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Про експортера

Приватне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» єдиний 
український виробник важких вантажних автомобілів, 
що має замкнутий технологічний цикл виробництва.
Підприємство входить до десятки провідних світових 
лідерів з виробництва великовантажних автомобілів.
Виробництво автомобілів «КрАЗ» націлене на основні 
сегменти ринку: будівництво, дорожнє і комунальне 
господарства, гірничодобувну і лісозаготівельну 
промисловість, нафтогазовий комплекс, збройні сили 
і підрозділи з ліквідації надзвичайних ситуацій.
Система менеджменту якості ПрАТ «АвтоКрАЗ» відповідає 
стандартам IATF 16949:2016 та ISO 9001:2015.

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «АвтоКрАЗ» пропонує широку гаму вантажних 
автомобілів, а також причепи та напівпричепи. 
Модельний ряд бренду «КрАЗ» налічує 33 базові 
моделі, майже 350 модифікацій і понад 1500 
комплектацій дво-, три- і чотиривісних вантажівок з 
різними компонувальними рішеннями: автомобілі-
самоскиди, сідельні тягачі, бортові автомобілі, 
лісовози і сортиментовози, автомобільні шасі під 
монтаж різного спецобладнання, військова, у тому 
числі броньована техніка. Автомобілі спеціального 
призначення (бортові, шасі, тягачі) та броньовані 
автомобілі різного призначення (розмінування, 
доставка екіпажу, землерійні автомобілі і інші) які 
мають ліцензію Державної служби експортного 
контролю України та можуть експортуватись при 
міжнародних передачах товарів за укладеними 
зовнішньоекономічними контрактами.

About the exporter

PJSC «AutoKrAZ» is unique complete cycle manufacturer 
of heavy-duty trucks in Ukraine. It ranks among the world 
leaders in the production of heavy-duty vehicles.
The production of KrAZ cars is aimed at the main segments 
of the market: construction, road and communal services, 
mining and forestry industry, oil and gas complex, armed 
forces and emergency response units.
The Quality Management System of PJSC «AvtoKrAZ» 
meets the standards of IATF 16949: 2016 and ISO 9001: 
2015.

Proposals for cooperation

PJSC «AutoKrAZ» offers a wide range of trucks, as well as 
trailers and semitrailers.
«KrAZ» lineup includes 33 base models, about 350 
versions and over 1500 configurations of two-, three- 
and four-axle conventional and cab over trucks: dump 
trucks, truck tractors, on-board cars, timber trucks and 
pick-up trucks, car chassis for mounting different special 
equipment, military, including armored vehicles.
Special  vehicles (platform trucks, chassis-cabs, tractors) 
and armored vehicles for a different purpose (mine 
clearance, digging works, carrying personnel , etc.) that are 
licensed by the State Service of Export Control of Ukraine 
for export under foreign trade contracts. 

ПрАТ «АвтоКрАЗ»
машинобудування

PJSC «AutoKrAZ»
machine engineering

Контактна інформація

+38 (0536) 766-200 
+38 (063) 490-0079 

info@kraz.ua

autokraz.com.ua
www.facebook.com/
autokraz

вул. Київська, 62,  
м. Кременчук, 39631

Contact information

+38 (0536) 766-200 
+38 (063) 490-0079

 
info@kraz.ua

autokraz.com.ua
www.facebook.com/
autokraz

62, Kyivska Str., 
Kremenchuk, Ukraine, 
39631 

Основні види продукції

Автомобілі КрАЗ 
(цивільний та 
військовий сектор)
Запасні частини до  
автомобілів
Послуги 
(випробувальний 
полігон, ливарне 
виробництво, 
гальванічне 
та термічне 
виробництво)

Main products

KrAZ  automobiles 
(civilian and military 
sector)
Spare parts for             
automobiles
Services (providing 
ground, foundry, galvanic 
and thermal production)

Досвід експортера
Африка, Близький Схід 
та Південно-Східна 
Азія, країни СНД

Exporter’s experience
Countries of Africa, 
Middle East, Southeast 
Asia, CIS 

Плани розширення
географії експорту 

Країни світу

Plans to expand export 
geography

Countries of the world
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Про експортера

ТОВ ТД «Полтавський  автоагрегатний завод» є 
високотехнологічним, сучасним машинобудівним 
підприємством з виробництва складної гальмівної  
апаратури для великовантажних автомобілів  та займає  
лідируючу позицію в українському машинобудуванні.
Заводом освоєно ряд апаратів гальмівного 
обладнання залізничного рухомого складу. Також 
виробляються товари народного споживання 
(м’ясорубки, соковижималки та  пельменниці). 
Продукція підприємства має відповідні міжнародні                 
сертифікати якості:  IATF 16949:2016, ISO 9001: 2015. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує сучасну високоякісну 
продукцію. Це - гальмівна апаратура призначена для 
вантажних автомобілів, причепів і напівпричепів, 
автобусів, тролейбусів і спеціальної автомобільної 
техніки, а також гальмівне обладнання залізничного 
рухомого складу.

Завод надає також послуги з лиття та механічної 
обробки виробів з кольорових металів, пластмас, 
гум, гальванічні та  термічні послуги, а також послуги 
з проектування та розробки виробів, ремонту 
обладнання.

About the exporter

LLC Trading House «Poltava automobile unit plant» is a 
high-tech, modern machine-building enterprise for the 
production of heavy duty brake equipment for heavy-
duty vehicles. It occupies a leading position in the 
Ukrainian machine-building industry. 
The plant has mastered a number of vehicles of the 
brake equipment of railway rolling stock. Also the plant 
produces consumer goods (meat grinders, juicers and 
pelmenniki).
The company’s products have the relevant international 
quality certificates: IATF 16949: 2016, ISO 9001: 2015.

Proposals for cooperation

The company offers modern high-quality products: brake 
equipment intended for trucks, trailers and semitrailers, 
buses, trolleybuses and special automotive equipment, as 
well as brake equipment for railway rolling stock.

The plant also provides services in the casting and 
machining of products from non-ferrous metals, plastics, 
rubber, galvanic and thermal services, as well as designing 
and developing services, repairing equipment.

ТОВ ТД «Полтавський                       
автоагрегатний завод»

машинобудування

LLC Trading House «Poltava 
Aautomobile Unit Plant»

machine engineering

Контактна інформація
+38 (0532) 519-200 
+38 (0532) 519-201 

sekretarpaaz@gmail.
com

www.paaz.com.ua 

вул. Зіньківська, 57, 
м. Полтава,  36009 

Contact information
+38 (0532) 519-200 
+38 (0532) 519-201 

sekretarpaaz@gmail.
com

www.paaz.com.ua 

57, Zinkivska Str.,  
Poltava, Ukraine, 36009  

Основні види продукції
Гальмівна апаратура 
для вантажних
автомобілів та 
залізничного 
транспорту
Товари народного
споживання 
(м’ясорубки, 
соковижималки, 
пельменниці)
Послуги  з лиття  та          
механічної обробки  
виробів з кольорвих 
металів, термічні 
послуги, ремонт, 
проектування

Main products

Brake equipment for 
trucks and rail transport
Consumer goods (meat 
grinders, juicers and 
dumpling makers)
Services in casting 
and machining non-
ferrous metal products, 
thermal services, repair, 
designing
          

Досвід експортера

Країни СНД,   Грузія, 
Польща, Швеція

Exporter’s experience

CIS countries, Georgia, 
Poland, Switzerland

Плани розширення
географії експорту 

Країни  ЄС, Африки,            
Близького  та  
Далекого Сходу

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, Africa, 
Middle East and the 
Far East
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Про експортера

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» - сучасне 
спеціалізоване  підприємство з виробництва 
стальних холодноштампованих коліс для автомобілів, 
тракторів, комбайнів та сільськогосподарської 
техніки. Асортимент продукції  налічує більше 2000 
найменувань коліс. Проектна потужність заводу - 
6 млн. штук коліс на рік (у т. ч. 3,4 млн. шт. коліс до 
легкових автомобілів). На виробничих ділянках 
експлуатується 1245 одиниць устаткування. Технічні 
можливості підприємства дозволяють виготовляти 
колеса діаметром від 12 до 54 дюймів і шириною від 4 
до 36 дюймів, профілювати ободи  із  металопрокату 
товщиною до 8,5 мм, виготовляти диски 
товщиною   до 18 міліметрів. Власне розроблення 
спеціальних і  серійних конструкцій коліс ведеться в 
конструкторському бюро заводу. Завод має Центр 
випробувань коліс акредитований національним 
агентством акредитації України на відповідність 
міжнародному   стандарту ISO 17025. 
Член асоціаціїї EUWA и ETRTO. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці. Продукція 
підприємства експортуються до багатьох країн світу.  
На підприємстві впроваджені сучасні лінії ґрунтування 
коліс методом катафорезного електроосадження 
з подальшим забарвленням двокомпонентними 
емалями або порошковими фарбами, що дозволяє 
забезпечити надійне і стійке покриття поверхні коліс. 
Для забезпечення збереження продукції в процесі 
її доставки використовуються сучасні технології 
пакування готової продукції. На заводі діє система 
менеджменту якості  згідно з вимогами міжнародного 
стандарту ISO/TS 16949:2009, що підтверджено 
наявністю сертифікатів, виданим органом  ТЮФ-ЗЮД.

About the exporter

PJSC  «Kremenchug Wheel Plant» is a modern specialized 
enterprise of the production of steel cold stamped wheels 
for cars, tractors, combines and agricultural machinery. 
Product range has more than 2000 wheel names.
The design capacity of the plant is 6 million units per 
year (including 3.4 million units of car wheels). 1245 
pieces of equipment exploited on manufacturing areas. 
The technical capabilities of the enterprise allow the 
production of wheels in diameter from 12 to 54 inches 
and a width of 4 to 36 inches, profile rims of metal 
rolling in thickness up to 8,5 mm, and also disks with a 
thickness of 18 millimeters. Factory design office has own 
developments of special and serial wheel designs.
The plant has a Wheel Test Center accredited by the 
National Accreditation Agency of Ukraine according to 
the international standard ISO 17025.
Member of association EUWA and ETRTO.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation. It’s products are 
exported to many countries in the world.
The company has installed a modern line of wheels 
priming by the method of cathaphoretic electroplating 
followed by subsequent coloring with bicomponent 
enamels or powder paints, which allows to provide a 
reliable and stable surface coating of the wheels. For the 
product preservation in the process of its delivery modern 
wrapping technologies of goods are used.
The plant operates a quality management system in 
accordance with the requirements of the international 
standard ISO / TS 16949: 2009, which is confirmed by a 
certificate issued by TUV-SUD.

ПрАТ «Кременчуцький
колісний завод»

машинобудування

Контактна інформація

+38 (0536) 764-226 
+38 (0536) 764-341

krkz@wheels.com.ua 
os@wheels.com.ua

www.wheels.com.ua 

проїзд Ярославський, 8,  
м. Кременчук, 39611

Contact information

+38 (0536) 764-226 
+38 (0536) 764-341 

krkz@wheels.com.ua 
os@wheels.com.ua 
www.wheels.com.ua

8, Yaroslavskyi Passage,          
Kremenchuk, Ukraine, 
39611  

Основні види продукції

Стальні 
холодноштамповані 
колеса для 
автомобілів, тракторів,  
комбайнів та іншої                  
сільськогосподарської  
техніки

Main products

Steel cold stamped 
wheels for cars, tractors, 
combines and other 
agricultural machinery

Досвід експортера

Країни  ЄС, СНД ,
Північної Африки 

Exporter’s experience

 Countries of EU, CIS, 
North Africa

Плани розширення
географії експорту

 
Країни ЄС, Північної 
Африки, Афганістан, 
США, Канада

Plans to expand export 
geography

 Countries of EU, North 
Africa, Afghanistan, USA, 
Canada

PJSC  «Kremenchug 
Wheel Plant»
machine engineering
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Про експортера

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод” є одним з 
найбільших виробників транспортних засобів України.               

Виробнича програма підприємства сьогодні - це 
розробка і виготовлення широкої гами магістральних, 
вантажних та пасажирських вагонів, частин до них, 
швидкісних двосистемних електропоїздів, дизель-
поїздів, вагонів метро,   запасних частин для вагонів 
метро і метрополітенів, поверхових і тунельних 
ескалаторів, візків до вантажних залізничних вагонів, 
колісних пар, залізниці коліс і осей за вітчизняними і 
міжнародними стандартами.

Пропозиції до співпраці

Підприємство зацікавлено у розвитку міжнарод- 
ного співробітництва із бізнес-партнерами країн 
світу  та пропонує сучасну  сертифіковану продукцію  
власного виробництва. 

Система менеджменту підприємства  сертифікована 
згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 
9001:2015, міжнародного стандарту ISO TS 22163:2017, 
національного стандарту ДСТУ  ISO 9001:2015.

Завод  має сертифікати на відповідність європейським 
стандартам з захисту  навколишнього середовища.

About the exporter

PJCS «Kryukovsky Railway Car Building Works» is one of 
the largest manufacturers of vehicles of Ukraine.

Today the enterprise’s production program is the 
development and manufacture of a wide range of 
freight and passenger stocks, high speed dual voltage 
electric trains, diesel trains, metro cabs, spare parts for 
subway and underground carriages, surface and tunnel 
escalators, truck trolleys railway wagons, wheel sets, 
railroad wheels and axles according to domestic and 
international standards.

Proposals for cooperation

The company is interested in developing international 
cooperation with interested business partners around 
the world and offers modern certified products of its 
own production.

The management system of the enterprise is certificated 
in accordance with the requirements of the international 
standards ISO 9001: 2015, ISO TS 22163: 2017 and 
national standard DSTU ISO 9001: 2015.

The plant has certificates for compliance with European 
standards for environmental protection.

ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод»

машинобудування

PJSC «Kryukovsky Railway
Car Building Works»

machine engineering

Контактна інформація
+38 (0536) 769-505 
+38 (0536) 769-409

kvsz@kvsz.com  

www.kvsz.com   

вул. І.Приходька, 139,  
м. Кременчук, 39621 

Contact information

+38 (0536) 769-505 
+38 (0536) 769-409

kvsz@kvsz.com  

www.kvsz.com   

139, I. Prykhodka Str., 
Kremenchuk,, Ukraine, 
39621 

Основні види продукції

Магістральні  вантажні 
та пасажирські  ваго-
ни, швидкісні двоси-
стемні  електропоїзди, 
дизіль-поезди,  вагони 
метро

Запчастини до продук-
ції вагонобудування 

Main products

Freight and passenger 
stocks, high speed dual 
voltage electric trains,   
diesel trains, metro cabs

Spare parts for the 
railway car building

Досвід експортера

Казахстан,  Молдова, 
Білорусь,    Нідерланди, 
Норвегія, Швеція

Exporter’s experience

Kazakhstan, Moldova, 
Belarus, Netherlands, 
Norway, Sweden

Плани розширення
географії експорту

 
Країни ЄС,  Азії та               
Близького Сходу

Plans to expand export 
geography

 Countries of EU, Asia 
and the Middle East
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About the exporter

State Enterprise «Ukrainian Scientific Railway Car Building 
Research Institute» (DP «UkrNDIV») widely known in the 
Ukraine and in the world. It is unique research organization 
in Ukraine that deals with the problems of almost the full 
range of rolling stock issues: trunk, departmental, passenger 
and freight railway vehicles.
It has in its composition accredited by the National Agency 
for accreditation of Ukraine and internationally recognized 
certification body and testing center of railway car building 
products and carriage casting.
DP «UkrNDIV» cooperated in the testing and certification 
of rolling stock, components, assemblies and spare parts 
for rolling  stock with the enterprises of the USA, Canada, 
Germany, Italy, France, Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Slovenia, China, Iran, India, Japan, Georgia. etc.
The enterprise has implemented the quality management 
system DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT).

Proposals for cooperation

DP «UkrNDIV» deals with the problems of the entire complex 
of railway rolling stock, has a develoved experimental base, 
relevant scientific and technical potential and is open to 
cooperation. The enterprise has the appropriate certificate 
of accreditation in accordance with the requirements of 
DSTU ISO / IEC 17025: 2006 (ISO / IEC 17025: 2005) in the 
area of conducting tests of the main, departmental and city 
rolling stock on the strength, dynamics, electromagnetic 
compatibility, comfort and safety, determination of 
indicators of quality, efficiency and safety of units and parts 
of rolling stock and elements of the track, and also the 
corresponding certificate of accreditation in accordance with 
the requirements of DSTU EN ISO / IEC 17065: 2014 (ISO / 
IEC 17065: 2012) concerning mobile pressure equipment, 
including electric, machinery, equipment, as well as 
maintenance.

Державне підприємство 
«Український науково-дослідний 

інститут вагонобудування»
 машинобудування

State Enterprise «Ukrainian 
Scientific Railway Car Building 

Research Institute»
machine engineering

Контактна інформація

+38 (05366) 62-332 
+38 (05366) 61-036

office@ukrndiv.com.ua 

www.ukrndiv.com.ua 

вул. І.Приходька, 33,  
м. Кременчук, 39621 

Contact information

+38 (05366) 62-332 
+38 (05366) 61-036

office@ukrndiv.com.ua  

www.ukrndiv.com.ua   

33, I. Prykhodka Str., 
Kremenchuk, 39621 

Основні види продукції

 Науково-експеримен-
тальні дослідження, 
сертифікація залізнич-
ної продукції; 
послуги з випробувань  
та сертифікації рухомо-
го складу продукції 

Main products

Scientific and 
experimental research, 
railway products 
certification, testing and 
certification services for 
rolling stock products 

Досвід експортера

Країни  СНД, Європи,    
Азії  та Америки

Exporter’s experience

CIS, Europe, Asia and 
America

Плани розширення
географії експорту 

Країни ЄС,  Азії,             
Близького Сходу та інші

Plans to expand export 
geography

 Countries of EU, Asia, 
Middle East and others

Про експортера

Державне підприємство «Український науково-дослідний 
інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ») широко відомо 
в Україні та у світі і є єдиною дослідницькою організацією 
в Україні, яка займається проблемами практично всього 
комплексу рейкового рухомого складу: магістрального, 
відомчого, пасажирського та вантажного. Має у своєму 
складі акредитовані Національним  агентством з акредитації 
України орган з сертифікації та  випробувальний центр 
продукції вагонобудування та вагонного литва, які визнані 
на міжнародному рівні.  
ДП «УкрНДІВ» співпрацював щодо випробувань та 
сертифікації рухомого складу, комплектуючих, вузлів і 
запасних частин для рухомого складу з  підприємствами 
США, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Польщі, Чехії, 
Словаччини, Словенії, Китаю, Ірану, Індії, Японії, Грузії 
тощо. На підприємстві впроваджена система управління 
якістю ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT).

Пропозиції до співпраці

ДП «УкрНДІВ» займається проблемами всього 
комплексу рейкового рухомого складу, має розвинену 
експериментальну базу, відповідний науково-технічний 
потенціал та відкрито до співробітництва.  Підприємство 
має відповідний атестат про акредитацію відповідно до 
вимог ДСТУ ІSО/IЕС 17025:2006 (ІSО/IЕС 17025:2005) в 
сфері проведення випробувань магістрального, відомчого 
та міського рухомого складу за показниками міцності, 
динаміки, електромагнітної сумісності, комфорту та 
безпеки, визначення показників якості, працездатності 
і безпеки вузлів та деталей рухомого складу і елементів  
колії, а також відповідний атестат про акредитацію 
відповідно до вимог ДСТУ EN ІSО/IЕС 17065:2014 (ІSО/IЕС 
17065:2012) щодо пересувного обладнання у тому числі 
електричного, що працює під тиском; машин, обладнання 
та також послуг з технічного обслуговування.
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About the exporter

Research and Production Enterprise «TECHVAGONMASH» 
is a legal successor of an «All-Union Scientific Research 
and Design Technology Institute of Railway Car Building». 
Our company implements comprehensive projects in the 
sphere of transport engineering (construction, technical 
reequipping and renovation of the plants and workshops). 
Our clients are large engineering companies, companies 
producing metal constructions, energy companies.
The enterprise is certified for quality management systems 
according to ISO 9001-2015 and quality management 
systems in welding processes according to EN ISO 3834-
2: 2005, quality Austria certification body.

Proposals for cooperation

Research and production enterprise «TECHVAGONMASH» 
offers: complex design and equipment of transport 
engineering enterprises; special technological equipment 
for the production of rail and technological transport; 
trailer and hinged machinery for commercial vehicles; car 
and and repair of oil and gas pipelines;  robotic welding 
complexes and airblast machines equipment, dyeing and 
drying chamber sand, automated warehouses.

ТОВ «Науково-виробнича 
фірма «ТЕХВАГОНМАШ»

 машинобудування

LLC «Research and Production 
Enterprise «TECHVAGONMASH» 

machine engineering

Контактна інформація

+38 (0536) 701-723
+38 (0536) 701-005

market@tvagonm.com.ua

www.tvagonm.com.ua

проспект Полтавський, 
2Д, м. Кременчук, 39621 

Contact information

+38 (0536) 701-723
+38 (0536) 701-005

market@tvagonm.com.ua

www.tvagonm.com.ua

2D, Poltavskyi Avenue,
Kremenchuk, 39621

Основні види продукції

Обладнання у сфері  
транспортного                   
машинобудування 
Комплексне 
проектування, 
оснащення  
підприємств  
транспортного
машинобудування

Main products

Equipment in the area of 
transport engineering
Complex design, 
equipment of transport 
engineering enterprises
 

Досвід експортера

Країни   Європи, СНД, 
Ізраїль та Грузія

Exporter’s experience

EU & CIS countries,       
Israel and Georgia

Плани розширення
географії експорту 

 Країни ЄС, Іран, Індія

Plans to expand export 
geography

EU countries, Iran, India

Про експортера

Науково-виробнича фірма «ТЕХВАГОНМАШ» 
є правонаступником «Всесоюзного науково-
дослідного проектно-технологічного інституту 
вагонобудування». Підприємство реалізує комплексні 
проекти в галузі транспортного машинобудування 
(нового будівництва, технічного переозброєння 
і реконструкції заводів  та  цехів)  для великих 
підприємств транспортного машинобудування, 
заводів з виробництва металоконструкцій, 
підприємств енергетичного машинобудування.
Підприємство сертифіковано щодо систем 
менеджменту якості згідно ISO 9001:2015  та   систем 
менеджменту якості в процесах зварювання згідно EN 
ISO 3834-2: 2005. Орган по сертифікації Quality Austria.

Пропозиції до співпраці

Науково-виробнича фірма «ТЕХВАГОНМАШ» 
пропонує: комплексне проектування і оснащення 
підприємств транспортного машинобудування; 
спеціальне технологічне обладнання для виробництва 
залізничного транспорту, ремонту вагонів; 
обладнання для виробництва причіпної та навісної 
техніки  комерційного автотранспорту, технологічний 
транспорт; обладнання для будівництва та ремонту 
нафтогазопроводів; роботизовані зварювальні 
комплекси та дробометне, дробоструминне 
обладнання, фарбувально-сушильні камери, 
автоматизовані склади.
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About the exporter

PrJSC «Poltava Machine-Building Plant» is the modern 
enterprise of general mechanical engineering. The unique 
experience of the plant which was gained through many 
years, has formed a powerful industrial and technical base. 
Large industrial premises and all the necessary equipment 
makes it possible to make metal constructions and to carry 
out services on metal processing, foundry production.
The enterprise is ready to consider the customer’s 
proposals for the manufacture of products according to 
the specifications or according to the available drawing.
The plant successfully sells products in Ukraine, EU and 
CIS countries.
The enterprise has certificate of the international quality 
standard  ISO 9001: 2015.IDS.

Proposals for cooperation

PrJSC «Poltava Machine-Building Plant» invites for 
cooperation all the interested enterprises and companies. 
The plant specializes in the production of the following 
types of products: manufacturing of spare parts and 
components for various purposes for the power and oil-
and-gas industry; production of technological equipment 
for the agro-industrial complex in the field of processing 
cattle and all kinds of poultry; elaboration of an ecological 
project for the production of solid straw-based boilers.
The company also provides the following services: metal 
processing (mechanical, stamped metalworking, rolling, 
bending, cutting), foundry (cast iron, steel, aluminum), 
electroerosion works, welding of structures, etc.

ПрАТ «Полтавський
машинобудівний завод»

 машинобудування

PrJSC «Poltava Machine-
Building Plant» 

(POLTAVAMASH) 
machine engineering

Контактна інформація

+38 (0532) 669-654
+38 (0532) 677-678

plmash@poltavamash.
com

www.poltavamash.com

вул. Маршала Бірюзова, 
27, м. Полтава,  36007

Contact information

+38 (0532) 669-654
+38 (0532) 677-678

 plmash@poltavamash.
com

 www.poltavamash.com

27, Marshala Biryuzova 
Str., Poltava, 36007

Основні види продукції

Обладнання для
підприємств
агропромислового ком-
плексу, енергетичної та 
нафтогазової промис-
ловостей
Виготовлення  
металоконструкцій

Послуги  з обробки 
металів та ливарне     

Main products

Equipment 
for agricultural 
enterprises, energy, oil 
and gas industries 
Production of 
metal constructions

Mounting and designing 
of elevator equipment

Досвід експортера

Країни ЄС та СНД, Куба

Exporter’s experience

 Countries  of EU, CIS, 
Cuba

Плани розширення
географії експорту 

Країни  Африки,  Азії  та 
Європи

Plans to expand export 
geography

Countries of Africa, Asia 
and Europe

Про експортера

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» – сучасне 
підприємство, що працює у галузі машинобудування.  
Унікальний досвід заводу, набутий протягом довгих 
років, сформував потужну виробничо-технічну базу.                                           
Великі виробничі приміщення та необхідне 
устаткування дозволяють виготовляти 
металоконструкції і виконувати послуги по обробці 
металів та ливарного виробництва.
Підприємство готове розглядати пропозиції 
замовників  щодо виготовлення виробів згідно 
технічного завдання  або за наявним кресленням.
Завод успішно реалізує продукцію в Україні, країнах 
ЄС та СНД.
Підприємство сертифіковано на відповідність 
вимогам міжнародного стандарту якості продукції ISO 
9001:2015.IDS.

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 
запрошує до співпраці зацікавлених бізнес-
партерів. Завод спеціалізується на виробництві 
наступних  видів продукції: виготовлення запасних 
частин та комплектуючих різного призначення 
для енергетичної та нафтогазової промисловості; 
виробництво технологічного обладнання для 
агропромислового комплексу,  переробки м’яса та 
всіх видів сільськогосподарської птиці.
Також підприємство надає наступні послуги: 
обробка металів (механічна, штампована обробки, 
вальцювання, гнуття, порізка), ливарне виробництво 
(чавун, сталь, алюміній), електроерозійні роботи,  
зварювання конструкцій та інше. 
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About the exporter

PrJSC «ELECTROMOTOR» is the manufacturer of electrical 
equipment, which is a multipurpose industrial enterprise.
Production is carried out in a complete closed cycle 
consisting of a stamping shop, a die-casting shop, a 
machine assembly workshop, a small series of shops, 
and auxiliary workshops: instrumental, repair-mechanical, 
transport and economic.
The list of products is constantly increasing and updated. 
In particular, the production of a number of separate 
unified modules for elevators was created.
The product quality system meets the requirements of 
international standards ISO-9001: 2008.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers a wide 
range of products: 
• range of asynchronous electric motors of alternating 

current with rotation axes 63, 71, 80, 90, 100 mm, with 
capacity from 0.12 to 5.5 kW; 

• worm gearboxes and motor-reducers;
• feed shredders, domestic water centrifugal electric 

pumps, press granulators, vacuum pumps and milking 
machines, oil presses;

• grain feed feeders, electro-cultivators, juicers, electric 
grinders. 

ПрАТ « ЕЛЕКТРОМОТОР»
машинобудування

PrJSC «ELEKTROMOTOR»
machine engineering

Контактна інформація

+38 (0532) 633-253
+38 (0532) 633-255

market@elmotor.com.ua 
emm@elmotor.com.ua

http://www.elmotor.com.
ua/

 вул. Європейська, 155, 
 м. Полтава,  36008 

Contact information

+38 (0532) 633-253
+38 (0532) 633-255

market@elmotor.com.ua 
emm@elmotor.com.ua

http://www.elmotor.com.
ua/

155, Yevropeiska Str.,
Poltava, Ukraine 36008

Основні види продукції

Електродвигуни та
різна електротехнічна 
продукція

Main products

Electric motors and
various electrical 
products

Досвід експортера

Білорусь, Литва, Латвія, 
Молдова, Румунія 

Exporter’s experience

Belarus, Lithuania, Latvia, 
Moldova, Romania

Плани розширення
географії експорту 

Країни  ЄС, зокрема,
Польща, Болгарія.  
Казахстан, Узбекистан,               
Таджикистан

Plans to expand export 
geography

EU countries, in 
particular, Poland, 
Bulgaria. Kazakhstan, 
Uzbekistan, Tajikistan

Про експортера

ПрАТ «ЕЛЕКТРОМОТОР» - виробник електротехнічної 
продукції, який є багатоцільовим промисловим 
підприємством. Виробництво продукції здійснюється 
за повним замкнутим циклом, який складається 
з штампувального цеху, цеху лиття під тиском, 
механоскладального цеху, цеху малих серій, а також 
допоміжних цехів: інструментального, ремонтно-
механічного, транспортно-господарського.  
Перелік продукції постійно збільшується та 
оновлюється, зокрема, створено виробництво ряду 
окремих уніфікованих модулів для елеваторів. 
Система якості продукції відповідає вимогам 
міжнародних  стандартів ISO-9001:2008.

Пропозиції до співпраці

Підприємство  відкрито до співпраці та пропонує 
широкий асортимент продукції, що випускається  
заводом: 
• гама асинхронні електродвигуни змінного струму 

з висотами осі обертання 63, 71, 80, 90, 100 мм, 
потужністю від 0,12 до 5,5 кВт; 

• черв’ячні редуктори та мотор-редуктори;
• кормоподрібнювачі, побутові водяні відцентрові 

електронасоси, прес-гранулятори, вакуумні 
насоси та доїльні апарати, олійні преси;

• зернові кормоекструдери, електрокультиватори,  
соковижималки, електром’ясорубки.                
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About the exporter

KMZ Industries is a leading provider of turn-key solutions 
for grain storage and handling industry. The company's 
production facilities are located in Karlivka, Poltava region.
The company is equipped with a complex of European, 
Japanese (AMADA) and American (BRADBURY) equipment, 
and includes a design bureau and an assembly unit.
KMZ Industries is rapidly developing in close cooperation 
with the main shareholder - the largest investment company 
in Ukraine - Dragon Capital, which guarantees the reliability 
of KMZ Industries as a business partner.
Today KMZ Industries manufactures a new generation of 
silos and grain dryers, which fully meet the European Union's 
quality standards.

Proposals for cooperation

KMZ Industries offers a full range of equipment including: 
flat-bottomed silos of 2-line models: Brice-Baker and SMVU 
(high quality and high-strength galvanized steel of European 
manufacturers SSAB, Voestalpine, Wuppermann S350GD with 
zinc coating); Cylops with a tapered bottom - 2 model lines,          
7 types, 23 modifications, capacity - from 11 to 1 500 tons of 
grain; Hey silos for bulk storage of flour; grain dryers - galvanized 
metal and components of European and Ukrainian production, 
software and electrical circuits comply with ISO, DIN standards; 
transport systems for grain logistics, separators.
Complex solutions include: development, design, manu-facture, 
installation of a full range of equipment for the elevator industry, 
personnel training and after-sales service in 24x7x365 mode.
The software solution is organized on the platform of PLCnext 
Technology - the German electrotechnical giant Phoenix Contact.

ПАТ «Карлівський
машинобудівний завод»

 машинобудування

JSC «Karlivskiy Machynobudivniy 
zavod» (KMZ Industries)

machine engineering

Контактна інформація

+380 (5346) 983-04 
+380 (50) 435-7697 

sales@kmzindustries.ua

www.kmzindustries.ua

вул. Сергія Нігояна, 2,  
м. Карлівка,  39500 

Contact information

+380 (5346) 983-04 
+380 (50) 435-7697 

sales@kmzindustries.ua

www.kmzindustries.ua

2, Sergiia Nihoiana Str.,  
Karlivka,  39500 

Основні види продукції

 Обладнання для 
переробки та 
зберігання зерна

Розробка, 
проектування, монтаж 
повного спектру  
обладнання 

Навчання, сервісне
обслуговування

Main products

Grain storage and 
equipment for the 
processing

Development, design, 
production, installation 
of a full range of 
equipment

Training and service

Досвід експортера

Країни СНД, Молдова,   
Румунія , Іран, Литва

Exporter’s experience

CIS countries, Moldova, 
Romania, Iran, Lithuania

Плани розширення
географії експорту 

Країни Європи та
Близького Сходу 

Plans to expand export 
geography

Europe and middle East 
countries

Про експортера

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» - провідний 
український виробник комплексних рішень для переробки та 
зберігання зерна.  Виробничі потужності компанії знаходяться 
в м. Карлівка Полтавської області. Підприємство обладнане 
комплексом європейського, японського (AMADA) та 
американського обладнання (BRADBURY), до складу комапанії 
входять конструкторське бюро й монтажний підрозділ. 
KMZ Industries стрімко розвивається у тісній взаємодії 
з основним акціонером – найбільшою інвестиційною 
компанією України – Dragon Capital, яка виступає гарантом 
надійності KMZ Industries як ділового партнера. 
Сьогодні KMZ Industries виготовляє нове покоління силосів та 
зерносушарок, які повністю відповідають стандартам якості 
Європейського Союзу. 

Пропозиції до співпраці

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»  пропонує повний 
спектр обладнання, що включає в себе: силоси   з плоским 
днищем 2х-модельних лінійок: Brice-Baker та СМВУ (якісна 
та високоміцна оцинкована сталь європейських виробників 
SSAB, Voestalpine, Wuppermann марки S350GD з покриттям 
цинку); cилоси з конусним дном - 2 модельні лінійки, 7 типів, 
23 модифікації, місткість – від 11 до 1 500 тон зерна; силоси 
ХЕ для бестарного зберігання борошна; зерносушарки- 
оцинкований метал та комплектуючі європейського та 
українського виробництва, програмне забезпечення 
та електричні схеми відповідають стандартам ISO, DIN; 
транспортні системи для здійснення зернової логістики, 
сепаратори. Комплексні рішення включають: розробку, 
проектування, виробництво, монтаж повного спектру 
обладнання для елеваторної промисловості, навчання 
персоналу і післяпродажний сервіс в режимі 24x7x365. 
Програмне рішення організоване на платформі PLCnext 
Technology – німецького електротехнічного гіганта Phoenix 
Contact.
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Про експортера

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький 
завод дорожніх машин» (ПрАТ «Кредмаш») - провідний 
виробник асфальтозмішувальних та бетонозмішувальних 
установок і запасних частин до них. Підприємство 
працює з 1949 року.
При виробництві асфальтозмішувальних установок марки 
«Кредмаш» використовуються комплектуючі відомих 
світових компаній: мотор-редуктори виробництва 
Чехії і Німеччини,  шнеки та масляні  теплогенератори 
виробництва Італії, арматура  європейських виробників, 
а також німецькі та угорські пальники для сушильних 
агрегатів, компресори, ресивери, електроапаратура 
провідних європейських виробників і багато іншого.  
ПрАТ «Кредмаш» має власне ливарне виробництво, 
що спеціалізується на виробництві відливок зі сталі та 
чавуну для машинобудування, автомобілебудування та 
інших галузей.

Пропозиції до співпраці

Підприємство  відкрито до співпраці та пропонує 
розробку та виготовлення асфальтозмішувальних 
та бетонозмішувальних установок: стаціонарні, 
переміщувані, баштового типу, автомобільно габаритні; 
грунтозмішувальні установки, а також додаткове 
обладнання та запасні частини до них; монтаж та 
пусконаладка.  
Продукція заводу сертифікована та відповідає 
всім міжнародним стандартам, як за технічними та 
експлуатаційними характеристиками, так і з екологічної   
безпеки.

About the exporter

Today Private Joint Stock Company «Kremenchug Plant 
of Road Machines» (PrJSC «Kredmash») is a leading 
manufacturer of asphalt and concrete mixing plants with 
spare parts for them. The company has been operating 
since 1949.
The production of asphalt mixing plants of the Kredmash 
brand uses components from well-known world 
companies: motor-reducers manufactured in the Czech 
Republic and Germany, screws and oil heat generators 
of Italy, fittings of European manufacturers, as well 
as German and Hungarian burners for drying units, 
compressors, receivers, electrical equipment of leading 
European manufacturers and much more.
PrJSC «Kredmash» has its own foundry, which specializes 
in the production of castings for steel and cast iron for 
machine building, automotive and other industries.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers the 
development and manufacture of asphalt mixing and 
concrete mixing plants: stationary, moving, tower 
type, automobile dimensions; soil mixing plants, as 
well as additional equipment and spare parts for them; 
installation and commissioning.
The plant's products are certified and meet all international 
standards, both technical and operational characteristics, 
and environmental safety.

ПрАТ «Кременчуцький завод           
дорожніх машин»

машинобудування

PrJSC «Kremenchug Plant 
of Road Machines» 

machine engineering

Контактна інформація

+38 (0536) 742-289
+38 (0536) 765-035

market@kredmash.com

www.kredmash.com

проспект Свободи, 4, 
м. Кременчук,  39600 

Contact information

+38 (0536) 742-289
+38 (0536) 765-035 

 market@kredmash.com

www.kredmash.com

4, Svobody Avenue,
Kremenchuk, 39600

Основні види продукції

Розробка, виготовлення 
асфальтозмішувальних, 
бетонозмішувальних  
установок

Додаткове обладнання,
запчастини

Послуги з монтажу 

Main products

Development and 
production of asphalt 
mixing and concrete 
mixing tire plants

Auxiliary equipment,
spare parts

 Installation services

Досвід експортера

Країни СНД, Грузія,            
Румунія 

Exporter’s experience

CIS countries, Georgia, 
Romania

Плани розширення
географії експорту

Країни  ЄС,
країни Центральної 
та Південно-Східної 
Азії, Близького Сходу, 
Африки 

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, Central 
and Southeast Asia, the 
Middle East, Africa
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Про експортера

Лубенський верстатобудівний завод АТ «МОТОР СІЧ» 
є  виробником    високоякісного   шліфувального  
обладнання, яке має попит як на українському ринку,  
так й серед закордонних замовників. На заводі 
виконуються всі механообробні  роботи, проводиться 
термічна обробка і гальванопокриття, виготовляються 
гумовотехнічні вироби та вироби з пластмас.

Підприємство працює понад 100 років.

На підприємстві функціонує міжнародна система 
якості продукції ISO 9001:2008. 

Пропозиції до співпраці

Лубенський верстатобудівний завод АТ «МОТОР 
СІЧ» пропонує широкий вибір круглошліфувальних, 
плоскошліфувальних верстатів із високою точністю 
(фрезерні, токарні, свердлувальні), обробні центри з 
числовим програмним управлінням.

Верстати мають сучасний дизайн, економічні, точні, 
зручні в обслуговуванні. 

Продукція заводу відповідає вимогам ДСТУ, а також 
технічним вимогам та  завданням. 

About the exporter

Lubny Machine - Tool Plant of JSC «MOTOR SICH» is a 
manufacturer of high-quality grinding equipment, which 
has demand both in the Ukrainian market and among 
foreign customers.
At the plant all machining works,  heat treatment and 
electroplating are carried out, rubber goods and plastic 
products are manufactured.

The company has been operating for more than                    
100 years.

The company operates the international quality system of 
products ISO 9001: 2008.

Proposals for cooperation

Lubny Machine - Tool Plant of JSC «Motor Sich» offers 
a wide range of round-grinding, flat-grinding machines 
with high precision (milling, turning, drilling), machining 
centers with numerical control. 

The machines have a modern design, economic, precise, 
comfortable in service.

The plant's products meet the requirements of DSTU, as 
well as technical requirements and tasks.

Лубенський верстатобудівний 
завод АТ «МОТОР СІЧ»

машинобудування

Lubny Machine - Tool Plant of 
JSC «MOTOR SICH» 

machine engineering

Контактна інформація

+38 (05361) 717–17
+38 (05361) 739–20

market.lsz@motorsich.
com
 
www.motorsich.com
lsz.motorsich.com

вул. Верстатобудівників,  
19/12, м. Лубни,  37500 
 

Contact information

+38 (05361) 717–17
+38 (05361) 739–20 

 market.lsz@motorsich.
com
 
www.motorsich.com
lsz.motorsich.com

19/12, Verstatobudivnykiv 
Str., Lubny, 37500

Основні види продукції

Шліфувальне 
обладнання    

Гальванопокриття                 

Термообробка

Main products

Production of grinding
equipment

Electroplating.

Heat treatment.

Досвід експортера

Країни СНД 

Exporter’s experience

CIS countries

Плани розширення
географії експорту

 
Білорусь, Казахстан, 
Грузія, країни  ЄС           

Plans to expand export 
geography

Belarus, Kazakhstan,
Georgia, EU countries
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Про експортера

ПрАТ «АРМАПРОМ» спеціалізується на 
виготовленні трубопровідної артатури для хімічної, 
нафтопереробної промисловості, енергетики та 
нафтогазовидобування. Підприємство виготовляє 
злитки, поковки та литво з нержавіючих, 
конструкційних, кислотостійких та жаротривких 
сталей та чавуну вагою від 1кг до 3т.
Окрім цього підприємство виробляє продукцію  для 
агропромислового комплексу: грунтооброблювальну 
техніку та запасні частини до сільськогосподарської 
техніки. 
Підприємство  виготовляє продукцію за 
індивідуальними замовленнями та здійснює ремонти 
різноманітного обладнання. 

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «АРМАПРОМ» пропонує широкий вибір 
високоякісної  сертифікованої продукції власного 
виробництва.  
Продукція підприємства сертифікована TUV 
THUERINGEN і BUREAU VERITAS на відповідність 
вимогам європейських стандартів і Директиви 
2014/68/EU, а також відповідність вимогам стандартів 
NORSOK M-630, M-650 і національної системи 
сертифікації УкрСЕПРО і стандарту ГОСТ Р.
На підприємстві запроваджена система контролю 
якості ISO 9001-2015. 

About the exporter

PrJSC «ARMAPROM» specializes in the manufacture of 
pipelines for chemical and oil refining industry, energy, 
oil and gas extraction. The company produces ingots, 
forgings and castings made of stainless, constructional, 
acid-resistant and heat-resistant steels and cast iron 
weighing from 1kg to 3t.
In addition, the company produces products for the agro-
industrial complex: soil-working machinery and spare 
parts for agricultural machinery.
The enterprise manufactures products according 
to individual orders and performs repair of various 
equipment.

Proposals for cooperation

PrJSC «ARMAPROM» offers a wide range of high-quality 
certified products of its own production.
The company's products are certified by TUV THUERINGEN 
and BUREAU VERITAS to meet the requirements of 
European standards and Directive 2014/68/EU, as well 
as compliance with NORSOK M-630, M-650 and national 
system of certification of UkrSEPRO and GOST R standard. 
The quality control system ISO 9001-2015 has been 
introduced at the enterprise.

ПрАТ «АРМАПРОМ»
машинобудування

PrJSC «ARMAPROM»
machine engineering

Контактна інформація

+38 (05355) 401–32
+38 (05355) 401–58

inbox@armaprom.com.ua 

www.armaprom-texnika.
poltava.ua  

вул. Хорольська, 35, 
м. Миргород,  37600 

Contact information

+38 (05355) 401–32
+38 (05355) 401–58

 market@kredmash.com

 www.armaprom-texnika.
poltava.ua
  
35, Khorolska Str., 
Myrgorod, 37600 

Основні види продукції

Трубопровідна 
арматура, 
грунтооброблювальна 
техніка 

Запчастини до                 
сільськогосподарської 
техніки 

Індивідуальні 
замовлення.
Ремонт обладнання  

Main products

Pipeline fittings
Soil-working machinery

Spare parts for 
agricultural machinery

Individual orders. 
Equipment repairments

Досвід експортера

Білорусь, Казахстан,
Азербайджан, Грузія, 
Латвія, Болгарія

Exporter’s experience

Belarus, Kazakhstan, 
Azerbaijan, Georgia,
Latvia, Bulgaria

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС,  Єгипет,
Бразилія, Узбекистан
 

Plans to expand export 
geography

EU countries, Egypt,
Brazil, Uzbekistan
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Про експортера

Завод «ЛУБНИМАШ» має багаторічну історію з 1888 
року та визнаний одним із провідних підприємств 
аграрного машинобудування України з 1888 року, 
яке займається проектуванням і виготовленням 
обладнання для зберігання зерна і зернопродуктів. 
Його продукція поєднує в собі високу якість, сучасні 
технології, абсолютну надійність, максимальну безпеку 
та відповідність міжнародним стандартам. Використання 
обладнання Заводу дає можливість створити сприятливі 
умови для зернових партій, а також збереження їх 
корисних властивостей при мінімальних затратах праці 
й фінансових коштів. Устаткування торгової марки 
«ЛУБНИМАШ» сертифіковане і має всі необхідні дозволи. 
Воно користується успіхом як в Україні, так і в Білорусі, 
Молдові, Казахстані та Узбекистані. Впроваджено та 
ефективно використовується система управління якістю, 
яка відповідає вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001-2001 
(ISO 9001: 2001, IDT).

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує оптимальні варіанти вирішення 
проблем, які пов'язані з перевезенням, обробленням та 
зберіганням зерна, врахувавши побажання замовника 
щодо обсягів і габаритів потрібних зерносховищ і 
пропонує: сучасні транспортні системи; високоякісне 
обладнання для сушіння та зберігання зернопродуктів 
торгової марки «ЛУБНИМАШ»; гарантійне і 
післягарантійне обслуговування.

About the exporter

The «LUBNIMASH» plant has a long history since 1888, 
it is recognized as one of the leading enterprises of 
agrarian engineering in Ukraine, engaged in designing and 
manufacturing equipment for storing grain and grain products. 
Its products combine high quality, modern technology, 
absolute reliability, maximum safety and compliance with 
international standards. The use of equipment of the Plant 
makes it possible to create favorable conditions for grain 
batches, as well as to preserve their useful properties 
at minimal expenses of labor and financial means. The 
equipment of the trademark «LUBNIMASH» is certified and 
has all necessary permissions. It is a success both in Ukraine 
and in Belarus, Moldova, Kazakhstan and Uzbekistan. The 
quality management system is implemented and effectively 
used, which meets the requirements of the standards of DSTU 
ISO 9001-2001 (ISO 9001: 2001, IDT).

Proposals for cooperation

The enterprise offers the optimal options for solving problems 
associated with the transportation, processing and storage 
of grain, taking into account the wishes of the customer 
regarding the volumes and dimensions of the required grain 
storage and offers: modern transport systems; high-quality 
equipment for drying and storage of grain products of the 
trademark «LUBNIMASH»; warranty and post-warranty 
service.

Приватне  підприємство
«ЛУБНИМАШ»

аграрне  машинобудування 

Private enterprise
«LUBNYMASH»

agricultural machine engineering

Контактна інформація

+38 (050) 308-41-99
+38 (05361) 72-597

info@lubnymash.com 

www.lubnymash.com

пр-т Володимирський,
110/1, м. Лубни, 37500 
 

Contact information

+38 (050) 308-41-99
+38 (05361) 72-597

info@lubnymash.com 

www.lubnymash.com
  
110/1, Volodymyrsky 
Avenue, Lubny , 37500

Основні види продукції

Елеваторне обладнання 

Проектування та
монтаж  елеваторного
обладнання

Гарантійне  та 
післягарантійне 
обслуговування

Main products

Elevator equipment

Designing and
mounting elevator
Equipment

Guaranteed and
post-warranty service

Досвід експортера

Країни  ЄС та СНД

Exporter’s experience

 Countries of EU, CIS

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС та СНД 
 

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, CIS
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Про експортера

Компанія «Ді-Стар» - найбільший виробник в Східній Європі 
з широкою лінійкою інструменту для будівництва та обробки 
каменю. Підприємство спеціалізується на виробництві 
інноваційного професійного алмазного інструменту, який 
користується великим попитом зі стабільно зростаючою 
динамікою обсягів  продажів. Вся продукція виготовляється 
на власних площах підприємства із застосуванням новітніх 
автоматизованих ліній виробництва Dr. Fritsch GmbH. 
Високу якість, оптимальні технічні характеристики та 
різноманітний асортимент  інструменту торгової марки «Ді-
Стар» гідно оцінили замовники з України, Росії, Німеччини, 
Італії, Польщі, Нідерландів, Франції, Грузії, Вірменії, США та 
інших країн.
Підприємство щорічно розширює свою дилерську мережу та 
забезпечує сервісне обслуговування на всіх світових ринках за 
допомогою створення нових філій, сучасних сервісних центрів, 
представництв та складів у дистриб’юторів. 
На підприємстві впроваджено та використовуються 
відповідно до міжнародних стандартів: система управління 
та менеджменту якості ISO 9001:2015, система екологічного 
керування ISO 14001:2015, система менеджменту щодо 
охорони праці та здоров’я 45001:2018. 

Пропозиції до співпраці

ТОВ «Ді-Стар» пропонує наступну продукцію: алмазні 
відрізні круги в асортименті – для КШМ по кераміці, для 
плиткорізів, для різання природного каменю на УШМ 
та стаціонарному обладнанні, для різання бетону на 
КШМ, бензорізи та швонарізчики, для різання асфальту 
на швонарізчиках;  фрези алмазні сегментні для КШМ і 
промислових шліфмашин;  свердла алмазні для ручних 
електродрилів та свердлильних установок, а також 
пристосування для підвищення ефективності використання 
алмазного інструменту. 
Продукція компанії «Ді-Стар» має всі відповідні сертифікати 
якості відповідно до міжнародних стандартів. 

About the exporter

«Di-Star» company is the largest producer in Eastern Europe 
with a wide line of tools for building and stone processing. 
The company specializes in the manufacture of innovative 
professional diamond tools, which is in great demand with 
a steadily growing sales volume. All products are made on 
own premises of the enterprise using the latest automated 
production lines of Dr. Fritsch GmbH.
The high quality, optimal technical characteristics and a 
diverse range of Di-Star brand tools were appreciated by 
customers from Ukraine, Russia, Germany, Italy, Poland, the 
Netherlands, France, Georgia, Armenia, the USA and other 
countries.
The company annually expands its dealer network and 
provides service in all world markets by creating new 
branches, modern service centers, representative offices and 
warehouses from distributors.
The enterprise has been implemented and use in 
accordance with international standards: ISO 9001:2015 
Quality Management and Quality Management System, ISO 
14001:2015 Environmental Management System, Health and 
Safety Management System 45001:2018.

Proposals for cooperation

LLC «Di-Star» offers the following products: diamond blades 
in assortment - for cutting ceramics with angle grinder, for 
table saws, for cutting natural stone with angle grinder and 
on a stationary machines, for cutting concrete with angle 
grinder, petrol saws and floor saws, for cutting asphalt with 
floor saws, grinding cups for angle grinders and professional 
grinding machines; diamond drills for hand drills and drilling 
machines, as well as a devices for diamond tools.
Products of «Di-Star» company have all the relevant certificates 
of quality in accordance with international standards. 

ТОВ «ДІ-СТАР»
промисловість

LLC «DI-STAR»
industry

Контактна інформація

+38 (0532) 508–784
+38 (0532) 508–720

sales@distar.ua

www.facebook.com/
distarltd  

вул. Маршала Бірюзова, 
45а, м. Полтава,  36007 
 

Contact information

+38 (0532) 508–784
+38 (0532) 508–720

 sales@distar.ua

www.facebook.com/
distarltd  
  
45a, Marshala Biriuzova 
Str., Poltava, 36007
 

Основні види продукції

Професійний алмазний 
інструмент для
будівництва та обробки 
каменю
 
Сервісне 
обслуговування  

Main products

Professional diamond 
tools production for the
construction and 
processing of stone

 Service maintance

Досвід експортера

Країни ЄС, СНД, США 

Exporter’s experience

 EU & CIS countries, USA

Плани розширення
географії експорту

Країни  ЄС, Швейцарія, 
Грузія, Туреччина,
Вірменія

Plans to expand export 
geography

 EU countries, 
Switzerland, Georgia, 
Turkey, Armenia
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Про експортера

Приватне  акціонерне товариство «РОССАВА» є 
виробником алмазного інструменту для обробки 
неметалевих матеріалів середньої та високої 
твердості, а саме,  граніту, мармуру, бетону, асфальту, 
скла, кераміки, феритів і інших матеріалів, що 
володіють абразивними властивостями, а також 
стоматологічних головок для препарування зубних 
протезів; блок-брусків для шліфування циліндричних 
поверхонь колінвалів і розподілвалів; брусків для 
суперфінішування гільз блоків двигунів внутрішнього 
згоряння та інших подібних деталей.
Загальна площа виробничих приміщень складає          
9 000 кв. м.
Підприємство має виробничі приміщення для 
механічної обробки металів, електромеханічної 
зборки. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство  відкрито до  співпраці та пропонує   
якісну продукцію власного виробництва.
Алмазний інструмент для обробки неметалевих 
матеріалів  і інших матеріалів, що володіють 
абразивними  властивостями, а також 
стоматологічних головок для препарування  зубних 
протезів; блок-брусків для шліфування циліндричних 
поверхонь колінвалів і розподілвалів; брусків для  
суперфінішування гільз блоків двигунів внутрішнього 
згоряння та інших подібних деталей.   
 

About the exporter

Private Joint Stock Company «ROSSAVA» is a manufacturer 
of diamond tools for processing medium and high 
hardness non-metallic materials: granite, marble, concrete, 
asphalt, glass, ceramics, ferrites and other materials 
having abrasive properties, as well as dental heads for 
preparation dentures; Block blocks for grinding cylindrical 
surfaces of the cranks and dividers; bars for superfinishing 
the sleeves of blocks of internal combustion engines and 
other similar parts.
The total area of industrial premises is 9,000 square meters.
The enterprise has production facilities for machining 
metals, electromechanical assemblies.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers quality 
products of its own production.
In particular, a diamond tool for the processing of non-
metallic materials and other materials having abrasive 
properties, as well as dental heads for the preparation of 
dentures; Block blocks for grinding cylindrical surfaces of 
the cranks and dividers; bars for superfinishing the sleeves 
of blocks of internal combustion engines and other similar 
parts.

ПрАТ «Россава»
промисловість

PrJSC «ROSSAVA»
industry

Контактна інформація

+38 (0532) 612– 256

rossava1998@gmail.com 

вул.  Комарова , 14а, 
м. Полтава,  36008 
 
 

Contact information

+38 (0532) 612– 256

 rossava1998@gmail.com 

  
14a, Komarova Str., 
Poltava, 36008
 

Основні види продукції

Алмазний інструмент 
для обробки 
немателевих
матеріалів та інше
  

Main products

Diamond tool for 
handling non-magnetic
materials and more

Досвід експортера

Швейцарія

Exporter’s experience

Switzerland

Плани розширення
географії експорту

Німеччина, Італія,
 Ізраїль

Plans to expand export 
geography

Germany, Italy, Israel
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Про експортера

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»– 
сучасне підприємство з виробництва алмазного і 
CBN інструменту для машинобудування, авіаційної, 
склообробної, деревообробної, електронної та інших 
галузей промисловості.  
Алмазний та CBN інструмент призначений для 
виготовлення і заточки інструмента з твердих сплавів та 
HSS, обробки жаротривких, легованих и нержавіючих 
сталей, скла, кераміки, напівпровідникових і 
вогнетривких матеріалів, розрізання виробів з твердого 
сплаву, скла, кераміки, мармуру, граніту та інших 
матеріалів.  
Щорічно підприємство виготовляє сотні тисяч одиниць 
продукції, яку постачає більш ніж в 30 країн світу.
Науково-виробнича база і лабораторії підприємства 
дозволяють розширювати асортимент продукції, що 
випускається до 10% щороку.
На ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 
впроваджена система управління якості у відповідності 
до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Пропозиції до співпраці

Підприємство  пропонує  високоякісну  продукцію 
власного виробництва, а саме: алмазні і CBN круги 
для виготовлення металоріжучого інструменту на CNC 
обробних центрах; алмазні і CBN круги для виготовлення 
дискових і стрічкових пил для деревообробки; алмазні 
і CBN круги для виготовлення деталей та вузлів для 
машинобудування; алмазні правлячі ролики, алмазні 
круги для склообробки, інший інструмент.
Продукція, яку виготовляє підприємство відповідає 
вимогам безпеки за  нормами ЕN13236: 2010+А1:2015.

About the exporter

PrJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS»   is a modern diamond 
manufacturing and CBN instrument for machine building, 
aviation, glass, woodworking, electronic and other industries.                                                      
Diamond and CBN tool is intended for manufacturing and 
sharpening of the tool from hard alloys and HSS, processing 
of heat-resistant, doped and stainless steels, glass, ceramics, 
semiconductor and refractory materials, cutting of products 
from hard alloy, glass, ceramics, marble, granite and other 
materials. 
Annually, the company produces hundreds of thousands of 
products, which is supplied to more than 30 countries of the 
world. The scientific-production base and laboratories of the 
enterprise allow to expand the assortment of production, 
let out up to 10% annually. The PrJSC «POLTAVA DIAMOND 
TOOLS» implemented a quality management system in 
accordance with the requirements of the international 
standard ISO 9001: 2015.

Proposals for cooperation

The company offers high-quality products of its own 
production: diamond and CBN circles for the manufacture 
of metal cutting tools at CNC machining centers; diamond 
and CBN circles for manufacturing disc and saw blades 
for woodworking; diamond and CBN circles parts and 
components for machine building; diamond ruler rollers, 
diamond circles for glass processing, and other tools.
The company products meet the safety requirements 
according to ЕN13236: 2010+А1:2015.

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

промисловість

PrJSC «POLTAVA
DIAMOND TOOLS»

industry

Контактна інформація

 +38 (0532) 503-811

pdt@poltavadiamond.
com.ua 

 www.pdtools.com.ua  

вул.  Ціолковського, 34,
м. Полтава, 36023 

Contact information

 +38 (0532) 503-811

pdt@poltavadiamond.
com.ua 

www.pdtools.com.ua  
 
  
34, Tsiolkovskoho Str., 
Poltava, 36023

Основні види продукції

Алмазні і CBN круги, 
алмазні правлячі ролики 
та інші інструменти             

Main products

Diamond and CBN 
circles, diamond ruler 
rollers and other tools

Досвід експортера

Країни ЄС , Аргентина 
та інші

Exporter’s experience

EU countries, Argentina 
and others

Плани розширення
географії експорту

Країни  Європи, 
Центральної  та 
Південної Америки, Азії, 
США, Канада

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe, 
Central and South 
America, Asia, USA, 
Canada
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Про експортера

ПрАТ «Склоприлад» є виробником контрольно-
вимірювальних приладів, хіміко-лабораторного 
посуду, термометрів побутового призначення та 
пісочних годинників. Історія компанії «Склоприлад» 
бере свій початок в 1959 році. Асортимент ПрАТ 
«Склоприлад» на сьогоднішній день складається з 
більш ніж 10 000 найменувань. Це такі види продукції: 
манометри, біметалічні термометри, термометри 
рідинні, монтажна арматура, лабораторний посуд 
загального призначення (воронки, колби, стакани), 
вимірювальний скляний посуд (бюретки, мірні 
колби, піпетки і циліндри), ареометри,  гігрометри, 
термометри для побуту.
Підприємство сертифіковано на предмет відповідності 
системи менеджменту якості міжнародним 
стандартам ISO 9001:2015 та ISO 13485:2016.  

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» пропонує індивідуальний підхід 
до кожного клієнта та широкий спектр високоякісної 
сертифікованої продукції власної торгової марки: 

• термометри для дому, віконні, біметалеві, рідинні; 
• термоманометри, манометри, вакуумметри, 

 мановакууметри; 
• напороміри, гігрометри, ареометри; лічильники 

води; 
• лабораторне обладнання (колби, склянки, стакани, 

воронки, пробірки, піпетки, циліндри, бутирометри, 
бюретки, кювети, лабораторні апарати) та інше. 

About the exporter

PJSC «Steklopribor» is a manufacturer of control and 
measuring devices, chemical laboratory dishes, household 
thermometers and hourglasses. The history of the 
company «Steklopribor» dates back to 1959. The range of 
PJSC «Steklopribor» today consists of more than 10 000 
items. These are the following types of products: pressure 
gauges, bimetallic thermometers, liquid thermometers, 
mounting fittings, laboratory utensils of general purpose 
(funnels, flasks, glasses), measuring glassware (burettes, 
measuring flasks, pipettes and cylinders), armeters, 
hygrometers, and thermometers for everyday use.
The enterprise is certified for conformity of the quality 
management system to the international standards ISO 
9001: 2015 and ISO 13485: 2016.

Proposals for cooperation

 PJSC "Steklopribor" offers an individual approach to each 
client and a wide range of high-quality certified products 
of own brand: 

• thermometers for home, window, bimetal, liquid; 
• thermomagnetometers, pressure gauges, vacuum 

gauges, manovacuum meters; 
• pressure gauges, hygrometers, hydrometers; water 

counters; 
• laboratory equipment (flasks, glasses, glasses, funnels, 

test tubes, pipettes, cylinders, butyrometers, burettes, 
cuvettes, laboratory apparatuses) and others.

ПрАТ «Склоприлад»
промисловість

PJSC «Steklopribor»
industry

Контактна інформація

+38 (05356) 37-100
+38 (044) 581-11-40

sales@steklopribor.com

 www.steklopribor.com  

вул.  Озерна, 18, 
м. Заводське, 
Лохвицький район, 
37240  

Contact information

+38 (05356) 37-100
+38 (044) 581-11-40

sales@steklopribor.com

www.steklopribor.com

  
18, Ozerna Str., 
Zavodske, Lokhvytsky 
district, 37240

Основні види продукції

Контрольно–
вимірювальні прилади, 
термомери, гігрометри, 
манометри, ареометри, 
пісочні годинники

Main products

Control and measuring
Devices. thermometer, 
hygrometers, 
aerometers, pressure 
gauges, hourglasses

Досвід експортера

Країни ЄС, СНД та Азії, 
Грузія, Молдова  

Exporter’s experience

EU, CIS and Asia             
countries, Georgia,           
Moldova 

Плани розширення
географії експорту

Країни  Європи, Цен-
тральної  та Південної 
Америки, Азії, США, 
Канада

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe, 
Central and South 
America, Asia, USA, 
Canada
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Про експортера

Завод будівельних конструкцій «Ангар» - лідер в 
Україні з виробництва арочних ангарів. 
Загальна площа виготовлених підприємством ангарів 
складає десятки тисяч квадратних метрів. 
Спеціально розроблене обладнання дозволяє 
отримувати конструкції високої точності та 
взаємозамінності.  Особливістю  виробництва є  
власна технологія виготовлення арочних ангарів та 
вигідні ціни, що суттєво нижчі світових. 
Україна є одним з провідних світових виробників 
металопрокату. Тож підприємство має доступ 
до недорогої якісної сировини, що відповідно 
позначається на собівартості продукції.               

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує: 
проектування, виготовлення та монтаж ангарів, складів, 
виробничих приміщень, зерносховищ та овочесховищ, 
адміністративних, спортивних, авіаційних споруд на 
основі металоконструкцій.  
Для виробництва використовуються тільки 
сертифіковані матеріали і комплектуючі високої якості 
від провідних виробників, конструкції виготовляються 
на сучасному обладнанні високої точності.
Замовники отримують ангари в повній комплектації  – 
до саморізів.
Відмінна риса – простота монтажу, конструкції гранично 
прості, зібрати їх зможе навіть неспеціалізована бригада.

About the exporter

«ANGAR» Structural Steel Plant is the leader for the 
production of arched hangars in Ukraine. The total 
area of   the hangars manufactured by the enterprise is                       
10000 square km.
Specially developed equipment of the company allows 
to obtain high accuracy and interchangeability designs. 
The peculiarity of production is its own technology for 
the manufacture of arched igniters and favorable prices, 
which are one of the lowest in the world.
Ukraine is one of the world's leading metal producers. 
Therefore, the company has access to inexpensive high-
quality raw materials, which has a corresponding impact 
on the cost of production.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers designing, 
manufacturing and installation of hangars, warehouses, 
industrial premises, granaries and vegetable stores, 
administrative, sports, aviation constructions on the basis 
of metal structures.
For production only certified materials and components 
of high quality from leading manufacturers are used, the 
designs are made on modern high precision equipment.
Customers get hangars in complete configuration - to 
screws.
A distinctive feature - the ease of installation, the design 
is extremely simple, even a non-specialized brigade can 
collect them.

ТОВ «Завод будівельних
конструкцій «АНГАР»

промисловість

LLC «ANGAR» Structural 
Steel Plant» 

industry

Контактна інформація

+38 (0536) 740-223
+38 (095)  477-66-66

 info@angar.ua 

 www.angar.ua 

вул.  І. Сердюка, 47, 
м. Кременчук,  39600 

Contact information

+38 (0536) 740-223
+38 (095)  477-66-66

info@angar.ua 

www.angar.ua 

  
47, I. Serdiuka Str.,
Kremenchuk, 39600

Основні види продукції

Арочні металеві ангари

Проектування, 
виготовлення, 
монтаж металевих 
конструкцій 

Main products

Arched metal hangars

Metal structures 
designing, production 
and installation
 

Досвід експортера

Азербайджан 

Exporter’s experience

Azerbaijan

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД, Грузія, 
Туреччина

Plans to expand export 
geography

 Countries of EU, CIS,    
Turkey, Georgia 
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Про експортера

Компанія «Керамітек» має багаторічний досвід 
поставки обладнання для цегельних заводів і 
суміжних підприємств галузі будівельних матеріалів. 
Завжди в наявності є нові моделі обладнання 
затребувані споживачами.  
Команда фахівців Компанії «Керамітек»  готова 
виконати монтажні роботи  цегельного обладнання 
та монтаж іншого промислового  устаткування. 
Компанія має в своєму розпорядженні кваліфікований 
і атестований персонал, а також набір пристосувань 
та інструменту для виконання монтажних робіт. 
  

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує для цегельних заводів нове 
обладнання з гарантійним терміном експлуатації та лінії 
за технологією напівсухого пресування для виробництва 
цегли сформовані на базі безвакуумного преса СМК435 
продуктивністю від 10 млн шт. на рік. 
Компанія має необхідний досвід комплексного ремонту 
ліній при перенесенні цегляних  виробництв з Європи 
в країни СНД. Замовникам  пропонуються оптимальні 
схеми оплати за фактом  отримання обладнання у себе 
на складі. 
У наявність є цегельні заводи різної продуктивності від 
20 до 80 млн штук умовної цегли в рік або від 200 до 800 
тонн готової продукції на добу.

About the exporter

LLC «Ceramitec» has many years of experience in supplying 
equipment for brick plants and related enterprises in the 
industry of building materials. They always have new 
models of equipment demanded by consumers available.
Ceramitec team of specialists is ready to perform brick 
equipment installation work. other industrial equipment. 
The company has qualified and certified personnel, as well 
as tools for installation work of other industrial equipment.

Proposals for cooperation

The enterprise offers for brick factories new equipment 
with warranty period of operation and a line on the 
technology of semi-dry pressing for bricks production 
formed on the basis of vacuum-free press SMK435 with 
the productivity of 10 million pieces. for a year.
The company has the necessary experience of 
comprehensive repair of lines when transferring brick 
production from Europe to CIS countries. Customers are 
offered the optimal payment schemes for the fact of 
receiving equipment in their warehouse.
There are brick factories of various productivity from 20 to 
80 million pieces of conventional bricks per year or from 
200 to 800 tons of finished products per day.

ТОВ «Керамітек»
промисловість

LLC «Ceramitec»
industry

Контактна інформація

+38 (05362) 32-861

keramitek2008@gmail.
com 

 www.ceramitec.com.ua

вул. Садова,13,
м. Хорол,  37800

Contact information

+38 (05362) 32-861

keramitek2008@gmail.
com 

www.ceramitec.com.ua

  
13, Sadova Str., Khorol, 
37800

Основні види продукції

 Обладнання для
цегляних заводів 

Монтаж  цегляного 
та промислового 
обладнання

Основні види продукції

Brick plants materials

Mounting of brick and 
industrial equipment

Досвід експортера

 Країни СНД

Exporter’s experience

CIS countries

Плани розширення
географії експорту

Країни  Азії, Африки, 
Південної Америки 

Plans to expand export 
geography

Countries of Asia, Africa, 
South America
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Про експортера

Полтавське виробниче підприємство «Універсал» 
УТОГ – підприємство засноване на базі УТОГ– 
українського товариства глухих. Понад 50 % 
працівників – інваліди слуху.
Підприємство здійснює повний цикл металообробки, 
а також лиття пластмас, штампування, намотування 
котушок, порошкове фарбування, складання виробів.
Основною продукцією підприємства є низьковольтна 
апаратура (безконтактні шляхові перемикачі, 
перемикачі-тумблери, вимикачі-перемикачі), 
електромагніти, світлодіодні світильники, кронштейни 
та також сувенірна продукція з дерева та каменю, 
торгівельне обладнання. 
Полтавське виробниче підприємство «Універсал» 
УТОГ має право користування пільгами з 
оподаткування, що дозволяє знизити собівартість 
продукції  власного виробництва. Завдяки нульовій 
ставці ПДВ зменшується ціна продажу для виробника. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує: низьковольтну апаратуру 
(електромагніти, перемикачі, вимикачі, патрони 
байонетні, вентилі електропневматичні, резистори); 
світлодіодні світильники, сувенірні вироби з дерева, 
вуличні світильники.
Підприємство пропонує тісну співпрацю на постійній 
основі та  готове до створення спільного виробництва і 
розробки нових  проектів,  отримання великих замовлень 
з випуску продукції  відповідно до спеціалізації.
Підприємство також надає ряд послуг, зокрема, 
плазмову різку металу.

About the exporter

Poltava Industrial Enterprise «Universal» UTOG is an 
enterprise which was established on the basis of UTOG - 
Ukrainian Society of the Deaf. More than 50% of workers 
are disabled hearing.
The enterprise has a full cycle of metal processing and 
also molding of plastics, stamping, winding coils, powder 
painting, assembly of products.
The main products of company are: low-voltage 
equipment (contactless travel switches, switches-toggle 
switches, switches-switches), electromagnets, LED lamps, 
brackets and also souvenir production from wood, church 
utensils, stone carving, trade equipment.
Poltava Industrial Enterprise «Universal» UTOG has the 
right to use tax benefits, which reduces the cost of its own 
production. Due to the zero rate of VAT, the sale price for 
the production is reduced.

Proposals for cooperation

The company offers: low-voltage equipment 
(electromagnets, switches, switches, bayonet cartridges, 
electro pneumatic valves, resistors) LED lamps, wooden 
souvenirs, street lamps.
The enterprise offers close cooperation on a permanent 
basis and is ready for creation of joint production and 
development of new projects. Also ready to receive large 
orders for production according to the specialization.
The company also provides a number of services, in 
particular, plasma cutting of metal.

 Полтавське виробниче
підприємство  «Універсал» 

УТОГ
промисловість

Poltava Industrial Enterprise 
«Universal» UTOG

industry

Контактна інформація

+38 (0532) 607-460
+38 (0532) 607-461

utog@universal.pl.ua  

www.nizkovolt.com 

вул. Шевченка, 58,            
м. Полтава , 36039 

Contact information

+38 (0532) 607-460
+38 (0532) 607-461

utog@universal.pl.ua  

www.nizkovolt.com 

  
58, Shevchenko Str., 
Poltava, 36039

Основні види продукції

Низьковольтна
апаратура, 
електромагніти, 
світлодіодні світильники, 
кронштейни, сувенірна 
продукція з дерева, 
різьблення по каменю, 
торгівельне обладнання

Main products

Low-voltage equipment, 
electromagnets, LED 
lamps, brackets, wooden 
souvenirs, stone carving, 
commercial equipment 

Досвід експортера

Азербайджан 

Exporter’s experience

Azerbaijan

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД, Грузія, 
Туреччина

Plans to expand export 
geography

 Countries of EU, CIS,    
Turkey, Georgia 
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Про експортера

ПрАТ «Експериментально-механічний завод» 
спеціалізується на розробці та виробництві обладнання для 
кондитерської,  молочної,  хлібопекарської промисловостей,  
запасних частин для сільськогосподарської техніки та її 

ремонту, запасних частин для вантажопідйомної техніки.
Завод розробив і сертифікував цілу гаму машин для харчової 
промисловості. На заводі працюють висококваліфіковані 
робітники 5-6 розрядів. 
Підприємство має сертифікат на систему управління якістю, 
згідно з вимогами ДСТУ 1.5.9001:2009 (750 90001:2008, 10Т) 
на виготовлення металоконструкцій.
          

Пропозиції до співпраці

Завод пропонує високоякісну продукцію: 
Для харчової промисловості: машини темперуючі для 
перемішування шоколадних мас з підігрівом і без нього 
(об’ємом від 250 л до 3000 л.); установки, призначені для 
перекачування в'язкої рідини: сиропу, патоки, фруктово-
ягідних начинок, пюре та інших продуктів; насоси   роторні  
призначені для перекачування молочних продуктів, а також 
інших речовин;
Для будівництва: преси для виготовлення шлакоблоків і 
тротуарної плитки; установки шнекові для перемішування 
розчинів для цегляної кладки та інших будівельних сумішей.
Підприємство також надає наступні послуги:
ремонт вантажопідйомних механізмів (гідрообладнання, 
електроустаткування, металоконструкції), металоконструкцій 
екскаваторів та  іншої будівельної техніки); виготовлення 
самохідних кранів КС-2561К та козлових кранів КК-5, 
виготовлення кран-балок згідно готової документації 
замовника або з розробкою документації техбюро; ремонт 
всіх видів сільськогосподарської техніки, виготовлення 
запасних частин та вузлів до неї; виготовлення несучих 
конструкцій будівель і споруд.
По закінченню робіт видається відповідна технічна 
документація.

About the exporter

PrJSC «Experimental Mechanical Plant» specializes in the 
design and producing of equipment for the confectionery, 
dairy, bakery industry, spare parts for agricultural machinery 
and its repair, spare parts for lifting equipment.
The plant developed and certified a range of machines for the 
food industry.
The plant employs highly skilled workers of 5-6 discharges. 
The enterprise has a certificate for the quality management 
system, in accordance with the requirements of DSTU 
1.5.9001: 2009 (750 90001: 2008, 10T) for the manufacture of 
steel structures. 

Proposals for cooperation

The plant produces high-quality products:
For the food industry: machines temping for mixing chocolate 
masses with and without heating (in volume from 250 to 3000 
liters); facilities for pumping viscous liquid: syrup, molasses, 
fruit and berry toppings, sauce and other products; rotary 
pumps for pumping milk products and other substances;
For construction: presses for producing slag blocks and paving 
slabs; mounting screw for mixing solutions for brickwork and 
other building mixtures.
The plant also provides the following services:
repair of load-lifting mechanisms (hydraulic equipment, 
electrical equipment, metal constructions), metal structures of 
excavators and other construction equipment); manufacture 
of self-propelled cranes КС-2561К and gantry cranes КК-5, 
manufacture of crane beams according to the customer's 
completed documentation or with the development of 
documentation of the technical bureau;
repair of all kinds of agricultural machinery, manufacture of 
spare parts and units for it; manufacture of bearing structures 
of buildings and structures.
After completion of the work, the relevant technical 
documentation is issued.

 ПрАТ  «Експерементально- 
механічний завод» 

промисловість

PrJSC «Experimental
Mechanical Plant»

industry

Контактна інформація

+38 (0532) 669-917
+38 (0532) 569-004

pmz0@ukr.net 

www.poltavaemz.com.ua  

вул. Ковпака, 21, 
м. Полтава, 36007

Contact information

+38 (0532) 669-917
+38 (0532) 569-004

pmz0@ukr.net 

www.poltavaemz.com.ua 

  
21, Kovpaka Str.,
Poltava, 36007

Основні види продукції

Обладнання для 
харчової промисловості 
та будівництва;
Послуги з ремонту 
механізмів, техніки, 
виготовлення кранів, 
балок, конструкцій 
будівель і споруд

Main products

Equipment for the 
food industry and 
construction;
Repair services for 
machinery, equipment; 
manufacturing of cranes, 
beams, structures of 
buildings and structures

Досвід експортера

Країни  СНД
 

Exporter’s experience

CIS countries

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Plans to expand export 
geography

Countries of the world
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Про експортера

ТОВ «Славутич-Руда-Україна» понад 20 років 
веде діяльність з експорту залізорудної сировини 
гірничорудних підприємств України та надає весь 
спектр послуг, пов'язаних з митним оформленням. 
Окрім цього, підприємство реалізує гранітний та 
кварцитний щебінь, займається виробництвом 
біогумусу та будівництвом житлових будинків і 
промислових споруд під ключ.
Експорт продукції з використанням залізничного, 
річного та морського транспорту здійснюється до 
країн Європи – Австрії, Італії, Болгарії, Румунії, Чехії, 
Польщі, Словаччини.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує послуги: з експорту 
залізорудної сировини; з митного брокерського 
оформлення; транспортно-експедиційні; з логістики 
у зовнішньо-економічній діяльності; з будівництва 
житлових будинків та промислових споруд під ключ, 
а також пропонує гранітний та кварцитний щебінь, 
біогумус.

Маючи багатий досвід роботи на світовому ринку 
та розвиваючи свої зовнішньоекономічні зв’язки,          
ТОВ «Славутич-Руда-Україна» запрошує підприємства 
й організації до співпраці на взаємовигідній основі.

About the exporter

LLC «Slavutich-Ruda-Ukraine» operates on export of iron 
ore mining enterprises of Ukraine and provides a full 
range of services related to customs regulation during 
more than 20 years. In addition, the company sells granite 
and quartzite crushed stone, is engaged in the production 
of vermicompost and construction of residential buildings 
and industrial facilities.
LLC «Slavutich-Ruda-Ukraine» exports products to the 
countries of Europe - Austria, Italy, Bulgaria, Romania, 
Czech Republic, Poland, Slovakia, by using rail, river and 
sea transport.

Proposals for cooperation

The enterprise offers services: on export of iron ore 
raw materials;  customs broker registration; transport 
expeditionary; logistics in foreign economic activity; 
construction of residential buildings and industrial 
buildings on a turn-key basis, and also offers granite and 
quartzite rubble, biohumus.

With a wealth of experience in the global market and 
developing its foreign economic relations, Slavutich-
Ruda-Ukraine Ltd. invites enterprises and organizations to 
cooperate on a mutually beneficial basis.

ТОВ «Славутич-Руда-Україна» 
промисловість

«Slavutich-Ruda-Ukraine» Ltd.
industry

Контактна інформація

+38 (05348) 444 -22

office@slavutich-ruda.
com 

www.slavutich-ruda.com 

вул. Конституції, 32/33,  
м. Горішні Плавні, 39800 

Contact information

+38 (05348) 444 -22

office@slavutich-ruda.
com 

 www.slavutich-ruda.com 

  
32/33, Konstytutsii Str.,
Horishni Plavni, 39800

Основні види продукції

Послуги з експорту 
залізорудної
сировини, щебню;
Біогумус

Main products

 Export services of iron 
ore, crushed stone;
Biohumus

Досвід експортера

Країни  СНД
 

Exporter’s experience

CIS countries

Плани розширення
географії експорту

Японія , Китай,             
Південна  Корея,            
В’єтнам

Plans to expand export 
geography

Japan, China, South 
Korea, Vietnam
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About the exporter

PrJSC «Khorol Mechanical Plant» produces equipment for 
storage and cleaning of grain, production of compound feeds, 
cereals, flour, vegetable oils, seed materials, systems of aspiration;
mechanical transportation of grain, pneumatic transportation 
of grain, gravity equipment, production of polyethylene 
granules, fuel pellets and briquettes, baking mixtures, alcohol;
production of cement-sand mixtures, industrial enterprises.
The plant also provides laser cutting services, bending of metal 
products of the most complex forms, turning and engineering.
Production of the plant - mainly serial lines and aggregates, it 
is possible to manufacture products on an individual request.
The enterprise has put into operation hundreds of technological 
lines and tens of thousands of various equipment units.
PrJSC «Khorol Mechanical Plant» has a quality management system 
in accordance with the requirements of the international standard ISO 
9001: 2015.

Proposals for cooperation

PrJSC «Khorol Mechanical Plant» is open for cooperation and 
offers a large assortment of high-quality equipment,: aspiration 
equipment, bunker scales, crushers, latches, stone pickers, mini 
mixing plants; machines for wet processing of grain, upholstery, 
seed wines, for peeling grain and seeds, wetting, sorting; 
grain cornflakes, devices for unloading; husk and magnetic 
separators, grain cleaners, air; flushing and grain dryers, local and 
autonomous filters, bunkers, valceed machines, mixers, valves, 
microcomponent dosing modules, coolers, gravity dispensers, 
cyclones, fans, detachers, conveyors, modular feed mills, 
shredders, self-loading equipment, liquid injection equipment 
and other.

 ПрАТ «Хорольський
механічний завод»  

промисловість

PrJSC «Khorol
Mechanical Plant» 

industry

Контактна інформація

+38 (05362) 322-04
+38 (0532) 648-227

offise@mehzavod.com.ua 

 www.mehzavod.com.ua  

вул. Небесної Сотні, 106,
м. Хорол, 37800 

Contact information

+38 (05362) 322-04
+38 (0532) 648-227

offise@mehzavod.com.ua 

 www.mehzavod.com.ua 

  
106, Nebesnoyi Sotni Str., 
Khorol,37800 

Основні види продукції

Бункери, дробарки, 
змішувачі, конвеєри, 
комбікормові 
установки, оббивні 
машини, подрібнювачі, 
охолоджувачі, 
сепаратори, сортувальні 
машини, сушарки та 
фільтри (локальні, 
автономні) 

Main products

Bunkers, crushers, 
mixers, conveyors, 
mixing plants, upholstery 
machines, shredders, 
coolers, separators, 
sorting machines, 
dryers and filters (local, 
autonomous)

Досвід експортера

Країни  ЄС та СНД

 

Exporter’s experience

 EU & CIS countries

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Plans to expand export 
geography

Countries of the world

Про експортера

ПрАТ «Хорольський механічний завод» виробляє обладнання 
для: зберiгання та очищення зерна, виробництва комбiкормiв, 
круп, борошна, рослинних олiй, насіннєвих матеріалів, систем  
аспiрацiї; механічного транспортування зерна, 
пневмотранспорту зерна, самопливного обладнання, 
виробництва поліетиленових гранул, паливних пелет і брикетів, 
сумішей для випікання, спирту; виробництва цементно-
піщаних сумішей, промислових підприємств.
Також заводом надаються послуги з лазерного розкрою 
металу, гнуття металевих виробів найскладніших форм, 
токарної обробки та інжиніринг. 
Продукція заводу – переважно серійні лінії та агрегати, 
є можливість виготовлення продукції за індивідуальним 
замовленням.
Підприємством введено в експлуатацію сотні технологічних 
ліній та десятки тисяч одиниць різного устаткування.
На ПрАТ «Хорольський механічний завод» впроваджена 
система управління якістю у відповідності до вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 
 

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «Хорольський механічний завод» відкрито до 
співпраці та пропонує великий асортимент високоякісного 
обладнання: аспіраційне обладнання, ваги бункерні, дробарки, 
засувки,       каменевідбірники, міні комбікормові установки; 
машини для вологої обробки зерна, оббивні, насіннєвійні, 
для лущення зерна та насіння, вимольні, сортувальні; норії 
зернові, пристрої для розвантаження; сепаратори лузги 
та магнітні, зерноочищувальні, повітряні; сушарки для 
пластівців та зернові, фільтри  локальні та автономні, бункери, 
верстати вальцедекові, змішувачі, клапани, модулі дозування 
мікрокомпонентів, охолоджувачі, розподільники самопливні, 
циклони, вентилятори, деташер, конвеєри, модульні 
комбікормові заводи, подрібнювачі, самопливне обладнання, 
установки введення рідких компонентів та інше.
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About the exporter

Ferrexpo Poltava Mining is one of the largest 
manufacturers of iron ore pellets and is one of the most 
highly-mechanized and automated, modern enterprises 
of the mining and metallurgical complex of Ukraine. 
More than 44% of iron ore pellets of Ukraine are produced 
precisely at Ferrexpo Poltava Mining.
The plant has a full technological cycle from ore mining to 
the production of iron-ore pellets – prepared raw materials 
for metallurgical plants. 
Produced products are supplied by ferrous metallurgy 
enterprises of Austria, Germany, Italy, Slovakia, Hungary, 
Czech Republic, Serbia, Turkey, Korea, China, Japan and 
others.

Proposals for cooperation

Ferrexpo Poltava Mining offers concentrate and iron ore 
fluxed two grades: basic (from magnetite concentrate) and 
premium (from flotation concentrate).

The company's products have certificates in accordance 
with international quality standards (ISO 9001, ONSAS 
18001, ISO 14001, SO 50001).

 ПрАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат»               

промисловість

Ferrexpo Poltava Mining 
industry

Контактна інформація

+38 (05348) 75-700
+38 (05348) 75-405

pgok@ferrexpo.poltava.ua

 www.ferrexpo.ua

вул. Будівельників, 16,  
м. Горішні Плавні, 39802

Contact information

+38 (05348) 75-700
+38 (05348) 75-405

pgok@ferrexpo.poltava.ua

 www.ferrexpo.ua

  
16, Budivelnykiv Str., 
Horishni Plavni, 39802

Основні види продукції

Концентрат та 
окатки залізорудні 
офлюсовані

Main products

Iron-ore pellets, 
concentrate

Досвід експортера

Країни  ЄС, Сербія, 
Китай, Корея, Японія, 
Туреччина 

Exporter’s experience

EU countries, Serbia, 
China, Korea, Japan, 
Turkey

Плани розширення
географії експорту

Німеччина, Корея, 
Японія, країни            
Близького Сходу  та 
країни світу               

Plans to expand export 
geography

Germany, Korea, Japan, 
Middle East and other 
countries of the world

Про експортера

ПрАТ «Полтавський ГЗК» входить до числа найбільших 
світових виробників залізорудних окатків і є одним з 
найбільш високомеханізованих та автоматизованих 
сучасних підприємств гірничо-металургійного  
комплексу України. 
Понад 44% залізорудних окатишів України 
виробляються саме на Полтавському ГЗК. 

Комбінат має повний технологічний цикл від  
видобутку руди до виробництва залізорудних окатків 
– підготовленої  сировини для металургійних заводів. 
Вироблена продукція поставляється підприємствам 
чорної металургії Австрії, Німеччини, Італії, 
Словаччини, Угорщини, Чехії, Сербії, Туреччини, 
Кореї, Китаю, Японії та інших країн.

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «Полтавський ГЗК»  пропонує концентрат та 
окатки залізорудні офлюсовані двох марок: базові 
(із магнетитового концентрату) та преміум (із 
флотаційного концентрату)  

Продукція підприємства має  сертифікати відповідно 
до міжнародних  стандартів якості  (ISO 9001, ОНSАS 
18001, ISO 14001, SO 50001). 
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About the exporter

LLC «Poltavhim» manufactures and sells polymers: mercanite, 
polyamide PA-6, supplies of rubber-technical products, 
and other raw materials for the chemical industry. The 
company has been operating since 1995 and focuses on 
the production of polymer materials. The use of plastics in 
many cases successfully replaces such materials as bronze, 
cast iron, textolite. The company reduces the cost of 
products with excellent performance by using polymers in 
the industry significantly. Construction plastics, electro-heat-
waterproofing materials, rubber-technical products, chemical 
reagents - this is far from a complete list of goods offered by 
the company.
The company also manufactures block polyamides 6: graphite 
filled, silicone-filled, self-lubricating and conventional. At 
present, you can order polyamide-6 block (merkanit) of 
the required sizes, as well as a number of other materials: 
polyethylene, PE-500, PE-1000, polypropylene, polyurethane, 
fluoroplastics, PTFE, plexiglas and others.

Proposals for cooperation

The enterprise offers a wide assortment of caprolon (polyamide 
PA-6), mercanite, PTFE, polypropylene, polyethylene, rubber, 
as well as polystyrene, polyurethane, plexiglas, textolite, glass 
fiber reinforced, asbestos, asbestos, asbestock, asbestos, 
asbestos cement board, asbestos sheet, paronite, ceramic 
cloth, and others.
In addition, the company offers automated galvanic lines from 
design, production, installation to installation and training of 
personnel, using modern materials of its own production, as 
well as European manufacturers.
Products offered by LLC «Poltavhim» have appropriate quality 
certificates in accordance with international standards.

 ТОВ «Полтавхім»
хімічна промисловість 

LLC «Poltavhim» 
сhemical industry

Контактна інформація

+38 (0532) 501–004
+38 (0532) 629–844

poltavhim@gmail.com

www.poltavhim.poltava.ua

вул. Європейська, 2, 
к.303, м. Полтава, 36014 

Contact information

+38 (0532) 501–004
+38 (0532) 629–844

poltavhim@gmail.com

www.poltavhim.poltava.ua

 2, Yevropeiska Str., office 
303, Poltava, 36014

Основні види продукції

Полімери та інша 
сировина для хімічної 
промисловості

Гальванічні лінії 

Main products

Polymers and other 
materials for chemical 
industry 

Galvanic lines

Досвід експортера

 -

Exporter’s experience

 -

Плани розширення
географії експорту

 Країни ЄС

Plans to expand export 
geography

EU countries

Про експортера

ТОВ «Полтавхім» здійснює виробництво та продаж 
полімерів: мерканіт, поліамід ПА-6, поставки резино-
технічних виробів, та іншої сировини для хімічної 
промисловості. Підприємство працює з 1995 року і 
робить акцент на виробництві полімерних матеріалів. 
Використання пластиків у багатьох випадках успішно 
замінює такі матеріали як бронза, чавун, текстоліт.         
Застосування полімерів в промисловості значно зменшує 
собівартість виробів, які відрізняються прекрасними 
експлуатаційними показниками. Конструкційні пластики, 
електро-тепло-гідроізоляційні матеріали, резино-технічні 
вироби, хімічні реактиви, це далеко не повний перелік 
товарів, що пропонує підприємство.
Підприємство також виробляє блочні поліаміди 6: 
графітонаповнені, силікононаповнені, самозма щувальні 
і звичайні. В даний час Ви можете замовити поліамід-6 
блочний (мерканіт) потрібних вам розмірів, а також 
ряд інших матеріалів: поліетилен, ПЕ-500, ПЕ-1000, 
поліпропілен, поліуретан, фторопласт, PTFE, оргскло та ін.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує широкий асортимент капролону 
(поліамід ПА-6), мерканіту, PTFE, поліпропілену, 
поліетилену, резини, а також полістерол, поліуретан, 
оргскло, текстоліт, стеклотекстоліт,  азбопорошок, 
азботканину, азбокартон, азбошнур, азбоцементну 
плиту, азбосталевий лист, пароніт,  керамічну тканину та 
інше.
Окрім цього підприємство пропонує автоматизовані 
гальванічні лінії від проектування, виробництва, 
установки до налагодження і навчання персоналу, 
використовуючи сучасні матеріали як свого 
виробництва, так і європейських виробників.
Продукція, що пропонується ТОВ «Полтавхім» має  
відповідні сертифікати  якості згідно із міжнародними 
стандартами. 
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About the exporter

PJSC «Ukrtatnafta» is a leading Ukrainian oil refining enterprise 
and one of the largest oil refining complexes in Eastern Europe. 
It has a estimated capacity of over 18 million tons of oil refining 
per year. Processing is carried out according to the fuel scheme.
The Company has an integrated quality management system, 
safety engineering and labor protection that meets the 
requirements of international standards.
The quality management system of PJSC «Ukrtatnafta» meets the 
requirements of the national and international standard DSTU 
ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT), which was shown by the 
audit results.
In order to improve the environmental properties of products, 
reduce harmful emissions, as well as increase the depth of 
processing and output of light petroleum products, PJSC 
«Ukrtatnafta» successfully implements the modernization 
program «From the environment of production - to the fuel 
ecology».
The company is located in the center of Ukraine and uses a 
developed network of rail and road transport. This ensures 
fast delivery of petroleum products to the consumer. The fairly 
close position of the sea ports, significantly expands the export 
opportunities of the Company.

Proposals for cooperation

PJSC «Ukrtatnafta» offers a wide range of high quality products, 
confirmed by certificates of the State Committee of Ukraine of 
technical regulation and consumer policy: 
environmentally friendly gasoline of several brands, various types 
of diesel fuel, jet fuel, liquefied gas, paraffin, bitumen, fuel oil, 
sulfur, and benzene, toluene, solvent and other solvents.
All gasoline and diesel fuel of PJSC “Ukrtatnafta” comply with the 
Euro-5 standard. The company's products have been repeatedly 
awarded with diplomas and awards of status exhibition forums 
and expositions.

 ПАТ «Транснаціональна 
фінансово-промислова наф-
това компанія «Укртатнафта» 

нафтопереробна промисловість

PJSC «Transnational financial 
and industrial oil company 

«Ukrtatnafta»  
oil refining industry

Контактна інформація

+38 (0536) 768-414
+38 (0536) 768-410

pobox@ukrtatnafta.com 

 www.ukrtatnafta.com  
www.energy-92.com 

вул. Свіштовська, 3,
м. Кременчук , 39610 

Contact information

+38 (0536) 768-414
+38 (0536) 768-410

pobox@ukrtatnafta.com 

 www.ukrtatnafta.com  
www.energy-92.com 

3, Svishtovska Str.,
Kremenchuk, 39610

Про експортера

ПАТ «Укртатнафта» є провідним підприємством 
нафтопереробної промисловості України та одним з найбільших 
нафтопереробних комплексів у Східній Європі – з проектною 
потужністю понад 18 млн. тонн переробки нафтової сировини 
на рік. Переробка здійснюється за паливною схемою. 
В Компанії створена інтегрована система управління якістю, 
технікою безпеки та охороною праці, що відповідає вимогам 
міжнародних стандартів. 
З метою покращання екологічних властивостей продукції, 
зниження шкідливих викидів, а також збільшення глибини 
переробки та виходу світлих нафтопродуктів в ПАТ 
«Укртатнафта» успішно реалізується програма модернізації 
«Від екології виробництва – до екології палив». 
Система управління якістю ПАТ «Укртатнафта» відповідає 
вимогам національного та міжнародного стандарту ДСТУ ISO 
9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), що засвідчили результати аудиту. 
Знаходячись у центрі України та використовуючи розвинену 
мережу залізничного та автомобільного транспорту, Компанія 
забезпечує швидку доставку нафтопродуктів споживачу. 
Досить близьке розташування морських портів значно 
розширює експортні можливості Компанії.

Пропозиції до співпраці

ПАТ «Укртатнафта» пропонує широкий асортимент продукції 
високої якості, що підтверджена сертифікатами Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики: екологічно чисті  бензини кількох марок, 
різні види дизельного палива, авіапаливо, скраплений газ, 
парафін, бітум, мазут, сірку, а також бензол, толуол, сольвент 
та інші розчинники. Усі бензини та дизпаливо виробництва 
ПАТ «Укртатнафта» відповідають стандарту Євро-5. Продукція 
підприємства неодноразово відмічалася дипломами та 
відзнаками статусних виставкових форумів та експозицій. 

Основні види продукції

Бензин, дизельне
паливо, авіапаливо,
скраплений газ,
парафін, бітум, мазут, 
сірка, бензол, толуол, 
сольвент та інші
розчинники.

Main products

Petrol, diesel fuel, 
aviation fuel, liquefied 
gas, paraffin, bitumen, 
fuel oil, sulfur, benzene, 
toluene, solvent and 
other solvents

Досвід експортера

 Країни  Європи

Exporter’s experience

EU countries

Плани розширення
географії експорту

 Країни Європи, Азії
Північної та Південної 
Америки, Африки 

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe, 
Asia, North and South 
America
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About the exporter

PE «Firma «Jeff & Fa» is a textile company, established in 
1998 and specializing on creation and manufacturing of 
underwear, nightwear and leisure apparel for women and 
men. 
The products are made from canvas made in Germany, 
Italy, Austria. 

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers high-
quality products of its own trade mark «Jeff and Fa»:
jersey linen for men and women;
various t-shirts and shirts.

 ПП «Фірма «Джеф і Фа» 
легка промисловість 

PE «Firma «Jeff and Fa» 
  light industry

Контактна інформація

+38 (067) 803-97-80

 info@jeffandfa.com

 www.jeffandfa.com 

вул. Ю. Кондратюка ,15в, 
м. Кременчук, 39603

Contact information

+38 (067) 803-97-80

info@jeffandfa.com

www.jeffandfa.com 

15в, Y. Kondratiuka Str.,
Kremenchuk, 39603

Про експортера

ПП «Firma «Jeff and Fa» - текстильна компанія, яка з  
1998 року займається  створенням та виробництвом 
нижньої білизни, нічної білизни, а також  трикотажного 
одягу для жінок та чоловіків.  
Продукція виробляється з полотна виготовленого в 
Німеччині, Італії, Австрії.

Пропозиції до співпраці

Компанія відкрита до співрпраці та пропонує 
високоякісну продукцію власної торгової «Джеф і 
Фа»: трикотажну білизну чоловічу та жіночу;
майки, футболки, сорочки.

Основні види продукції

Трикотажні вироби та 
білизна для чоловіків та 
жінок

Main products

Jerseys and underwear 
for men and women

Досвід експортера

Німеччина, Франція, 
Італія, Данія

Exporter’s experience

Germany, France, Italy, 
Denmark

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Plans to expand export 
geography

 Countries of the world
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About the exporter

Collective Enterprise Poltava Knitting Factory «Mriya» has 
been successfully working in the field of manufacturing 
of knitted outwear and gloves for all categories of the 
population( male, female, children) for about 90 years.

Company «Mriya» specializes in the manufacture of: 
knitted outwear from all types of yarn for all groups of the 
population, textile products including bed linen, gloves for 
protection of hands for household and technical purpose, 
textile fabric, hats, scarves, fezes, knitwear for military, 
corporate knitwear with logo and chevron. 

Proposals for cooperation

The company is opens to cooperation and offers products 
of its own production, as well as manufacturing using toll-
free raw materials: top knitwear products for all groups 
of the population of all types of yarn (cardigans, jumpers, 
dresses, dresses, sets); textile products including bed 
linen; gloves for household and technical purposes for 
the protection of hands; hats, scarves, frescoes; jerseys for 
military; corporate jersey with logos and chevrons. 
Products are certified by the customer request. 

 КП «Полтавська трикотажна               
фабрика «МРІЯ» 

 легка промисловість 

Collective Enterprise «Poltava 
Knitting Factory «MRIYA» 

  light industry

Контактна інформація

+38 (050) 346-0966
+38 (0532)508-865

ptomriya@ukr.net 

 вул. Автобазівська, 7, 
м. Полтава, 36000 

Contact information

+38 (050) 346-0966
+38 (0532)508-865

 ptomriya@ukr.net 

7, Autobazivska Str.,
Poltava, 36000

Про експортера

Колективне підприємство Полтавська трикотажна 
фабрика «Мрія» близько 90 років успішно працює в 
області  виготовлення виробів верхнього трикотажу 
та рукавичок для всіх категорій населення (чоловічі, 
жіночі, дитячі).
Компанія спеціалізується на виробництві  
різноманітних трикотажних виробів: верхнього 
одягу для всіх груп населення, рукавичних виробів 
для побутового призначення та для захисту рук 
технічного призначення, виробів для військових та 
корпоративного трикотажу з нанесенням логотипів 
та шевронів. 

Пропозиції до співпраці

Компанія відкрита до співпраці та пропонує продукцію 
власного виробництва, а також виробництво 
продукції з давальницької сировини замовника: 
вироби верхнього трикотажу для всіх груп населення 
з усіх видів пряжі (кардигани, джемпери, светри, 
сукні, комплекти); текстильні вироби в тому числі 
постільну білизну; рукавичні вироби для побутового 
призначення  та технічного призначення для захисту 
рук; шапки, шарфи, фрески; трикотажні вироби для 
військових; корпоративний трикотаж з нанесенням 
логотипів та шевронів. 
Продукція сертифікується за вимогою замовника.

Основні види продукції

 Трикотажні вироби

Виготовлення 
трикотажних виробів 
на умовах переробки 
давальницької 
сировини 

Main products

 Knitwear

Fabrication of knitted 
products under 
conditions of processing 
of customary raw 
materials

Досвід експортера

 Німеччина

Exporter’s experience

Germany

Плани розширення
географії експорту

Країни  Європи, 
зокрема, Італія,Бельгія, 
Німеччина

Plans to expand export 
geography

Europe, in particular, 
Italy, Belgium, Germany
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Виробничо-комерційна фірма
 «Виробничо-комерційна фірма  

«ПРЕСТИЖ-т» 
 легка промисловість 

Production and Commercial Company 
«Production and Commercial 

Company «PRESTIGE-t» 
  light industry

Контактна інформація

+38 (068) 061-3839
+38 (099)630-5737

sales@tiko-prestige.com.ua 

www.tiko-prestige.com.ua 

вул. Строни, 3, 
м. Горішні Плавні, 39803 

Contact information

+38 (068) 061-3839
+38 (099)630-5737

sales@tiko-prestige.com.ua 

www.tiko-prestige.com.ua 

3, Strony Str.,
Horishni Plavni, 39803 

Основні види продукції

Бавовняні  вироби  для 
дітей та дорослих

Пошив трикотажних 
виробів на умовах
переробки 
давальницької  
сировини 

Main products

Cotton wares for children 
and adults

Sewing of knitted 
products on the terms of 
processing of tolling raw 
materials

Про експортера

Виробничо-комерційна фірма «ПРЕСТИЖ-т» є виробником 
високоякісних бавовняних трикотажних виробів для дітей 
та дорослих. Асортимент продукції постійно змінюється, 
враховуючи вимоги споживачів та моди. 
Підприємство виготовляє понад 500 моделей одягу. Майже 
всі моделі мають кілька колірних рішень або варіанти на 
вибір виду полотна. 
При виготовлені одягу вирокистовуються виключно 
натуральні бавовняні полотна, віскозні полотна та полотна 
з незначним (до 5%)  додаванням синтетичних волокон для 
надання виробам еластичності та зносостійкості. 
Всі вироби чітко відповідають державним стандартам якості 
та вимогам чинного санітарного законодавства України та 
перед надходженням до складу проходять обов'язкову 
термічну обробку, а деякі підлягають індивідуальній 
упаковці.
Одним з напрямків діяльності підприємства є співпраця 
з зарубіжними партнерами за договорами щодо 
виготовлення продукції на умовах переробки давальницької 
сировини. Таким чином підприємство вже тривалий час 
співпрацює з представниками великих торгових мереж 
Німеччини, Бельгії, Франції, США та інших країн. 

Пропозиції до співпраці

Компанія пропонує високоякісну продукцію власної 
торгової марки: трикотажні вироби для чоловіків і 
хлопчиків, дівчаток і жінок (нижня білизна, сорочки, 
піжами, комплекти, блузи, плаття, сарафани, джемпера, 
халати, брюки, спортивні костюми); трикотажні вироби 
для немовлят і дітей ясельного віку (нижня білизна, 
комбінезони, боді, повзуни, піжами, комплекти, шапки).
А також послуги щодо виготовлення продукції на умовах 
переробки давальницької сировини.

Досвід експортера

Німеччина, Бельгія, 
Франція, США

Exporter’s experience

Germany, Belgium, 
France, USA

Плани розширення
географії експорту

Білорусь, Молдова,
Румунія, Польща, 
Канада

Plans to expand export 
geography

Belarus, Moldova, 
Romania, Poland,
Canada

About the exporter

Production and Commercial Company «PRESTIGE-t» is a 
manufacturer of high-quality cotton knitted products for children 
and adults. The assortment of products is constantly changing, taking 
into account the requirements of consumers and fashion.
The enterprise produces more than 500 models of clothes. Almost 
all models have several color choices or variants for choosing a kind 
of canvas.
In the manufacture of clothes, only natural cotton fabrics, viscose 
fabrics and linen with insignificant (up to 5%) addition of synthetic 
fibers are given to the products for elasticity and durability.
All products clearly correspond to the state standards of quality and 
the requirements of the current sanitary legislation of Ukraine and are 
being undergo compulsory heat treated  before the entry into the 
warehouse. Some of the products are individually packaged.
One of the directions of the company's activity is cooperation with 
foreign partners under contracts for the production of products on 
the terms of processing of tolling raw materials. Thus, the company 
has been cooperating with representatives of major trading networks 
of Germany, Belgium, France, the USA and other countries for a long 
time.

Proposals for cooperation

The company offers high-quality products of its own brand: 
jerseys for men and boys, girls and women (underwear, 
shirts, pajamas, sets, blouses, dresses, sundresses, sweaters, 
bathrobes, trousers, sports suits); jerseys for babies and 
nursery children (underwear, overalls, body, slippers, pajamas, 
sets, hats).
And also services on manufacturing of products on the 
conditions of processing of tolling raw materials.
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About the exporter

«Bilotserkivka Agroindustrial Group» is a producer of 
natural dairy products located 
The closed cycle of production - from sowing necessary 
agro-crops to daily control of the diet of cows, which 
includes alfalfa, meadow grasses, legumes and grain crops. 
This is due to the high protein content of the company's 
products.
The company's experts strictly control the quality at each 
stage of production, conduct audits of all technological 
processes that guarantee the production of safe dairy 
products. The company's laboratories are technically 
equipped for research.
The Food Safety and Food Management System of the 
«Bilotserkivka Agroindustrial Group» is based on the 
international standard FSSC 22000.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality certified products:
• Sweetened butter made from fresh cow's milk 

(technological process of production: milk separation, 
pasteurization of cream, cream separation, oil 
formation and packing of oil in corrugated boxes with 
polyethylene liner (65 microns);

• Dry non-skim milk (technological process: fresh skim 
milk is pasteurized, concentrated into a vacuum 
evaporator, dried and packed in 4-layer paper bags 
with a polyethylene liner (80 μm). The skimmed milk 
powder is a product with a long period of consumption 
used in production confectionery, baby formula, in the 
bakery industry, etc.

 ПП «Білоцерківська                          
агропромислова  група» 
харчова та переробна промисловість 

PE «Bilotserkivka 
Agroindustrial Group»

food and processing industry

Контактна інформація

+38 (067) 409-80-33
+38 (053) 459-13-39

milk@exportbiagr.com 
analitik.2.biagr@gmail.
com 

www.exportbiagr.com  

вул. Лесі Українки, 28,
с. Білоцерківка, 
Великобагачанський 
р-н, 38340

Contact information

+38 (067) 409-80-33
+38 (053) 459-13-39

milk@exportbiagr.com 
analitik.2.biagr@gmail.
com 

www.exportbiagr.com  

28 Lesi Ukrainky Str., 
Bilotserkivka village, 
Velykobahachanskyi 
district, 38340 

Про експортера

«Білоцерківська агропромислова група» є 
виробником натуральних молочних продуктів, 
розташована в екологічно чистому регіоні України – 
Полтавській області. 
Замкнутий цикл виробництва – від посіву необхідних 
агрокультур до щоденного контролю за раціоном 
корів до якого входять люцерна, лугові трави, бобові 
та зернові культури. Саме завдяки цьому у продукції 
компанії високий показник білку.
Експерти компанії строго контролюють якість на 
кожному етапі виробництва, проводять аудити всіх 
технологічних процесів, що гарантує виготовлення 
безпечних молочних продуктів. Лабораторії компанії 
технічно обладнані для проведення досліджень.
Система управління якістю та безпекою харчових 
продуктів «Білоцерківської агропромислової  групи» 
базується на міжнародному стандарті FSSC 22000.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісну сертифіковану 
продукцію:
• масло солодковершкове, що виготовляється із 

свіжого коров’ячого молока (сепарування молока, 
пастеризація вершків, сепарування вершків, 
маслоутворення та пакування масла в гофроящики 
з поліетиленовим вкладишем (65 мкм);

• сухе знежирене молоко (свіже знежирене молоко 
пастеризується, згущується на вакуум-випарній 
установці, сушиться і пакується у 4-шарові паперові 
мішки з поліетиленовим вкладишем (80 мкм). 
Сухе знежирене молоко являє собою продукт з 
тривалим періодом споживання, використовується 
у виробництві кондитерських виробів, дитячих 
молочних сумішей, у хлібобулочній промисловості 
тощо.

Основні види продукції

Масло 
солодковершкове, сухе 
знежирене молоко

Main products

Buttermilk sweetened, 
skimmed milk powder

Досвід експортера

Країни Азії та Африки, 
Грузія, країни ЄС

Exporter’s experience

Countries of EU, Asia and 
Africa, Georgia

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД, 
Африки, Азії, Південної 
Америки, США, Японія, 
Нова Зеландія

Plans to expand export 
geography

Countries  of EU, CIS, 
Africa, Asia, South 
America, USA, Japan, 
New Zealand
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About the exporter

PrJSC «Dominik» is a modern Ukrainian confectionery 
manufacturer with long history and extensive experience. 
Company was created in 1919. Today, the company exports 
its products to more than 22 countries of the world. The 
investments of American company  «SigmaBleyzer» were 
important stage of factory development, and it allowed 
them to build a new factory which meets international 
standards. As a result, «Dominik» more than ten years 
cooperates with a leading European company in 
production of confectioneries for the European market. 
«Dominik» factory is constantly innovating and improving 
product quality, selecting the best ingredients from  
leading suppliers. 
Quality management and food safety systems of PrJSC 
«Dominik» are certified according to ISO 22000: 2005, 
BRS, IFS FOOD, ISO 9001: 2015 international standards. 
The company also has HALAL certificate and UTZ cocoa.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality confectionery products 
of its own brands TM «Dominic» and TM «Sorochinsky 
Yarmarok», namely: chocolate, chocolate bars with filling; 
candies, dragees, hollow figures, caramel, snack bars; 
waffles, cookies, crackers, dietetic products.

 ПрАТ «Домінік» 
харчова та переробна промисловість 

PrJSC «Dominik»
food and processing industry

Контактна інформація

+38 (0532) 505-040
+38 (0532) 615-109

export@dominik.ua

www.dominik.ua

вул. Маршала Бірюзова, 
2, м. Полтава, 36000

Contact information

+38 (0532) 505-040
+38 (0532) 615-109

export@dominik.ua

www.dominik.ua

 2, Marshala Biriuzova 
Str., Poltava, 36000

Про експортера

ПрАТ «Домінік» - сучасна українська компанія - 
виробник кондитерських виробів з багаторічною 
історією та досвідом виробництва. Підприємство 
було створено в 1919 році. На сьогоднішній день 
компанія експортує свою продукцію у понад 22 країни 
світу. Важливим етапом розвитку стали інвестиції 
американської компанії «SigmaBleyzer», які дали 
можливість побудувати нову фабрику, що відповідає 
міжнародним стандартам. Як результат- «Домінік» 
більше десяти років співпрацює з провідною 
європейською компанією з виробництва продукції 
для європейського ринку. Компанія постійно 
оновлює та покращує якість продукції, відбираючи 
кращі інгредієнти від провідних постачальників. 
Виробництво ПрАТ «Домінік» сертифіковано               
відповідно до вимог міжнародних стандартів якості 
та безпеки продуктів харчування ISO 22000 : 2005, 
BRС, IFS FOOD, ISO 9001: 2015. Також підприємство 
має сертифікат HALAL, UTZ cocoa.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні кондитерські 
вироби власних торгових марок ТМ «Домінік» та 
TM «Сорочинський Ярмарок», а саме: шоколад, 
шоколадні батончики з начинкою; цукерки, драже, 
пустотілі фігурки, карамель, снекові батончики; вафлі, 
печиво, крекер, дієтичні продукти.

Основні види продукції

Кондитерські вироби, 
пряники, печиво, 
шоколад, цукерки

Main products

Confectionery, 
gingerbread,
biscuits, chocolate
sweets

Досвід експортера

 США, країни ЄС та Азії, 
Молдова, Білорусь,Ірак, 
Cирія, Китай, Грузія

Exporter’s experience

USA, countries of EU and 
Asia, Moldova, Belarus, 
Iraq, Syria, China, 
Georgia

Плани розширення
географії експорту

США, країни ЕС, Китай, 
Ірак, Іран, Сирія, 
Об'єднані Арабські 
Емірати

Plans to expand export 
geography

 USA, EU countries, 
China, Iraq, Iran, Syria, 
United Arab Emirates
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About the exporter

PJSC «Kremenchukm’yaso» is a powerful enterprise, which is one 
of the ten largest enterprises of the Ukraine meat processing 
industry. It has established itself as a modern production of 
the European level. The company employs more than 1300 
employees.
Modern European equipment from German, Austrian, Italian and 
Spanish manufacturers guarantees high quality products.
The enterprise  produces over 170 names of sausage wares and 
meat delicacies with the TM «Farro». The company has more than 
100 years, guided by the principle - quality first.
PJSC «Kremenchukm’yaso» use meat raw materials of exclusively 
Ukrainian agricultural producer, which is hard veterinary and 
sanitary control for safety and quality.
The quality of raw materials and finished products is controlled 
at each stage of production by the department of industrial 
veterinary control and the laboratory of the enterprise, which are 
certified according to the current requirements of the Ukrainian 
legislation.
The enterprise has: a food safety management system that meets 
the requirements of the standard DSTU ISO 22000: 2007 (ISO 
22000: 2005, IDT) and certified; the quality management system at 
the enterprise, which meets the requirements of the international 
standard ISO 9001-2000.

Proposals for cooperation

PJSC «Kremenchukm’yaso» offers products of its own production: 
beef (fresh meat and frozen meat); a wide range of meat 
delicacies, boiled, smoked and dried sausages,  ham and other.

 ПрАТ «Кременчукм’ясо»   
харчова промисловість 

PJSC «Kremenchukm’yaso» 
 food industry

Контактна інформація

+38 (0536) 75-60-65

farro@i.ua

www.farro.org.ua
www.facebook.com/farro.
ua/

пров. Героїв Бреста,45, 
м.Кременчук, 38500

Contact information

+38 (0536) 75-60-65

farro@i.ua

www.farro.org.ua
www.facebook.com/farro.
ua/

45, Heroiv Bresta Lane,
Kremenchuk, 38500

Про експортера

ПрАТ «Кременчукм’ясо» — потужне підприємство, що 
входить до десятки найбільших підприємств м'ясопереробної 
галузі України та зарекомендувало себе як сучасне 
виробництво європейського рівня. На сьогоднішній день на 
підприємстві працевлаштовані більш ніж 1300 працівників. 
Сучасне європейське обладнання від німецьких, австрій-
ських, італійських та іспанських виробників гарантує високу 
якість продукції.
Підприємство під ТМ «Фарро» випускає понад                                  
170 найменувань ковбасних виробів і м'ясних делікатесів. 
Першим на чільне місце підприємство ставить якість, цим 
основним принципом керується вже понад 100 років. 
ПрАТ «Кременчукм’ясо» використовує у виробництві м’ясну 
сировину виключно українського сільськогосподарського 
виробника, яка проходить жорсткий ветеринарно-
санітарний контроль на безпеку та якість. 
Якість сировини та готової продукції контролюється 
на кожному етапі виробництва відділом виробничо-
ветеринарного контролю та лабораторією підприємства, які 
атестовані згідно чинних вимог Законодавства України. 
Запроваджена і діє система управління безпечністю 
харчових продуктів, яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ 
ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) і сертифікована та 
система управління якістю на підприємстві, що відповідає  
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2000.

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «Кременчукм’ясо» пропонує продукцію власного 
виробництва: яловичину (м'ясо свіже та заморожене); 
широкий вибір м'ясних делікатесів, варених, копчених і 
сиров'ялених ковбас, сосисок, шинки та інше.

Основні види продукції

М’ясо яловичини, м’ясні 
делікатеси, ковбаси, 
сосиски

Main products

 Meat of beef, meat 
delicacies, sausages

Досвід експортера

Вірменія

Exporter’s experience

Armenia

Плани розширення
географії експорту

Грузія, Вірменія, 
Азербайджан, Китай, 
Ларс, Камбоджа, країни 
ЄС, Африки 

Plans to expand export 
geography

 Georgia, Armenia, 
Azerbaijan, China, Lars, 
Cambodia, countries of 
EU, Africa  
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About the exporter

LLC «Globynsky Meat-Packing Plant» is an enterprise with rich 
production traditions, which today is one of the top three producers 
of meat products in Ukraine. The company is also known in the world. 
More than 1700 tons of quality sausage products are sold monthly in 
all regions of Ukraine and abroad. 
The group of companies «Globyno» includes meat & dairy and pig 
complex - high-tech feeding grounds, which are the main raw material 
base for production. Actually, the breeding economy provides the 
opportunity to fully provide production and supply products for 
other enterprises. The availability of own grain storage facilities allows 
you to produce multicomponent, natural feed for animals.
The vertically integrated structure of the group of companies 
«Globyno», consisting of two own laboratories: measuring and 
electrical, allows you to control all stages of the production process, 
from the procurement of raw materials and ending with distribution. 
The enterprise concentrates its attention on a high quality raw 
material base. Good genetics, high-quality formula of feed and strict 
hygiene at the enterprise are the key to the proper preparation of raw 
materials for production.
The enterprise has implemented a quality management system ISO 
9001: 2009 and a food safety system FSSC 22 000 (V 4.1).

Proposals for cooperation

The company offers high-quality certified products of its own 
production: meat pork and beef; offals beef and pork.
The products meet the international quality standards and 
undergoes rigorous multi-stage veterinary control, which 
guarantees its quality and safety.

ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»
харчова промисловість 

LLC «Globynsky Meat- 
Packing Plant» 

 food industry

Контактна інформація

+38 (050) 308-15-10
+38 (05365) 25-250

callcenter@td.globino.ua 

 www.globino.ua

вул. Володимирська, 228, 
м. Глобине, 39802

Contact information

+38 (050) 308-15-10
+38 (05365) 25-250

callcenter@td.globino.ua 

www.globino.ua
 

228 Volodymyrska Str., 
Globyne, 39802

Основні види продукції

 М’ясо свинини 
та яловичини, 
субпродукти ялові та 
cвинні

Main products

 Meat of beef, meat 
delicacies, sausages

Досвід експортера

 Грузія 

Exporter’s experience

 Georgia

Плани розширення
географії експорту

Китай, Вірменія, 
Азербайджан, Білорусь

Plans to expand export 
geography

China, Armenia, 
Azerbaijan, Belarus

Про експортера

«Глобинський м’ясокомбінат» – підприємство з багатими 
виробничими традиціями, яке на сьогоднішній день входить 
до трійки найкращих виробників м’ясної продукції в Україні. 
Підприємство також відоме у світі. Понад 1700 тонн якісної 
ковбасної продукції щомісяця реалізується в усіх   регіонах 
України і за її межами.
До групи компаній «Глобино» входить м’ясомолочний 
комплекс і свинокомплекс – високотехнологічні відгодівельні 
майданчики, які є основною сировинною базою для 
виробництва. Власне племінне господарство дає можливість 
повністю забезпечити виробництво і поставляти продукцію для 
інших підприємств. Наявність власних зерносховищ дозволяє 
виробляти багатокомпонентний натуральний корм для тварин. 
Вертикально інтегрована структура групи компаній «Глобино», 
у складі якої дві власні лабораторії: вимірювальна та 
електротехнічна, дозволяє контролювати всі етапи процесу 
виробництва, починаючи від заготівлі сировини і закінчуючи 
дистрибуцією. Підприємство зосереджує свою увагу на якісній 
сировинній базі. Хороша генетика, якісна рецептура кормів та 
сувора гігієна на підприємстві – запорука правильної підготовки 
сировини для виробництва.
На підприємстві впроваджено систему управління якістю ISO 
9001:2009 та систему харчової безпечності FSSC  22 000  (V 4.1).

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісну сертифіковану продукцію 
власного виробництва: свинина, яловичина; субпродукти ялові 
та cвинні.
Продукція відповідає міжнародним стандартам якості та 
проходить жорсткий багатоетапний ветеринарний контроль, 
що гарантує її якість і безпеку. 
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About the exporter

PrJSC «Kremenchug Dairy Plant» is a plant of company 
«Danone» in Ukraine».
The «Danone» Group of Companies in Ukraine is a 
manufacturer and distributor of a wide range of food 
products. The company's activities in Ukraine are focused 
on the production of dairy products and the distribution 
of baby food products.
The quality control of raw materials and finished products 
of «Danone» in Ukraine» is carried out in accordance 
with the requirements of Ukrainian legislation and the 
internal requirements of the quality of the «Danone» 
Group. It begins with the audit of suppliers and farms. 
Milk undergoes a thorough laboratory control of such 
parameters of quality as purity, acidity of milk, its bacterial 
contamination, density, the content of fats and proteins, 
antibiotics, somatic cells, added water. At the enterprise 
microbiological control of each batch of products is 
carried out. Company certificates: FSSC 22000, HACCP 
according to DSTU ISO 22000.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality certified products 
of own production in a wide assortment: Brand 
«Prostokvashyno»: milk, kefir, cottage cheese and sour 
cream; Brand «Prostokvashyno» for kids: cheese with 
Bifidobacteria, yogurt with Bifidobacteria and yougurt 
«Bifilakt» for babies consumption; Brand «Rastishka»: 
cheese enriched with calcium and vitamin D3; Brand 
«Danissimo» cheese dessert.

ПрАТ «Данон Кремез»
харчова промисловість 

PrJSC «Kremenchug Dairy Plant»
 food industry

Контактна інформація

+38 (0536) 743-670

Reception.KREMEZ@
danone.com

 www.danone.ua  

вул. Лікаря 
О. Богаєвського, 14/69, 
м. Кременчук,  39600

Contact information

+38 (0536) 743-670

Reception.KREMEZ@
danone.com

 www.danone.ua  

14/69, Likaria 
O. Bohaievskoho Str., 
Kremenchuk, 39600

Основні види продукції

Молочна продукція

Main products

Dairy products

Досвід експортера

Об’єднані Арабські 
Емірати

Exporter’s experience

United Arab Emirates 

Плани розширення
географії експорту

Китай, Сирія, Молдова, 
Оман, Бахрейн, Катар, 
Королівство Саудівська 
Аравія, Кувейт

Plans to expand export 
geography

China, Syria, Moldova, 
Oman, Bahrain, Qatar, 
Saudi Arabia, Kuwait

Про експортера

ПрАТ «Данон Кремез» – завод компанії «Данон» 
в Україні». Група компаній «Данон» в Україні є 
виробником і дистриб'ютором широкого асортименту 
продуктів харчування. Діяльність компанії в Україні 
зосереджена на виробництві молочних продуктів та 
дистрибуції продуктів дитячого харчування.
Контроль якості сировини та готової продукції       
«Данон» в Україні» здійснюється відповідно до 
вимог українського законодавства та внутрішніх 
вимог якості Групи «Данон». Він починається з 
аудиту підприємств постачальників і ферм. Молоко 
проходить ретельний лабораторний контроль за 
такими параметрами якості, як чистота, кислотність 
молока, його бактеріальна забрудненість, щільність, 
вміст жирів і білків, антибіотики, соматичні клітини, 
додана вода. На підприємстві здійснюється 
мікробіологічний контроль кожної партії продукції, 
що випускається. Сертифікати підприємства: FSSC 
22000, НАССР згідно з ДСТУ ISO 22000

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісну сертифіковану 
продукцію власного виробництва у широкому 
асортименті: ТМ «Простоквашино»: молоко 
питне пастеризоване, молоко пряжене, кефір, 
ряжанка, сир кисломолочний нежирний, сир 
кисломолочний зернистий, сметана, вершки 
стерилізовані; ТМ «Простоквашино» для малят: 
сирок з біфідобактеріями, йогурт з  біфідобактеріями 
та біфідойогурт для дитячого харчування;  
ТМ «Растішка»: сирок збагачений кальцієм та вітаміном 
Д3; ТМ «Даніссімо» десерт сирковий.
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About the exporter

«Firmа DIAMANT LTD» - modern Ukrainian company and 
manufacture  of products under it’s own brand «Kozub 
Product». 
The main activity of the company is production of flakes 
that need cooking and instant from all cereals crops. 
The enterprise produces flakes both in the technology 
of rolling, and on the technology of delicate cutting of 
whole grains with the use of steaming.
In 2013, the company was certified as an organic producer 
(«Organic Standart» UA-B10-108). All products of the 
manufacturer meet the requirements of international 
quality control systems ISO 9001 and ISO 22000.
Annually, the company's products are presented at 
BIOFACH organic products. 

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of own trade 
mark in particular, production of flakes that need cooking 
and instant from all cereals crops,  classic oat, buckwheat, 
barley flakes as well as unusual rice, rye and corn ones, 
mixture of 9 cereals with flax, a mixture of 7 cereals with 
pumpkin seeds and a mixture of 5 cereals with sesame 
seeds.
Also, they offer organic products that include organic 
grains and flakes made using different technologies, 
organic oat, buckwheat and whole wheat flour, as well as 
the absolute exclusive organic oatmeal.

ТОВ «Фірма ДІАМАНТ ЛТД»                                       
харчова промисловість 

LLC «Firma DIAMANT LTD» 
 food industry

Контактна інформація

+38 (0532) 568–328

info@diamantltd.com.ua
export2@diamantltd.
com.ua

 www.diamantltd.com.ua   

вул. Петра Дорошенка, 
57, м. Полтава, 36014

Contact information

+38 (0532) 568–328

info@diamantltd.com.ua
export2@diamantltd.
com.ua

 www.diamantltd.com.ua   

57, Petra Doroshenka Str., 
Poltava, 36014

Основні види продукції

Виробництво  
пластівців, злакових 
сумішей, органічна 
продукція

Main products

Production of flakes,             
cereal mixtures, 
organic products

Досвід експортера

Країни ЄС,  
Південно-Африканська 
Республіка

Exporter’s experience

EU countries, South 
Africa

Плани розширення
географії експорту

Країни Європи, 
Африки, Азії, Китай

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe,          
Africa, Asia, China

Про експортера

«Фірма ДІАМАНТ ЛТД» - сучасна українська 
компанія  та виробник корисної сертифікованої 
продукції під власною торговою маркою «Козуб 
Продукт». Основний вид діяльності підприємства 
- виробництво пластівців, що потребують більш 
тривалого приготування, а також пластівців 
миттєвого приготування з усіх видів зернобобових. 
Підприємство виробляє пластівці як за технологією 
плющення, так і за технологією делікатного різання 
цільного зерна із застосуванням пропарювання. 
В 2013 році підприємством було сертифіковано як 
виробник органічної продукції («Organic Standart» UA-
B10-108). Вся продукція товаровиробника відповідає 
вимогам міжнародних систем контролю якості 
ISO 9001 й ISO 22000.
Щорічно продукція підприємства представляється на 
виставці органічної продукції BIOFACH. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні вироби власної 
торгової марки зокрема, це пластівці, що потребують 
варки,  пластівці миттєвого приготування з усіх видів 
зернобобових та класичні вівсяні, гречані, ячмінні 
пластівці, а також рисові, житні та кукурудзяні, суміші 
злаків з корисними добавками: суміш 9 злаків + льон, 
суміш 7 злаків +насіння гарбуза, суміш 5 злаків + 
кунжут.
Пропонується також органічна продукція, яка 
включає органічні крупи, найрізноманітніші органічні 
пластівці, виготовлені за різними технологіями, 
органічне борошно вівсяне, гречане, цільнозернове 
пшеничне, а також ексклюзивне органічне вівсяне 
толокно.
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About the exporter

LLC «Lubenskiy molochniy zavod» is one of the largest 
food companies in Ukraine. The products are produced 
under TM «Harmony» - a well-known brand among 
Ukrainian consumers. The assortment of goods has more 
than 200 items. The dairy products of the company are 
exported to Georgia, Morocco, Algeria, Saudi Arabia, 
Tunisia, South Korea, Qatar.
Lubny Dairy Plant is one of the first Ukrainian milk 
processing enterprises to develop and implement an 
integrated quality and food safety management system 
that meets the requirements of international standards 
ISO 9001 and ISO 22000. 
In March 2019, the company conducted a supervisory 
audit of the DQS Group which confirmed the system's 
compliance quality management to the requirements of 
international standards ISO 9001: 2015 and ISO 22000: 
2005.

Proposals for cooperation

The company offers high quality products of its own 
brand: milk, kefir, ryazhanka, sour cream, sour milk, 
yoghurt, sour milk functional products - steviyalact, 
bifilaif, sweet cheeses, milk drinks (ice cream liquid, cold 
cocoa), sweet butter peanut butter (73% and 82.5% fat).
The enterprise has numerous honors and awards for 
the quality of products, which are made only of natural 
ingredients. The raw material comes exclusively from 
farms in the Poltava region, whose cattle are carefully 
checked by the Ukrainian Veterinary Service.

ТОВ «Лубенський 
молочний завод»

харчова промисловість 

LLC «Lubenskiy molochniy 
zavod» 

 food industry

Контактна інформація

+38 (05361) 74-402

moloko@garmonija.ua 

 www.garmonija.ua 

вул. Індустріальна, 2,
м. Лубни, 37500

Contact information

+38 (05361) 74-402

moloko@garmonija.ua 

 www.garmonija.ua 

2 Industrialna Str., 
Lubny, 37500

Основні види продукції

Молоко та молочні 
продукти, масло 
солодковершкове
селянське
 

Main products

Milk and dairy products,
butter sweetened 
peasant

Досвід експортера

Грузія, Марокко, Алжир, 
Саудівська Аравія, Туніс, 
Південна Корея, Катар

Exporter’s experience

Georgia, Morocco, 
Algeria, Saudi Arabia, 
Tunisia, South Korea, 
Qatar

Плани розширення
географії експорту

ОАЕ, США, Азія, 
Африка 

Plans to expand export 
geography

OAE, USA, Asia, 
Africa

Про експортера

ТОВ «Лубенський молочний завод» - одне з 
найбільших харчових підприємств України. 
Продукція випускається під ТМ «Гармонія»  - добре 
знаним брендом серед українських споживачів. 
Асортимент товарів налічує понад 200 позицій. 
Молочна продукція підприємства експортується до 
Грузії, Марокко, Алжиру, Саудівської Аравії, Тунісу, 
Південної Кореї, Катару.
Лубенський молочний завод одним із перших серед 
молокопереробних підприємств України розробив 
і впровадив у себе інтегровану систему управління 
якістю та безпечністю харчових продуктів, що 
відповідають вимогам міжнародних стандартів ISO 
9001 та ISO 22000. 
У березні 2019 року на підприємстві відбувся 
наглядовий аудит DQS Group що підтвердив  
відповідність системи менеджменту якості вимогам 
міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 
22000:2005.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні вироби власної 
торгової марки, зокрема: молоко, кефір, ряжанку, 
сметану, сир кисломолочний, йогурт, кисломолочні 
функціональні продукти - стевіялакт, біфілайф, сирки 
солодкі, молочні напої (морозиво рідке, холодне 
какао), масло солодковершкове селянське (73% та 
82.5% жиру).
Підприємство має численні відзнаки та нагороди 
щодо якості продукції, яка виготовляється лише 
з натуральних компонентів. Сировина надходить 
виключно з фермерських господарств Полтавської 
області, худоба якої ретельно перевіряється 
ветслужбою України.
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About the exporter

Manufacturing and Trading Company «Lukas»  is a 
modern dynamically developing company, a leading 
manufacturer of puff products, which is among the best 
confectionery enterprises of Ukraine.
The company employs more than 1000 people. The 
enterprise is equipped with equipment RONDO - the 
world leader in the field of baking and confectionery 
equipment, has its own accredited laboratory with 
physico-chemical and bacteriological departments and 
own production of confectionery glaze, dessert and fruit 
fillings on a natural fruit basis. Total production capacity 
of lines - up to 40 tons of products per day.
The enterprise has numerous honors and awards for 
production. Lucas Quality Management System operates 
on the principles of Total Quality Management and 
is certified in accordance with the requirements of 
international standards of the quality management 
system and food safety - DSTU ISO 22000. 
Certified by the international food safety management 
system in accordance with the requirements of FSSC 
22000 and has a HALAL certificate of quality.

Proposals for cooperation

The enterprise offers confectionery of own trademark. 
The range of products of  «Lukas»   numbers more than 
100 items. It is made of puff pastry, pastry dough, candy 
and cakes. 
All confectionery products are made from high-quality 
raw materials, mainly Ukrainian. «Lukas»  is the leader 
among the producers of puff pastry products. Excellent 
taste, extremely stable quality, pleasant appearance and 
affordable price -that's why «Lukas»  products are popular 
and beloved in Ukraine and already in over 50 countries 
of the world.

ПП «Виробничо-торгова 
фірма «Лукас»
харчова промисловість 

PE «Manufacturing and Trading 
Company «Lukas»

 food industry

Контактна інформація

+38 (0536) 776– 836

lukas@lukas.com.ua 

 www.lukas.ua 

вул. Чкалова, 186, 
м. Кременчук, 39623

Contact information

+38 (0536) 776– 836

lukas@lukas.com.ua 

www.lukas.ua 

186, Chkalova Str.,
Kremenchuk, 39623

Основні види продукції

Кондитерські вироби, 
цукерки, печиво

Main products

Confectionery, 
cookies, gingerbread

Досвід експортера

Країни ЄС, СНД, Азії, 
Близького Сходу, 
Африки. США, Австралія

Exporter’s experience

EU, CIS, Asia, Middle 
East, Africa USA, 
Australia

Плани розширення
географії експорту

Японія, США, Канада, 
Італія, Іспанія, Монголія, 
Китай, Казахстан

Plans to expand export 
geography

Japan, USA, Canada, 
Italy, Spain, Mongolia, 
China, Kazakhstan

Про експортера

Виробничо-торгова компанія «Лукас» – сучасне 
підприємство, що динамічно розвивається, провідний 
виробник листкових виробів, яке входить до числа 
кращих кондитерських підприємств України.
В компанії працює понад 1000 осіб. Підприємство 
оснащене обладнанням RONDO – світового 
лідера в області виробництва хлібопекарського 
та кондитерського обладнання, має власну 
акредитовану лабораторію з фізико-хімічними та 
бактеріологічними відділами та власне виробництво 
кондитерської глазурі, десертних і фруктових начинок 
на натуральній фруктовій основі. Загальна виробнича 
потужність ліній – до 40 тонн продукції на добу.
Підприємство має численні відзнаки та нагороди 
щодо виробництва продукції. Система управління 
якістю компанії «Лукас» працює за принципами Total 
Quality Management і сертифікована відповідно до 
вимог міжнародних стандартів системи управління 
якістю та безпекою харчових продуктів - ДСТУ ISO 
22000. Сертифіковано за міжнародною системою 
безпеки управління харчових продуктів відповідно 
до вимог FSSC 22000 та має сертифікат якості HALAL.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує кондитерські вироби 
власної торгової марки. Асортимент продукції ТМ 
LUKAS налічує понад 100 найменувань. Це вироби з 
листкового, пісочного тіста, цукерки та торти.
Всі кондитерські вироби виробляються з 
високоякісної сировини, в основному українського 
виробництва. ТМ LUKAS – лідер серед українських 
виробників виробів з листкового тіста. Чудовий 
смак, виключно стабільна якість, приємний зовнішній 
вигляд і доступна ціна – саме завдяки цьому продукція 
ТМ LUKAS популярна та улюблена в Україні та вже в 
понад 50 країнах Світу.
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About the exporter

PrJSC «Kobelyatsky food factory «Mriya» is a leading 
manufacturer of confectionery, flour and sugar products, 
mineral and drinking water.
The company employs over 100 people.
Production is carried out in accordance with the existing 
formulations, only from natural raw materials, the quality 
of which is controlled by the laboratory of the plant. The 
plant plans to expand the range, extend the shelf life and 
export products in the future.
The enterprise has a certificate for food safety 
management system.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of own 
trademark. The range of products includes more than 
20 names of gingerbread products with and without 
filling, oatmeal cookies, marmalade, lucerne, glazed and 
unglazed sweets, jam, peanuts in sugar.

ПрАТ «Кобеляцький завод               
продовольчих товарів «Мрія»

харчова промисловість 

PrJSC «Kobelyatsky food factory 
«Mriya»
 food industry

Контактна інформація

+38 (05343) 328–30
+38 (05343) 318–34

llabmriya@ukr.net

www.zavod-mriya.ltd.ua 

вул. Дніпровська, 26,
м. Кобеляки, 39200

Contact information

+38 (05343) 328–30
+38 (05343) 318–34

labmriya@ukr.net

www.zavod-mriya.ltd.ua 

26, Dniprovska Str.,
Kobeliaky, 39200

Основні види продукції

Кондитерські
вироби, пряники та 
печиво

Main products

 Manufacture of 
confectionery, 
gingerbread and cookies

Досвід експортера

-

Exporter’s experience

-

Плани розширення
географії експорту

 Угорщина, Ірак 

Plans to expand export 
geography

 Hungary, Iraq

Про експортера

ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів 
«Мрія» - виробник кондитерських, борошняних 
та цукристих виробів, мінеральних та питних вод. 
На підприємстві працює 100 чоловік.
Виробництво продукції проводиться згідно діючих 
рецептур, тільки з натуральної сировини, якість 
якої контролюється лабораторією заводу. Завод 
в подальшому планує розширення асортименту, 
продовження термінів зберігання та експорт 
продукції.
Підприємство має сертифікат на систему управління 
безпечністю харчових продуктів.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  високоякісні вироби власної 
торгової марки. Асортимент продукції нараховує 
більше 20 найменувань пряникових виробів з 
начинкою та без начинки, печиво вівсяне, мармелад, 
зефір глазурований та неглазурований, лукум, 
цукерки глазуровані та неглазуровані, повидло, 
арахіс у цукрі.
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About the exporter

«Invert» LLC is a manufacturer of confectionery products 
of the trade marks «Диканське®» and «Liro».
The cookie is made according to the classic recipes, 
but it is distinguished among its competitors with the 
original recipe - by the combination of a sugar cookie 
with marshmallow, marmalade and other natural fillings. 
Preservatives are not used in the production, and natural 
fillings are made with the addition of pectin, agar-agar 
and other natural products, natural egg proteins, apple 
puree and dairy products. Products are manufactured in 
accordance with the requirements of National Standards 
of Ukraine.
The company has implemented and certified food safety 
management system - ISO 22000 (with the IAF MLA mark 
of the International Accreditation Forum (IAF).

Proposals for cooperation

The company offers a wide range of high-quality 
products of its own production - sugar cookies, sandwich 
cookies, sugar cookies with fillings, with marshmallows 
and marmalade masses, glazed cookies.
The products are manufactured in a variety of packaging, 
in particular, in transparent packaging (flou pack), which 
is a significant advantage for the consumer.

ТОВ «Інверт»
харчова промисловість 

 «Invert» LLC
food industry

Контактна інформація

+38 (0532) 601– 957
+38 (0532) 601– 958
+38 (0532) 641– 030

info@invert.com.ua

 www.invert.com.ua

вул. Вузька 19, 
м. Полтава , 36022

Contact information

+38 (0532) 601– 957
+38 (0532) 601– 958
+38 (0532) 641– 030

 info@invert.com.ua

 www.invert.com.ua

19, Vuzka Str., Poltava, 
36022

Основні види продукції

Кондитерські вироби 
на основі цукрового 
печива; зокрема, 
печиво з начинками,  
желейним мармеладом, 
зефіром, печиво 
глазуроване

Main products

Confectionery based 
on sugar cookies; in 
particular, cookies with 
fillings, jelly marmalade, 
marshmallows, glazed 
cookies

Досвід експортера

Латвія, Литва, Білорусь, 
Молдова, Ірак, 
Азербайджан, Румунія, 
Грузія

Exporter’s experience

Latvia, Lithuania, 
Belarus, Moldova, Iraq, 
Azerbaijan, Romania, 
Georgia

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Близького 
та Середнього Сходу, 
Китай

Plans to expand export 
geography

Сountries of EU, Middle 
East, China 

Про експортера

ТОВ «Інверт» – виробник кондитерських виробів 
торгової марки «Диканське®» та «Liro». 
Печиво виготовляється за класичною рецептурою, 
але вирізняється серед конкурентів оригінальною 
рецептурою - поєднанням цукрового печива з 
зефіром, мармеладом та іншими натуральними 
начинками.  
На виробництві не використовуються консерванти, 
а начинки виготовляються з додавдаванням 
пектину, агар-агару та інших натуральних продуктів, 
натуральних яєчних білків, яблучного пюре та 
молочних продуктів. Продукція виготовляється 
відповідно до вимог ДСТУ.
На підприємстві впроваджена та сертифікована             
система управління безпекою харчових продуктів- 
ДСТУ ISO 22000 (із знаком IAF MLA Міжнародного 
форуму з акредитації (IAF).

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  широкий асортимент 
високоякісної продукції власного виробництва – 
печиво цукрове, печиво-сендвічі, печиво цукрове 
з начинками,  з оздобленням зефірними та 
мармеладними масами, печиво глазуроване. 
Продукція випускається у різному пакуванні, зокрема, 
у прозорій упаковці (флоу-пак), що є суттєвою 
перевагою для споживача.
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About the exporter

LLC «Pyriatyn Cheese Plant» is a well-known enterprise, which 
is manufacturing hard and melted cheese with the «Pyriatyn» 
brand in Ukraine. The factory was founded in 1920, and since 
2005 it is part of the Group of Companies «Milk Alliance» 
- the Ukrainian leader of the dairy industry. Group of 
Companies «Milk Alliance» includes powerful enterprises of 
the production and sale of the main types of dairy products.
LLC «Pyriatyn Cheese Plant»  is a rich traditions, experience, 
professional skill, combined with sincere affection for favorite 
business and the latest technological equipment. The main 
feature and technological advantage of plant - cheese is 
made exclusively from natural milk without any vegetable 
additives, milk powder. 
The main activities of the company are the production 
of solid and melted cheeses. It also produces whole milk 
products, dry demineralized milk whey and butter.
Every year, the company participates in various industry, 
consumer and tasting competitions and takes a victorious 
position.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of own trade mark in 
a wide assortment.
LLC «Pyriatyn Cheese Plant» has been certified to meet the 
requirements of DSTU ISO 9001: 2015 «Quality Management 
System. Requirements» and DSTU ISO 22000: 2007 «Food Safety 
Management System. Requirements for any organizations of the 
food chain».
The export geography of products of LLC «Pyriatyn Cheese 
Plant» is quite wide and has more than 30 countries, including: 
United Arab Emirates, the countries of the Near East and the CIS. 
The company is interested in selling its products to all countries 
of the world.

ТОВ «Пирятинський 
сирзавод»                                       

харчова промисловість 

LLC «Pyriatyn
Cheese Plant» 

food industry

Контактна інформація

+38 (05358) 286– 57

psz@milkalliance.com.ua

www.milkalliance.com.ua

вул. Сумська, 1, 
м. Пирятин, 37000

Contact information

+38 (05358) 286– 57

psz@milkalliance.com.ua

www.milkalliance.com.ua 

1, Sumska Str., 
Pyriatyn, 37000

Основні види продукції

Тверді та плавлені 
сири

Main products

Solid and melted 
cheeses

Досвід експортера

Поад 30 країн світу, 
у т.ч.: ОАЕ, країни 
Близького Сходу та СНД  

Exporter’s experience

More than 30 countries 
of the world, including: 
United Arab Emirates, 
the countries of Near 
East and CIS

Плани розширення
географії експорту

Країни світуй

Plans to expand export 
geography

 Countries of the world 

Про експортера

ТОВ «Пирятинський сирзавод» – відоме в Україні 
підприємство з виготовлення твердих та плавлених сирів 
під брендом «Пирятин». Завод було засновано у 1920 році, 
з 2005 року він входить до Групи компаній «Молочний 
альянс» – лідера молочної галузі України,  що об’єднує 
потужні підприємства з виробництва та реалізації основних 
видів молочної продукції. 
Пирятинський сирзавод – це багаті традиції, досвід, 
професійна майстерність в поєднанні із щирим вболіванням 
за улюблену справу та найсучасніше технологічне 
оснащення. 
Головна особливість та перевага сирної технології заводу–  
сир виготовляється виключно з натурального молока, без 
рослинних домішок, барвників, сухого молока.
Основні напрямки діяльності підприємства — виробництво 
твердих та плавлених сирів. Також тут виготовляється 
цільномолочна продукція, суха демінералізована молочна 
сироватка та вершкове масло. Підприємство щороку 
бере участь у різноманітних галузевих, споживчих та 
дегустаційних конкурсах і займає переможні позиції. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  високоякісні вироби власної 
торгової марки в широкому асортименті. 
ТОВ «Пирятинський сирзавод» сертифіковано на 
відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Система 
управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO 22000:2007 
«Система управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». 
Експортна географія  продукції ТОВ «Пирятинський 
сирзавод» досить широка і налічує більше 30 країн, серед 
яких: ОАЕ, країни Близького Сходу та СНД. Підприємство 
зацікавлене у продажу власної продукції в усіх країнах світу. 
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About the exporter

Reshetylov Butter Factory of LLC «FOOD DEVELOPMENT» 
produces melted cheeses and cheese products with a 
trademarks of «FERMA», «GOLD VALLEY», «100 COWS», 
«TULCHINKA» and «Золотий резерв».
For the Asian market, LLC «FOOD DEVELOPMENT» has 
developed formulations of processed cheese products 
made from composite raw materials - dairy and vegetable 
ingredients, and have tastes appropriate to the region's 
tastes.
The equipment of the enterprise makes it possible to produce 
products in different types of packaging in order to meet the 
needs of customers as much as possible.
Only high-quality raw materials, classical recipe and 
experience gained by generations of cheeses are used for 
production.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of its own 
production: a wide range of melted cheese and processed 
cheese product with trade marks «Gold Valley», «Tulchinka», 
«100 COWS», «Farm», «Золотий резерв».
The enterprise is certified according to international 
standards of quality and safety of food production, as well 
as environmental management - ISO 9001: 2008, DSTU ISO 
9001: 2009, ISO 22000: 2007. The company's products are 
certified according to HALAL international standards.

Решетилівська філія ТОВ 
«ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

 харчова промисловість 

Reshetylov Butter Factory of LLC
«FOOD DEVELOPMENT» 

food industry

Контактна інформація

+38 (05363) 214– 58

office@laureat.com.ua 

www.terrafood-export.
com 

вул. Шевченка, 11, 
м. Решетилівка, 38400

Contact information

+38 (05363) 214– 58

office@laureat.com.ua 

www.terrafood-export.
com

11, Shevchenko Str., 
Reshetylivka, 38400

Основні види продукції

Плавлені сири та 
сирні продукти

Main products

 Melted cheese and  
cheese products

Досвід експортера

США, Грузія, Молдова, 
Ірак, Лівія 

Exporter’s experience

USA, Georgia, Moldova, 
Iraq, Libya

Плани розширення
географії експорту

Об’єднані Арабські 
Емірати, Саудівська 
Аравія, Іран, Китай 

Plans to expand export 
geography

United Arab Emirates, 
Saudi Arabia, Iran, China

Про експортера

Решетилівська філія ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»             
виробляє плавлені сири та сирні продукти під         
торговими марками «ФЕРМА», «GOLD VALLEY», «100 
COWS», «TULCHINKA», «Золотий резерв».
Для азійського ринку ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»           
розробила рецептури плавлених сирних продуктів, 
які вироблені з комбінованої сировини – молочних 
та рослинних інгредієнтів, та мають відповідні до     
вподобань регіону смаки.
Обладнання підприємства дає можливість 
виробляти продукцію в різних типах фасування, щоб 
максимально задовольнити потреби замовників. 
Для виробництва продукції використовується лише 
високоякісна сировина, класична рецептура та        
досвід, накопичений поколіннями сироварів.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  високоякісну продукцію 
власного виробництва: широкий асортимент сиру                  
плавленого та  продукту сирного плавленого торгових                    
марок «Gold Valley», «Tulchinka», «100 COWS», «Ферма»,          
«Золотий резерв». 
Підприємство сертифіковано відповідно до міжнародних 
стандартів якості та безпечності виробництва продуктів 
харчування, а також екологічного менеджменту – 
ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 9001:2009, ISO 22000:2007. 
Продукція підприємства сертифікована на відповідність  
міжнародним стандартам HALAL.
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About the exporter

PrJSC «Poltavsky vegetable Oil Extraction Plant - Kernel 
Group» - one of the leading enterprises of the oil and fat 
industry of Ukraine. The plant has stable technical and 
economic indicators with a powerful potential for the 
processing of sunflower seeds.
Simultaneous storage of 15,000 tons of sunflower seeds 
in the enterprise.
Processing 1350ton/day of sunflower seeds.
Packaging of oil in PET bottles in volume from 0,5 to 5,0l 
in the amount of 268700 bottles/day.

Proposals for cooperation

The plant offers a wide range of high quality certified 
products of its own brand. In particular, there are several 
types: sunflower oil refined deodorized frozen brand "P", 
unrefined sunflower oil, as well as phosphatidy sunflower 
oil (food/feed), fatty acids of soapstocks of light oils and 
modified fats, without premolivation, sunflower seeds, 
high-protein toast granulated.
 The company's products are certified to meet international 
quality standards: ISO 22000:2005, GMP + B1, IFSv6.1, 
FSSC 22000 v4.1, ISO 9001:2015, BSCI, KOSHER, HALAL.

ПрАТ «Полтавський 
олійно-екстракційний завод –

КЕРНЕЛ ГРУП»
харчова промисловість 

PrJSC «Poltavsky Vegetable 
Oil Extraction Plant - KERNEL 

GROUP»
food industry

Контактна інформація

+38 (0532) 519–555
+38 (0532) 519–569

pmez@kernel.ua

www.kernel.ua  

вул. Маршала Бюрезо-
ва,17, м. Полтава, 36007

Contact information

+38 (0532) 519–555
+38 (0532) 519–569

pmez@kernel.ua

www.kernel.ua  

17, Marshala Biriuzova 
Str., Poltava, 36007

Основні види продукції

Соняшникова олія та 
інші продукти 
переробки насіння 
соняшника

Main products

Sunflower oil and other 
sunflower seed 
processing
products

Досвід експортера

Понад 20 країн світу, 
у т.ч.: країни СНД, 
Європи, Азії, Африки, 
США, Панама, Нова 
Зеландія

Exporter’s experience

More than 20 countries 
of the world, including: 
CIS countries, Europe, 
Asia, Africa, USA, 
Panama, New Zealand

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Plans to expand export 
geography

Countries of the  world

Про експортера

ПрАТ «Полтавський олійно-екстракційний завод 
«КЕРНЕЛ ГРУП» – одне з провідних підприємств 
олійножирової галузі харчової промисловості 
України,. Завод має стабільні техніко-економічні 
показники та потужний потенціал по переробці 
насіння соняшнику.
Одночасне зберігання на території підприємства      
15 000 тонн насіння соняшника.
Переробка 1350 тонн/добу насіння соняшника.
Фасування олії в ПЕТ пляшки об’ємом від 0,5 до 5,0 л 
в кількості 268700 пляшок/добу. 

Пропозиції до співпраці

Завод пропонує  широкий асортимент високоякісної 
сертифікованої продукції  власної торгової марки, 
зокрема, кілька видів олії  соняшникової рафінованої 
дезодорованої вимороженої марки «П», олії 
соняшникової нерафінованої,  а також  концентрат 
фосфатидний соняшниковий (харчовий/кормовий), 
жирні кислоти соапсток світлих олій та модифікованих 
жирів, шрот соняшниковий високопротеїновий 
тостованний гранульований.
Продукція підприємства сертифікована на 
відповідність міжнародним стандартам якості: ISO 
22000:2005, GMP+B1, IFSv6.1, FSSC 22000 v4.1, ISO 
9001:2015, BSCI, KOSHER , HALAL .
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About the exporter

PrJSC «Firm «Poltavpivo»- a modern enterprise, which 
is working on high-tech equipment. The process of 
whisking is fully computerized. The company has been 
operating since 1965.
The basis of beer production is classical technology 
using only natural ingredients, natural fermentation. The 
peculiarity of beer is given by the local soft Artesian water 
extracted from its own wells.
The design capacity of beer production is 6 million 
decaliters. 
The company's products have numerous awards of 
quality and compliance certificates ISO 22000: 2005, ISO 
9001: 2015.

Proposals for cooperation

The company offers high-quality products of its own 
brand: beer (light, dark, special), kvass and non-alcoholic 
beverages in glass bottles, PET bottles, KEG barrels in a 
wide assortment.

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»                                       
харчова промисловість 

PrJSC «Firma «Poltavpivo»      
food industry

Контактна інформація

+38 (0532) 678– 810

Poltava.pivo@gmail.com

www.poltavpivo.com 

вул. Європейська,160, 
м. Полтава , 36008

Contact information

+38 (0532) 678– 810

Poltava.pivo@gmail.com

 http://poltavpivo.com

160, Yevropeiska Str.,
Poltava, 36008

Основні види продукції

Пиво, квас та 
безалкогольні напої

Main products

Beer, kvass and soft 
drinks

Досвід експортера

 Ізраїль, Білорусь, 
Німеччина, США, 
Велика Британія

Exporter’s experience

Israel, Belarus, Germany, 
USA, United Kingdom

Плани розширення
географії експорту

Австралія, Швеція, 
Іспанія, Польща

Plans to expand export 
geography

Australia, Sweden, Spain, 
Poland

Про експортера

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»  – сучасне підприємство, 
що працює на високотехнологічному обладнанні, 
процес варіння сусла повністю комп'ютеризовано. 
Підприємство працює з 1965 року.
В основі виробництва пива класична технологія 
з використанням тільки натуральних інгредієнтів, 
природного способу бродіння. Особливість пиву 
надає місцева м'яка артезіанська вода, видобута з 
власних свердловин. 
Потужність виробництва пива складає 6 млн дал. 
Продукція підприємства має  численні нагороди щодо 
якості та сертифікати відповідності ISO 22000:2005, 
ISO 9001:2015. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні вироби власної 
торгової марки: пиво (світле, темне, спеціальне), 
квас та безалкогольні напої в скляних пляшках, 
ПЕТфпляшках, бочках КЕГ у широкому асортименті. 
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About the exporter

LLC «Ukrprodsnekgroup» specializes in the production of snack 
products: various kinds of fried sunflower seeds and pumpkin 
seeds, kernels of peanut bean roasted with different flavors, 
wheat crackers, rye-wheat and rye with delicious aromatic 
additives.
The laboratory of the enterprise carries out constant control 
of quality of raw materials at all stages of production. For 
the production of products used exclusively environmentally 
friendly raw materials, which in the process of production is not 
processed by chemical agents.
Fried seeds are packed in a metallized, multilayer film that 
protects from sunlight and moisture.
For the manufacture of crackers, bread is used, baked according 
to traditional technologies by the oat method.
Corn Sticks TM «Gifts Dickany» are made according to their own 
technology, with the addition of natural dry milk and sunflower 
oil.
The production is certified to comply with European Food Safety 
Management Standards ISO22000: 2007 (ISO 22000: 2005, IDT). 
In 2016, the HACCP system of food safety management was 
implemented.
LLC «UKRPRODSNEKGRUP» has numerous national honors for 
achievements in the field of quality.

Proposals for cooperation

The enterprise offers a wide assortment of high-quality snack 
products of own production. In particular, the kernels together 
with the seeds of oilseed cultures and fried nuts, crackers, 
croutons, crackers and strawberries of the following brands: 
«Vkusnyashka from Sashka», «Narodna Marka», «Our product», 
«Sugar», «Its line», «Intelligent choice», «Sukharok». Each brand 
focuses on a different target audience to meet the needs of the 
сustomer.

ТОВ «Укрпродснекгруп» 
харчова промисловість 

LLC «Ukrprodsnekgroup» 
food industry

Контактна інформація

+38 (0532) 693– 775
+38 (067) 531– 5206
+38 (063) 701– 5429

upsg.ved@ukr.net

www.upsg.com.ua

вул. Лісова,9, 
смт. Диканька, 38500

Contact information

+38 (0532) 693– 775
+38 (067) 531– 5206
+38 (063) 701– 5429

upsg.ved@ukr.net

www.upsg.com.ua

9, Lisova Str., Dykanka 
village, 38500 

Основні види продукції

Снеки: насіння 
соняшникове та 
гарбузове, горіхи, 
сухарики, грінки

Main products

Snacks: sunflower seeds 
and pumpkin seeds, nuts, 
crackers, croutons

Досвід експортера

Литва, Німеччина, 
країни СНД  

Exporter’s experience

Lithuania, Germany, CIS 
countries

Плани розширення
географії експорту

Польща, Молдова, 
Латвія, Грузія, Казахстан

Plans to expand export 
geography

Poland, Moldova, Latvia, 
Georgia, Kazakhstan

Про експортера

ТОВ «УКРПРОДСНЕКГРУП» спеціалізується на виробництві 
снекової продукції: різних видів обсмаженого насіння 
соняшникового та гарбузового, ядер бобів арахісу 
обсмажених зі різними смаками, сухариків пшеничних, 
житньо-пшеничних та житніх зі смако-ароматичними 
добавками.
Лабораторія підприємства здійснює постійний контроль 
якості сировини на всіх етапах виробництва. Для 
виробництва продукції використовується виключно 
екологічно чиста сировина, яка в процесі виробництва не 
об робляється хімічними реагентами.
Смажене насіння фасується в металізовану, багатошарову 
плівку, яка захищає від сонячного світла та вологи. 
Для виготовлення сухариків використовується хліб,             
випечений за традиційними технологіями опарним 
способом.
Кукурудзяні палички ТМ «Дари Диканьки» виготовляються 
за власною технологією з додаванням натурального сухого 
молока та соняшникової олії.
Виробництво сертифіковано на відповідність європейським 
стандартам управління безпекою харчових продуктів ISO 
22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT). У 2016 році впроваджено 
систему управління безпечністю харчових продуктів НАССР.
ТОВ «УКРПРОДСНЕКГРУП» має численні національні 
відзнаки за досягнення в області якості. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  широкий асортимент високоякісної 
снекової продукції власного виробництва. Зокрема, це 
насіння та ядра насіння олійних культур та горіхів обсмажені, 
сухарики, грінки, сухарі панірувальні таких торгових марок: 
«Вкусняшки від Сашки», «Народна Марка», «Наш продукт», 
«Сухарьок», «Своя лінія», «Розумний вибір», «Сухарьок». 
Кожен бренд орієнтований на різну цільову аудиторію для 
задоволення потреб споживача. 
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About the exporter

The company «UKROLIYA» is a producer of high quality 
sunflower oil, which has 2 modern production complexes 
in the Poltava region. The total production capacity of the 
plant is up to 600 tons per day for processing sunflower, 
refining - 170 tons per day. Possibilities of all packing lines 
- 100 thousand tons per year.
Enterprise «UKROLIYA ORGANIK» is a modern high-
tech industrial complex specializing in the processing of 
exclusively organic raw materials. The plant is equipped 
with modern equipment. Introduced quality control and 
production safety systems. 
Recycling capacity - 18,000 tons of organic sunflower per 
year. «UKROLIYA ORGANIC» is certified according to the 
EU BIO organic products standard, has a USDA Certificate 
of the US Department of Agriculture and meets the Swiss 
standard BIOSUISSE. The enterprises have implemented 
ISO 9001: 2009 quality management systems and food 
safety management ISO 22000: 2007 and have Certificates 
of Compliance with NOP, COR, GMP + B1, Kosher, FSSC 
22000, Halal.
Export of products is carried out in more than 40 countries 
of the world.

Proposals for cooperation

The company offers high-quality certified products of the 
company «UKROLIYA» for the following brands: traditional 
sunflower oil TM «DIKANKA», as well as professional culinary 
high-oleic sunflower oil EFFO and organic sunflower oil 
GARNA ORGANICA. 
The products of TM «GARNA ORGANICA» are certified in 
the single Ukrainian organic certification body «Organic 
Standard», which controls the whole chain from growing 
organic raw materials to the production of an organic 
product.

ТДВ «УКРОЛІЯПРОДУКТ» 
харчова промисловість 

Additional Responsibility 
Company «UKROLIYAPRODUKT»

food industry

Контактна інформація

+38 (800) 503–090
+38 (0532) 642–040

post@ukroliya.com 

 www.ukroliya.com

вул. Паркова, 146, 
м. Зіньків, 38100 

Contact information

+38 (800) 503–090
+38 (0532) 642–040

post@ukroliya.com 

www.ukroliya.com

146, Parkova Str., 
Zinkiv, 38100

Основні види продукції

Високоякісна 
соняшникова олія

Main products

High-quality 
sunflower oil 

Досвід експортера

Понад 40 країн світу

Exporter’s experience

More than 40 countries 
of the world

Плани розширення
географії експорту

Іспанія, Китай, США, 
Канада

Plans to expand export 
geography

Spain, China, USA, 
Canada

Про експортера

Компанія «УКРОЛІЯ» — виробник високоякісної 
соняшникової олії, що має 2 сучасні виробничі 
комплекси в Полтавській області. Загальна виробнича 
потужність заводу становить до 600 т на добу з переробки 
соняшнику, рафінація — 170 т на добу. Можливості всіх 
фасувальних ліній — 100 тис. т на рік.
Підприємство «УКРОЛІЯ ОРГАНІК» — сучасний 
високотехнологічний виробничий комплекс, що 
спеціалізується на переробці виключно органічної 
сировини. Завод оснащений сучасним обладнанням. 
Впроваджені системи контролю якості та безпеки 
виробництва. 
Переробні потужності — 18 000 т органічного 
соняшнику на рік. «УКРОЛІЯ ОРГАНІК» сертифікований 
за стандартом органічних продуктів Європейського 
Союзу EU BIO, має Сертифікат Міністерства сільського 
господарства США – USDA та відповідає швейцарському 
стандарту BIOSUISSE. На підприємствах впроваджено 
системи управління якістю ISO 9001: 2009 та управління 
безпекою харчових продуктів ISO 22000: 2007 та є 
Сертифікати на відповідність стандартам NOP, COR, GMP 
+ B1, Kosher, FSSC 22000, Halal.
Експорт продукції здійснюється у понад 40 країн світу. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісну сертифіковану 
продукцію  виробництва Компанія «УКРОЛІЯ» 
за наступними торговими марками: традиційна 
соняшникова олія ТМ «ДИКАНЬКА», професійна  
кулінарна високоолеїнова соняшникова олія EFFO та  
органічна  соняшникова олія GARNA ORGANICA.  
Продукція ТМ «GARNA ORGANICA» cертифікована в 
єдиному українському органі по сертифікації органічного 
виробництва «Органік стандарт», який контролює весь 
ланцюжок від вирощування органічної сировини до 
виробництва органічного продукту.
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About the exporter

Yareskivskyi Sugar plant is part of the agri-industrial holding 
«Astarta-Kyiv». The production capacity of beet processing is 
4,300 tons per day.
The availability of its own raw material base significantly 
reduces the dependence on external supply, allows you to 
optimize logistics, reduces the cost of produced sugar and 
improves its quality.
The holding is actively modernizing the plant, implementing 
the Energy Efficiency Program, aimed at reducing energy 
costs.
Quality management systems and product safety are 
implemented. The food safety management system is in 
compliance with the requirements of the FSSC 22000: 2005 
Certification Scheme, which is recognized by the Global Food 
Safety Initiative (GFSI).

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers certified 
high-quality products of its own production: sugar, pulp, 
beet dried granulated, beet molasses (molasses). 
The company exports products to many countries around 
the world: sugar - on the markets of Uzbekistan, Armenia, 
Kazakhstan, Tajikistan, Georgia and Romania; dried beetroot 
dried granulated - to Poland, South Korea and China, and 
beet molasses (molasses) to Hungary, Poland, Romania and 
Moldova.
Currently, the plant has an interest in setting up exports: 
Sugar to Italy, Spain, Turkey, Morocco, Indonesia, OAU, 
Bangladesh, China, Algeria, Malaysia, South Korea, Myanmar, 
Egypt and Saudi Arabia; beet pulp to the EU, Turkey, Morocco, 
Indonesia, Japan, Egypt and Malaysia; beet molasses 
(molasses) to Turkey, the People's Republic of China, Spain, 
Saudi Arabia and the Czech Republic.

Філія «Яреськівський цукровий за-
вод» ТОВ «Цукорагропром» агро-

промхолдингу  «Астарта-Київ»
харчова промисловість 

Branch Company «Yareskivskyi Sugar 
Plant» of LLC «TSUKORAGROPROM» 

agri-industrial holding «Astarta-Kyiv»
food industry

Контактна інформація

+38 (050) 405–93-09

 office_ysz@astarta.ua

вул. Новаторів, 24, 
с.Яреськи, Шишацький  
р-н, 38034 

Contact information

+38 (050) 405–93-09

 office_ysz@astarta.ua

24 Novatoriv Str., Yareski 
village, Shishatskyi 
district, 38034

Основні види продукції

Цукор, жом буряковий, 
бурякова маляса 
(патока)

Main products

Sugar, pulp of beetroot, 
beet pulp (molasses)

Досвід експортера

 Країни ЄС, СНД, Азії

Exporter’s experience

Countries of EU, CIS, Asia

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Азії, 
Африки, Індонезія,
Японія

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, Asia, 
Africa, Indonesia, Japan

Про експортера

Яреськівський цукровий завод входить до складу          
агропромхолдингу «Астарта – Київ». Виробнича 
потужність переробки буряків – 4300 тонн на добу.
Наявність власної сировинної бази істотно знижує 
залежність від зовнішніх постачань, дає змогу 
оптимізувати логістику, знижує собівартість виробленого 
цукру і покращує його якість. 
Холдинг активно модернізує завод, реалізується     
Програма енергоефективності, спрямована на 
скорочення витрат енергоресурсів. 
Впроваджуються системи управління якістю та 
безпечністю продукції. Діє система менеджменту 
харчової безпеки відповідно вимогам схеми сертифікації 
FSSC 22000:2005, яка визнана міжнародною організацією 
GFSI (Global Food Safety Initiative – Глобальна ініціатива з 
харчової безпеки).

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує  
сертифіковану високоякісної продукції власного 
виробництва: цукор, жом буряковий сушений 
гранульований, бурякову мелясу (патоку).
Підприємство експортує продукцію до багатьох країн 
світу. Зокрема, цукор - до Узбекистану, Вірменії, 
Казахстану, Таджикистану, Грузії та Румунії. Жом 
буряковий сушений гранульований – до Польщі, 
Південної Кореї та Китаю, а бурякову мелясу (патоку) 
до Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. Наразі завод 
має зацікавленість  щодо налагодження експорту: цукру 
до Італії, Іспанії, Туреччини, Марокко, Індонезії, ОАЕ, 
Бангладешу, Китаю, Алжиру, Малайзії, Південної Кореї, 
М’янми, Єгипту та  Саудівської Аравії; жому бурякового 
до країн ЄС, Туреччини, Марокко, Індонезії, Японії, Єгипту 
та Малайзії; бурякової меляси (патоки) до Туреччини, 
КНР, Іспанії, Саудівської Аравії та Чехії.
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About the exporter

LLC «DECOR AGRO» enterprise carries out its activity in 
the field of gardening. The apple garden is located in 
the Kremenchug district (Pischane village) of the Poltava 
region on an area of about 100 hectares, where more 
than ten varieties of apples are grown. 
The enterprise is equipped with refrigerating chambers 
with the possibility of simultaneous storage of 3000 tons 
of apples.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers several 
high-quality apple varieties: «Golden Delicious», «Golden 
Rejers»; «Champion», «Jonaprinte», «Starcrimson»; 
«Idared», «Amethyst»; «Gala», «Gala Red», «Pinova» and 
others.
Certificates of quality are provided for each lot separately.

ТОВ «ДЕКОР АГРО»                                       
садівництво

LLC «DECOR AGRO» 
gardening

Контактна інформація

+38 (050) 305-0208
+38 (0536) 798-166

dekoragro.apple@gmail.
com

ул. Цветочная, 1б, обл., 
с. Песчаное,
Кременчугский р-н

Contact information

+38 (050) 305-0208
+38 (0536) 798-166

dekoragro.apple@gmail.
com

1-B Tsvetochna Str., 
Pishchane village, 
Kremenchutskyi district, 
39701

Основні види продукції

Яблука високоякісних 
сортів

Main products

High quality apple 
varieties

Досвід експортера

Країни ЄС  

Exporter’s experience

 EU countries

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС та Азії

Plans to expand export 
geography

 EU and Asia countries

Про експортера

ТОВ «ДЕКОР АГРО» здійснює свою діяльність у 
сфері садівництва. Яблуневий сад розміщений у 
Кременчуцькому районі (с. Піщане) Полтавської 
області на площі, що складає близько 100 га, де 
вирощується більше  десяти сортів яблук. 
Підприємство оснащене холодильними камерами  з 
можливістю одночасного зберігання 3000  тон яблук.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує 
високоякісні сорти яблук: «Голден Делишес», 
«Голден Рейджерс»; «Чемпион», «Джонапринц»,                            
«Старкримсон»; «Айдаред», «Аметист»; «Гала», «Гала 
Ред», «Пінова» та інші. 
Сертифікати якості надаються на кожну партію              
окремо.
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About the exporter

Agrifirm «UROZHAY» is an enterprise that has grown 
maize seeds for over 20 years and works closely with 
scientific institutions. All stages of the production 
of seeds are accompanied by quality control in the 
laboratory. At each stage, samples are taken for research. 
All technological processes affecting quality are subject 
of control according to European standards.
Kukarso-calibration plant of the agricultural company 
«UROZHAY» has a production capacity of up to 5000 tons 
of seeds.

Proposals for cooperation

The enterprise offers products of its own production. 
In particular, sunflowers, peas and seeds of hybrid corn: 
«DN Pivicha», «Dniprovsky 181 SV», «Cream 200 SO», 
«Soloniansky 298SV», «DN Orlik», «Monika 350MV», 
«Zbruch», «DN Olena», «Orzhitsa 237» MB». 
Available certificates that certify the quality of seeds, test 
protocols.

Приватне сільськогосподарське                     
підприємство агрофірма  

«УРОЖАЙ»
сільське господарство

Private Agricultural 
Enterprise  Agrifirm 

«UROZHAY»
agriculture

Контактна інформація

+38 (05343) 327-60
+38 (050) 3465–556

urogay09@ukr.net 

 с. Мідянівка, 
Кобеляцький район, 
39215

Contact information

+38 (05343) 327-60
+38 (050) 3465–556

urogay09@ukr.net 

Midianivka village, 
Kobeliatskyi districts, 
39215

Основні види продукції

Насіння гібридної  
кукурудзи, соняшник, 
горох

Main products

Seeds, hybrid corn,
sunflower, peas

Досвід експортера

Білорусь, Узбекистан, 
Єгипет 

Exporter’s experience

Belarus, Uzbekistan, 
Egypt

Плани розширення
географії експорту

 Країни СНД, 
Середньої Азії та 
Африки

Plans to expand export 
geography

Countries of the CIS, 
Central Asia and Africa

Про експортера

Агрофірма «УРОЖАЙ» - підприємство, що понад 20 
років  вирощує насіння кукурудзи та тісно співпрацює 
з науковими установами. Всі етапи виробництва 
насіння супроводжуються контролем якості у 
лабораторії. На кожному етапі   беруться зразки для 
дослідження. Всі технологічні процеси, що впливають 
на якість, підлягають контролю відповідно до 
європейських стандартів.
Кукурдзокалібрувальний завод агрофірми «УРОЖАЙ» 
має виробничу потужність до  5000 тонн насіння.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  продукцію власного 
виробництва.  Зокрема, cоняшник, горох та насіння 
гібридної кукурудзи: «ДН Пивиха», «Дніпровський 
181 СВ», «Кремінь 200 СВ», «Солонянський 298СВ», 
«ДН Орлик», «Моніка 350МВ», «Збруч», «ДН Олена», 
«Оржиця 237 МВ». 
Наявні сертифікати, що засвідчують сортові якості 
насіння, протоколи випробувань.  
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About the exporter

State Enterprise «Myrgorod Forestry» is located on an 
area of   33.2 thousand hectares, of which 27.9 thousand 
hectares are covered with forest.
Forestry is subordinated to 6 forestry enterprises: 
Komishnianskoe, Gogolivske, Shishatskoe, Chapaivskoe, 
VelikoBagachanskoe and Psil'skoe, 2 wood processing 
units and a souvenir department. 
The main task of the enterprise is the reforestation - 
the reproduction of indigenous biologically stable tree 
stands. Planting material (pine, oak, ash, birch) is grown- 
the basis of forest-cultivated production, annually - more 
than 2,5 million seedlings. Cuttings and seedlings of 
various decorative rocks are planted in the greenhouse.  
The souvenir department manufactures a wide selection 
of souvenirs from ecological wooden raw materials, 
decorated with unique artistic decoration: vases, kitchen 
sets, caskets and many other gifts.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers products 
of wood processing: timber, a board, bastards, billets for 
europallets, industrial parquet, as well as souvenirs and 
ornamental planting materials, seedlings.

ДП «Миргородське лісове                 
господарство»                                                            

деревообробна  промисловість

State Enterprise «Myrgorod 
Forestry»

woodworking industry

Контактна інформація

+38 (05355) 461–23
+38 (05355) 461–19

mirglesxoz@ukr.net 

www.upravles.gov.ua 

вул.  Казацька, 22/1, 
м. Миргород, 37600

Contact information

+38 (05355) 461–23
+38 (05355) 461–19

mirglesxoz@ukr.net 

www.upravles.gov.ua 

22/1, Kazatska Str., 
Myrgorod, 37600

Основні види продукції

Продукція переробки 
деревини, в т.ч. 
сувеніри, посадковий 
матеріал

Main products

Products of processing
wood, including 
souvenirs, planting 
material 

Досвід експортера

 Німеччина, Австрія,    
Бельгія, Італія 

Exporter’s experience

Germany, Austria, 
Belgium, Italy

Плани розширення
географії експорту

 Країни ЄС

Plans to expand export 
geography

EU countries

Про експортера

ДП «Миргородське лісове господарство» розташоване 
на площі  у 33,2 тис. га, 27,9 тис. га з якої  покрито 
лісом. 
Лісове господарство має у своєму підпорядкуванні 
6 лісництв: Комишнянське, Гоголівске, Шишацьке, 
Чапаївське, Великобагачанське та Псільське, 2 пункти 
переробки деревини та сувенірний цех. 
Головним завданням підприємства є          
лісовідновлення – відтворення корінних біологічно 
стійких деревостанів. Вирощується посадковий 
матеріал (сосни, дуби, ясені, берези) – основа 
лісокультурного виробництва, щорічно – понад 2,5 
млн сіянців. В тепличному господарстві висаджуються 
живці та саджанці різних декоративних порід.
Сувенірний цех виготовляє з екологічної дерев’яної 
сировини широкий вибір сувенірів, декорованих 
унікальним художнім розписом: вази, набори для 
кухні, шкатулки та багато інших подарунків.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито  до співпраці та пропонує  
продукцію переробки деревини: брус, дошку, штахет, 
заготовки для європалет, індустріальний паркет, 
а також сувенірну продукцію та декоративно-
посадковий матеріал, сіянці.
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