
сертифікацією.
Наш завод сертифікований орга
нічним сертифікатом компанією
«Organic Standard» з 2012 р., ISO
22000: 2005 Food Safety Management
System з 2014 року і управляється
ефективною HACCP-системою.

PRIMED LTD
01015, Ukraine, Kyiv, 46/2 Moskovska str., office 32
Tel. + 38 (044) 280-7912, fax: + 38 (044) 280-7919

PRIMED LTD is one of the biggest
direct producers and exporters of
walnut kernels and frozen IQF berries. There are: blueberries, blackberries,raspberries, elderberries,
black and red current, lingonberries, cranberries.
Since 1995 we have delivered
most of the crop to our regular
customers in Europe. For example
in Italy, France, Germany, the
Netherlands, Belgium, Lithuania.

With commitment and
experience in the industry, our
mission is to provide premium
healthy foods for our clients
worldwide. We look forward to
developing strong partnerships
with customers who demand the
One of the factors for company
success is the long-term and
trustworthy relationship with
constant business partners. The
company pays special attention to

http://www.primed.com.ua

improving inter-communication,
evaluation of clients’ needs and
their satisfaction highest quality
obtain able and insist on continuous
improvement. We offer premium
products with internationally
recognized certification.
Our factory is certified with an
Organic certificate by Organic Standard
since 2012, ISO 22000:2005 Food Safety
Management System since 2014 and
has an elaborate HACCP system.
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ТОВ «Пролог Семікор»
03187, м. Київ, Проспект Академіка Глушкова 42
Тел.: +38 (044) 502-6379, факс: +38 (044) 526-7071
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ТОВ «Пролог Семікор» є одним з провідних в Україні виробників матеріалів, компонентів та
обладнання для сонячної енергетики та мікроелектроніки.
Створена у 1997 році, компанія
має великий досвід виробництва
монокристалічних кремнієвих
зливків, кремнієвих пластин,
сонячних модулів та виробів з
синтетичного корунду.
Компанія володіє виробничими
потужностями для вирощування
кремнієвих зливків діаметром від
2 до 8,5 дюймів сонячної та електронної якості у кількості більше
ніж 200 000 кг на рік.
Також ми виробляємо кремнієві
пластини електронної якості

діаметром від 2" до 6" у кількості
до 500 000 шт на рік, та кремнієві
пластини сонячної якості з діагоналлю від 8" (до 8,5" для повного
квадрату).
Ми пропонуємо широкий асортимент сонячних модулів високої
якості з номінальною потужністю
10…300 Вт власного виробництва. Ми також можемо розробити конструкцію і виготовити
модулі за технічним завданням
замовника.
Ми виробляємо зливки монокристалічного синтетичного
корунду діаметром до 150 мм
для світлодіодної техніки, оптики і захисних екранів. Основні
параметри зливків корунду

e-mail: post@semicor.kiev.ua
http://www.semicor.com.ua

відповідають оптичній категорії
якості.
Система менеджменту якості
підприємства сертифікована за
вимогами ІSО 9001:2015.
Компанія «Пролог Семікор» є
членом міжнародної організації
виробників напівпровідникових матеріалів SEMI, членом
Київської Торгово-Промислової
Палати, членом Асоціації Альтернативних видів палива та
відновлювальної енергетики,
членом Української Асоціації
виробників матеріалів і компонентів для сонячної енергетики.
Ми завжди відкриті для розширення взаємовигідної співпраці з
партнерами в усьому світі.

«Prolog Semicor» Ltd
42, Glushkova avenue, 03187 Kiev, Ukraine
Tel.: +38 (044) 502-6379, fax: +38 (044) 526-7071

«Prolog Semicor» Ltd is
one of the leading Ukrainian
manufacturers of materials,
components and equipment for
solar energy and microelectronics.
Founded in 1997, the company
has wide experience in production
of monocrystalline silicon ingots,
silicon wafers, solar modules and
monocrystals of sapphire.
The company has production
capacity for growing silicon ingots
with diameter from 2" up to 8.5" in
quantity more than 200 000 kg per
year.
Also we produce silicon wafers
for semiconductor application
with diameter from 2" up to 6"
in quantity up to 500 000pcs per

year and silicon wafers for solar
application with diagonal up to 8"
(8,5" for full square).
We offer a wide range of high
quality monocrystalline modules
with different dimensions and
the power range from 10 to 300
Wp. Also, we can design modules
in accordance to technical
specification of customer.
We produce monocrystalline
sapphire ingots with diameter
up to 150 mm for LED, optics,
shields, watches industry and other
application.
Our quality system is certified per
ISO 9001:2015.
Prolog Semicor is a member
of SEMI, member of Ukrainian

e-mail: post@semicor.kiev.ua
http://www.semicor.com.ua

Chamber of Commerce, member
of association of Alternative
Fuels and Renewable Energy of
Ukraine, Association of Ukraine
Manufactures of components and
materials for solar energy
We look always to expanding our
mutual beneficial collaborations
with partners all over the world.
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ТОВ «ЕЙ ЕНД ПІ КОММУНІКЕЙШН»
03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагівська, 145, оф.15
Тел./Факс: +38 (044) 457-7880, +38 (044) 457-8050
+38 (044) 457-8113, +38 (095) 716-0901
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Експортні проекти в Францію
Проект реалізується шляхом
виконання необхідних одноразових
робіт для адаптації бренду і його
продукції в Франції, активації каналів
комунікацій з французьким ринком і
потужних профільних акселераторів,
одночасно із заходами щодо оптимізації витрат, супроводом контрактів і
наданням бізнес гарантій.
Контракти з французькими оптовими покупцями, дистрибуторами,
представниками, українські експортери укладають напряму, без посередників. A&P communication, супроводжує такі контракти за договором
концесії, за комісію і зацікавлене в
нарощуванні обсягів продажів разом
з експортером при довгостроковому
співробітництві. Це робить експортний проект прозорим, з простою
механікою взаємодії.
Українські експортери мають
можливість на ринку Франції:
• Здійснити бізнес-планування
експортного проекту
• Провести профільні маркетингові дослідження
• Отримати юридичний супровід,

e-mail: andrey@a-and-p.com.ua
ak@a-and-p.com.ua, af@a-and-p.com.ua
http://a-and-p.com.ua

враховуючи нормативне законодавство в сфері регулювання торговельної діяльності
• Провести брендинг, ребрендинг
для локального ринку
• Організувати фокус-групи для
«зрізу» споживчої і дистриб’юторської думки.
• Побудувати дистрибуцію, створити середовище для стабільної
оптової торгівлі з Францією
• Здійснити стимулювання збуту,
рекламу, просування
• Отримати фінансовий консалтинг
і супровід при залученні додаткового
фінансування для оптимізації бюджету на експортний проект.
Все це дозволяє організувати продаж на ринку Франції по ефективній
стратегії кумулятивного маркетингу
і продавати продукцію і послуги за
такими каналами збуту як:
• поставки за контрактами готового асортименту
• субпідряд, виробничий замовлення
• профільна кооперація
• відкриття фірмового магазину
в Парижі

• спеціальні проекти е-комерс
(в т.ч. В2В в Франції)
• тендери
• франчайзинг
Ми будемо раді надати експортерам, членам ТПП спеціальні умови для
здійснення експортного проекту.

LLC «A AND P COMMUNICATION»
office 15, Borshchahivska Str. 145, Kyiv, Ukraine, 03056
Tel./Fax: +38 (044) 457-7880, +38 (044) 457-8050
+38 (044) 457-8113, +38 (095) 716-0901
Advertising Agency A&P® is a
modern advertising agency with
19 years of diverse experience. We
successfully cooperate with Ukrainian, CIS, European brands, companies
and advertising agencies.
If you choose to cooperate with
our agency, you will get a reliable,
experienced and operative partner
and the organizer for advancement
of your services and goods. We will
help you to present your product or
service in the markets of Ukraine, CIS
countries and Europe.
Over the years we have gained
huge experience in the field of
marketing communications. Our
colleagues – advertising agencies of
Ukraine are not competitors for us,
but, on the contrary, our partners,
with whom we have cooperated for
ten years in solving marketing and
advertising tasks for clients in more
than 20 areas in the field of marketing
integrated communications.

e-disk: andrey@a-and-p.com.ua,
ak@a-and-p.com.ua , af@a-and-p.com.ua
http://a-and-p.com.ua

Our operating doctrines:
• efficiency,
• justification of the proposed positional options,
• optimization of advertising
budget depending on the specifics of
the client,
• execution of advertising objectives,
• control and coordination of advertising campaign,
• full reporting,
• high scale of responsibility.
In A&P can arrange an advertising company not only large famous
brands, but also new companies that
have just come on the market and are
at start of their business way.
Each of our regular customer
become not only a friend of company
but also receives various, sometimes
significant discounts, bonuses and
additional free embed.
Active, clever, successful and really
working advertising is the main goal
of the A&P.

Our agency implements the holding of “turnkey” campaign of advertising. It starts from development of
media strategy and media plan to
distribution, control, coordination
and reporting. Each project and task
assigned to us by the client will be
well-considered and well-targeted by
the best qualified specialists.
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ПАТ Київський завод

«РІАП»

04080 , м. Київ, вул. Корабельна, 5
Тел.: +38 (044) 482-4070, 482-4157
Факс +38 (044) 482-4138

ПАТ Київський завод «РІАП»
– промислове підприємство, що
стабільно працює більше 50 років.
Структурно завод складається з
двох виробничих цехів, атестованих лабораторій, відділу охорони
навколишнього середовища та
допоміжних технічних служб.
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Цех №1 випускає затверджувачі епоксидних смол гарячого
та холодного затверджування,
електроліти для гальванопластики, хімреативи для медичних,
наукових та побутових цілей.

e-mail: main@riap.com.ua
http://riap.kiev.ua/

Цех №2 виробляє більше
30 найменувань наборів стандарт-титрів для аналітичних
цілей та рН–метрії, засоби захисту рослин, регулятори росту
овочевих культур, засоби боротьби з побутовими комахами.

PJSC Kyiv Plant

«RIAP»

04080, Kyiv, Korabelna str., 5,
Tel.: +38 (044) 482-4070, 482-4157
Fax +38 (044) 482-4138

Public Joint Stock Company
Kyiv Plant of reagents, indicators
and analytical products «RIAP» –
industrial company, which stably
works more than 50 years. Structurally the plant consists of two
production departments, certified
laboratories, the Department of

environmental protection and auxiliary technical services.
Workshop № 1 produces
hardeners for epoxy resins hot
and cold curing, the electrolyte
for electroforming, chemicals for
medical, scientific and domestic
purposes.

e-mail: main@riap.com.ua
http://riap.kiev.ua/

Workshop № 2 produces more
than 30 kinds of fixanals for analytical purposes and pH–metry,
plant protection products, growth
regulators, vegetable crops,
means of struggle against household insects.
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ТОВ «РКС-Телеметрія»
Україна, м. Київ, 03150,
вул. Новозабарська, 2/6 корпус «Е»

Компания РКС – телематична
інженерна компанія, створена в
1994 році.
Компанія розробляє та виробляє передові системи моніторингу палива для стаціонарних
та мобільних об’єктів. Фабрика та
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Тел. +38 (044) 206-6979, +38 (044) 206-4236
e-mail: sales@rcs.kiev.ua, http://rcs.kiev.ua

відділ науково-дослідної роботи
знаходиться в Києві, Україна.
РКС – це компанія, орієнтована на клієнта, і прагне до збільшення вартості міжнародних
партнерів та їх кінцевих клієнтів.
Датчики рівня ємнісного палива

EPSILON, вироблені компанією
РКС, легко інтегруються з сторонніми пристроями відстеження
та програмним забезпеченням.
Унікальні особливості та надійність зробили EPSILON датчиком
вибору для партнерів більш ніж у
60 країнах світу.

«RCS-Telemetry LLC»
2/6 E, Novozabarska str.,
Kyiv, 03150, Ukraine

RCS is a telematics engineering
company established in 1994.
The company develops and manufactures advanced fuel monitoring
systems for stationary and mobile
assets. The factory and R&D department is located in Kiev, Ukraine.

Tel. +38 (044) 206-6979, +38 (044) 206-4236
e-mail: sales@rcs.kiev.ua, http://rcs.kiev.ua

RCS is a client-oriented company, and committed to adding
value to international partners
and their end clients. EPSILON
capacitive fuel level sensors
manufactured by RCS are easily
integrated with third party tracking devices and software. Unique

features and reliability made
EPSILON the sensor of choice for
partners in more than 60 countries.
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ТОВ Науково-виробнича фірма

«РОБІКОН»

04073, Україна, м.Київ, просп. С. Бандери, 6
Тел./факс: + 38 (044) 586-2633, 586-2634

Компанія ТОВ «НВФ «Робікон» є
розробником та виробником технологічного обладнання, працює
на ринку нафтогазового обладнання більше 13 років. Спеціалізація: розробка та виробництво
обладнання для нафтогазового
комплексу. Виготовляє фільтри-сепаратори газу (ФСГ), вимірювальні
трубопроводи (ИТСУ), комплекти
прямих дільниць (КПУ), вузли обліку і очистки газу (УУГ-Б та БПГ-ФСГ).
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e-mail: info@robikon.com
http://www.robikon.com

SCIENTIFIC PRODUCTION FIRM

LLC «ROBIKON»

04073, Ukraine, Kyiv, avenue S. Bandery, 6
Tel./fax: + 38 (044) 586-2633, 586-2634

e-mail: info@robikon.com
http://www.robikon.com

LLC «Robikon» (Kyiv, Ukraine)
hasthe honor to offer you use
in your projects the following
equipment for the oil and
gasindustry: Filters-separators of
a gas (FSG); Filter-separators for
gas distributing stations; Filtersseparators for purification of
liquids and hydraulic fracturing.
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ТОВ «РОСТОК-ЕЛЕКОМ»
03680, м. Київ, бул. В. Гавела, 4
Тел.: + 38 (044) 496-1810, 496-1811, 401-1226

ТОВ «Росток-ЕЛЕКОМ» було
створено в грудні 1992 року
на базі відділу мікропроцесорної техніки Спеціалізованого
конструкторського бюро Київського виробничого об’єднання
«Точелектроприлад» (нині АТ
«Росток»). Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві комплексу апаратних і
програмних засобів автоматизованих систем керування дорожнім рухом: дорожні контролери,
центральний диспетчерський
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пункт, детектори транспорту,
обладнання для керування по
оптоволокну, радіоканалу, GPRS,
системи екологічного моніторингу, системи відеонагляду, світлофори, електронні керовані знаки,
табло, паркомати, паркувальні
системи, сервісне обладнання
та інше. Підприємство пропонує
комплексні рішення для керування дорожнім рухом в містах та на
магістралях.
За 25 років підприємство
випустило та встановило близь-

e-mail: admin@rostok-elekom.com
http://www.rostok-elekom.com

ко 4000 дорожніх контролерів
та 20000 світлофорів в 60 містах
України та за кордоном. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом успішно
працюють в 10 містах України
(Київ, Дніпро, Одеса, Миколаїв,
Кременчук, Чернівці, Житомир,
Полтава)та за кордоном Рига
(Латвія), Тбілісі (Грузія).
Підприємство успішно поставляє свою продукцію на експорт
та має европейський сертифікат
відповідності.

ROSTOK-ELEKOM LTD
03680, bvl. V. Gavela, 4, Kyiv, Ukraine
Tel.: + 38 (044) 496-1810, 496-1811, 401-1226

The firm «Rostok–ELEKOM»
was established in December
1992 on the basis of the
department of microprocessing
technical equipment of
Specialized Design Office of the
Kiev Production Amalgamation
«Tochelektropribor» (now SC
«Rostok»).The firm «Rostok–
ELEKOM» is specialized in the
development and production of
complex of hardware and software
for traffic control: traffic controllers,
a traffic management system,

traffic detectors, fiber-optics,
wireless and GPRS control, the
system of ecological monitoring
of highways, video surveillance,
VMS, traffic lights , parking
machines, parking systems, service
equipment and other. traffic lights,
parking machines, parking systems,
service equipment and other.
The “Rostok–ELEKOM», Ltd offers
the services in a complex solution
of traffic control in cities.
During 25 years specialists of our
company have installed more than

e-mail: admin@rostok-elekom.com
http://www.rostok-elekom.com

4000 traffic controllers and more
than 20000 traffic lights in 60 cities
in Ukraine and other countries.
Our traffic management centers
successfully work in 10 cities:
in Ukraine (Kyiv, Dnipropetrovsk,
Odesa, Mikolaiyv, Kremenchuk,
Chernivtsy, Zhitomir, Poltava),
Moldova (Kishiniv), Latvia (Riga),
Georgia (Tbilisi).
The company successfully
supplies its products for export
and has a European Certificate
of Conformity.
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ТОВ ФІРМА «СЕМПАЛ КО ЛТД»
03062, м. Київ, вул. Кулібіна, 3
Тел.: +38 (044) 239-2197, +38 (044) 239-2198

Фірма заснована в 1992 р.
Основний напрямок діяльності
підприємства – розробка та виробництво високоточних ультразвукових лічильників витрат води і
тепла СВТУ-10М, а також контролерів температури C-11 і індивідуальних теплових пунктів (ІТП).
У СЕМПАЛ діє комплексна
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e-mail: info@sempal.com
http://www.sempal.com/navigate.html

система управління якістю, охороною навколишнього середовища, а також професійною
безпекою і здоров’ям, відповідно
до вимог міжнародних стандартів
ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 та
OHSAS 18001:2007. Система сертифікована європейським органом
сертифікації DEKRA (Німеччина).

Ультразвукові лічильники води
S10F торгової марки SEMPAL
першими і єдиними серед українських підприємств пройшли
повний комплекс випробувань
в Чеському інституті метрології
на відповідність європейським
стандартам і директивам
(СЄ-сертифікація).

LLC FIRM «SEMPAL CO LTD»
03062, Kiev, Kulibina str., 3, Ukraine
Tel.: +38 (044) 239-2197, +38 (044) 239-2198

SEMPAL LLC was founded in 1992.
It develops and manufactures
the SVTU-10M, SVTU-11 multifunctional ultrasonic heat and
water meters, SEMPAL Modular
heating unit (MHU), C-11 temperature controllers, аs well as other
applicable devices and Sempal
DM software to carry out accurate

e-mail: info@sempal.com
http://www.sempal.com/navigate.html

and precise heat and water consumption measurements.
In SEMPAL a complex system of
quality management, environment
protection as well as professional
safety and health is implemented according to the following international
standards: ISO 9001:2008, ISO 14001:
2004 and OHSAS 18001:2007.

The system is certified by European
certification organization DEKRA
(Germany).
S10F ultrasonic flow meters of SEMPAL trade mark have been the first and
only of Ukrainian enterprises to pass
a full set of tests in the Czech Institute
of Metrology (CMI) for conformity to
European standards and directives.
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Державне підприємство
«Спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка
Національної академії наук України»

ДП «CКТБ ІПМіц НАНУ»

01014, Україна, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 2
Тел./факс: +38 (044) 285 0855, +38 (044) 285 8481
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Державне підприємство «CКТБ
ІПМіц НАНУ») засноване в 1972 р.
Основним напрямком діяльності підприємства є розробка
обладнання для випробувань матеріалів та елементів конструкцій
в екстремальних умовах, нестандартного наукового та технологічного обладнання.
Одними з останніх розробок
нашого підприємства є лабораторна випробувальна машина
«UTM-20HT» та портативний прилад «РІТ-02» для експрес-оцінки
характеристик міцності матеріалів
та елементів конструкцій методом

безперервного індентування,
універсальний прилад «ТТМ-200»
для випробувань на крутіння, машина «ВМТ-20» для випробувань
біологічних матеріалів та інше
випробувальне обладнання.
Ми поставляємо нашим замовникам обладнання для відновлення та зміцнення деталей
машинобудування покриттями
підвищеної термомеханічної стійкості (установки «Дискрет-11РМ»
та «Дискрет-12М»).
Наше підприємство розробило та виготовляє серію 2D та 3D
динамічних платформ з електро-

e-mail: sdtb@ips.kiev.ua
http://sdtb.kiev.ua

механічним приводом для використання в тренажерних комплексах
різного призначення, випробувальному обладнанні та атракціонах.
ДП «CКТБ ІПМіц НАНУ» є одним
з провідних підприємств України
та Європи з розробки та виготовлення комплексу обладнання, в
т.ч. комплектних технологічних
ліній, для промислової переробки
волоських горіхів.
Наше підприємство здійснює
поставки випробувального та
технологічного обладнання
до 20 країн Європи, Азії та Близького Сходу.

State Enterprise
«Special Design and Technology Bureau
of the G.S.Pisarenko Institute for Problems of Strength
of the National Academy of Sciences of Ukraine»

SЕ «SD&TB IPS NASU»

2 Timiryazevskaya str., Kiev, 01014, Ukraine
Tel./fax +38 (044) 285 0855, +38 (044) 285 8481

State Enterprise «SD&TB
IPS NASU») was founded in 1972.
The basic direction of activity of
SE “SD&TB IPS NASU” is the development of equipment for testing
materials and structural elements
under extreme conditions, creating
advanced scientific and process
equipment.
One of latest developments of
our enterprise are laboratory testing machine “UTM-20HT” and portable device “РІТ-02” for strength
characteristics estimation of materials and structural elements by
method of continuous indentation,

universal torsion testing machine
“TTM-200”, the machine for testing
of biomaterials “BMT-20” and other
testing equipment.
We deliver to customers equipment for restoring and hardening
machine parts by coatings with
high thermo-mechanical stability
(Industrial plant “Diskret 11RM” and
“Diskret 12M”).
Our enterprise has developed
and makes series 2D and 3D
dynamic platforms with electromechanical drives for use in training
simulators of various purpose, test
equipments and attractions.

e-mail: sdtb@ips.kiev.ua
http://sdtb.kiev.ua

SE “SD&TB IPS NASU” is one of
leading enterprises in Ukraine
and Europe for the development
and manufacturing of equipment
including complete technological lines for industrial processing
walnuts.
Our enterprise delivers testing
and the processing equipment in
20 countries of Europe, Asia and
Middle East.
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ТОВ «СР «Колумб»
01011, Україна, м. Київ, вул. Мазепи, 3, оф. 176
Тел.: +38 (044) 280-2900, +38 (0 800) 500434,
+38 (050) 475 70 18, +38 (050) 477-2047
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ТОВ «СР «Колумб» створено
на основі компанії «Колумб», яка з
1992 року виробляє високоякісну
прапорову, рекламну, іміджеву, геральдичну та сувенірну продукцію:
– прапори, стяги, протокольні
і рекламні прапори, вимпели, банери та рекламні панно будь-яких
розмірів та ступеня складності;
– представницькі сувеніри із національною, місцевою, відомчою, клубною та корпоративною символікою;
– значки, знаки, нагороди, медалі, жетони;
– текстильні етикетки і нашивки ;
– таблички, вивіски.

На протязі довгого часу постійними клієнтами компанії є:
– вищі органи влади України,
обласні та міські адміністрації;
– військово-морські сили України, Морська охорона, Державної
прикордонної служби;
– державні підприємства, всеукраїнські торгові мережі, комерційні структури та мережі АЗС,
такі як Київміськбуд, Донбасенерго, Велика Кишеня, UPG, Богдан
Авто Холдинг, БАСФ;
– ФФУ, ФК Динамо Київ, ФК Шахтар;
– торгово-промислові палати
областей, міст і країн СНД;

e-mail: columb@columb.ua
http://columb.ua

– комерційні підприємства
країн Європи (Польща, Німеччина,
Великобританія та ін.), СНД (Литва, Казахстан, Азербайджан та ін.),
США, ПАР, Австралії та ін.
У 2012 році компанія за офіційною ліцензією виготовляла
сувенірну продукцію з символікою УЄФА ЄВРО 2012 ТМ та
приймала участь у оформленні
городів-учасників (виготовлення
прапорів та наружної реклами).
У 2015 році виготовляло прапорову продукцію для Олімпійських ігор в м Баку.

«SR Columb» LTD
01011, Ukraine, Kiev, I. Mazepa str., 3/176
Tel.: +38 (044) 280-2900, +38 (0 800) 500434,
+38 (050) 475 70 18, +38 (050) 477-2047

«SR Columb Ltd» was created on
the base of the company Columb.
Since 1992 has been produced high
quality flag, advertising, branding,
heraldic and souvenir products:
– flags, banners, ceremonial and
promotional flags, pennants, banners and advertising panels any sizes
and complexities;
– executive gifts with national,
local, departmental, club and corporate logo;
– badges, signs, awards, medals
and tokens;
– woven labels and patches;
– nameplates, signboards.

For a long time regular customers
of the company are:
– the highest authorities of
Ukraine, regional and city administrations;
– naval forces of Ukraine, Marine
forces, State border service;
– state enterprises, all-Ukrainian trading networks, commercial
structures and APS networks such
as Kyivmiskbud, Donbasenergo,
Velyka Kyshenya, UPG, Bogdan Auto
holding, BASF;
– UFF, FC Dynamo Kiev,
FC Shakhtar;
– Chamber of Commerce and

e-mail: columb@columb.ua
http://columb.ua

industry of regions, cities and CIS
countries;
– commercial enterprises of European countries (Poland, Germany,
UK, etc.), the CIS (Lithuania, Kazakhstan, Azerbaijan, etc.), USA, South
Africa, Australia etc.
In 2012 the company got the officially license and has been producing souvenirs with symbols of UEFA
EURO 2012 TM and took part in the
design of cities-participants (the
production of flags and outdoor
advertising). In 2015 has been produced flags for the Olympic games
in Baku.
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ТОВ «Столичний Млин»
Україна, Київ, вул. Межигірська, 83
Тел. + 38 (044) 425-3244
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На сьогоднішній день, ТОВ
«Столичний Млин» – потужний
європейський виробник високоякісного борошна , який має
величезний потенціал.
Його виробнича потужність
дає змогу щоденно постачати
понад 1000 тонн високоякісного борошна та іншої продукції
українським та закордонним
підприємствам.
Вся продукція відповідає стандартам якості: ГСТУ 46.004-99
ISO 90001:2008 HAСCP
Наші переваги:
– найкраща сировина для виробництва борошна в Європі;
– потужність переробки понад
250 тис. тонн зерна щороку та
понад 1000 тонн щоденно;
– високотехнічне виробництво,
що відповідає міжнародним стандартам;

– кваліфікований персонал,
який поєднує традиції поколінь з
сучасними технологіями;
– дотримання стандартів якості
продукції, що проходять контроль
та експрес-аналіз на лабораторному устаткуванні провідних
европейських виробників;
– широкий асортиментний ряд
продукції: борошно пшеничне,
житнє та продукти переробки;
– налагоджена система експорту продукції різними видами
транспорту для країн по всьому
світі, в тому числі «під ключ» з
повним пакетом супровідної
документації;
– зручне розташування –
ТОВ «Столичний Млин» знаходиться в самому центрі Європи
(місто Київ, Україна), що дає можливість оперативно експортувати
продукцію;

Тел./факс (044) 425-2673
e-mail: i.veremiichuk@smlyn.com

– наявність послуг з консалтингу для постійних та потенційних
клієнтів підприємства;
– додаткові сервісні послуги:
замовлення обгортки европейського зразка, брендування упаковки, контроль фасування та інше.
ТОВ «Столичний Млин» –
провідне українське підприємство, яке об’єднує елеватори і
млин в єдину систему:
– 3 власні млина, з оновленим
устаткуванням, виготовленим
фірмою «Buhler» (Швейцарія);
– 2 надпотужних елеватора, місткістю 32 тис. і 43 тис. тонн з можливістю портового завантаження;
– налагоджена автотранспортна система, власні тепловози та
залізнична гілка;
–2 ділянки розфасовки борошна на італійському та німецькому
устаткуванні.

«Stolychnyj Mlyn» LLC
Ukraine, Kyiv, 83 Mezhyhirska str.
Tel. + 38 (044) 425-3244

Today LLC «Stolychnyj
Mlyn» – is a powerful European
manufacturer of high-quality wheat
our, which has a huge potential.
Production capacity allows daily
supply more than 1,000 tons of
high quality wheat flour and other
products to Ukrainian and foreign
companies.
All products meet quality
standards: ISO 22000: 2005 HACCP
DSTU 46.004-99.
Our advantages:
– the best raw material for flour
production in Europe;
– more than 250 thousand tons
of grain processed annually and
more than 1,000 tons processed
daily;
– high-tech production
corresponds to international
standards;

– qualitied staff, combining
tradition with modern technology
generations;
– compliance with quality
standards of products with express
analysis control on laboratory
equipment of leading European
brands;
– a wide product range: wheat
flour, rye flour and products of
proceeds;
– adjusted export system with
various modes of transportation
to the foreign countries,
including “turnkey” package
with full supporting of export
documentation;
– convenient location - LLC
“STOLYCHNYJ MLYN” is located
in the heart of Europe (the city
of Kyiv, Ukraine), which makes
it’s possible to export products
efficiently;

Tel./fax (044) 425-2673
e-mail: i.veremiichuk@smlyn.com

– availability of consulting
services for regular and potential
customers of the enterprise;
– dditional services: European
package, branding, packaging
control and more.
LLC «Stolychnyj Mlyn» – leading
ukrainian enterprise that unites
elevators and mills in the one
system:
– 3 own Mills with updated
equipment, produced by the
company «Buhler» (Switzerland);
– 2 super silos with a capacity
of 32 thousand tons and 43
thousand tons with possibility of
port loading;
– adjusted transport system, own
locomotives and railway line;
– 2 sections of wheat flour
packaging equipped by Italian and
German manufactures.
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СтудіоПак
01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 21
Тел. +38 (044) 206-0960

Група компаній СтудіоПак український виробник еко-посуду
та упаковки з харчової фольги.
Підприємство засновано у 2006
році. Виробничі потужності
мають сучасне високотехнологічне обладнання, що відповідає
загальноприйнятим стандартам
виробництва посуду та упаковки, призначеного для контакту з
харчовими продуктами.
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Усі вироби відповідають
міжнародним стандартам якості
та мають необхідні українські та
європейські сертифікати:
- Системи управління якістю
ISO 9001:2008;
- Системи менеджменту в області безпеки харчових продуктів
відповідно ISO 22000:2005;
- Системи екологічного менеджменту відповідно ISO 14001:2004.

e-mail: info@studiopack.ua
http://studiopack.ua, studiopack.in.ua

Асортимент продукції
СтудіоПак складається з 12 контейнерів різних форм і розмірів
від 135 мл до 3100 мл, що використовуються харчовими виробництвами, кулінаріями, компаніями сегменту HoReCa, а також
кінцевими споживачами.

StudioPack
Ukraine, Kyiv, 01133, Blv. Lesi Ukrainki, 21
Тel. +38 (044) 206-0960

Group of companies
Studiopack – Ukrainian manufacturer of eco-friendly aluminiuim
foil trays founded in 2006. Manufacture is equipped with the most
modern high-tech equipment that
meets generally accepted standards of production cookware and
packaging for food contact.
All manufactured products meet
international quality standards and

has the necessary Ukrainian and
European certiﬁcates:
- Quality management system
ISO 9001:2008;
- Alimentary products safety management system ISO
22000:2005;
- Environmental management
system ISO 14001:2004.
The range of products
StudioPack is 12 trays of various

e-mail: info@studiopack.ua
http://studiopack.ua, studiopack.in.ua

shapes and sizes from 135 ml
to 3100 ml which are intended
for use in bakery, meat and ﬁsh
industry by industrial and private
enterprises, companies HoReCa
segment and catering, as well as
presented to the ﬁnal consumers
in the retail chains.

169

ТОВ «Т.В.К. ГРУП»
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 11
Тел. +38 (044) 247-0682
Тел./факс: +38 (044) 501-2236, 353-4701
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Компанія «Т.В.К. Груп »,
ТМ« Лабораторія Доктора Пирогова» входить до складу «PIROGOV
PHARM GROUP» – заснована в 1998
році, і є однією з провідних компаній в Україні з виробництва натуральних препаратів на основі рослинної та мінеральної сировини
для бальнеології та косметології.
Це препарати для прийняття ванн,
аплікацій, масажу і апаратної терапії, косметичних процедур. Бальзами, рідкі екстракти: хвої, шавлії,
розмарину, лаванди, валеріани,
евкаліпта, троянди, меліси, сухі
концентрати для прийняття профілактичних і оздоровчих ванн,

гелі для м’язів і суглобів, БАДи,
препарати на основі мінерального
комплексу «бішофіт» полтавського родовища, скипидарні ванни
за класичним рецептом лікаря
Залманова, селеновий і магнієвий
фітоконцентрати, фітокомпозиції,
парафінові і озокеритові аплікатори, грязьові маски.
Продукція компанії успішно
застосовується в санаторно-курортних, поліклінічних, оздоровчих установах України, Казахстану, Молдови, використовується
в фізіотерапевтичних клініках
Литви, Польщі, Угорщини та США,
реалізується через аптечні і тор-

e-mail: info@doctor-pirogov.com
http://www.doctor-pirogov.com

гові мережі. Компанія співпрацює
з санаторіями і реабілітаційними
центрами України, Українським
науково-дослідним інститутом
реабілітації і курортології, Все
українською Асоціацією фізіотерапевтів і курортологів (VAFK),
Всесвітньою федерацією бальнеолікування і Кліматолікування
(FEMTEC), Асоціацією фахівців зі
спортивної медицини та лікувальної фізкультури, в сфері розробки
та впровадження нових препаратів і методик їх застосування.
Система менеджменту якості сертифікована згідно умов стандарту
ISO 9001: 2008.

«T.V.K. Group» LLC
01021, Kyiv, Klovsky Uzviz, 11
Tel. +38 (044) 247-0682
Tel./fax: +38 (044) 501-2236, 353-4701

Company «Т.В.К. Group», TM”
Laboratory of Doctor Pirogov “is a
part of “ PIROGOV PHARM GROUP “,
founded in 1998, and is one of the
leading companies in Ukraine for
the production of natural preparations based on plant and mineral
raw materials for balneology and
cosmetology. The company produces preparations for bathing,
applying, massage and hardware
therapy. «Т.В.К. Group» produces
balms, liquid extracts: pine needles,
sage, rosemary, lavender, valerian, eucalyptus, rose, lemon balm,
dry concentrates for taking baths,
gels for muscles and joints, dietary
supplements, preparations based

on the “bischofite” mineral complex
of the Poltava region , turpentine
baths according to the classic prescription of Dr. Zalmanov, selenium
and magnesium phytoconcentrates, phytocompositions, paraffin
and ozocerite applicators and many
other drugs aimed at enhancing the
body’s defenses, mproving quality
of life, health promotion.
The company’s products are successfully used in sanatoriums, outpatient clinics, health institutions
in Ukraine, Kazakhstan, Moldova,
and are used in physiotherapeutic
clinics in Lithuania, Poland, Hungary and the USA, as well as through
pharmacy and retail chains.

e-mail: info@doctor-pirogov.com
http://www.doctor-pirogov.com

The company «Т.В.К. The Group
cooperates fruitfully with the
sanatoriums and health resorts of
Ukraine, the Ukrainian Research Institute of Rehabilitation and Balneology, the All-Ukrainian Association
of Physiotherapists and Balneologists (VAFK), the World Federation
of Balneotherapy and Climatotherapy (FEMTEC), the Association of
Specialists in Sports Medicine and
Physiotherapy in the field of development and implementation new
drugs and methods of their use.
The quality management system
is certified according to the terms of
ISO 9001: 2008.
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ТОВ «Тандем ЛТД»
03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4
Тел: +38 (044) 257-40-50
Факс: +38 (044) 257-40-40

ТОВ «Тандем ЛТД» було засноване в 1993 році, а вже в 2002 році
була здійснена корінна реконструкція та перепрофілювання виробничої діяльності підприємства
на випуск тканої поліпропіленової
тари і упаковки.
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Виробництво зосереджене у
м.Рубіжному Луганської обл., де
на площі 2,94 га розміщені 3 виробничих та 1 адміністративний
корпуси. Наші виробничі лінії
від передового світового виробника – австрійської компанії
«Starlinger», тому з впевненістю в
якості ми можемо запропонува-

ти українським та закордонним
замовникам такі вироби:
– ткані поліпропіленові мішки
(плоскі, коробкоподібні та сітчасті)
– м’які контейнери (біг-беги)
– ткану поліпропіленову тканину різної щільності
– агротканину та підпокрівельну плівку з паро- та гідроізоляцією
– поліпропіленові ткані мішки,
ламіновані попередньо надрукованою БОПП плівкою
На підприємстві діє повний
виробничий цикл: від гранул
до готової продукції, тобто вся

e-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
http://kievpolypaks.com.ua/ua

наша продукція зроблена виключно з первинної сировини.
В 2017 році ми першими та єдиними в Україні освоїли новий вид
упаковки – поліпропіленові ткані
мішки, що ламіновані попередньо
надрукованою БОПП плівкою.
Переваги таких мішків: якісний та
чіткий повно-кольоровий друк,
стійкість до стирання і вологи, що
безперечно в рази підвищує привабливість та надійність упаковки.
Наші мішки – це не просто
упаковка, це – ваша репутація та
обличчя вашої продукції.

LLC «Tandem Ltd»
120/4 Kozatska Str., Kyiv, Ukraine, 03680
Tel: +38 (044) 257-40-50
Fax: +38 (044) 257-40-40

LLC «Tandem Ltd» was created
in 1993 and since 2002 company
focused on production of woven
polypropylene packaging.
Our factory is located in town
Rubezchnoe, Lugansk region,
Ukraine, on area 2.94 hectares
of land. There are 3 production
and 1 administrative buildings.
All our production lines are from
world leading equipment supplier
Austrian company “Starlinger”.
That is why with full confidence of
quality we can offer to Ukrainian
and foreign customers our
product:

e-mail: tandem@kievpolypaks.com.ua
http://kievpolypaks.com.ua/en

– woven polypropylene bags and
sacks (flat, box-like shape, net-bags
or leno-bags)
– soft containers (FIBC)
– woven polypropylene textile
(different weight)
– agro textile and under-roof
textile (steam or water block)
– BOPP laminated sacks and bags

In 2017 we became first and
the only company in Ukraine
who started to produce woven
polypropylene sacks with BOPP
lamination. Advantages are: high
quality and full colour printing,
resistance to wear and to humidity,
which significantly increases
reliability of our sacks.

On factory we implemented full
production circle (starting from
polypropylene granules and finishing
by final product). All our goods are
made of virgin polypropylene raw
material, which is essential for highest
quality of goods.

Our sacks are not just the
package. It is your reputation and
appearance of your product.
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ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК»
03150, Україна, Київ, вул. Малевича, 11
Тел. + 38 (044) 200-8485, факс: + 38 (044) 200-8427

ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК» – входить в
групу компаній «Weldtech Group».
Та є найбільшим спеціалізованим
виробником порошкових дротів
для зварювання, наплавлення та
напилення в Україні, який входить в трійку найбільш потужних
виробників порошкових дротів в
СНД.
Наша продукція відома в Росії,
Білорусі, Узбекистані, Індії, Країнах Балтії, Чехії та ін.
Система менеджменту якості
та продукція, яка виробляється
ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК» сертифікована в
системі «УкрСЕПРО».
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Порошкові дроти, що виробляються ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК», допущені
до виробництва відповідальних
металоконструкцій та введені в
галузеві інструкціі та РД Міністерством залізничного транспорту
України, Морським Регістром
Судоходства Росії, Морським Регістром Судоходства України, Lloyd
Register (Великобританія).
На сьогоднішній день ТОВ
«ТМ.ВЕЛТЕК» здійснює регулярні
поставки широкого спектру продукції (більш ніж 120 марок дротів
діаметрами від 1,2мм до 6 мм)
на підприємства металургійної,

e-mail: office@veldtec.ua

гірничодобувної, вугледобувної
промисловості, суднобудування,
машинобудування, вагонобудування та в ряд інших галузей.
Якість продукції та надійність
компанії підтверджується численними нагородами національних та міжнародних виставок та
рейтингів.
ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК» приділяє
увагу не тільки виробничій сфері,
але ще і є одним із спонсорів фут
зальної команди ФК «Київ» та частину коштів виділяє на розвиток
охорони здоров’я.

ТМ.WELTEC LTD
03150, Malevicha str., 11, Kiev, Ukraine
Tel. + 38 (044) 200-8485, fax: + 38 (044) 200-8427

TM.WELTEC LTD is included in
a group of companies «Weldtech
Group» and being the largest special
manufacturer of flux-cored wires for
welding, surfacing and spraying in
Ukraine, which is among the three
most productive manufacturers of
flux-cored wires in CIS.
Our products are famous in
Russia, Uzbekistan, India, Baltic
Countries, Check Republic and
others.
Quality management system
and products manufactured by
TM.WELTEC LTD are certified in
«UkrSEPRO» system.

Flux-cored wiresproduced by
TM.WELTEC LTD are permitted to
application in production of critical
metal structures and implemented
in the branch instructions and
management directives of Ministry
of Railway Transport of Ukraine,
Russian Navigation Marine Register,
Ukrainian Navigation Marine
Register and Lloyd Register (Great
Britain).
Today TM.WELTEC LTD performs
regular deliveries of wide range of
products (more than 120 grades
of wires of 1.2–6 mm diameters) to
enterprises of metallurgical, mining,

e-mail: office@veldtec.ua

coal mining, shipbuilding, machine
building, car building and other
branches.
Quality of products and
Company’s reliability are proved by
number of awards of the National
and International Exhibitions and
ratings.
TM.WELTEC LTD pays attention
not only to production sphere, but
also to acts as one of the sponsors
of futsal team FC «Kyiv» and part of
its costs are given for development
of health protection system.
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ТОВ «Торговий Дім
“КАЛИНІВКА-ПРЕМІУМ”»
вул. Берковецька, 6, м. Київ, Україна, 04128
Тел.: + 38 (044) 579-9051, факс: + 38 (044) 579-9045

ТОВ «ТД «КАЛИНІВКА-ПРЕМІУМ» як юридична особа створена
в 2013 році, але сам Торговий Дім
має вже 19 років досвіду в фруктово-овочевій галузі. Компанія є
ексклюзивним дистриб’ютором
двох тепличних комбінатів пгт.
Калинівка, Броварський район
Київської області та с. Дорожне,
Вінницька область.
«Комбінат «Тепличний»,
пгт. Калинівка, має – 45 га теплиць,
а «Украфлора», с. Дорожне – 12 га,
всі сертифіковані згідно стандартів
G.A.P. Обидві теплиці оснащені
голландськими системами
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створення та регуляції мікро
клімату, та системами крапельного
зрошування Ізраїльських фірм
«A.I.K.» і «Netafim».
Торговий дім є імпортером,
експортером, та гуртовим продавцем продукції «фреш» і «ультра
фреш», має форвардні контракти
з вирощування овочів та фруктів
на відкритих ґрунтах, та свою роздрібну мережу магазинів.
Основними видами продуктів,
які ми пропонуємо, є тепличні
огірки і томати, а також овочі відкритого ґрунту: цибуля, капуста,
морква, столовий буряк, якими

e-mail: info@braz.ua
http://braz.ua

ми забезпечуємо Український
ринок цілорічно за рахунок
власних фермерських господарств та за рахунок прямих
імпортних контрактів, після
закінчення сезону вітчизняної
продукції.
Наша група компаній включає
сучасний складський-логістичний комплекс площею 3620 кв.м.
«Upscale Logistics», Відкритий на
початку 2015 р. який забезпечує
зберігання овочів і фруктів при
температурі 0°С – +6°С. Він став
першим «3 PL» оператором
в сегменті «Ультра фреш».

«Trade House
“KALYNIVKA-PREMIUM”», LLC
Ukraine 07400 Brovary, Kyiv Region, 30 Nezalezhnosti Boulevard
Tel. + 38 (044) 579-9051, fax: + 38 (044) 579-9045

TH “Kalynivka-Premium” LLC
was established as a legal entity in
2013, but the Trade House itself
has nineteen years of experience
in fruits and vegetables industry.
The company is the exclusive
distributor of two glass
greenhouses located in Kalynivka,
Brovary District of the Kyiv region,
and in Dorozhne village, Vinnytsia
region. Greenhouse «Teplychnyi»
in Kalynivka is 45 hectares,
and the greenhouse «UkraFlora»
in Dorozhne village – 12 hectares;
all Global Gap-certified. Both
greenhouses feature Dutch-

manufactured microclimate control
systems and drip irrigation systems
from the Israeli companies A.I.K.
and Netafim.
The trade house is an importer,
exporter and a wholesale seller of
fresh and ultra-fresh foods; it has
forward contracts on growing fruits
and vegetables in open soil and an
own retail store chain.
The main types of products
we offer are greenhouse cucumbers
and tomatoes along with open soil
vegetables: onions, cabbage,
carrots and beetroot, which we
supply all year round to the

e-mail: info@braz.ua
http://braz.ua

Ukrainian market from our own
farms and under direct import
contracts during off-season periods
in Ukraine.
Our group of companies
includes 3620-sq.m, state-of-the-art
«Upscale Logistics» – storage and
logistics complex open in early
2015, now storing and preparing
fruits and vegetables under the
temperatures ranging from 0°С
to +6°С. It became the first 3PL
operator in the ultra-fresh
produce segment.
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ТОВ «Торговий дім “НІЖИН”»
02090, м. Київ, Україна, вул. Бориспільська, 9, корпус 91, офіс 602
Тел. + 38 (044) 593-0329

Ніжинський консервний
завод (НКЗ) вже 90 років радує
Україну і світ якісною консервованою плодово-овочевою
продукцією. Розпочавши діяльність у 1927 році, це підприємство поступово завоювало
лідируючі позиції на ринку
плодоовочевої консервації як в
Україні, так і в багатьох країнах
світу. На сьогодні НКЗ входить в
ТОП-5 виробників консервованих овочів в Україні й продовжує
завойовувати любов поціновувачів смачної та корисної їжі.
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Ніжинський консервний комбінат є одним з беззаперечних
лідерів галузі, про що яскраво
свідчать цифри: понад 7000
гектарів власних посівних площ в
Чернігівській, Херсонській та
Закарпатській областях. Власна
переробка 12 000 тон за рік овочів.
Асортимент продукції Ніжинського консервного заводу:
• понад 40 найменувань товарів
під торговою маркою «Ніжин»(серед яких овочеві
закуски, салати, гарніри, ікри,
маринади, соуси, сік тощо);

e-mail: info@nezhin.ua
http://nezhin.ua

• понад 55 найменувань продукції у
вакуумній упаковці ТМ «Грінвіль»
(соління з огірків і томатів, квашена капуста, морська капуста,
салати по-корейськи тощо);
• бренд «Премія» для одного
з найбільших рітейлерів України
Fozzy Group;
• продукція власних торгових
марок для латвійської дистриб’юторської компанії і для
мережі магазинів компанії
«Моноліт» (Німеччина);
• виробництво очищених овочів
для В2В-ринку.

LLC TRADE HOUSE «NEZHIN»
02090 Kiev, Ukraine, st. Borispolskaya, 9, building 91, office 602
Tel. + 38 (044) 593-0329

Having started its activity in 1927,
this enterprise gradually gained a
leading position in the market of
fruit and vegetable conservation as in
Ukraine and in many countries of the
world. To date, the NC is in the TOP-5
producers of canned vegetables
in Ukraine and continues to win the
love of connoisseurs of delicious and
healthy food. Nezhin cannery is one of
the indisputable leaders of the industry, as the figures clearly show: more
than 7,000 hectares of own acreage
in Chernigov, Kherson and Transcarpathian regions. Own processing of
vegetables is 12 000 tons per year.
The product range of Nezhin
cannery is:
• more than 40 types of products
under TM «Nezhin», including
vegetable snacks, salads, side
dishes, caviar, marinades, sauces
and other;
• more than 55 names of products
in vacuum packing under ТМ
«Greenville» (pickles: cucumbers,

tomatoes, sauerkraut, laminaria,
salads in Korean style);
• «Premium» brand for one of the
largest retailers in Ukraine Fozzy
Group;
• products of own trade marks for
the Latvian distribution company
and for the network of shops of the
company «Monolith» (Germany);
• production of refined vegetables
for the B2B market.
The enterprise uses several separate modern and high-tech lines of
production equipment: two lines for
marinades, two for salads, one for
paste and one for juice. Also in the
assets of the plant there are three
lines for pickling and two for packing pickles and salads. All factory
equipment was purchased from the
best manufacturers in Germany,
Italy, Hungary, Bulgaria and Ukraine.
The NC is an employer for more
than 300 full-time employees and
about 200 seasonal workers. Due
to the increase in production, the

e-mail: info@nezhin.ua
http://nezhin.ua

number of workplaces at the enterprise is constantly increasing.The
plant has established a quality management service, which includes
laboratories for microbiological and
physico-chemical control, equipped
with all necessary equipment.
The product safety management
system is certified by the ISO 22000:
2007 standard, which defines all
levels of control from receipt of
raw materials to the delivery of
finished products to consumers
and covers all processes related to
production, storage, quality control,
maintenance, delivery, etc. High
quality products are confirmed by
voluntary Certification by results of
inspections in independent laboratories of Ukraine and abroad.
The products of the Nezhin cannery are exported to the USA, Germany, Sweden, Great Britain, the Czech
Republic, the Baltic States, Israel, Canada, Azerbaijan, Belarus, Moldova – in
general, more than 20 countries.
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ТОВ «УГЛЕРОД-УКРАЇНА»
Юридична адреса: вул. Ванди Василевської, 18, Київ, 04116
Фактична адреса: вул. Василя Степанченка, 3, Київ 03680
Тел. +38 (044) 233-2443, факс: +38 (044) 502-4149

ТОВ «Углерод-Україна» було
засновано 2008 року і успішно співпрацює з іноземними
партнерами в області наукових
розробок, передових технологій
і синтезу сучасних матеріалів для
хроматографії, біомедицини, найновіших пристроїв накопичення
енергіі (суперконденсаторів) та
багатьох інших застосувань.
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«Углерод-Україна» також вже багато років займається розробкою
та виготовленням на замовлення
унікального експериментального
наукового та лабораторного обладнання на замовлення своїх клієнтів. Компанія задіяна в багатьох
міжнародних наукових проектах
та приймає участь в міжнародних
наукових конференціях.

e-mail: sales@carbon.org.ua
http://www.carbon.org.ua

Серед партнерів компанії
провідні університети, наукові
інститути та дослідницькі лабораторії з багатьох країн світу (США,
Франції, Великобританії, Німеччини, Китаю, Південної Кореї, Японії,
Саудівської Аравії, Катару, Австралії та багато ін.).

Y-CARBON LTD
Legal address: st. Vandi Vasilevskaya, 18, Kyiv, 04116
Actual address: st. Vasyl Stepanchenko, 3, Kyiv, 03680
Tel.: +38 (044) 233-2443, fax: +38 (044) 502-4149

Y-Carbon ltd. was founded in
2008 and successfully cooperates
with foreign partners in the
field of scientific developments,
advanced technologies and the
synthesis of advanced materials
for chromatography, filtration,
biomedicine, energy storage
(super-capacitors) and many
other applications.

Y-Carbon ltd. for many years
also has been involved in the
development and manufacturing
of customized unique experimental
and laboratory equipment.
The company is involved in many
international scientific projects
and scientific conferences.
Among the partners of the
company are leading universities,

e-mail: sales@carbon.org.ua
http://www.carbon.org.ua

research institutes and laboratories
from many countries of the world
(USA, France, Great Britain,
Germany, China, South Korea,
Japan, Saudi Arabia, Qatar,
Australia, and others).
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ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ
ВЗУТТЄВИЙ АЛЬЯНС»
03127, Україна, м. Київ, пров. Коломиївський,3/1, кв. 25
Тел.: + 38 (095) 071-0107, + 38 (050) 469-0318

ТОВ «Український Взуттєвий
Альянс» засноване у 1993 року.
Виробничі потужності розташовані у 20 км від міста Київ, що
надзвичайно вигідно для розповсюдження готової продукції.
Наявність сучасного технологічного обладнання дозволяє
підприємству виробляти високо
якісну продукцію на рівні світових
стандартів під власними торговими марками (АМАТІ, EXCLUSIVE,
DEFENDER).
У своїй діяльності компанія
ставить якість виробу перед усім,
саме тому у виробництві ми вико-
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ристовуємо матеріалі найвищої
якості, наша продукція відповідає
усім національним та міжнародним показникам якості та безпеки.
Саме тому пропонуємо високоякісне виробництво: чоловічого;
жіночого; дитячого; робочого; а
також форменого та військового
взуття. Потужність виробництва
дозволяє випускати до 30 тисяч
пар взуття на місяць.
Наявність на фабриці власних
дизайнерів дає можливість моделювати взуття, виходячи з побажань конкретного замовника,
змінювати фасон і комплектуючу

e-mail: shoefactorykiev@gmail.com
http://amati-shoes.com.ua/

фурнітуру та розробляти повністю
нові моделі, керуючись потребами замовника.
Також ми можемо надати іншим
компаніям можливість виготовлення власного взуття використовуючи наші потужності для незалежного виготовлення моделей
Таким чином, ТОВ «Український
Взуттєвий Альянс», маючи в своєму розпорядженні потужну матеріально-технічну базу, пропонує
продукцію нашого підприємства
та наші потужності, гарантуючи
при цьому високу якість та індивідуальний підхід.

LLC «UKRAINIAN SHOE
ALLIANCE»
Kolomyis’kyi Ln, 3/1, fl. 25, Kyiv, Ukraine, 03127
Tel.: + 38 (095) 071-0107, + 38 (050) 469-0318

LLC «Ukrainian Shoe Alliance»
was created in 1993. Production
facilities are located 20 km from
the city of Kiev, which is extremely
beneficial for the distribution of
finished products.
The availability of modern
technological equipment allows
the company to produce highquality products at the level of
world standards under its own
trade marks (AMATI, EXCLUSIVE,
DEFENDER).
In the first place for the company
is the quality of products, that
is the reason why in production

we use only the highest quality
materials; our products meet
all national and international
standards of quality and safety.
For our partners we offer highquality production: man; women;
children; working (save footwear);
as well as uniform and military
footwear.
Capacity of production allows to
produce up to 30 thousand pairs of
shoes per month.
The presence at the factory of
its own designers allows you to
simulate shoes, based on the wishes
of a specific customer, change

e-mail: shoefactorykiev@gmail.com
http://amati-shoes.com.ua/

the style and fittings and develop
completely new models, guided by
the needs of the customer.
Also, we can provide other
companies with the opportunity to
make their own footwear, using our
power for independent production
of models.
LLC «Ukrainian Shoe Alliance»,
having a powerful material and
technical base, offers the products
of our enterprise and our capacities,
while guaranteeing high quality
and individual approach.

183

ПАТ «Український
науково-дослідний
інститут авіаційної технології»
Україна, 0480, м. Київ, вул. Кирилівська, 19–21
Тел. +38 (044) 463-7575

АТ УкрНДІАТ – єдиний в
Україні центр компетенцій в сфері
авіаційних технологій на базі передового світового досвіду.
Створений в 1964 році як
філія Всесоюзного науково-дослідного інституту авіаційної
технології, з 1994 року УкрНДІАТ
є акціонерним товариством,
50% + 1 акція якого належить
державі. Управління часткою

e-mail: info@ukrniat.com
http»//www.ukrniat.com

державної власності
АТ УкрНДІАТ передано
ДК «Укроборонпром».
За 53 роки своєї діяльності
АТ УкрНДІАТ брало участь у технологічному забезпеченні виробництва більш ніж 20 типів авіаційної
техніки в 4-х країнах світу.
Товари та послуги були надані
замовникам 7-ми країн, партнерами та замовниками АТ УкрНДІАТ є

більш ніж 40 компаній та наукових
установ.
Місія АТ УкрНДІАТ: технологічне
забезпечення виробництва авіаційної техніки.
Ключові напрями діяльності:
– прикладні дослідження;
– технологія авіаційного виробництва;
– економіка і організація виробництва.

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ЧИННИКІВ НА МІЦНІСТЬ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНЕРА ВЕРТОЛЬОТА
ТЕХНОЛОГІЯ АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ КЛЕЄКЛЕПАНИХ
І ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ З’ЄДНАНЬ
ПРИ СКЛАДАННІ ПЛАНЕРА ВЕРТОЛЬОТА

ЕКОНОМІКА
І ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИРОБНИЦТВА
РОЗРОБКА МОДЕЛІ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
НА ВИРОБНИЦТВО
ПАСАЖИРСЬКИХ
ТА ТРАНСПОРТНИХ
ЛІТАКІВ

«Ukrainian Research
Institute of Aviation
Technology» JSC
19-21, Kyrylivska St., Kyiv, 04080, Ukraine
Tel. +38 (044) 463-7575

UkrRIAT JSC – is the only in
Ukraine center of competencies in
the field of aviation technologies
based on best international
practices.
Established in 1964 as a
branch of the Scientific Research
Institute of Aviation Technology,
since 1994 UkrRIAT is a joint
stock company, 50% + 1 share
of which belongs to the state.

e-mail: info@ukrniat.com
http»//www.ukrniat.com

Management of the state share
of UkrRIAT JSC handed to
Ukroboronprom SC.
During 53 years of activity
UkrRIAT JSC involved in the
production technology ensuring for
more than 20 types of aircraft
in 4 countries.
Goods and services are provided
to customers in 7 countries;
partners and customers of UkrRIAT

JSC are more than 40 companies
and research establishments.
UkrRIAT JSC Mission: aviation
equipment manufacturing
processes provision.
Key activities:
- applied research;
- aircraft manufacturing
processes;
- production economics and
organization.

APPLIED RESEARCH

AIRCRAFT MANUFACTURING PROCESSES

STRESS-STRAIN BEHAVIOR
OF COMPOSITE STRUCTURES
IN JOINT ZONE

ADHESIVE-RIVETED
AND HIGH-LOADED JOINTS
MANUFACTURING PROCESSES

PRODUCTION ECONOMICS AND ORGANIZATION
GENERALIZED DATA ON THE LABOR CONTENT OF THE WING LONGERONS
MANUFACTURING FROM METALLIC MATERIALS
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Публічне акціонерне товариство

„Український науково-дослідний
інститут радіоапаратури”
(ПАТ «УкрНДІРА»)
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15 корп. 55,
Тел./факс: +38 (044) 425-5270
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Підприємство створене в 1978
році та спеціалізується на розробці, випробуваннях і серійному
виробництві авіаційної бортової
радіоапаратури для різних типів
повітряних суден. Підприємство
випускає високотехнологічні
сертифіковані вироби, що мають
свідоцтва про придатність комплектуючого виробу Державної
Авіаційної Служби України.
ПАТ «УкрНДІРА» має у власності
окрему будівлю площею близько
1500 кв. метрів, в якій раціонально
розміщені виробничі, інженерно-технічні підрозділи, служби забезпечення і управління. Основними

видами діяльності підприємства є:
– виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських,
технологічних, пошукових та
проектно-пошукових робіт;
– виготовлення та випробування дослідних зразків науково-технічної продукції в галузі авіаційної
техніки;
– промислове виготовлення
виробів, вузлів, блоків, оснастки, нестандартного обладнання,
виробів і систем спеціального
призначення для потреб літакобудівної галузі.
У відповідності з європейським
стандартом Part-21 (Постано-

e-mail: ukrndira@ukr.net
http://www.ukrniira.com.ua

ва комісії (ЄС) № 1702/2003 від
24 вересня 2003 р.), а також з
авіаційними правилами АПУ-21
проводиться розробка і випуск
таких виробів: Бортова інтегрована апаратура навігації та посадки
Курс-93М; Система раннього
попередження наближення СРППЗ-2000, Реєстратор твердотільної
звукової інформації ОРТ, Апаратура зйому інформації АСИ, Система
селективного виклику ССВ, Блок
перетворення та контролю БПК.
На платній основі підприємство
надає послуги експлуатантам
повітряних суден за оновлення
баз даних виробів СРППЗ-2000.

Public Type Joint Stock Company

“Ukrainian Scientific
and Research Radio Eguipment Institute”
(PTJSC «UkrS&RREI»)
15/15, bulk 55, Vikentiy Khvoyka Str., 04080, Kiev
Tel./fax: +38 (044) 425-5270

The company was founded
in 1978 and specializes on
development, research and serial
producing of aircraft board radio
equipment for different types of
aircraft. The enterprise produces
high-tech certified equipment,
which has the Certificates of repair
of component item of The State
Aviation Administration of Ukraine.
PTJSC “UkrS&RREI PJSC
“UkrS&RREI owns separate
building with an area of over 1500
sq.m. wherein the production,
engineering technical units,
support and management services
are efficiently located. The principal

activities of PJSC “UkrS&RREI” are
the following:
– Implementation of scientificresearch, experimental design,
technological, search and designprospecting works in area of
aviation equipment;
– Manufacturing and
experimental of prototypes;
– Industrial manufacturing of
products, components, blocks,
tooling, non-standart equipment
and systems for the needs of aircraft
industry.
In accordance with European
Standard Part-21 (Commission
regulation # 1702/2003

e-mail: ukrndira@ukr.net
http://www.ukrniira.com.ua

of Sep 24, 2003) and the aviation
regulations of АПУ-21, the
development and production of
products are the following:
The airborne integrated navigation
and landing equipment КУРС-93М;
Terrain awareness and warning
system СРППЗ-2000;
Voice recorder ОРТ; Data extraction
equipment АСИ; Monitor and
conversation unit БПК; Selective
call system ССВ. On a paid basis
the company provides services
to the AC operations to update
database СРППЗ-2000.
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ДП ДГЗІФ «Укрінмаш»
вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119, Україна
Тел. +38 (044) 461-9275
Факс +38 (044) 461-9273

Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та
інвестиційна фірма «Укрінмаш»
входить до складу ДК «Укрборонпром» та представлена на
міжнародному ринку з 1991 року.
Основна ціль фірми – це збереження інтересів України в оборонно-технічному секторі в ході
роботи з іноземними партнерами.
ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» будує надійні
зв’язки з країнами різних континентів, гарантує надання послуг
на високому рівні, надійність та
абсолютне задоволення потреб
клієнта.
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Основні напрямки діяльності
державної фірми «Укрінмаш»:
– експорт зброї та військових
товарів у напрямках: бронетехніка,
авіабудування, суднобудування, системи радіолокації, РЕБ та
зв’язку високоточне озброєння та
боєприпаси;
– обмін технологій та інновацій,
включаючи розвиток заводів;
– технічне обслуговування, ремонт / капітальний ремонт, модернізація військової техніки;
– імпорт зброї та військових товарів для потреб української армії
та інших оборонних установ;

e-mail: uim@uim.kiev.ua
http://www.ukrinmash.com

– пошук дослідно-конструкторських розробок та залучення
інвестицій;
– переробка та утилізація старої
військової техніки, очищення місцевості від мін;
– надання послуг у сфері маркетингу, реклами та посередницьких
послуг.
Україна входить до обмеженого переліку країн, що надають
послуги повного циклу у сфері
авіабудування, радіо-електронної
боротьби, де український експортний потенціал входить
у 10-ку світових лідерів.

SSFTIF “UKRINMASH”
36, Dehtyarivska St., Kyiv, 04119, Ukraine
Phone: +38 (044) 461-9275
Fax: +38 (044) 461-9273

State Self-Supporting Foreign Trade and Investment
Firm «Ukrinmash» is included in
State Concern “UkrOboronProm”
and operates at the international
market since 1991. The aim of the
Firm is to implement the interests
of Ukraine in the field of military-technical cooperation with
foreign partners. «Ukrinmash» has
built reliable business connections
with countries from every part
of the world. The key mission is
service excellence, reliability and
customer satisfaction.

«Ukrinmash» OFFERS:
– export of weapons and military
products in the field of armoured
military vehicles, aircraft engineering, shipbuilding industry, radar
ammunition and air defence, as well
as rocket artillery weapons;
– transfer of technologies and knowhow, including the development of
military factories and MRO centers;
– maintenance, repair / overhaul
and upgrade of military equipment;
– training of foreign military
personnel;
– import of weapons and military
products to Ukrainian Army and all

e-mail: uim@uim.kiev.ua
http://www.ukrinmash.com

other military and defence structures;
– R&D, investment and other
partnership opportunities;
– disposal, demilitarization of the
old military equipment and territory demining;
– marketing, advertising and
intermediary services.
Ukraine makes part of prestigious club of the countries which has
mastered the closed cycle in aircraft
building, radio intelligence and radio-electronic warfare, whereas the
Ukrainian export potential is among
the best 10 in the world.
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Державне підприємство спиртової
та лікеро-горілчаної промисловості

«Укрспирт»

03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30В
оф. 600, БЦ «Фарінгейт»
Тел. +38 (044) 284-04 90
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Державне підприємство «Укрспирт» – найбільший виробник
високоякісного спирту та спиртовмісної продукції в Україні.
ДП «Укрспирт» створено відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 28 липня 2010
року № 672 «Про утворення Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості»,
ДП «Укрспирт» забезпечує
відмінною сировиною цілий ряд
галузей. Продукція підприємства
незамінна при виготовленні лікеро-горілчаних виробів, у фармацевтиці, медицині, парфумерії,
виноробстві, кондитерській промисловості, тваринництві та інших

Комерційне управління:
+38 (044) 284-0492
e-mail: office@ukrspirt.com, press@ukrspirt.com
http://www.ukrspirt.com

галузях народного господарства.
Одним із найбільш пріоритетних
напрямків зараз є виробництво біоетанолу та компоненту моторного
палива альтернативного (КМПА).
Загальна виробнича потужність
ДП «Укрспирт» – понад 30 мільйонів
декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.
На підприємстві впроваджена
та сертифікована система менеджменту якості, безпеки та екологічного керування: ISO 9001, ISO
14001, ISO 22000, ХАССП (Hazard
Analysis and Critical Control Points).
Якість готової продукції та сировини, яка використовується у виробництві, контролюється виробничи-

ми лабораторіями ДП «Укрспирт».
Лабораторії підприємства оснащені сучасним вимірювальним
обладнанням, що дає можливість
проводити якісний та кількісний
контроль сировини, напівпродуктів
виробництва та готової продукції.
Підприємство пропонує
клієнтам індивідуальний підхід
та прозорі, економічно вигідні
умови співпраці. «Укрспирт» реалізує продукцію на внутрішньому та зовнішніх ринках. Продукти
«Укрспирту» знають та високо
оцінюють на ринках Середньої
Азії та Кавказу, Туркменістану,
Грузії, Азербайджану, Туреччини,
Австрії, Польщі.

Alcohol and alcohol beverage
production state enterprise

«Ukrspyrt»

Office 600, 30B Fizkultury str.
(«Fahrenheit» business center), Kyiv, 03150
Tel. +38 (044) 284-0490

State Enterprise «Ukrspyrt»
is the largest producer of spirit and
alcohol-containing products in
Ukraine.
SE «Ukrspyrt» was established
under the Resolution № 672 of
Cabinet of Ministers of Ukraine on
July 28, 2010 «On establishment of
the State enterprise of alcohol and
alcoholic beverage industry».
SE «Ukrspyrt» provides a number
of excellent raw materials for different
enterprises. The company’s products
are irreplaceable in the manufacture
of alcoholic beverages, pharmacy,
medicine, perfume, wine, confectionery industry, animal breeding
and other sectors of the economy.

Export department:
+38 (044) 284-0492
e-mail: office@ukrspirt.com, press@ukrspirt.com
http://www.ukrspirt.com

One of the most priority directions is
bioethanol and an alternative motor
fuel component (AMFC).
Total production capacity of SE
«Ukrspyrt» is over 30 million decaliters per year, 41 production sites.
The priority for SE «Ukrspyrt» is
a quality for our products.
The company has implemented
and certified the system of quality,
security and environmental monitoring management: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000, Hazard
Analysis and Critical Control Points.
The quality of finished products
and raw materials for the manufacturing is controlled by the
industrial laboratories of

SE «Ukrspyrt.» Labs are equipped
with advanced measuring equipment that enables qualitative and
quantitative control of raw materials, intermediates and finished
products.
Our production facilities allow
to secure a domestic market
by 100%. And today we work
towards increase the share of
export. The “Ukrspirt” products
are in demand in Central Asia,
Turkmenistan, Georgia, Azerbaijan, Turkey, Austria, Poland,
Vietnam, Hungary, Slovakia and
other countries. Our short-term
plans include rapid extension of
geography of coverage.
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Приватне акціонерне товариство

«УХЛ-МАШ»

03150, Київ, Україна, вул. Казимира Малевича, 66
Тел. + 38 (044) 521-0100, факс: + 38 (044) 521-0101
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Підприємство «УХЛ-МАШ»
засноване в 1994 році на базі дослідного машинобудівного заводу. Основним видом діяльності є
виготовлення металевих меблів та
промислового обладнання. Понад
20 років пропонуємо вітчизняним
та зарубіжним клієнтам високоякісну продукцію. Ми керуємось
стандартами якості ISO 9001: 2009,
маємо сертифікат торгово-промислової палати України та сертифікат
відповідності якості. Асортимент
відповідає європейським екологічним вимогам та санітарним
нормам.
Основні напрямки діяльності:
• металеві шафи для роздягальнь;
• промислові меблі та верстаки;
• складські та пересувні стелажі;
• зломостійкі та вогнетривкі сейфи;

• меблі для офісу та канцелярські
шафи
• серверні стійки та шафи;
• абонентські шафи;
• лабораторні меблі;
• пластикова тара;
• вироби с нержавіючої сталі;
• обладнання для випікання хліба.
УХЛ-МАШ пропонує сертифіковану продукцію с гарантією виробника. Металеві поверхні покриваються полімерно-порошковою фарбою,
що підвищує антикорозійні властивості та вберігає від передчасного
зносу. Наша продукція неодноразово відзначена нагородою «Лідер
галузі», отримала визнання меблевих форумів, була представлена на
виставках «SIA «Кращий експортер
року», міжнародній виставці «EIA»
та «АвтоТехСервіс». Ми активно

e-mail: apogeyfood@gmail.com
http://www.afth.com.ua

реалізуємо інноваційні тенденції
ринку завдяки власному конструкторському бюро. Нашою перевагою
є чітко налагоджене виробництво
та комплексний підхід. Дочірнє підприємство «Металеві меблі» оптимізує продуктивність компанії для
випуску великих об’ємів продукції.
Ознайомитися з асортиментом
можна на сайті та у демонстраційному залі. Для відправлення замовлення використовується власний
автомобільний парк. Система складування «Pallet Drive – in system»
гарантує збереження товару та
своєчасну доставку. Пропонуємо
вигідні умови співпраці та гнучкий
діапазон цін. Нашою продукцією
задоволені компанії міжнародного
рівня, ми маємо успішний досвід
експортної діяльності.

Private Joint Stock Company

«UHL-Mash»

03150, 66, Kazimir Malevich Str., Kyiv, Ukraine
Tel. + 38 (044) 521-0100, fax: + 38 (044) 521-0101

The company of «UHL-MASH»
was founded in 1994 and based of the
experimental machinery plant. Our
main activity is manufacture of metal
furniture and industrial equipment.
For over 20 years, we have been offering
high quality products to domestic and
foreign customers. We are guided by
ISO 9001: 2009 quality standards, and
are certified by the Ukrainian Chamber
of Commerce and Industry, and the
Certificate of Quality Compliance. Our
products meet the European ecological
requirements and sanitary norms.
Our major activity areas include the
following:
• Metal Lockers ;
• Industrial Furniture and Instrumental
Workbenches;
• Warehouse and Rolling Shelves;
• Burglar – and Fire – resistant Safes;

• Office Furniture and Stationary
Cabinets;
• Server Shelves and Racks;
• Mail Boxes;
• Laboratory Furniture;
• Containers, boxes and pallets
for storage and handling;
• Containers, boxes and pallets
for storage and handlingStainless Steel
Products;
• Commercial Panification Equipment.
UHL-MASH offers certified products
with manufacturer’s warranty. Metal
surfaces are covered with polymericpowder paint that increases the anticorrosion properties and protects them
against premature wear. Our products
have gained the Industry Sector Leader
award on numerous occasions and
received the recognition of furniture
forums; they have been presented

e-mail: apogeyfood@gmail.com
http://www.afth.com.ua

at SIA Exporter of the Year, EIA and
AutoTechService exhibitions. Our own
design bureau are actively using and
implementing innovative trends. Our
advantage include a well-established
production and integrated customeroriented approach. Our subsidiary
Metallic furniture operates with large
volumes of production.
Our products could be viewed on the
company’s website and in our showroom.
We use our own vehicle park to deliver the
orders to end customers. The Pallet Drive –
in system warehousing system ensures
product preservation and timely delivery.
We offer favorable terms of cooperation
and a flexible range of prices. Our
products have satisfied the requirements
of several international level companies.
UHL-MASH is proud of the company’s
successful export experience.
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ПАТ «ФАРМАК»
04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 63
Тел. + 38 (044) 496-8787

ПАТ «Фармак» є лідером*
фармацевтичної галузі України
вже сім років поспіль. Частка
ринку «Фармак» серед виробників лікарських засобів
(ЛЗ) в Україні складає 6,5%. На
підприємстві функціонують 19
виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. В Компанії
впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична
система якості згідно з чинними
регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів
(ISO, GMP та FDA). В «Фармак»
працюють 2306 осіб.

В портфелі компанії 220 продук
тових досьє. Щорічно на ринок
виводиться близько 20 нових
препаратів. Компанія розвиває
R&D комплекс. Наукова лабораторія «Фармак» – одна з найкращих в
Україні, що дозволяє компанії розвивати науковий потенціал країни.
У 2016 році «Фармак» запустив
виробництво субстанцій в Шостці,
оснащене найсучаснішим устаткуванням.
«Фармак» застосовує інновацій
ні підходи в розробленні та вироб
ництві ЛЗ, постійно вдосконалюю
чись та впроваджуючи новітні

e-mail: e-mail: info@farmak.ua

технології в роботу. За 12 років
Компанія інвестувала понад 216 млн
доларів США у модернізацію і технічне оснащення виробництва.
«Фармак» експортує продукцію
більше ніж у 20 країн Європи,
Азії, Близького Сходу, країн СНД.
Компанія посідає третє місце на
ринку Узбекистану, десяте на
ринку Киргизстану. Пріоритетним
є збільшення присутності в інших
країнах, в першу чергу країнах ЄС.
Наразі частка експорту «Фармак»
в обсязі реалізації ЛЗ складає
24,3%. Компанія планує наростити
частку експорту до 40%.

* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому виразі, за даними Proxima Research у 2016 р.
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FARMAK JSC
Farmak JSC has been a leader
of pharmaceutical industry of
Ukraine for seven years in a row. Its
market share in Ukraine among the
manufacturers of medicinal products
is over 6.5 %. Farmak has 19
production lines complying with the
GMP requirements. The Company
has in place and constantly improves
a pharmaceutical quality system in
accordance with current regulatory
requirements and global standards
(ISO, GMP, and FDA). Farmak has
2,306 employees.
The Company’s portfolio lists
220 product dossiers. Up to 20 new

Ukraine, 04080 Kyiv, Frunze Str. 63
Tel. + 38 (044) 496-8787

e-mail: info@farmak.ua

medicinal products are launched on
the market annually. The Company
is developing its R&D complex.
Farmak’s scientific laboratory is
one of the best in Ukraine that
ensures developing of the country’s
scientific potential.
In 2016, Farmak launched API
production plant with state-of-theart equipment in Shostka.
Farmak practices innovative
approaches to the development and
manufacture of medicinal products,
affording ongoing improvement
and introduction of the advanced
technologies. For over 12 years, the

Company has invested more than
216 million USD in modernization
and technical equipment of its
production facilities.
Farmak exports the medicinal
products to over 20 countries in
Europe, Asia, the Middle East, and
the CIS. The Company ranks third
on the market of Uzbekistan and
tenth - in Kyrgyzstan. The primary
objective is to increase its presence
in other countries, especially in the
EU. Currently, Farmak’s share of the
exported products is about 24.3%.
The Company plans to increase its
share of the exported products to 40%.

* based on sales volume in monetary terms according to Proxima Research in 2016.
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СП ТОВ «ФІОРД-БОТ»
03148, м. Київ, вул. Пшенична, 2
Тел.: +38 (044) 496-4151
Факс: +38 (044) 496-4153

Підприємство створено 1995 р.
Основні види діяльності:
– виробляємо надувні човни для
прогулянок, та рибалки, для МНС;
– виробляємо плавзасоби для
рафтінгу: надувні каное, рафти,
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надувні байдарки та надувні катамарани;
– наші швейні вироби: чохли на
човнові мотори, аксесуари для човнів, чохли на музичні інструменти та
акустичну апаратуру, на зброю та ін.;

моб.тел. +38 (067) 505-3156
e-mail: fiordboat@gmail.com
http://www.fiordboat.com

– торгівля човновими моторами Меркурі, Сузукі, китайськими
моторами Парсун та аксесуарами
до човнових моторів.

JV LTD «FIORD-BOAT»
2, Pshenichnaya str., 03148, Kiev, Ukraine
Tel.: +38 (044) 496-4151
Fax: +38 (044) 496-4153

The enterprise is founded in 1995.
Primary activities:
– «FIORD-BOAT»
manufactures inflatable boats
for recreation, inflatables for fishing,
Inflatable Assault Craft;

– we produce watercraft
for rafting: rafts, inflatable
canoes, kayaks and inflatable
catamarans;
– our sewn products are: covers
for outboards, accessories for boats,

mob. +38 (067) 505-3156
e-mail: fiordboat@gmail.com
http://www.fiordboat.com

music case, case for acoustical
equipment ets.;
– «FIORD-BOAT» sales
outboards Mercury, Suzuki,
Chainese outboards Parsun and
accessories for boating.
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ТОВ «Фірма “РЕЛЕЕКСПОРТ”»
04112, м. Київ, вул. Ігоря Сікорського, 4Л
Тел.: + 38 (044) 373-6870, 373-6871, факс: + 38 (044) 373-6877

ТОВ «Фірма “Релеекспорт”»
поставляє електротехнічне і
механічне обладнання та запасні
частини більш ніж 25 років.
Ми забезпечуємо ремонт,
модернізацію та ретрофіт обладнання на території замовника,
включаючи монтаж та введення в
експлуатацію, контроль та обслуговування обладнання. Наші фахівці можуть перевіряти існуюче
обладнання, готувати та виконувати проекти з його ремонту,
принаймні, до рівня оригіналу, що
дозволяє економити час і гроші.
Ми поставляємо обладнання
та запасні частини тільки від ви-
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робників оригінального обладнання (OEM).
Нашими основними замовниками є атомні, теплові, гідроелектростанції, металургійні заводи,
машинобудівні підприємства
(машинобудування).
Ми зацікавлені в налагодженні
взаємовигідного співробітництва
з заводами, які були побудовані за
допомогою колишнього СРСР та /
або їх ділових партнерів.
Ми готові відповідати основним вимогам сталевих та електростанцій з Африки, Близького
Сходу, Іраку, Ірану та інших країн.
Як показує наш досвід, найбіль-

e-mail: info@relayexport.com
http://www.relayexport.com

ший попит є на наступне обладнання, запчастини та послуги:
• Парові турбіни та котли;
• Насоси та компресори;
• Підстанції, трансформатори силові та вимірювальні, електричні
генератори та двигуни, системи
збудження, високовольтні автоматичні вимикачі та розподільчі
пристрої (з можливістю модернізації, включаючи вироблену ЕС),
контактори, реле; кабелі та дроти;
• Преси, верстати (включаючи
модернізацію з ЧПУ та гідравлічної системи); кування та
лиття (механізоване та грубе);
• Металургійне устаткування.

Firm “RELAYEXPORT”, LTD
4L, I. Sikorskogo str., Kyiv, Ukraine, 04112
Tel.: + 38 (044) 373-6870, 373-6871, fax: + 38 (044) 373-6877

Firm «Relayexport» Ltd. has
supplied electrical and mechanical
equipment and spares for it during
more, than 25 years.
We provide repairing, modernization and retrofitting of equipment
at the customer site, including
erection and commissioning, supervision and service of equipment.
Our specialists can inspect existing
equipment, prepare and fulfill projects for its renovation at least up
to original specification level and it
saves time and money.
We supply equipment and
spares from original equipment
manufacturers (OEM) only.

Our major customers are nuclear,
thermal, hydro power plants, steel
plants, machine-building enterprises (machine works).
We are interested in establishing
mutually beneficial cooperation
with plants, which were built with
the former USSR assistance, and/or
their business partners
We are ready to meet the
main requirements of steel
and power plants from Africa,
Middle East region, Iraq,
Iran and other countries.
Our experience shows, the
greatest demand is for following
equipment, spares and services:

e-mail: info@relayexport.com
http://www.relayexport.com

• Steam turbines and boilers;
• Pumps and compressors;
• Substations, power and measurement transformers, electric generators and motors, excitation
systems, high-voltage circuit
breakers and switchgears (with
retrofit possibility, including EC
produced), contactors, relays;
• Cables and wires;
• Presses, machine tools (including
CNC and hydraulic system modernization);
• Forgings and castings (machined
and rough);
• Metallurgical equipment.
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ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС»
(ТМ УКРХІМПЛАСТ)
Україна, 07415, Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’я, вул. Радгоспна, 6
Тел. + 38 (044) 492-8206, факс: + 38 (044) 492-8206
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У червні 2006 р. ТОВ «ХІМБУД
ПЛАСТМАС» було розпочато
монтаж обладнання для виробництва виробів методом ротаційного формування, а вже в листопаді
підприємство почало серійне
виробництво продукції під торговою маркою Укрхімпласт™.
На підприємстві постійно йде
оновлення і модернізація виробництва: в 2010 р. запущена сучасна лінія підготовки сировини; в
2012 р. змонтовано ротоформувальне обладнання італійського
виробництва; в 2013 році збудовано два нових виробничих цехи
та приміщення для конструкторського відділу. Почавши виробни-

цтво з одного виду продукції – поліетиленових ємностей, за минулі
роки підприємством було освоєно
значний асортимент виробів:
Ємності об’ємом від 50 л до
15 000 л; Причали та понтони; Буї
морські та річкові; Поплавці для
пульпопроводів; Агро ємності; Туалетні кабіни; Септики; Колодязі;
Блоки дорожні, сміттєскиди та ін.
Наявність Конструкторського відділу і Ділянки виготовлення форм
дає можливість скоротити термін
розробки та впровадження нових
виробів до одного-двох місяців.
Ми не тільки виробляємо багато видів пластикових виробів,
але й також надаємо послуги з

e-mail: sales@ukrhimplast.com,
info@ukrhimplast.com
http://www.ukrhimplast.com

розробки нових виробів і виготовлення форм. Налагоджені
ділові зв’язки забезпечують
стабільність, надійність і швидкість виконання замовлень. Уже
сьогодні продукція торгової
марки Укрхімпласт™ поставляється в Польщу, Чехію, Словаччину, Голландію, Швецію, Данію,
Фінляндію, Німеччину, Італію,
Угорщину, Грузію, Литву, Латвію,
Росію, Білорусь, Молдову, Казахстан, Азербайджан та інші країни.
Ми постійно шукаємо нових
партнерів, сподіваємось та чекаємо на Ваші пропозиції стосовної
співробітництва.

«CHIMSTROYPLASTMASS» LLC
(TM UKRHIMPLAST)
Ukraine, 07415, Brovari region, Zazimie vil. Radgospma str., 12
Tel. + 38 (044) 492-8206, fax: + 38 (044) 492-8206

At June 2006 «CHIMSTROY
PLASTMASS» LLC started installing
equipment for the production of
products by rotational molding
technology, and in November
the company began mass
production under the trademark
Ukrchimplast™. The enterprise
is constantly updating and
modernizing production: at 2010
the modern line of raw materials
preparation is launched; at 2012
mounted rotomoulding equipment
of Italian production; at 2013, two
new production workshops and
premises for the design department
were built. Starting production of
one type of products – polyethylene

tanks, over the past years, the
company has been mastered a large
range of products: polyethylene
Water Tanks (from 100 l till 15 000
l); Marinas; Houseboat; Buoys;
Slurry pipeline Floats; Agro-tanks;
mobile toilet cabins; Septics, tanks;
Pump, distributive wells; Road
blocks (barriers) etc. The presence
of the Design Department and
the Production Shapes forms
makes it possible to shorten the
development and introduction
of new products for one to two
months.
We not only produce many
kinds of plastic products, but
also provide services for the

e-mail: sales@ukrhimplast.com,
info@ukrhimplast.com
http://www.ukrhimplast.com

development of new products and
the manufacture of moulds. Wellestablished business relationships
provide stability, reliability and
speed of order execution, the
ability to arrange delivery. Today
Ukrchimplast’s™ products are
supplied to Poland, the Czech
Republic, Slovakia, Netherlands,
Sweden, Denmark, Finland,
Germany, Italy, Hungary, Georgia,
Lithuania, Latvia, Russia, Belarus,
Moldova, Kazakhstan, Azerbaijan
and other countries.
We are constantly looking for
new partners, we hope and look
forward to your suggestions for
cooperation.
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ПП «ХІМПЛАСТ»
04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 24 А, оф.1
Тел./факс: + 38 (044) 463-6761, 463-6762, 463-6763, 463-6764, 463-6765

Приватне підприємство
«Хімпласт» виготовляє підлогове
покриття з ПВХ ТМ «Лінопласт»
з 2002 року. Наша продукція
виготовляється шириною від
1,5 м до 4,0 м. На сьогоднішній
час ми виготовляємо і продаємо
підлогові покриття з ПВХ через
наших дилерів як в Україні, так і
за кордон, а саме країни ЄС
(Румунія, Польща), а також
в країни: Туреччина, Молдова,
Білорусь, Грузія, Вірменія,
Азербайджан, Туркменістан,
Казахстан та інші.
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Вся наша продукція сертифікована і користується постійним попитом у вказаних країнах. Згідно
отриманих європейських сертифікатів, а саме DOP (Declarations of
Performances) № 1/2014 лінолеум
ТМ «ЛІНОПЛАСТ» відповідає всім
європейським нормам, згідно
Стандарта EN 650:2013 (Е) підлогове покриття з ПВХ ТМ «Лінопласт»
відноситься до групи «Т», – практично не стираємих.
Підприємство постійно удосконалюється і розвивається, на найближчий час заплановано вироб-

e-mail: linoleym044@gmail.com
http://www.linoplast.ua

ництво нової лінійки комерційних
покриттів з ПВХ з захисним шаром
від 0,6 мм до 1,0 мм. Комерційні ПВХ
покриття шириною 2,0 м для різних
типів приміщень, а також з урахуванням всіх побажань замовника.
У 2018 році заплановано запуск
лінії по виробництву покрівельної
мембрани ПВХ з різними характеристиками, а саме товщиною
покриття, захисним шаром, а
також з різним функціоналом –
як і покрівельний матеріал, а також як гідроізоляція фундаментів,
тунелів, віадуків, басейнів тощо.

PE «CHIMPLAST»
24 A, office 1, Kyrylivs’ka street, Kyiv, 04080
Tel./fax: + 38 (044) 463-6761, 463-6762, 463-6763, 463-6764, 463-6765

Since 2002, Chimplast, a privately
owned company, manufactures PVC
floor coverings from LinoplastTM
materials. Our products are
manufactured in width from 1.5 m
to 4.0 m. Today, we manufacture
and sell PVC floor coverings through
our dealers both in Ukraine and
abroad, and also to the EU countries
(Romania, Poland), as well as to
Turkey, Moldova, Belarus, Georgia,
Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan,
Kazakhstan and others.
All our products are certified
and are in constant demand

in the specified countries.
According to the European
certificates received, namely DOP
(Declarations of Performances)
No.1/2014, LINOPLAST TM PVC
floor corresponds to all European
norms. As per the EN 650:2013(E)
standard, LinoplastTM PVC floor
covering belongs to the “T” group –
practically not wearable.
We are constantly improving
and developing, and in the near
future it plans manufacturing
a new line of commercial PVC
coverings with a protective

e-mail: linoleym044@gmail.com
http://www.linoplast.ua

layer from 0.6 mm to 1.0 mm.
Commercial PVC coverings with a
width of 2.0m for different types of
premises, as well as considering all
wishes of the customer.
In 2018, we plan to launch
a manufacturing line of a PVC
membrane with different
characteristics, i.e. with various
coating thickness, a protective
layer, as well as with different
functionalities – to be used
as roofing material, as well as
waterproofing foundations, tunnels,
viaducts, swimming pools, etc.
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Шкірзавод «Чинбар»
Україна, 04073, м. Київ, вул Куренівська, 21
тел. +38 (044) 468-4271, 468-5015
факс +38 (044) 468-5294

204

«Чинбар» – шкірзавод заснований у 1845 році у м. Києві, має
сьогодні повний цикл переробки
шкур ВРХ, свинячих та кінських
у кількості 500 т щомісяця до
готових шкір.
Досвід виробництва шкіри,
сильний висококваліфікований
персонал, інноваційна активність, гнучка економічна політика
визначає шкірзавод як одне з
найбільших сучасних та перспективних підприємством шкіряної
галузі України.
Сертифікація підприємства на
відповідність міжнародному стандарту ISO 9001 та ISO 14001 говорить про мобільність, новизну та

реалістичні погляди підприємства
на оточення, підтверджує високий технічний та організаційний
рівень підприємства, його можливості до стабільного випуску
продукції широкого асортименту.
Сьогодні актуальний експорт напівфабрикатів хромового дублення
та рослинного дублення із сировини ВРХ, свиней, коней, Красту та
готових шкіртоварів в асортименті:
– шкіра натуральна для сучасного взуття;
– шкіра гідрофобна для
спеціального взуття;
– шкіра рослинного дублення
для шкіргалантереї, устілкова,підкладкова;

e-mail: chinbar@iptelecom.net.ua
www.chinbar.kiev.ua

– шкіра спеціального призначення для протезно-ортопедичної
галуз.
Підприємство є членом
Київської Торгово-Промислової
Палати, приймає участь у економічних та наукових заходах,
охоче презентує нашу країну на
міжнародних ринках.
Шкірзавод „Чинбар” – нащадок древнього ремесла з
часів Кирила Кожум`яки, не
зупиняється на досягнутому,
постійно розвивається та вдосконалюється, примножуючи
свої здобутки, додаючи свій вагомий внесок у розвиток міста
Києва та держави.

Tannery «Chinbar»
Ukraine, 04073, Kyiv, Kurenivska str.,21
tel. +38 (044) 468-4271, 468-5015
fax. +38 (044) 468-5294

Tannery «Chinbar» (Ukraine,
Kyiv) was founded in 1845, has a full
cycle of processing of hides of cattle, pigs and horses to 500 tn month
to finished leather.
Experience in the production of
leather, qualified staff, innovative
activity determines the tannery as
one of the most modern and advanced enterprise leather industry
of Ukraine.
Certification for compliance with
the international standard ISO 9001
and ISO 14001 means of mobility,
innovation and enterprise realistic
views on the environment, confirms
the high technical and organizational level of the enterprise, its

opportunities for stable production
of a wide range of products.
Today is relevant export semi-finished chrome tanned and ecological tanned from raw cow, pig, horse,
crust and finished leather in the
range:
– genuine leather shoes for the
modern;
– hydrophobic skin for special
shoes;
– ecological -tanned leather for
leather goods, leather for insoles,
lining leather;
– special-purpose skin for prosthetic - orthopedic industry.
The company is a member of
the Kiev Chamber of Commerce

e-mail: chinbar@iptelecom.net.ua
www.chinbar.kiev.ua

– takes part in the economic and
scientific events, willingly representing our country in the international markets.
Tannery «Chinbar» – a descendant of the ancient craft from the
time of Cyril Kozhumyaka not stop
on reached, constantly developing
and improving, increasing their
achievement, making a significant
contribution to the development
of Ukraine.
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ТОВ «ЮРіЯ-ФАРМ»
Україна, 03038, Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел. +38 (044) 246-8383
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«ЮРіЯ-ФАРМ» – міжнародна
фармацевтична компанія, що
динамічно розвивається. Заснована в 1998 році, «ЮРіЯ-ФАРМ»
зосередила свої зусилля на виробництві розчинів і на сьогодні
«ЮРіЯ-ФАРМ» вже є провідним
виробником інфузійних розчинів
не тільки в Україні, але й у багатьох країнах СНД.
Ми поставляємо в медичні
установи більш ніж 150 препаратів для заміни крові та плазми,
оригінальні інфузійні препарати,
антибіотики, фунгіцидні препарати, сиропи, антисептики, парентеральні суміші, продукти на основі
гіалуронової кислоти, протитуберкульозні препарати, небулай-

зери з аксесуарами, шприци та
системи для внутрішньовенних
інфузій (Україна, СНД, країни
Азії, Африки та ЄС). Наша лінійка
продуктів складає понад 40 розчинів, повністю охоплює потреби
медичних установ лікарськими
засобами для інфузійної терапії.
Річний обіг нашої компанії
перевищує 80 млн. флаконів.
«ЮРіЯ-ФАРМ» впевнено займає
лідируючі позиції на експортних
ринках. Ми поставляємо свою
продукцію до Молдови, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану,
Таджикистану, Киргизії,
Туркменістану, Грузії та ін.
В даний час в різних країнах
зареєстровано понад 100 най-

e-mail: uf@uf.ua
http://www.uf.ua/ua/

менувань, їх кількість постійно
зростає. У 2008 році корпорація
«ЮРіЯ-ФАРМ» отримала
Сертифікат відповідності міжнародним стандартам управління
якістю ISO 9001 (9001: 2009).
У 2011 році корпорація «ЮРіЯФАРМ» була сертифікована GMP.
Загальна кількість співробітників «ЮРіЯ-ФАРМ» постійно зростає і на даний момент перевищує
2500 працівників, з них третина
приймає участь у виробництві та
науково-дослідницькій роботі.
«ЮРіЯ-ФАРМ» поставляє на ринок
широкий спектр популярних
оригінальних та генеричних препаратів для різних терапевтичних
напрямків.

Yuria-Pharm LTD
10, N. Amosova Str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel. +38 (044) 246-8383

«YURiA-PHARM» – a dyna
mically growing pharmaceutical
company. Founded in 1998,
“YURiA-PHARM” focused its efforts
towards the production of infusions and as of today,
“YURiA-PHARM” is the leading
infusion manufacturer not only in
Ukraine, but also in CIS.
We supply medical facilities with
more than 150 items of bloodand plasma substitute solutions,
original infusion drugs, antibiotics,
fungicidal drugs, syrups, antiseptics, parenteral nourishment
medications, anti-tuberculosis
drugs, nebulizers with accessories,
syringes and I.V. sets (Ukraine, CIS,
countries of Asia, Africa and EU).

Our product line sums up to more
than 40 infusions, completely
covering the needs of medical
facilities with infusion therapy
medications.
The annual turnover of our
company exceeds 80 mln bottles.
«YURiA-PHARM» confidently takes
a leading position in the export
markets. We deliver our products
to Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Tajikistan, Kirgizia,
Turkmenistan and Georgia.
More than 100 items are now
being registered for usage in different countries and the number
is continuously growing. In 2008,
“YURiA-PHARM” Corporation has
received a Certificate of compli-

e-mail: uf@uf.ua
http://www.uf.ua/ua/

ance to international quality
management standards
ISO 9001 (9001:2009).
In 2011 “YURiA-PHARM”
Corporation was GMP certified.
The total headcount
of “YURiA-PHARM” is constantly
growing and at the moment, it
exceeds 2 500, 1/3 of them being
involved in production and R&D.
“YURiA-PHARM” – a wide range
of popular original and generic
medicines for different therapeutic
areas.
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