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Dear exhibitors, organizers and visitors!

On behalf of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and on my own behalf, 
I would like to warmly welcome you all to INPRODMASH & UPAKOVKA 2018, the major trade 
fairs of food processing and packaging equipment, technologies and materials; BAKERY 
Ukraine 2018 and SWEETS Ukraine 2018, the major trade fairs for baking and confectionery 
industries.

The leading experts of UN Food and Agriculture Organization (FAO) have recently 
analyzed current trends in the global AgriFood sector in the context of world population 
increase and predicted cyclical rise in the prices for food products as compared to those 
prices for agricultural raw materials since 2025, which is supposed to encourage the inflow 
of investments in food industry with the acceptable ROI levels. In view of the above, food 
processing companies should solve pressing challenges in modernization, reconstruction, 
technical improvement and re-equipment of production facilities; development of logistics 
infrastructure; implementation of other promising projects attracting prospective investors.

An obvious advantage of the above consolidated trade fair project is showcase of a 
full range of production processes — from primary processing of agricultural raw materials 
to final packaging of finished products. Due to active participation of globally known 
companies, it will contribute to growth of the market for advanced food processing and 
packaging equipment and technologies, intensification of investment and innovation 
activities as a basis for the competitiveness of food industry, and further integration of 
Ukraine’s AgriFood sector into the international market.

I wish you all new interesting meetings, fruitful cooperation and business contacts.

Sincere regards,
Maksym Martynyuk
First Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Шановні учасники, організатори та гості виставок!

Від імені Міністерства аграрної політики та продовольства 
України і від себе особисто щиро вітаю вас із нагоди відкриття 
головних виставок у сфері обладнання, технологій і упаковки 
для харчової та переробної промисловості INPRODMASH 
& UPAKOVKA 2018, а також хлібопекарської BAKERY Ukraine 
2018 та кондитерської промисловості SWEETS Ukraine 2018.

На сьогодні провідні експерти Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО), аналізуючи 
сучасні тенденції розвитку світової агропродовольчої 

сфери в контексті зростання чисельності населення на планеті, прогнозують з 
2025 року циклічне зростання цін на харчові продукти порівняно з цінами на 
сільськогосподарську сировину, що сприятиме припливу інвестицій у харчову 
промисловість і досягненню прийнятних рівнів їх окупності. Зважаючи на це, 
підприємствам галузі слід невідкладно вирішувати завдання щодо модернізації, 
реконструкції, технічного оновлення і переозброєння виробничих потужностей, а 
також розвитку її логістичної інфраструктури та реалізацію інших перспективних 
проектів, в яких будуть зацікавлені потенційні інвестори.

Безсумнівною перевагою зазначеного об’єднаного виставкового проекту є те, 
що на ньому представлено повний цикл технологічних процесів — від первинної 
обробки сільськогосподарської сировини до випуску готової упакованої продукції. 
Активна участь у цих виставках відомих світових компаній сприятиме формуванню 
ринку сучасного обладнання, технологій та упаковки для харчової промисловості, 
покращенню інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств як основи 
конкурентоспроможності цієї галузі та подальшій інтеграції агропродовольчого 
сектору України у світовий ринок.

Бажаю всім учасникам і гостям виставок нових цікавих зустрічей, ефективної 
співпраці та плідних ділових контактів!

З повагою,

Максим Мартинюк
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
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Dear participants, organizers and visitors!

I would like to welcome you all to the opening of the 27th International Trade Fair 
INPRODMASH & UPAKOVKA 2018. This great event is a very important platform for the 
representatives of food processing industry not only from Ukraine but from many other 
countries, including the Netherlands, which are actively represented these days.

The agricultural sector, food processing and export of Ukraine are of great importance. 
The export to the EU is growing, new markets are being opened and higher standards are 
being implemented, which I believe is vital for further growth.

The Netherlands is an important trading partner of Ukraine, the largest importer of 
agricultural products from Ukraine in the EU.

Besides, the Netherlands as second largest exporter of agricultural products in the 
world has great experience of cooperating with the international partners and introducing 
innovations. With support from the government and research institutions, the Dutch 
producers have reached high productivity and knowledge how to produce more with 
less and keeping track of the trends in consumer demands. The Netherlands can provide 
long-term experience, knowledge, innovations and solutions to support the ambitions of 
Ukrainian companies in expanding their markets and adding higher value to their products.

Joining in the exhibition with a Holland Pavilion is the Dutch project PIB FoodTechLink 
who represents a group of companies in the processing industry, supported by the Dutch 
government. Representatives of companies who are active in Ukraine offering equipment 
for growing mushrooms, dairy processing and means of water purification will be at the 
stand. I would like to thank them all for their cooperation and initiative.

I would like to extend my gratitude to organizers of this significant event the company 
ACCO International, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and also to all 
Ukrainian and international partners and participants who make this event a success 
every year. I wish you all lots of interesting meetings, newly developed partnerships and 
successful business activities during INPRODMASH & UPAKOVKA 2018!

Yours faithfully,

Carolien Spaans
Agricultural Counsellor
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine

Шановні учасники, організатори та відвідувачі!

Я рада привітати вас на відкритті 27-ї міжнародної вистав-
ки INPRODMASH & UPAKOVKA 2018. Ця прекрасна виставка 
є важливою діловою платформою для представників сектору 
харчової переробки не тільки України, але й багатьох інших 
країн світу, серед яких, звичайно, і Нідерланди.

Сільське господарство, переробка та експорт сільсько-
господарської продукції — дуже важлива галузь економіки 
України. Зростає експорт до ЄС, українські виробники від-

кривають нові ринки і запроваджують вищі стандарти якості, що, я впевнена, є дуже 
важливим для подальшого розвитку.

Нідерланди є важливим торговельним партнером України, найбільшим імпортером 
української сільськогосподарської продукції в Євросоюзі.

Крім того Нідерланди, як другий найбільший експортер сільськогосподарської 
продукції в світі, має колосальний досвід роботи з міжнародними партнерами та впро-
вадження інновацій. За підтримки уряду та науково-дослідних установ нідерландські 
виробники досягли максимальної продуктивності при використанні мінімуму ресур-
сів та успішно задовольняють найвибагливіші вимоги споживачів. Нідерландські екс-
перти можуть поділитися багаторічним досвідом, знаннями, інноваційними рішення-
ми задля створення доданої вартості української аграрної продукції та розширення 
ринків її збуту.

Вже традиційно у виставці беруть участь члени консорціуму FoodTechLink, який пра-
цює в Україні за підтримки уряду Нідерландів, з експозицією технологій для переробної 
галузі. На стенді працюватимуть представники компаній, які пропонують українським 
виробникам обладнання для вирощування грибів і виробництва молочної продукції, 
а також засоби для очищення води. Хочу подякувати їм за активну позицію та ініціативу.

Я висловлюю подяку організаторам виставки: компанії ACCO International, Мініс-
терству аграрної політики та продовольства України, а також всім українським та між-
народним партнерам та учасникам, завдяки яким цей захід має успіх кожного року. 
Бажаю всім цікавих зустрічей, налагодження партнерства та успішних ділових ініціатив 
на INPRODMASH & UPAKOVKA 2018!

З повагою,

Каролін Спаанс
Радник з питань сільського господарства
Посольство Королівства Нідерландів в Україні
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Dear visitors and participants!

It is generally known that the AgriFood industry is the most relevant sector for the 
development of Ukraine’s economy, mainly because of the growing export. In 2017 41.7% 
of Ukrainian export consisted of agricultural products. The EU is an important export 
market: the share in Ukrainian export increased by 25% in the last 3 years. In 2017 31.8% of 
all Ukrainian exported agricultural & food industry products went to the EU. In the 1st half of 
2018 agricultural production in Ukraine grew with 11.4% compared to the 1st half of 2017. 
Ukraine has already become a world player in agricultural business, and shows a steady 
trend in growth.

Ukraine is a world player in export of sunflower oil & meal (No. 1 globally), barley, wheat, 
corn, rapeseed, soybeans, poultry meat, honey and walnuts, mostly commodities and/or 
non-processed products. Vegetables, fruit, berries, and mushrooms also have a high export 
potential, especially as processed and/or preserved products. The continuous challenge is 
to add a higher value in processing, packaging and storage technique, and introduce the 
EU’s practices of sustainable agriculture and systems of food safety control in a broader way. 
Many Ukrainian food processing companies comply with European and Global food safety 
standards like HACCP, BRC, IFS and GlobalGAP. Currently 235 Ukrainian enterprises have the 
right to export to the EU. Professional collective Ukraine branding is crucial to support their 
marketing and sales strategy. Most relevant is to show Ukraine as an AgriFood country at 
relevant exhibitions abroad.

The Netherlands is a small, densely populated country, with some 410 inhabitants per 
square kilometer (UA: 73/km2). Yet it’s the globe’s number two exporter of AgriFood products 
as measured by value, second only to the United States, which has 270 times its landmass, a 
clear result of continuous innovations in AgriFood value chains. The Netherlands is ranked 
#6 among the most innovative countries worldwide, and ranked No. 2 in Europe with the 
highest private R&D investment rate in AgriFood. We are ready to share our knowledge, 
innovations and experience.

That’s why we participate with a Holland Pavilion in the International Exhibition 
INPRODMASH & UPAKOVKA 2018. In 2017 we will participate under the banner of Partners 
for International Business FoodTechLink Ukraine, a Dutch Public-Private Partnership in food 
processing, packaging and cold storage equipment. Through this cooperation we are ready 
to serve the Ukrainian food processing industry in a professional and collective way. All 
participating companies have their own specialism and are experienced in export. They 
believe they can improve their performance and services by collective Dutch cooperation.

A special word of thanks to ACCO International for showing their usual spirit and drive in 
organizing this international meeting point in Ukraine for food processing and packaging.

Benno Grimberg
Director of Grimco Trade Holland & Coordinator of PIB FoodTechLink Ukraine

Шановні відвідувачі та учасники!
Загальновідомо, що агропродовольча галузь є найбільш зна-

чущим сектором, від якого залежить розвиток економіки Украї-
ни, що головним чином обумовлене зростанням обсягів експор-
ту. У 2017 році агропродовольча продукція становила 41,7% від 
загального обсягу українського експорту. Європейський Союз 
є важливим експортним ринком: частка українського експорту до 
країн Євросоюзу протягом останніх 3 років збільшилася на 25%. 
У 2017 році 31,8% усієї агропродовольчої та харчової продукції 
було експортовано до Євросоюзу. У першому півріччі 2018 року 
обсяг сільськогосподарського виробництва України збільшився 
на 11,4% порівняно з першим півріччям 2017 року. А отже, Укра-
їна вже є важливим гравцем світового агробізнесу і демонструє 
стійку тенденцію до зростання обсягів експорту.

Україна є провідним світовим експортером соняшникової олії та макухи (№ 1 у світі), 
ячменю, пшениці, кукурудзи, рапсу, сої, м’яса птиці, меду та волоських горіхів, переваж-
но у вигляді сировини та непереробленої продукції. Овочі, фрукти, ягоди та гриби також 
мають високий експортний потенціал, особливо у вигляді переробленої та консервованої 
продукції. Актуальна задача полягає у збільшенні доданої вартості такої продукції шляхом 
застосування новітніх технологій обробки, пакування та зберігання, а також більш широко-
го впровадження європейських практик сталого сільського господарства та систем управ-
ління безпечністю харчових продуктів. Багато українських підприємств харчової промис-
ловості дотримуються європейських і світових стандартів безпечності харчових продуктів: 
HACCP, BRC, IFS і GlobalGAP. На сьогодні 235 українських підприємств мають право експор-
тувати свою продукцію до Євросоюзу. Вирішальне значення для підтримки маркетингової 
стратегії таких підприємств має професійний національний брендинг. До речі, на закордон-
них виставках відповідної тематики найкраще позиціонувати Україну саме як агрокраїну.

Нідерланди — невелика країна з високою густотою населення, що становить близько 
410 осіб на 1 км2 (в Україні близько 73 осіб на 1 км2). Але Нідерланди є другим найбільшим у 
світі експортером агропродовольчої продукції в грошовому вираженні, поступаючись тіль-
ки Сполученим Штатам Америки, площа яких у 270 разів більша. Це очевидний результат 
неперервних інновацій у виробничому циклі створення доданої вартості. Нідерланди по-
сідають шосте місце серед найбільш інноваційних країн світу і друге місце серед найбільш 
інноваційних країн Європи, маючи найвищий рівень приватних інвестицій у НДДКР агро-
продовольчого сектору. Ми готові поділитися нашими розробками, знаннями та досвідом.

Ось чому компанії Голландського павільйону беруть участь у Міжнародній виставці 
INPRODMASH & UPAKOVKA 2018. Вони є учасницями «FoodTechLink Україна» — державно-
приватного партнерства між Нідерландами та Україною в сфері інноваційного технологіч-
ного, пакувального та холодильного обладнання для харчової та переробної промисловос-
ті. Завдяки такій конструктивній співпраці вони готові колективно підтримати українську 
харчову промисловість у професійному сенсі. Всі компанії є взаємодоповнюючими у сфе-
рах своєї діяльності та мають великий досвід експорту. Вони переконані, що, об’єднавши 
зусилля під голландським стягом, зможуть досягти набагато кращих результатів.

Хочу висловити особливу подяку колективу компанії АККО Інтернешнл за те, що він, ви-
явивши командний дух і неабияку наснагу, організував цей міжнародний захід для зустрічі 
вітчизняних та іноземних фахівців у сферах харчової промисловості та пакувального об-
ладнання з різних країн світу.

Бенно Грімберг
Директор Grimco Trade Holland, координатор проекту «FoodTechLink Україна»
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Dear exhibitors and visitors!

Turkey-Ukraine diplomatic relations over 26 years are continuing to grow with effective 
new agreements today. Ukraine and Turkey are strategic bridges not only in Eurasia but also 
in Europe.

Bilateral economic, trade and investment associations are progressing very rapidly, 
and the economic commercial target is to reach 20 billion dollars for both countries.

We are exporting citrus fruits, weaving goods, motor vehicles, sunflower seeds to 
Ukraine, in return we are importing iron and steel, soya bean, animal and vegetable oils, 
common metals from Ukraine.

The fair organizations are also developing in Ukraine, and ACCO International company 
is among the oldest organization companies of the fair industry, which have been playing 
a successful active role in the development of the country’s commercial activities.

We, as the agency of INPRODMASH & UPAKOVKA fairs in Turkey, would point out that 
it is a professional meeting platform for Ukrainian packaging and food processing sectors.

We would like to thank all of the participating firms, professional visitors and the 
management and staff of ACCO International company, who worked hard to realize this 
wonderful event.

Kind regards,

Zafer Kirmizitaş
Managing Director of ZED EXPO, Turkey

Шановні відвідувачі та учасники виставок!

Насамперед хочу відзначити, що Україна та Туреччина 
є  стратегічними містками не лише для євразійських, але 
і для європейських держав. Українсько-турецькі диплома-
тичні відносини, що тривають уже понад 26 років, сьогодні 
продовжують розвиватися завдяки укладенню нових ефек-
тивних угод.

Двосторонні економічні, торговельні та інвестиційні 
асоціації демонструють високі темпи розвитку; загальний 
цільовий результат у сфері торговельно-економічних від-
носин між Україною та Туреччиною становить 20 млрд. до-
ларів США.

Ми експортуємо до України цитрусові, текстильну продукцію, автомобільні тран-
спортні засоби, посівний матеріал соняшника, а навзаєм імпортуємо з України залізо 
та сталь, звичайні метали, тваринні та рослинні жири, сою.

Також в Україні спостерігається значне пожвавлення виставкової діяльності. АККО 
Інтернешнл — одна з найдосвідченіших компаній виставкової індустрії, яка успіш-
но відіграє активну роль у економічному розвитку країни. Виставки INPRODMASH & 
UPAKOVKA є  ідеальною платформою для обміну професійним досвідом між україн-
ськими та зарубіжними спеціалістами харчової та пакувальної промисловості. Наша 
компанія є офіційним агентом цих виставок у Туреччині.

Я хочу подякувати всім учасникам і відвідувачам, а також колективу компанії АККО 
Інтернешнл, який доклав чималих зусиль до організації цієї чудової події.

З повагою,

Зафер Кірмізіташ
Директор ZED EXPO (Туреччина)
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Dear colleagues!

On behalf of Ukrkhlibprom Association of Baking Industry Enterprises and on my own 
behalf, I would like to warmly welcome you all to the major food processing industry event 
in Ukraine, Food Technology Week 2018. As part of it, third edition of BAKERY Ukraine trade 
fair will be held.

The event provides a great opportunity for experts of all food industry sectors, including 
the baking one, to learn about the latest scientific and technical achievements.

The baking industry is now facing important challenges, i.e. bringing its regulatory 
framework into line with the European standards, implementing HACCP system, advanced 
process equipment and energy-saving technologies.

We hope that this significant industry event will give impetus to further improvements 
in food production, introduction of innovative technologies and equipment to satisfy the 
Ukrainian market demand with a broad range of high-quality food products, as wholesome 
food is very important to our health.

I wish you all successful performance, exciting discoveries and useful business contacts.

Yours faithfully,

Oleksandr Vasylchenko
Director General, Chairman of the Board of Ukrkhlibprom Association

Шановні колеги!

Від імені об’єднання підприємств хлібопекарської промис-
ловості «Укрхлібпром» щиро вітаю вас із нагоди відкриття най-
більш представницького в Україні об’єднаного виставкового 
заходу в харчовій та переробній промисловості — Всеукраїн-
ського тижня харчових технологій, у рамках якого вже третій рік 
поспіль працюватиме спеціалізована виставка BAKERY Ukraine, 
орієнтована на спеціалістів хлібопекарської галузі.

Цей представницький форум є гарною нагодою для спе-
ціалістів усіх галузей харчової промисловості України, зокрема 
хлібопекарської індустрії, долучитися до новітніх досягнень 
науки і техніки.

Перед хлібопекарською галуззю стоять важливі завдання — приведення норматив-
ної документації до європейських норм, впровадження систем безпеки HACCP, сучасно-
го технологічного обладнання, новітніх та енергозберігаючих технологій.

Сподіваємося, що ця важлива галузева подія стане поштовхом для подальшого вдо-
сконалення виробництва, впровадження інноваційних технологій і обладнання для на-
сичення українського ринку харчовими продуктами високої якості та широкого асор-
тименту, адже здорове харчування є запорукою здоров’я нашого народу.

Успішної всім роботи, цікавих відкриттів і корисних ділових контактів!

З глибокою повагою,

Олександр Васильченко
Генеральний директор, Голова Ради Об’єднання «Укрхлібпром»
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Dear participants, organizers and visitors!

On behalf of Ukrkondprom Association, I would like to warmly welcome you all to 
SWEETS Ukraine 2018, trade fair for confectionery industry held within the Ukrainian Food 
Technology Week.

Confectionery industry is a key component of the agricultural sector of Ukraine and 
integrator of several food industry segments. Throughout the years of independence, 
confectionery industry due to its high potential has become one of the most export-
oriented industries of the Ukrainian real economy. Highly-qualified personnel, high-quality 
raw materials and EU standards have formed its basis and international reputation. This is 
clearly reflected by the fact that Ukrainian confectionery products are currently exported 
to more than 60 countries.

This suggests that highly competitive products manufactured in Ukraine combined 
with the achievements of the best industry factories have been praised by the most 
demanding customers.

I’m sure that SWEETS Ukraine 2018 will strengthen market positions of the Ukrainian 
manufacturers, encourage them to search for new partnerships, establish successful 
business relationships, and enhance investment and innovation activities.

I wish means and visitors of SWEETS Ukraine 2018 exciting communication and fruitful 
cooperation.

Yours sincerely,

Oleksandr Baldyniuk
President of Ukrkondprom Association 
Head of Community Board at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Шановні учасники, організатори та гості виставок!

Асоціація «Укркондпром» щиро вітає вас із нагоди від-
криття спеціалізованої виставки кондитерської промисловос-
ті SWEETS Ukraine 2018, яка проводиться в рамках Всеукраїн-
ського тижня харчових технологій.

Кондитерська галузь є важливою складовою агропромис-
лового комплексу України і своєрідним інтегратором багатьох 
підгалузей харчової промисловості. За роки незалежності 
України кондитерська індустрія, яка відзначається потужним 
потенціалом, стала однією з найбільш експортно-орієнтова-
них галузей реального сектору економіки. Висококваліфікова-
ні кадри, якісна сировина й європейські стандарти створили її 

надійний базис та високий міжнародний авторитет. Яскравим свідченням цього є те, 
що на сьогодні українські кондитерські вироби експортуються в понад 60 країн світу.

Це свідчить про те, що висока якість і конкурентоспроможність продукції україн-
ського виробництва у поєднанні з досягненнями кращих підприємств галузі отримали 
високу оцінку найвибагливіших споживачів.

Переконаний, що зазначений виставковий захід сприятиме посиленню позиції 
вітчизняних виробників на ринку кондитерських виробів, а також стимулюватиме їх 
до пошуку нових партнерів, встановлення плідних ділових контактів і покращення 
інвестиційної та інноваційної діяльності.

Бажаю всім учасникам і гостям виставки нових цікавих зустрічей та плідної співпраці!

З глибокою повагою,

Олександр Балдинюк
Президент Асоціації «Укркондпром»
Голова Громадської ради при Мінекономрозвитку України
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ПерелІк екСПоненТІв За країнаМи
Бельгія
VACUUM BARRIER SYSTEMS

Іспанія
EFFYTEC

Італія
ОМАГ

Китай
WELPAC PACKAGING COMPANY

Литва
FASA

Нідерланди
DGS PROCESSING SOLUTIONS
DIFCO INTERNATIONAL
DUKA PRODUCTION
E. VAN WIJK GROUP
ELPRESS
FOODTECHLINK УКРАЇНА
GRIMCO TRADE HOLLAND
GRISNICH
HOS
JASA
KIREMKO
LEKKERKERKER DAIRY & FOOD EQUIPMENT
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MAREL MEAT
MAREL WATER TREATMENT
METAFLEX
MUSH COMB
OMORI EUROPE
OOST NL
PLASTIC FROST
RBK FOOD PROJECTS
SELO
SOLIDUS SOLUTIONS
SORMAC
TOLSMA
UNIFREEZING
VAN ABEELEN

Німеччина
OMIDI

Польща
PREMA POLSKA
ELA FOLIE
DECRUST

Туреччина
AYDIN MACHINERY
BAK AMBALAJ

FORMAK MAKINA
ÖZSEYHAN MAKİNA
SEYMAG MAKİNE

Україна
MEDASEPT УКРАЇНА
АВГУСТ
АВЕНТИН
АГРО-ВЕКТОР
АГРОГЕСТ-УКРАЇНА
АЛЬФА-ХЛІБ
БАКІТО
БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ
БІЗНЕС-ПАРТНЕР
БОРОШНОМЕЛИ УКРАЇНИ
БОСФОР-ЦЕНТР
БРАМА-Р
БРУТТО
БУМКАП
ВАКУУМ ТЕХНОЛОДЖІ
ВТР
ГЕНРІХ
ГРАНД КЕЙСІНГ
ГРУП ОФ ФУД СІСТЕМЗ
ДА ВІНЧІ
ДЕМІКС
ДОМІНАНТА
ДРУК-ІНВЕСТ
ДУБНОТЕХ
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА
ЕЛО ПАК
ЖОКЕЙ УКРАЇНА ТРЕЙДИНГ
ЗАБОТА
ЗЕВС
ЗОЛОТА МИЛЯ
ІМПЕКСМАШ
ІМПРЕСС-ЛКБ
ІНОКС ТАЙМ
ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ
ІНТА
ІНТЕРМАШ
ІНТЕРМІК
ІНФОРМБІЗНЕС
ІТАК
КЕЙСТЕКС
КЛЕВЕР ТЕХ
КОМПО
КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
КУЛИНИЧІВСЬКИЙ ХК
МАНУЛІ УКРАЇНА
МАРКО ПАК
МАСТЕР-ПАК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕГА-ТЕХ
МИХАЙЛЮК М. В.
МІГ УКРАЇНА
МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА
МПС ВЕГА

LiST Of ExhibiTOrS by COuNTriES
МСН ІНЖИНІРІНГ
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
МЯСНОЙ БИЗНЕС
НУХТ
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПЛАСТІКС-УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ПРОКСІМА
Р.П.С.
РИГА ХЛІБ
САБ
САМШИТ
САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
СИСТЕМА
СІТІБІЗ
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОДУКТ
СМАРТ КАПІТАЛ
СПЕЦ-МАШ-СЕРВІС
СПЕЦТЕХОСНАСТКА
СТАНКО-ГРУП
ТЕКНОФУД УКРАЇНА
ТЕРМОІЗОЛ-К
ТЕХНІК
ТЕХНІКА 
ТЕХНО ВУД
ТЕХПРИЛАД
ТРЕЙД-ПАК
ТУРІЯ
УКРКОНДПРОМ
УКРМ’ЯСО
УКРМОЛПРОМ
УКРНДНЦ
УКРПРОДМАШБУД
УКРСІЧ
УКРХЛІБПРОМ
УПАКОВКА
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ФОРЕСТ
ФРЕГАТ
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ
ХАРЧОВИК
ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС
ХЛІБОДАР
ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШОКОЛІНО
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
ЮКОН
ЯСІОНА

Франція
AM2C

Швеція
JOHN BEAN TECHNOLOGIES

Belgium
VACUUM BARRIER SYSTEMS

China
WELPAC PACKAGING COMPANY

France
AM2C

Germany
OMIDI

Italy
OMAG

Lithuania
FASA

the Netherlands
DGS PROCESSING SOLUTIONS
DIFCO INTERNATIONAL
DUKA PRODUCTION
E. VAN WIJK GROUP
ELPRESS
FOODTECHLINK UKRAINE
GRIMCO TRADE HOLLAND
GRISNICH
HOS
JASA
KIREMKO
LEKKERKERKER DAIRY & FOOD EQUIPMENT
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MAREL MEAT
MAREL WATER TREATMENT
METAFLEX
MUSH COMB
OMORI EUROPE
OOST NL
PLASTIC FROST
RBK FOOD PROJECTS
SELO
SOLIDUS SOLUTIONS
SORMAC
TOLSMA
UNIFREEZING
VAN ABEELEN

Poland
PREMA POLSKA
ELA FOLIE
DECRUST

Spain
EFFYTEC

Sweden
JOHN BEAN TECHNOLOGIES

Turkey
AYDIN MACHINERY
BAK AMBALAJ
FORMAK MAKINA
ÖZSEYHAN MAKİNA
SEYMAG MAKİNE

Ukraine
AGROGEST UKRAINE
AGRO-VECTOR
ALFA-HLIB
AUGUST
AVENTIN
BAKITO
BARSKIY ENGINEERING PLANT
BEST WAY FOODS
BOOMCUP
BOSPHORUS-CENTRE
BRAMA-R
BREAD AND CONFECTIONERY BUSINESS
BRUTTO
BUSINESS-PARTNER
CASETEX
CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY
CHUMAKI IN CHINA
CLEVER TECH
DA VINCI
DEMIX
DOMINANTA
DRUK-INVEST
DUBNOTECH
ECO RESOURCE UKRAINE
ELO PACK
FOOD PACK SERVICE
FOOD TECH ENGINEERING
FOREST
FREGAT
GOLDEN MILE
GRAND CASING
GROUP OF FOOD SYSTEMS
HARCHOVYK
HENRICH 
HLIBODAR
IMPEXMASH
IMPRESS-LKB
INFORMBUSINESS
INOX TIME
INSTITUTE OF FOOD RESOURCES
INTA
INTERMASH
INTERMIK
ITAK
JOKEY UKRAINE TRADING
KOMPO
KULYNYCHIVSKYI BC

KUZNETSOVSKYI KHLIBOZAVOD
MANULI UKRAINE
MARKO PACK
MASTER-PACK
MATIMEX-UKRAINE
MCH ENGINEERING
MEAT BUSINESS
MEAT TECH
MEDASEPT UKRAINE
MEGA-TEX
MIG UKRAINE
MILLERS OF UKRAINE
MOGUNTIA-UKRAINE
MPS VEGA
MULTIVAC UKRAINE
MYKHAILIUK MAKSYM
NUFT
OMELA
PACKING TECHNOLOGIES
PLASTICS-UKRAINE
POLTAVA MACHINE-BUILDING PLANT
PROXIMA
QUALITY MANAGEMENT
R.P.S.
RIGA BREAD
SAMSHIT
SARNENSKYI  KHLIBOZAVOD
SHOCOLINO
SISTEMA
SITIBIZ
SLOBOZHANSKY PRODUCT
SMART CAPITAL
SPETS-MASH-SERVICE
SPETZTEKHOSNASTKA
STANCO-GROUP
STEINER-UKRAINE
TECHNIK
TECHPRILAD
TEHNIKA
TEHNO WOOD
TEKNOFOOD UKRAINE
TERMOIZOL-K
TRADE-PACK
TURIYA
UBA
UKRKHLIBPROM
UKRKONDPROM
UKRMOLPROM
UKRMYASO
UKRNDNC
UKRPRODMASHBUD
UKRSICH
UPAKOVKA
VACUUM TECHNOLOGY
VTR
YASIONA
YUKON
ZABOTA
ZEUS
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ПерелІк Торгових Марок LiSTiNg by TradEmarkS/
TM КРАЇНА COUNTRY ЕКСПОНЕНТ EXHIBITOR

ALBA MAKINA Туреччина Turkey БОСФОР-ЦЕНТР BOSPHORUS-CENTRE
ALMI Австрія Austria МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
ANDHER Іспанія Spain КОМПО KOMPO
AROMATIC Швеція Sweden ІМПРЕСС-ЛКБ IMPRESS-LKB
AUTOTHERM Німеччина Germany МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
AVО Німеччина Germany ПРОКСІМА PROXIMA
BAK AMBALAJ Туреччина Turkey BAK AMBALAJ BAK AMBALAJ
BANDALL Нідерланди Netherlands МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
BARRY-CALLEBAUT Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
BENSDORP Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
BLUCHER Данія Denmark МСН ІНЖИНІРІНГ MCH ENGINEERING
BOLLORE Франція France МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
BUSCH Німеччина Germany ВАКУУМ ТЕХНОЛОДЖІ VACUUM TECHNOLOGY
CACAO BARRY Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
CALLEBAUT Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
CAMSO Канада Canada ЗЕВС ZEUS
CAT LIFT TRUCKS Нідерланди Netherlands ЗЕВС ZEUS
CITRONIX США USA ЮКОН YUKON
COLSON ЄС EU ІНОКС ТАЙМ INOX TIME
CROWN США USA ЗЕВС ZEUS
DECRUST Польща, ЄС, США, СНД Poland, EC, USA, CIS DECRUST DECRUST
DENSIT Данія Denmark МПС ВЕГА MPS VEGA
DEVRO Чехія, Шотландія Czech Republic, Scotland ВТР VTR
DIA WERKE ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
DICK Німеччина Germany ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
DIECI Італія Italy ДЕМІКС DEMIX
DIKAI Китай China СИСТЕМА SISTEMA
DOMINO Велика Британія UK ДОМІНАНТА DOMINANTA
DORA FOOD Польща Poland ВТР VTR
DUTRION Нідерланди Netherlands DUKA PRODUCTION DUKA PRODUCTION
EFFYTEC Іспанія Spain EFFYTEC EFFYTEC
EICKER Німеччина Germany ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
EMI ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
ESSENTIA PROTEIN SOLUTIONS Данія Denmark ВТР VTR
FABIOS Польща Poland ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
FASA Литва Lithuania FASA FASA
FCASE Польща Poland ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
FISCHER-BARGOIN Франція France ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
FLEISCH MANNSCHAFT Польща Poland ВТР VTR
FLORA Україна Ukraine ІТАК ITAK
FOODLOGISTIC ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
FORMCOOK Швеція Sweden JOHN BEAN TECHNOLOGIES JOHN BEAN TECHNOLOGIES
FREUND Німеччина Germany ПРОКСІМА PROXIMA
FREUND ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
FRIGOSCANDIA Швеція Sweden JOHN BEAN TECHNOLOGIES JOHN BEAN TECHNOLOGIES
FUELCAL ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
GRAEF Німеччина Germany ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
HANDTMANN Німеччина Germany МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
HANGCHA (НС) Китай China ДЕМІКС DEMIX
HELI Китай China ЗЕВС ZEUS
HELPER Китай China МІГ УКРАЇНА MIG UKRAINE
HENKELMAN Нідерланди Netherlands ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
HITACHI Японія Japan СИСТЕМА SISTEMA
HORMANN Німеччина Germany БРАМА-Р BRAMA-R
HTS Австрія Austria ПРОКСІМА PROXIMA
HYUNDAI Корея Korea ДЕМІКС DEMIX

TM КРАЇНА COUNTRY ЕКСПОНЕНТ EXHIBITOR

IBC Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
IMPERIA Італія Italy ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
INTREX Польща Poland ДОМІНАНТА DOMINANTA
ITAK Україна Ukraine ІТАК ITAK
ITALIAN PACK YANG Італія Italy ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
ITALSERVICE Італія Italy ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
JBT Швеція Sweden JOHN BEAN TECHNOLOGIES JOHN BEAN TECHNOLOGIES
JOKEY Німеччина Germany ЖОКЕЙ УКРАЇНА ТРЕЙДИНГ JOKEY UKRAINE TRADING
KERRES Німеччина Germany ПРОКСІМА PROXIMA
KEY TECHNOLOGY США, Нідерланди USA, Netherlands ДОМІНАНТА DOMINANTA
KLIMATHERM ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
LA MONFERRINA Італія Italy ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
LA MORELLA NUTS Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
LASKA Австрія Austria МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
LIMA Франція France ПРОКСІМА PROXIMA
LOMA Велика Британія UK ДОМІНАНТА DOMINANTA
LORENZO BARROSO ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
MAJA Німеччина Germany ПРОКСІМА PROXIMA
MANULI Італія, Німеччина Italy, Germany МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
MAREL Ісландія Iceland ГРУП ОФ ФУД СІСТЕМЗ GROUP OF FOOD SYSTEMS
MARKEM-IMAJE Франція France ГЕНРІХ HENRICH
MATRIX Бельгія Belgium ІМПРЕСС-ЛКБ IMPRESS-LKB
MCH Чехія Czech Republic МСН ІНЖИНІРІНГ MCH ENGINEERING
MECKELBORG Фінляндія Finland ДОМІНАНТА DOMINANTA
MEDASEPT Польща Poland MEDASEPT УКРАЇНА MEDASEPT UKRAINE
METALQUIMIA Іспанія Spain ПРОКСІМА PROXIMA
MOGUNTIA Австрія Austria МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА MOGUNTIA-UKRAINE
MOHN Німеччина Germany ПРОКСІМА PROXIMA
MONA LISA Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
NISSAN-UNICARRIERS Іспанія Spain ДЕМІКС DEMIX
NOCK ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
NOVOTERM ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
NOWISKI ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
NUBASSA Німеччина Germany ВТР VTR
OMAG Італія Italy ОМАГ OMAG
OMIDI Іран Iran OMIDI OMIDI
OPTIMA Україна Ukraine ЗОЛОТА МИЛЯ GOLDEN MILE
ÖZSEYHAN MACHINERY Туреччина Turkey ÖZSEYHAN MAKİNA ÖZSEYHAN MAKİNA
PANPRO Україна Ukraine СІТІБІЗ SITIBIZ
PEKAR-KONDITER Україна Ukraine ЗОЛОТА МИЛЯ GOLDEN MILE
PERSTORP Італія Italy ІМПРЕСС-ЛКБ IMPRESS-LKB
PLABOT Німеччина Germany ПЛАСТІКС-УКРАЇНА PLASTICS-UKRAINE
PLAMIN Польща Poland ПЛАСТІКС-УКРАЇНА PLASTICS-UKRAINE
PLATOP Німеччина Germany ПЛАСТІКС-УКРАЇНА PLASTICS-UKRAINE
PODANFOL Польща Poland ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
POLKARS Польща Poland ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
POLYCLIP Німеччина Germany МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
PRIMERA США USA ТУРІЯ TURIYA
PROBITECH Польща Poland ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
PROFINA Італія Italy ІМПРЕСС-ЛКБ IMPRESS-LKB
PROMOTEK Туреччина Turkey БОСФОР-ЦЕНТР BOSPHORUS-CENTRE
PSG PLUS Словаччина Slovakia ТЕХНО ВУД TEHNO WOOD
RGV Італія Italy ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
RISCO ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
ROCARR Iталiя Italy ФРЕГАТ FREGAT
SATO Японія Japan СИСТЕМА SISTEMA
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TM КРАЇНА COUNTRY ЕКСПОНЕНТ EXHIBITOR

SCANDIVAC Латвія Latvia ТЕХНО ВУД TEHNO WOOD
SCHARFEN Німеччина Germany ПРОКСІМА PROXIMA
SELO B.V. Нідерланди Netherlands SELO B.V. SELO B.V.
SIAT Італія Italy МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
SIEBECK Німеччина Germany КОМПО KOMPO
SKIPER Німеччина Germany ДЕМІКС DEMIX
SMG Туреччина Turkey SEYMAG MAKİNE SEYMAG MAKİNE
SMIPACK Італія Italy МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
STAXX Китай China ЗЕВС ZEUS
STEIN Швеція Sweden JOHN BEAN TECHNOLOGIES JOHN BEAN TECHNOLOGIES
STEINER PUMPS Україна Ukraine ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER-UKRAINE
TAB Словенія Slovenia ЗЕВС ZEUS
TANRIVER Туреччина Turkey ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
TECHMET ЄС EU ІНТЕРМІК INTERMIK
TEPRO Німеччина Germany КОМПО KOMPO
TERMOIZOL Україна Ukraine ТЕРМОІЗОЛ-К TERMOIZOL-K
TIFLEX Франція France СИСТЕМА SISTEMA
TIPPER TIE ALPINA Швейцарія Switzerland ПРОКСІМА PROXIMA
TORMEK Швеція Sweden ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
TORWEGGE Нiмеччина Germany ФРЕГАТ FREGAT
TRAVAGLINI Італія Italy ПРОКСІМА PROXIMA
TROJAN Данія Denmark ДОМІНАНТА DOMINANTA
UBS Іспанія Spain ЮКОН YUKON
VACUUM BARRIER SYSTEMS Бельгія Belgium VACUUM BARRIER SYSTEMS VACUUM BARRIER SYSTEMS
VAN HOUTEN Швейцарія Switzerland БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ BEST WAY FOODS
VATAN MAKINA Туреччина Turkey БОСФОР-ЦЕНТР BOSPHORUS-CENTRE
VELATI Італія Italy ПРОКСІМА PROXIMA
VISKOTEEPAK Бельгія Belgium ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
VISKOTEEPAK Бельгія, Фінляндія Belgium, Finland ВТР VTR
VITAL PLAST Україна Ukraine СПЕЦТЕХОСНАСТКА SPETZTEKHOSNASTKA
WEBER Німеччина Germany СИСТЕМА SISTEMA
YANJIE Китай China СИСТЕМА SISTEMA
АВГУСТ Україна Ukraine АВГУСТ AUGUST
А’ДЕЛИС Україна Ukraine ЗАБОТА ZABOTA
АЛЬФА-ХЛІБ Україна Ukraine АЛЬФА-ХЛІБ ALFA-HLIB
ДАРИ СОНЦЯ Україна Ukraine СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОДУКТ SLOBOZHANSKY PRODUCT
ЄВРО КЕЙСІНГ Україна Ukraine ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
ЗОЛОТА МИЛЯ Україна Ukraine ЗОЛОТА МИЛЯ GOLDEN MILE
ІМПЕКСМАШ Україна Ukraine ІМПЕКСМАШ IMPEXMASH
КОЛАГЕН PRO Україна Ukraine ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY
КОМПО Білорусь Belarus КОМПО KOMPO
КУЛИНИЧІ Україна Ukraine КУЛИНИЧІВСЬКИЙ ХК KULYNYCHIVSKYI BC
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК Україна Ukraine М’ЯСНИЙ ТЕХНІК MEAT TECH
ОМЕЛА Україна Ukraine ОМЕЛА OMELA
РИГА ХЛІБ Україна Ukraine РИГА ХЛІБ RIGA BREAD
РУМ’ЯНЕЦЬ Україна Ukraine ХЛІБОДАР HLIBODAR
СЕЙМ Україна Ukraine ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
СКИБА Україна Ukraine КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД KUZNETSOVSKYI KHLIBOZAVOD
СКИБА Україна Ukraine САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД SARNENSKYI  KHLIBOZAVOD
СМАКОСВІТ Україна Ukraine ФОРЕСТ FOREST
СМОЛЛ Україна Ukraine ВТР VTR
ТЕХНІК Україна Ukraine ТЕХНІК TECHNIK
УКРПАКЛАЙН Україна Ukraine ТРЕЙД-ПАК TRADE-PACK
УКРПРОДМАШБУД Україна Ukraine УКРПРОДМАШБУД UKRPRODMASHBUD
ФРЕГАТ Україна Ukraine ФРЕГАТ FREGAT
ЧУМАКИ В КИТАЇ Україна Ukraine ЧУМАКИ В КИТАЇ CHUMAKI IN CHINA
ШОКОЛІНО Україна Ukraine ШОКОЛІНО SHOCOLINO
ЯСІОНА Україна Ukraine ЯСІОНА YASIONA
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ГОЛЛАНДСЬКИЙ ПАВІЛЬЙОН
Координатори проекту PIB FoodTechLink Україна:
Бенно Грімберг
тел.: +31 053 478 0443
benno.grimberg@foodtechlink.com
Рене Кремерс
тeл.: +31 058 215 4288, +31 065 372 0748
rene.kremers@foodtechlink.com
Менеджери проекту PIB FoodTechLink Україна:
Наталія Горбаченко
тeл.: 044 222 9953
natalia.gorbachenko@foodtechlink.com
Наталя Зеленська
тeл.: 050 474 7760
natalia.zelenska@foodtechlink.com 

Цього року в Голландському Павільйоні будуть представлені компанії, які беруть 
участь у державно-приватному партнерстві FoodTechLink Україна.

FoodTechLink Україна — державно-приватне партнерство між Нідер-
ландами та Україною. Основна мета співпраці — забезпечення укра-
їнського ринку інноваційним обладнанням та новітніми пакувальни-
ми рішеннями для харчової промисловості. Проект став можливим 
завдяки підтримці Агентства підприємств Нідерландів (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland) і Посольства Королівства Нідерландів 
в Україні. FoodTechLink Україна сфокусовано на найбільш перспек-
тивних галузях харчової промисловості: фрукти та овочі, хлібобу-
лочні та кондитерські вироби, молочні продукти та м’ясо. Компанії-
учасниці проекту зможуть запропонувати вам професійні рішення у 
сфері зберігання, перевезення, переробки, виробництва, заморозки 
та пакування харчових продуктів.
www.foodtechlink.com

У Голландському Павільйоні будуть представлені такі компанії:

Dutrion — інноваційний продукт компанії Duka Production Ltd. (Нідер-
ланди) для отримання водного розчину діоксиду хлору безпосередньо 
на місці застосування. Дезінфікуючі властивості діоксиду хлору роблять 
Dutrion ідеальним і універсальним дезинфікуючим засобом, застосову-
ваним в більш ніж 100 різних напрямах, серед яких: житлово-комуналь-
не господарство, випоювання тварин і птиці, тепличне господарство 
і рослинництво, харчова промисловість, розведення аквакультури та її 
переробка, молочна промисловість, медицина, нафтогазовидобувна 
промисловість, транспорт, оборотне водопостачання тощо.
www.dutrion.com

Mush Comb є інноваційною компанією з місією підтримки підприєм-
ців, які вирощують звичайні та екзотичні гриби, виготовляють компост. 
Mush Comb постачає всі необхідні продукти, знання та послуги, такі як 
техніка, клімат, матеріали та інжиніринг. Клієнти обирають Mush Comb 
за високий рівень обслуговування та великий досвід у своїй справі.
www.mushroommachinery.com

Lekkerkerker Dairy & Food Equipment спеціалізується на відновленні 
обладнання для молочної промисловості. У нашій майстерні в Нідер-
ландах працює 50 спеціалізованих співробітників, які виконують як 
індивідуальні, так і комплексні замовлення. Ми також постачаємо су-
часні технології та ноу-хау.
www.lekkerkerker.nl

Grimco Trade Holland є агентом голландських експортерів харчових 
продуктів і напоїв, а також представником голландських постачаль-
ників обладнання для харчової промисловості та різноманітних паку-
вальних рішень на території України. Компанія Grimco Trade Holland 
також активна в таких сферах: Організація колективних голландських 
павільйонів на міжнародних виставках в Україні. Управління держав-
но-приватними партнерствами. Сорсинг та аутсорсинг. Пошук парт-
нерів та метчмейкінг в Україні. Організація торгівельних місій в різних 
секторах бізнесу. Проведення маркетингових досліджень.
www.grimco.com.ua

Difco International спеціалізується на розвитку та управлінні аграрни-
ми проектами на ринках, що розвиваються. Компанія працює у таких 
сферах: переробка молока, м’ясопереробка (яловичина, телятина, пти-
ця та свинина), рослинництво. Компанія слідує практичному підходу, 
за якого використання можливостей та мінімізація ризиків є основним 
завданням. Фокус спрямовано на повсякденний менеджмент та міні-
мізацію собівартості продукції. За допомогою фермерської програми 
«SMART», яка виконує функції моніторингу врожаю на полі, управління 
процесами подачі харчування та доїння, ми оптимізуємо процес ви-
робництва на вашій фермі. Основна мета — допомогти краще вести 
фермерські господарства та заробляти завдяки цьому більше грошей. 
Для зниження ризиків використовуються програми та фінансування 
від голландської влади, такі як 2g@there, PIB, PSO, G4AW та ін.
www.difco.nl

Компанія Marel Water Treatment, раніше відома як AQUA Industrial 
Watertreatment, є спеціалістом з очищення промислових стічних вод 
та систем повторного використання води для миття чи зрошення під 
ключ. Сфера діяльності Marel покриває сектор харчової промисло-
вості, а також проекти в галузі легкої промисловості.
www.mps-aqua.nl

Компанія DGS Processing Solutions пропонує такі рішення для м’ясної 
індустрії: обладнання для стаєнь, комплексні рішення для забою, 
конвеєрні системи, вакуумні системи транспортування відходів, сис-
теми охолодження, рішення для обробки м’яса, системи оптимізації 
логістики на складі.
www.dgs-ps.nl

Elpress є провідним виробником у сфері промислової гігієни, що фо-
кусується на наданні комплексних рішень: розробка очисних систем, 
орієнтованих на потреби клієнтів.
www.elpress.com

Шість незалежних компаній, які тісно співпрацюють, щоб забезпе-
чити рішення для всіх можливих логістичних вимог. Це E. van Wijk 
Group! Завдяки власним офісам у Нідерландах, Румунії та Україні, ми 
можемо забезпечувати стійкі та економічно ефективні логістичні рі-
шення для наших клієнтів та їх бізнесу.
www.evanwijk.com

Компанія HOS B.V. спеціалізується на б/в обладнанні для охолоджен-
ня та заморозки. На складі розміром більше 30 000  м2 у наявності 
широкий асортимент компресорів, випаровувачів, конденсаторів, 
водоохолоджувачів, спіральних морозильних камер, систем для шо-
кової заморозки та великої кількості іншого обладнання. Завдяки до-
свіду, набутому роками праці, прекрасному сервісу та високій якості 
нашу роботу цінять клієнти зі всього світу. Ми плідно співпрацюємо 
не лише з місцевими замовниками з Нідерландів, але і з Європи, Пів-
денної Африки, Австралії, Парагваю тощо.
www.hosbv.com
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JASA є голландським виробником пакувальних машин, що спеціалі-
зується на рішеннях у сфері зважування та упаковки продукції. З 1985 
року JASA проектує та виготовляє вертикальні пакувальні машини 
для рибної, м’ясної, хлібобулочної, кондитерської, овочевої та фрук-
тової промисловості, а також зоокорму.
www.jasa.nl

Компанія Kiremko пропонує весь спектр обладнання для переробки 
картоплі та виробництва картопляних напівфабрикатів. Лінії з вироб-
ництва: картоплі фрі; картопляних чіпсів; картоплі у вакуумній упа-
ковці (із термічною обробкою або без неї) різноманітних варіантів 
нарізки та термінів споживання; сухого картопляного пюре; карто-
пляних пластівців; картопляних снеків різноманітної форми. Kiremko 
розробляє, виробляє та встановлює увесь спектр обладнання, необ-
хідного для автоматичної та напівавтоматичної обробки картоплі й 
овочів (не лише свіжої, але й замороженої та охолодженої продукції).
www.kiremko.com

Lenssen Vul- en Sluittechniek пропонує нове та відновлене обладнан-
ня для харчової та консервної промисловості: миюче, фасувальне, 
закупорювальне, маркувальне та пакувальне (для банок та пляшок).
www.lvs-bv.nl

Lenssen Trading Company має широкий досвід у придбанні та продажі 
б/в обладнання для харчової, пакувальної, хімічної промисловості, 
галузі виробництва напоїв, консервації та фармацевтики. Асорти-
мент включає обладнання для зняття вантажу з палет, очищення, на-
повнення, закупорювання, консервації, пастеризації, наклейки стіке-
рів і пакування в будь-який вид жорсткої тари.
www.ltc-bv.nl

Marel Meat є глобальним постачальником автоматизованих ліній за-
бою свиней, великої рогатої худоби та овець, систем Butina CO2, маши-
ни для розщеплення Durand, ліній для різання й обвалювання, систе-
ми внутрішньої логістики для харчової промисловості та промислових 
систем очищення стічних вод AQUA. Всі системи мають підтримку 24/7.
www.marel.com/meat

Вже більше ніж 40 років компанія Metaflex успішно займається роз-
робкою ручних та автоматичних систем розсувних дверей для хар-
чової та логістичної промисловості, а також галузі охорони здоров’я. 
Metaflex пропонує широкий спектр рішень для холодильних та мо-
розильних камер, де стабільна температура та вологість мають ви-
рішальне значення для якості зберігання продуктів.
www.metaflexdoors.com

Компанія Omori Europe має більш ніж 70-річний досвід у галузі по-
стачання найсучаснішого пакувального обладнання (включаючи 
флоу-пак, термоформувальні та обмотувальні машини, пакування в 
блістер та ін.), яке може застосовуватися як у харчовій, так і у фарма-
цевтичній промисловості. Omori Europe — це спеціаліст з інновацій-
них концепцій у пакуванні, що відповідають найвимогливішим євро-
пейським стандартам якості.
www.omorieurope.com

Компанія Plastic Frost пропонує інноваційну розробку для індустрії 
заморожених харчових продуктів. Optiflow Freezer Spacer — це плас-
тиковий проміжний шар, який дозволяє повітрю і температурі рівно-
мірно розподілятися між картонними ящиками при заморожуванні, 
зберіганні та транспортуванні.

Ергономічний дизайн Optiflow Freezer Spacer дозволяє отримати 
більш оптимальні результати при заморожуванні харчових продук-
тів, а також гарантує стабільність конструкції, довготривалий строк 
експлуатації та відповідність усім необхідним нормам гігієни.
www.plasticfrost.nl

Метою East Netherlands Development Agency (Oost NL) є посилення 
та стимулювання економіки голландських провінцій Гельдерланд та 
Оверейзел. Oost NV допомагає підприємцям втілювати інновації, ін-
вестувати та виходити на міжнародний рівень. Команда Oost NV під-
тримує зв’язки з підприємствами та урядами з усього світу, щоб допо-
могти вашій компанії вийти на ринок Європейського Союзу.
www.oostnv.com

RBK Food Projects надає послуги з інжинірингу, інформаційних техно-
логій та консалтингу у сфері виробництва свіжих харчових продуктів. 
Основна мета компанії — зміцнити конкурентні переваги своїх клі-
єнтів. RBK займається розробкою, дизайном, плануванням, будівни-
цтвом та оптимізацією холодильних камер, дистрибуційних центрів 
та виробничих компаній.
www.rbk.nl

Solidus Solutions — найбільший виробник пресованого картону в Єв-
ропі. Компанія має 4 фабрики, які виготовляють пресований картон 
та упаковку, та 4 заводи з переробки паперу. Специфіка різних ринків 
враховується під час виконання кожного замовлення, клієнт гаранто-
вано отримує індивідуальний підхід та високу якість обслуговування.
www.solidus-solutions.com

Компанія Sormac пропонує обладнання для чищення, миття, нарізан-
ня овочів, лінії переробки картоплі, овочів, салатів. Машини для пере-
робки овочів, що виконують такі процеси: відділення каміння, миття, 
полірування, сушіння, калібрування, чищення, нарізання, транспорту-
вання, зважування. Продукти: картопля, морква, цибуля, буряк, лист-
ковий салат, солодкий перець, коренева селера, огірки тощо.
www.sormac.nl

Tolsma: Комплексні рішення і компоненти для систем зберігання 
картоплі, цибулі, моркви, буряку, капусти. Вентиляційні й охолоджу-
вальні системи (стаціонарні або пересувні) для зберігання в буртах, 
контейнерах; системи примусової і просторової вентиляції.
Grisnich: Обладнання для доробки овочів: лінії з калібрування, миття, 
полірування, шліфування, зважування, пакування, транспортування 
всередині сховища тощо.
www.tolsma.nl

Морозильне обладнання Unifreezing — техніка, яка об’єднує в собі ін-
новації, найвищу якість, високі стандарти гігієни, компоненти передо-
вих виробників світу, а також хороше співвідношення ціна-якість. Біль-
ше 20 років Unifreezing спеціалізується на промислових холодильних 
системах і виступає компетентним партнером на міжнародному ринку 
обладнання для харчової промисловості. Компанія гарантує високу 
якість послуг і надійність обладнання. В асортимент входять флюїдиза-
ційні морозильні тунелі IQF, спіральні, контактні, плиткові морозильні 
агрегати та ін. У січні 2018 року Unifreezing увійшла до складу голланд-
ської компанії Van Abeelen, яка займається проектуванням, збіркою та 
встановленням систем охолодження. Цей крок дозволив групі компа-
ній надавати повний спектр послуг в сфері промислового холоду.
www.unifreezing.com
www.vanabeelen.eu
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DECRUST SP. Z O.O.
Energetykow 9

47-225 Kedzierzyn-Kozle, Poland
tel.: +48 668 200 409, 

+38 067 523 0945
e-mail: maxim.dashevsky@fluorochemika.pl

www.decrust.pl

Сучасна високоякісна й ефективна професійна та побутова хімія для будь-яких га-
лузей промисловості. 20 років ми є розробниками технологій та продукції для бага-
тьох глобальних корпорацій світу. 95% штату має вищу хімічну освіту. 

Можемо вирішити будь-яку задачу в хімічній галузі. Великий асортимент продукції, 
від бюджетної до високотехнологічної.

EFFYTEC
Poligono Industrial Can Salvatella

C/Bellvei 41-49, 08210 Barbera del Valles
Barcelona, Spain

tel.: +34 937 185 840
fax: +34 937 188 221

e-mail: info@effytec.com
www.effytec.com

EFFYTEC — успішна іспанська компанія, що займається виготовленням горизон-
тальних машин для фасування продукції в пакети типу «дой-пак» та «саше». Успіх ком-
панії полягає у 30-річному досвіді її спеціалістів у цій галузі. Компанія має багато ноу-
хау, які дозволяють їй нарівні конкурувати зі світовими лідерами, маючи при цьому 
досить агресивну цінову політику.

Офіційний представник в Україні — компанія «Штайнер-Україна».

ELA FOLIE SP. Z O.O.
Ostrow 4

05-430 Celestynow, Poland
tel.: +48 22 789 7557

e-mail: marketing@elafolie.pl
www.elafolie.pl

Ми спеціалізуємося на виробництві поліетиленової плівки з поліетилену низької 
щільності. Ми також здійснюємо флексографічний друк і виробництво тисненої плівки. 
Крім того, ми виробляємо пакети для використання в харчовій галузі.

FASA AB
9 Sporto str.

LT-68108 Marijampole, Lithuania
tel.: +370 343 70 481
fax: +370 343 70 469

e-mail: sales@fasa.eu
www.fasa.eu

Литовський завод FASA пропонує широкий асортимент фасувально-пакувальних 
машин для фасування молочних продуктів, масложирових виробів, морозива. Гаран-
тійне та післягарантійне обслуговування, дефектація, капремонт; поставки оригіналь-
них запасних частин зі складу. Комплексні рішення для виробничих ліній вершкового 
масла, спреду, маргарину.

AM2C
1 Rue Marcel Paul
29000 Quimper, France
tel.: +38 044 209 2255
e-mail: am2c@ukr.net

Провідний світовий виробник сепараторів для виробництва м’ясних фаршів MDM, 
MRM, ММО за принципом механічної м’ясо-кісткової сепарації, дожиловки і підвищен-
ня сортності м’яса. 20 років успішної праці на ринку України. 

Сепаратори АМ2С — це найкраща можливість отримання високоякісного додат-
кового продукту при переробці каркасів, вiдходiв, частин і решток переробки птиці, 
м’ясних та рибних виробництв. Це можливість забезпечення власного ковбасного ви-
робництва високоякісною сировиною.

Переваги і відмінності сепараторів АМ2С: м’який режим сепарації, мінімальне під-
вищення температури; двигуни підвищеної потужності, мала швидкість обертання 
шнеків, що значно підвищує якість фаршу; низькі експлуатаційні витрати, простота 
обслуговування; точне регулювання проценту виходу готового продукту без зупинки 
сепаратора; модельний ряд сепараторів від 200 до 30 000 кг/год.

Сервісне, гарантійне та післягарантійне обслуговування. 
Експрес-доставка оригінальних запасних частин.

AYDIN MACHINERY INDUSTRIAL CO. LTD.
Akçaburgaz Mah. 3138. Sok. No:5/2
Esenyurt, İstanbul, Turkey
tel.: +90 212 886 9314
+90 212 886 9316
e-mail: info@aydinmachinery.com.tr
www.aydinmachinery.com.tr

Aydin Machinery — одна з найдосвідченіших турецьких компаній, які виробляють 
обладнання для виготовлення упаковки з паперу та картону (для різання паперових 
і картонних рулонів, пресування, ламінування, склеювання тощо). Завдяки стабільно-
му розвитку виробляє надійне високоякісне обладнання та надає компетентну техніч-
ну підтримку. Гарантує справедливе співвідношення ціни та якості, щоб забезпечити 
максимальне задоволення споживачів.

BAK AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş.
A.O.S.B. 10002 Sokak No:45
Cigli 35620 Izmir, Turkey
tel.: +90 232 376 7450
fax: +90 232 376 7458
e-mail: sales@bakambalaj.com.tr
www.bakambalaj.com.tr

Bak Ambalaj — одна з провідних компаній Туреччини — спеціалізується на вироб-
ництві гнучких одно- та багатошарових пакувальних матеріалів із високими бар’єрними 
властивостями для харчової промисловості. Компанія має понад 500 співробітників. 
Вона виробляє гнучку упаковку (друковану, недруковану та ламіновану) для різних 
секторів, експортуючи 74% своєї продукції головним чином до країн Західної Європи.
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FORMAK AMBALAJ MAK. SAN. TIC. LTD. STI.
Orhangazi Mh. Isiso San. Sit. 14. Yol V1 Blok No:3
Esenyurt, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 623 0530
+90 545 608 5869, +90 507 984 4946
e-mail: info@for-mak.com.tr
www.for-mak.com.tr

Компанія спеціалізується на виробництві та встановленні ліній розливу питної води 
та напоїв у ПЕТ і скляну тару (обладнання для розкупорювання, миття, розливу, заку-
порювання та палетизації), а також обладнання для виробництва напоїв (технологічні 
ємності та резервуари, системи насичення рідини газом, фільтрувальні, конвеєрні, тран-
спортно-накопичувальні, навантажувально-розвантажувальні системи тощо). Пропону-
ємо: лінії розливу в ПЕТ тару об’ємом 19 л; лінії розливу в скляну тару об’ємом 3-5-8-12-
15 л; модернізацію та постачання запчастин для ліній розливу в ПЕТ тару об’ємом 5–10 л.

JOHN BEAN TECHNOLOGIES
Rusthallsgatan 21
SE-251 09 Helsingborg, Sweden
tel.: +336 4263 2213
e-mail: victoria.ortillez@jbtc.com
www.jbtc.com

JBT пропонує індивідуальні промислові рішення для харчової промисловості. 
Завдяки інноваціям ми розробляємо, виробляємо та обслуговуємо технологічно 

складні системи харчової переробки для приготування, охолодження або заморожу-
вання продуктів: м’яса, морепродуктів та птиці, готових страв, хлібобулочних виробів, 
молочних продуктів, фруктових та овочевих продуктів.

MCH ІНЖИНІРІНГ, ТОВ
Залізничне шосе, 21
Київ, 01103, Україна
тел.: 044 599 5255, 044 599 9399
e-mail: info@mch.kiev.ua
www.mch.kiev.ua
www.blucher.com.ua

Професійна продукція для водовідведення: покрівельні воронки (вакуумні та гра-
вітаційні), каналізаційна труба з нержавіючої сталі, трапи та канали для вологих при-
міщень, комерційних кухонь та харчових виробництв, сепаратори жиру та нафтопро-
дуктів, душові канали.

MEDASEPT УКРАЇНА
пр-т Відрадний, 97, оф. 5
Київ, 03061, Україна
тел.: 096 810 2693, 073 810 2693
e-mail: medasept.ua@gmail.com
www.medasept.com.ua

medaSEPT — виробник високоякісних захисних рукавичок, європейського зразка. 
Продукція представлена усіма видами захисних рукавичок: нітриловими, латексними, 
вініловими та синтетичними.

OMIDI GMBH
Große Reichenstraße, 14

20457 Hamburg, Germany
tel.: +49 40 6364 4296

e-mail: shab.omidi@gmail.com
www.omidico.com

Основною сферою діяльності компанії Omidi з 1990 року є виробництво кондитер-
ського обладнання та кондитерських виробів. Наш багаторічний досвід допомагає нам 
постачати по всій країні та на міжнародні ринки (понад 50 країн) найкращу продукцію. 
Розробляючи техніку, ми враховуємо не лише сучасні стандарти та норми, а й поба-
жання наших клієнтів.

ÖZSEYHAN MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Özel org. san. böl.

Boğazköy, Nevşehir, Turkey
tel.: +90 533 923 6675

e-mail: info@seyhanpaketleme.com
www.seyhanpaketleme.com

Пропонуємо вертикальні пакувальні машини, автоматичні картонайзери, мульти-
головочні вагові дозатори.

PREMA POLSKA SP. Z O.O.
Rolna 60/25

43-100 Tychy, Poland
tel.: +48 509 054 661

e-mail: karolinabugaj@prema.eu
www.prema.eu

Представник відомих виробників машин для збирання та екструзії плівки.
ROLL-O-MATIC (Данія) — зварювальні станції для пакетів у рулонах: із затяжною 

стрічкою, хвилеподібним верхом, пакетів «майка» зі зваркою «зірка», а також промис-
лові намотувачі.

MAMATA MACHINERY (Індія) — зварювальні станції для вікет-пакетів, стоячих паке-
тів, пакетів із зіп-застібкою, безпечних конвертів.

KUNG HSING (Тайвань) — екструдер HDPE, LD/LLDPE, Co-Ex 3- і 5-шарові, лінії для 
переробки пластикових відходів, мийні лінії, лінії для поліпропілену.

SELO B.V.
Eektestraat, 1

7575 AP Oldenzaal, the Netherlands
tel.: +31 541 582 000
fax: +31 541 520 595

e-mail: info@selo.com
www.selo.com

Технологічне обладнання для виробництва майонезу, соусів, кетчупу, гірчиці, гото-
вих перших та других страв, напівфабрикатів, дитячого харчування, джемів, варення, 
фруктових топінгів та асептичних наповнювачів. Будівництво заводів з виробництва 
консервованих кормів для домашніх тварин під ключ.

Офіційний представник в Україні — компанія «Штайнер-Україна».



УКРУКР

4140

всеукраїнський тиждень
харчових технологій

ALL-UKRAINIAN
FOOD TECHNOLOGY WEEKUPAKOVKA

INPRODMASH
& UPAKOVKA

INPRODMASH
&

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

SEYMAG MAKİNE PAZ. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. 542 Sk. No:9
Küçükköy Gaziosmanpaşa, İstanbul, Turkey
tel.: +90 533 232 9565
e-mail: sales@seymag.com.tr
www.seymag.com.tr
Facebook: Gökhan Yilmaz

Компанія з 30-річним досвідом є одним із лідерів галузі. Постійно вдосконалює 
власні технічні можливості відповідно до потреб ринку. Застосовує найновіші техно-
логії, пропонуючи продукцію для покупців, які цінують високу якість та інноваційність. 
Своїм динамічним розвитком завдячує чітко визначеній меті, стратегічному плану-
ванню та досвідченим і мотивованим фахівцям. Пропонує обладнання для забою та 
м’ясопереробки, пакувальне та санітарне обладнання.

VACUUM BARRIER SYSTEMS
Avenue Landas, 17
1480 Saintes, Belgium
tel.: +32 2 354 7177
fax: +32 2 354 7222
e-mail: sales@vbseurope.com
www.vbseurope.com

Світовий лідер із виробництва дозаторів рідкого азоту і комплектних кріогенних 
систем для багатьох сфер застосування. Для харчової промисловості компанія VBS 
пропонує рішення для подовження терміну придатності соків, чуттєвих напоїв та не-
газованої води, зменшення вартості ПЕТ тари за рахунок зменшення ваги преформи, 
а також покращення можливостей палетизації ПЕТ пляшок.

Офіційний представник в Україні — компанія «Штайнер-Україна».

WELPAC PACKAGING COMPANY LTD
rm. A6 4/F, Mai Hing ind. bldg.
16–18 Hing Yip str., Kwun Tong
KLN, Hong Kong
tel.: +852 2387 3221
e-mail: irina.blit@welpachk.com
www.welpachk.com

Компанія спеціалізується на наданні професійних та інноваційних рішень у сфері 
гнучкої упаковки. Наш виробничий комплекс було створено в 2013 році в м. Сяминь 
(Китай). Ми маємо багатий досвід високоякісного друку на гнучких пакувальних ма-
теріалах, що застосовуються для харчових продуктів, напоїв, побутової техніки тощо. 
Наші виробничі та бізнес-системи сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 22000, GMP і BRC. 
Наш девіз «Якість передусім, клієнт понад усе!». Завдяки науковому управлінню та ви-
сокоефективній спільній праці ми гарантуємо безпеку, якість і задоволеність клієнтів.

АВЕНТИН, ПП
а/с 80, Вишгород, 07300, Україна
тел.: 044 585 5585
e-mail: info@aventin.ua
www.aventin.ua

Виробник гнучких пакувальних матеріалів із друком, полімерних плівок і пакетів. 

Продукція виготовлена на обладнанні провідних світових марок Німеччини й Італії. 
Компанія розробила та успішно продає нові матеріали ТМ «АВЕНТИН ЕКО ПАК» 

для морозива, вершкового масла, майонезів, молока, розчинних продуктів і конди-
терських виробів. Представляє плівки та готові пакети з бар’єрних матеріалів з РА та 
EVOH, вікет-пакети для птиці та хлібобулочних виробів. Впроваджено ІСМ (ISO 9001, 
ISO 22000, ISO 14001, BRC/IoP).

АГРО-ВЕКТОР ЛТД, ТОВ
вул. Кіровоградська, 2

Миколаїв, 54046, Україна
тел.: 0512 588 299, 067 510 1560

067 510 6080, 067 515 5181
e-mail: agrovektorltd@gmail.com

www.agrovektor.mk.ua

ТОВ «Агро-Вектор Лтд.» — це команда однодумців і професіоналів, яка успішно 
працює на ринку України з 2007 року. Пропонуємо широкий асортимент натуральної 
та штучної оболонки для виготовлення ковбасних виробів. Працюємо лише з переві-
реними виробниками з Латинської Америки, Європи та Китаю, які забезпечують нас 
оболонкою високої якості. За понад 10 років на ринку наша компанія зарекомендува-
ла себе як надійний і чесний партнер. Обираючи нашу компанію, ви отримаєте якісну 
продукцію, висококваліфіковане проведення угоди і море позитивних емоцій.

АГРОГЕСТ-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Ушинського, 40Б, оф. 731

Київ, 03151, Україна
тел.: 044 242 6236, 098 475 4535

e-mail: info@agrogest.com.ua
www.agroconversion.com

www.milkfresh.com.ua

Устаткування й оснастка для переробки молока. Устаткування для харчової 
промисловості.

БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД, ПрАТ
вул. Каштанова, 5, Бар

Вінницька обл., 23000, Україна
тел.: 04341 24 194, 04341 21 456

факс: 04341 24 280
e-mail: barmash@ukr.net

www.barmash.com.ua

•	 Обладнання для консервної промисловості: автомати з розливу соків, томатів, 
майонезного соусу, згущеного молока, кукурудзи та зеленого горошку; закупо-
рювальні машини на банку твіст-офф та на жерстяну банку, вакуум детектори.

•	 Обладнання для хлібопекарської промисловості: машини для виробництва 
бараночних виробів (механічні та пневматичні) та змінні вузли для них.

•	 Обладнання для кондитерської промисловості: машини в лінію для виробництва 
карамелі.

•	 Обладнання в лінію розливу вино-горілчаних виробів і харчових рідин.
•	 Котли опалювальні газові, твердопаливні та електричні.
•	 Насоси.
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БІЗНЕС-ПАРТНЕР, ДК, ПП
вул. В. Чорновола, 41А, оф. 201
Вишневе, 08132, Україна
тел.: 044 360 4863
067 469 8233, 050 358 8607
e-mail: info@business-partner.com.ua
www.business-partner.com.ua

ДК Бізнес-Партнер — офіційний дистриб’ютор компанії 3М в Україні з напряму 
«Індустріальні клейкі стрічки та клеї». Ми пропонуємо найкращі на ринку монтажні 
клейкі стрічки 3М для флексографічного друку на упаковці. Високоякісний скотч для 
флексографії виробництва американської фірми 3М дозволяє виконувати найсклад-
ніші замовлення та ідеально друкувати растр, плашку і комбіновані зображення. Нам 
довіряють лідери з виробництва упаковки та етикетки в Україні.

БОСФОР-ЦЕНТР, ТОВ
вул. Ушинського, 40, оф. 408
Київ, 03151, Україна
тел.: 044 390 1190
e-mail: bosphor.center@gmail.com
www.bosphor-center.com
www.parogenerator.com.ua

Продаж котлів, парогенераторів для промислового пару.
Обладнання для пакування: флексо, ламінатори, бобинорізальні, флатувальні машини.

БРАМА-Р, ТОВ
вул. М. Василенка, 21, Київ, 03124, Україна
тел.: 044 287 0450, 067 220 0537
e-mail: office@brama-r.com
www.brama-r.com
Facebook: bramarukraine
Instagram: bramar_ukraine

BRAMAR представляє лінійку технічних дверей, ПВХ-завіс, швидкісних воріт, пере-
вантажувальних вузлів німецького виробника Hormann, які десятиліттями використо-
вуються для торговельних, харчових, складських, серверних, офісних та адміністра-
тивних приміщень для збереження чистоти та потрібного клімату.

БРУТТО, Журнал
САГІТТА, РІА
вул. К. Паустовського, 50
Київ, 03061, Україна
тел./факс: 044 408 6366
тел.: 067 406 2421
е-mail: brutto@ukr.net
www.brutto.com.ua

Професійне видання про стан продовольчого ринку України та СНД, нові техноло-
гії виробництва і переробки, зберігання, реалізацію й упаковку харчових продуктів.

«БРУТТО»  — це бізнес-організатор для всіх, хто працює на продовольчому ринку 
України; інформаційний носій для оптових торгових компаній, виробників та реаліза-
торів харчових продуктів, упаковки та обладнання. Журнал виходить 4 рази на рік.

БУМКАП, ТОВ
вул. Тернопільська, 10/4
Хмельницький, Україна

тел.: 0382 702 049
093 246 0323, 097 985 0610

e-mail: boomcup.khm@gmail.com
www.boomcup.net

Компанія «Бумкап» займається виробництвом екологічно чистого паперового 
посуду та наданням поліграфічних послуг. За короткий проміжок часу зарекомендувала 
себе як надійний виробник якісної продукції. Продукція компанії успішно реалізується 
як на внутрішньому ринку України, так і за її межами.

ВАКУУМ ТЕХНОЛОДЖІ, ТОВ
вул. Васильківська, 28

Київ, 03022, Україна
тел.: 044 209 0254, 050 328 5486

e-mail: info@vactech.com.ua
www.vactech.com.ua

Продаж і сервіс вакуумного обладнання, тобто насосів, фільтрів, мастила вакуум-
ного та компресорів різного типу та модифікації. 

ВТР, ТзОВ
вул. Нікішева, 1

Луцьк, 43000, Україна
тел.: 0332 789 795

e-mail: office@vtr.com.ua
www.vtr.com.ua

Основним напрямом діяльності фірми «ВТР» є забезпечення підприємств м’ясо-
переробної промисловості високоякісними товарами. 

Пропонуємо: їстівні колагенові оболонки DEVRO (Чехія/Шотландія); тваринні білки 
ScanProTM (Данія); харчові добавки Nubassa (Німеччина), Dora Food (Польща), Fleisch 
Mannschaft (Польща); фіброузні оболонки ViskoTeepak (Бельгія/Фінляндія); харчові до-
бавки власної розробки під назвою СМОЛЛ.  

Надаємо повну технологічну та технічну підтримку.

ГЕНРІХ, ПП
вул. Жмеринська, 1

Київ, 03148, Україна
тел.: 044 403 8250, 095 275 4880

e-mail: s.gotsiy@henrich.com.ua
www.henrich.com.ua

ПП Генріх є офіційним представником французької компанії Markem-Imaje — на-
дійного глобального постачальника рішень у сфері маркування та простеження про-
дукції, який пропонує повний спектр надійних та інноваційних краплеструменевих, 
термотрансферних і лазерних систем маркування, а також обладнання для друку та 
нанесення етикеток на продукцію (print & apply). Наші принтери можуть наносити мар-
кування різним за складом і кольором чорнилом на кабель, труби, напої та харчові 
продукти (в тому числі маркування спеціальним харчовим чорнилом як безпосеред-
ньо харчових продуктів, так і упаковок, що контактують із ними).
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ГРАНД КЕЙСІНГ, ТОВ
вул. Пирогівський шлях, 34
Київ, 03680, Україна
тел.: 044 501 0920
e-mail: info@grandcasing.com.ua
www.grandcasing.com.ua
Facebook: Grandcasing

ТОВ «Гранд Кейсінг» займається комплексним забезпеченням підприємств м’ясо-
переробної промисловості України натуральними і штучними ковбасними та їстівни-
ми оболонками для сосисок, а також кліпсами і петлями.

ГРУП ОФ ФУД СІСТЕМЗ, ТОВ
вул. Інститутська, 16, оф. 1/23
Київ, 01021, Україна
тел.: 066 233 3171
e-mail: office@groupoffoodsystems.com.ua
www.groupoffoodsystems.com.ua

Компанія надає технологічну та технічну підтримку, а також послуги з постачання 
обладнання та готові рішення для харчової переробної промисловості. Ми працюємо 
разом із провідним вендором зі світовим іменем — компанією Marel — в індустріях 
м’ясопереробки, рибопереробки та глибокої переробки.

Ми активно беремо участь в ініціативах, які приносять користь суспільству. 
Відповідальність вбудована в ядро наших бізнес-операцій, щоб створювати загальну 
цінність як для суспільства, так і для бізнесу.

ДА ВІНЧІ, Рекламна агенція, ПП
вул. Солом’янська, 5, оф. 10/2
Київ, 03680, Україна
тел.: 044 537 0194
044 537 0452, 050 394 9650
e-mail: agarkov@printus.com.ua
www.printus.com.ua
Facebook: groups/poliukr

Ми випускаємо:
•	 провідний український журнал для поліграфістів «Print Plus: бумага и поли-

графия»;
•	 довідники «Полиграфия Украины» и «Полиграфия упаковки»;
•	 газету «RexGuide», офіційне видання виставок Rex/T-Rex.
Ми розвиваємо:
•	 сайт «Соціальної мережі поліграфістів» http://printus.com.ua;
•	 галузевий форум https://printus.com.ua/forum/index.php.
Наші співробітники адмініструють:
•	 активну групу «Полиграфия Украины» у Facebook;
•	 сторінку «Соціальної мережі поліграфістів» у Facebook.

ДЕМІКС, ТОВ
вул. В. Моссаковського, 1А

Дніпро, 49000, Україна
тел.: 056 375 4310, 097 202 8514

e-mail: saleforklift@demix.com.ua
www.demixforklift.com.ua

Facebook: demixPT

Компанія «Демікс» навантажувальна техніка заснована 2005 року. Наш асортимент 
навантажувачів представлений широким вибором світових ТМ: Nissan-UniCarriers, 
Hyundai, Dieci, Omg, HC, Skiper. Ми гарантуємо своєчасне постачання якісної техніки 
для вирішення будь-яких завдань, а також високий рівень наданих послуг. Наші 
сервісні центри працюють для вас 24/7, завжди в наявності основні запчастини. Також 
ми пропонуємо різні форми оплати.

ДОМІНАНТА, ТОВ
вул. Багговутівська, 17/21

Київ, 04107, Україна 
тел./факс: 044 483 7703, 044 483 7709

044 483 7713, 044 483 7718
e-mail: office@domino-kiev.com.ua

www.domino-kiev.com.ua

Фірма «ДОМІНАНТА» з 1997 року успішно працює на ринку України, представляючи 
світових лідерів-виробників різноманітного обладнання: DOMINO (Великобританія) — 
маркувальне обладнання; KEY TECHNOLOGY (США) — сортувальники, інспектори, 
спецконвеєри; LOMA (Великобританія) — інспектуюче, зважувальне обладнання та 
металодетектори; INTREX (Польща) — аплікатори самоклеючих етикеток; MECKELBORG 
(Фінляндія) — аплікатори самоклеючих етикеток із можливістю їх друку.

ДРУК-ІНВЕСТ, ПП
вул. Б. Хмельницького, 109Ж

Калуш, 77300, Україна
тел.: 03472 70 180

e-mail: import-plus@ukr.net

ПП «Друк-Інвест» спеціалізується на наданні флексографічних послуг.
Виготовляємо етикетку на різноманітні товарні групи харчової та побутової 

продукції (логотипи на паперові мішки, туалетний папір, для картонної гільзи, папір 
декоративний). Для друку використовуються широкоформатні флексомашини, які 
наносять друк на рулонні матеріали, такі як папір і картон. Працюємо на власному 
матеріалі та на давальницькій сировині.

ДУБНОТЕХ, ТОВ
вул. Сурмичі, 93, Дубно, 35604, Україна

тел.: 03656 44 828 
03656 44 829, 063 303 9197

e-mail: dubno_tech@ukr.net
www.dubnotech.com.ua

Facebook: groups/314418199000557

Виробництво устаткування для виготовлення молочних та харчових продуктів. 
Установлення та монтаж устаткування та технологічних ліній.
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ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА, ТОВ
вул. М. Трублаїні, 2А, оф. 221, Київ, 03134, Україна
тел.: 044 290 9607,  044 290 3032
095 281 8678, 096 281 8678
e-mail: kiev@eco-resource.com.ua
www.eco-resource.com.ua

Сучасна виробнича компанія на вітчизняному ринку. Ми пропонуємо широкий асор-
тимент натуральних барвників і ароматизаторів власного виробництва для різних сег-
ментів харчової промисловості: кондитерської, хлібобулочної, молочної та жирової, на-
поїв, соків і води, м’ясної тощо. Також  постачаємо різні види синтетичних і мінеральних 
барвників та інші інгредієнти. Виробляємо спеції та функціональні суміші для м’ясної, 
рибної промисловості, соусів, приправ тощо. Основним нашим принципом є виробни-
цтво конкурентоспроможних продуктів європейської якості за доступною ціною.

ЕЛО ПАК, ТОВ
вул. Машинобудівна, 50, Київ, 03680, Україна 
тел./факс: 044 502 1576 (багатоканальний)
e-mail: office@elo-pack.com
www.elo-pack.com

ТОВ «Ело Пак» — український виробник фасувально-пакувального устаткування, 
яке з 1992 року являє собою синонім успіху, якості, надійності та динамічного розвитку.

Підприємство займається розробкою та виробництвом цілого спектру фасуваль-
но-пакувального устаткування для широкого кола галузей промисловості. Більше 
30 одиниць устаткування, що випускається серійно, від напівавтоматичних машин до 
високопродуктивних автоматичних ліній, покликані щонайкраще забезпечити потре-
би наших клієнтів у пакувальному устаткуванні.

ЖОКЕЙ УКРАЇНА ТРЕЙДИНГ, ТОВ
вул. Є. Сверстюка, 21, оф. 810, Київ, 02002, Україна
тел.: 044 496 6290, 050 352 6780
e-mail: sergey.kondratiev@jokey.com
www.jokey.com

Компанія Жокей — провідний міжнародний виробник упаковки з жорсткого плас-
тику з герметичною кришкою (для харчових та нехарчових продуктів), виробленої 
методом лиття під тиском. Стандартна лінійка включає круглу, прямокутну, квадратну 
та овальну поліпропіленову упаковку об’ємом від 120 мл до 35 л. Більш ніж 2000 спів-
робітників на 15 заводах у 12 країнах виробляють продукцію для замовників з більш 
ніж 80 країн світу.

ЗЕВС, ТОВ
вул. Східна, 9, Запоріжжя, 69083, Україна
тел.: 061 218 5420
e-mail: office@zeus.ua
www.zeus.ua
Facebook: www.Zeus.UA

Компанія «Зевс» — лідер ринку вантажопідйомної техніки України. Ексклюзивний 
дилер найбільших в світі виробників: Cat Lift Trucks — виробник навантажувачів і склад-
ської техніки; ТАВ — виробник акумуляторних батарей для навантажувачів; Camso 
Loadstar (Solideal) — виробник шин промислового призначення. Здійснює постачання, 
гарантійне і технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонт техніки.

ІМПЕКСМАШ, ВТЦ, ПП
вул. Добровольського, 2

Кропивницький, 25005, Україна
тел.: 0522 308 920

0522 308 921
e-mail: info@impexmash.com

www.impexmash.com
Facebook: Импексмаш
Instagram: impexmash

ВТЦ «Імпексмаш» є національним виробником обладнання для хлібопекарської та 
кондитерської промисловості. Крім цього, ми пропонуємо нашим клієнтам організа-
цію бізнесу «під ключ», яка складається з розробки проекту, постачання та налагоджу-
вання обладнання, технічного гарантійного та сервісного обслуговування, надання 
технологій і всіх необхідних інгредієнтів.

ІНОКС ТАЙМ, Виробнича компанія, ТОВ
вул. Київська, 27A

Вишневе, 08232, Україна
тел.: 044 503 7182

067 999 6727, 066 935 9222
e-mail: inoxtime.vk@gmail.com

info@colson.com.ua
www.inoxtime.com.ua

www.colson.com.ua
Facebook: inoxtime.com.ua

INOX TIME є виробником технологічного та допоміжного обладнання з нержавіючої 
сталі для підприємств харчової промисловості. Особливу увагу підприємство приділяє 
промисловій санітарії та каналізації на підприємствах. Якість наших виробів — висока, 
а ціна — доступна.

З 2016 року INOX TIME — офіційний бізнес-партнер Colson group в Україні. Colson 
group — світовий лідер у виробництві високоякісних коліс та колісних опор. Відповідне 
колесо для будь-якої галузі!

ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ 
РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
вул. Є. Сверстюка, 4А

Київ, 02002, Україна
тел.: 044 517 1737

e-mail: sychevskiy@ipr.net.ua
www.iprkyiv.com

Інститут є провідною установою з наукового забезпечення інноваційного розвитку 
харчової та переробної промисловості України. 

Дослідження інституту, його наукові розробки, що впроваджуються на харчових 
і переробних підприємствах України, спрямовані на раціональне використання ресур-
сів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення належної якості та безпеки 
вітчизняної м’ясної, молочної, цукрової, хлібобулочної, кондитерської продукції, по-
силення її конкурентоспроможності на ринку.
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ІТАК, ТОВ
вул. Червоноткацька, 44

Київ, 02094, Україна
тел.: 044 574 0409

044 451 8840, 067 245 8507
e-mail: itak@itak.ua

www.itak.ua
Facebook: itakpackage

ТОВ «ІТАК» — виробник гнучких комбінованих полімерних матеріалів — пропонує  
розробку дизайну, флексографічний друк до 8 кольорів, вибіркове матове лакування, 
нанесення холодного клею, упаковку для харчових і нехарчових продуктів, подарунків 
і квітів, виготовлення пакетів для хліба із СPP, велику та дрібну перфорацію, ламінацію, 
багатошарову плівку з друком, пакети дой-пак (doy-pack), плівку для майонезу, кетчупу 
та інших соусів, вибіркову металізацію.

КЕЙСТЕКС, ТОВ
вул. Січових Стрільців, 4
Бровари, 07400, Україна

тел.: 044 239 2720, 067 440 3121
e-mail: casetex@ukr.net

www.casetex.com.ua

Компанія «Кейстекс» є виробником і продавцем штучних видів ковбасних оболо-
нок. Зокрема, ми виготовляємо текстильні ковбасні оболонки (синюги, шлунки, рукава, 
міхурі та ін.); шиті фіброузні оболонки (синюжка, кісточка, мішечок, рукав та ін.), які 
мають ряд вигідних переваг перед натуральними. Наша продукція відповідає всім єв-
ропейським стандартам якості.

КЛЕВЕР ТЕХ, ТОВ
вул.. С. Наливайка, 13

Біла Церква, 09117, Україна
тел.: 044 221 9076, 044 221 9073

097 255 9008, 067 250 9171
e-mail: kleverteh@gmail.com

clevertech777@gmail.com
www.clever-tech.com.ua

Продаж технологічного обладнання та комплектуючих для харчової промисловості. 
Комплектні лінії розливу. Етикетувальне, пакувальне обладнання; конвеєрні системи.

КОМПО, Торговий дім, ТОВ
вул. Лідавська, 13

Луцьк, 43006, Україна
тел.: 033 228 1402, 067 858 4687

e-mail: tdkompo@gmail.com
www.kompo.com.ua

Торговий дім КОМПО — один із лідерів ринку обладнання для харчової промисло-
вості, а також витратних матеріалів та запасних частин.

Динамічний розвиток протягом 8 років, міцне партнерство з надійними виробни-
ками обладнання, такими як КОМПО, ANDHER, TEPRO і SIEBECK, дозволяє налагодити 
тісні партнерські взаємовідносини з поглядом на майбутнє.

Торговий дім КОМПО — найкращі серед рівних.

ІНТА, НВП, ТОВ
вул. Шутова, 18, Київ, 03067, Україна
тел.: 044 351 1470; факс: 044 351 1471
e-mail: intakiev@gmail.com
www.inta.org.ua

•	 Автоматичне та напівавтоматичне обладнання для фасування сипких, рідких 
і пастоподібних продуктів у плівку, готові пакети, туби, дой-пак, скло-банку, 
пластиковий стакан та іншу споживчу тару.

•	 Автомати для виготовлення пакетів «дой-пак».
•	 Автомати для формування пакетів типу «брикет».
•	 Лінії для фасування борошна в паперові пакети.
•	 Лінії для фасування метизів.

ІНТЕРМАШ, НВП, ТОВ
бульв. В. Гавела, 4
Київ, 03124, Україна
тел.: 044 206 3640, 068 321 8202
e-mail: ipack113@gmail.com
www.intermash.kiev.ua
Facebook: Интермаш Интермаш

Виробник пакувального обладнання.

ІНТЕРМІК – ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТОВ
вул. В. Яна, 3/5, Київ, 01033, Україна
тел.: 044 277 2934, 044 277 2935
044 277 2936; факс: 044 277 2937
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua
www.intermik.eu

Фірма є офіційним представником ряду провідних заводів-виробників Польщі, 
Німеччини, Італії, Іспанії та має багаторічний досвід роботи з вітчизняними підприєм-
ствами. Виконуємо технологічні проектні роботи та постачаємо високоякісне облад-
нання — лінії забою та переробки, клімокамери, обладнання для упаковки та гігієни, 
супровідні матеріали. Гарантуємо кваліфікований шеф-монтаж, навчання персоналу та 
постійне сервісне обслуговування.

ІНФОРМБІЗНЕС, Видавничий центр
а/с 19, Київ, 04119, Україна
тел.: 044 206 5281, 050 441 6801
e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua
Facebook: informbusiness

Спеціалізовані видавничі та інтернет-проекти.
Каталог «Все для харчової та переробної промисловості»: аналітичні статті для фа-

хівців харчової галузі, інформація щодо постачальників інгредієнтів, технологічного та 
пакувального обладнання, упаковки для харчових підприємств. Каталог виходить 2-ма 
випусками: «М’ясна, молочна, масложирова промисловість» та «Зернопереробка, хлібо-
пекарська, кондитерська промисловість». Розповсюджується безкоштовно для фахівців.

Маркетплейс для харчової галузі України: www.food.bizera.com.ua.
Сайт постачальників харчової галузі: www.food.ib.kiev.ua.
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МАНУЛІ УКРАЇНА ЛТД, СУІ ТОВ
вул. Малинська, 18
Київ, 03142, Україна
тел.: 044 502 1237
e-mail: info@manuli.ua
www.manuli.ua

Пакувальне обладнання та матеріали для фінальної стадії упаковки.

МАРКО ПАК, ПП
вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 602
Київ, 01133, Україна 
тел.: 044 501 6358
факс: 044 502 1740
e-mail: manager@mirupak.kiev.ua
www.prodinfo.com.ua
www.packaging.com.ua

Рекламно-інформаційна агенція «Марко Пак» — журнали «Мир Продуктов», «Мир 
Упаковки».

МАСТЕР-ПАК, ТОВ
вул. Катерининська, 46
Харків, 61125, Україна
тел.: 057 752 1000, 050 403 0148
095 752 1000, 097 752 1000
e-mail: sale@master-pack.com.ua
www.master-pack.com.ua
Facebook: MasterPackUkraine

Виготовлення поліетиленової та поліпропіленової упаковки для хлібобулочних, 
кондитерських, макаронних виробів, круп, продуктів снекової групи, морозива, замо-
рожених продуктів, товарів для тварин, канцтоварів, одягу, серветок, посуду, засобів 
гігієни, ґрунту, добрива, побутової хімії, етикеток на пляшку, паперових пакетів.

Виробництво зварювального та пакувально-фасувального обладнання. 
Реалізація термоусадочної та стрейч-плівки.

МАТІМЕКС-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Софіївська, 4, кв. 26
Київ, 01001, Україна
тел.: 044 279 0409
044 363 5551
e-mail: matimex@matimex.ua
www.matimex.ua

•	 Продаж багатофункціональних добавок та спецій фірми «Альмі» (виробництво 
в Австрії) для м’ясопереробної промисловості, технологічна підтримка. 

•	 Продаж, монтаж, пуск, гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання 
для м’ясопереробної промисловості (виробництво в Австрії, Німеччині), продаж 
запасних частин та супутніх матеріалів. 

•	 Продаж кліпс, петель для кліпсаторів «Poly Clip».

МЕГА-ТЕХ, ТОВ
вул. Залізнична, 64, 

смт Ярмолинці
Хмельницька обл., Україна

тел.: 03853 23 560
e-mail: mega-tex_@ukr.net

www.mega-tex.com.ua

ТОВ «МЕГА-ТЕХ» є українським лідером у проектуванні та виготовленні сертифіко-
ваного обладнання для м’ясопереробної промисловості. 

На підприємстві запроваджена система якості продукції ISO 9001:2000, що підтвер-
джується міжнародними та українськими сертифікатами якості. 

Ми пропонуємо: 
•	 проектування, виготовлення та монтаж обладнання для підприємств 

м’ясопереробної промисловості «під ключ» згідно з вимогами ЕС; 
•	 лінії забою ВРХ, свиней, МРХ і птиці; 
•	 рішення питань із відведення та очищення стічних вод; 
•	 різноманітні каналізаційні системи; всі види нестандартного обладнання.

МИХАЙЛЮК М. В., ФОП
вул. Основ’янска, 55

Харків, Україна
тел.: 067 572 0473, 067 380 4777

e-mail: info@sezam777.com.ua
www.sezam777.com.ua

Facebook: sezam777

Розробка та виробництво обладнання для кондитерської промисловості:
•		лінії	з	виробництва	козинаків,	грильяжу,	ірисів,	халви;
•		машини	для	формування	та	різання	кондитерських	батончиків;
•		машини	для	різання	цукерок	«пташине	молоко»	і	пастили;
•		електричні	варильні	котли	з	мішалкою;
•		колоїдні	млини	для	арахісової	пасти;
•		дробарки	для	подрібнення	горіхів;
•		розділові	транспортери	для	поділу	батончиків;
•		укладальники	батончиків	на	пакувальні	машини	Flow-Pack;
•		ваги	в	потоці.

МІГ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Залозецького, 97Б

Чернівці, 58003, Україна
тел.: 099 048 6038

e-mail: info@helper.in.ua
www.helper.in.ua

Facebook: helperukraine

Helper — одна з перших компаній в Китаї, що спеціалізуються на виробництві 
м’ясопереробного обладнання, а також обладнання для виробництва хлібобулочних 
і макаронних виробів, верстатів для переробки овочів і фруктів, сепараторів. Ми ви-
пускаємо верстати для нарізання замороженого м’яса і приготування фаршу, міксери, 
ін’єктори для введення сольового розчину, термодимокамери, філери, кліпсатори та 
інше обладнання.
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МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА, ПрАТ
вул. М. Лагунової, 1Б, с. Княжичі
Київська обл., 07455, Україна
тел.: 044 277 2930
e-mail: muz@moguntia.kiev.ua
www.moguntia.kiev.ua
Facebook: Moguntia Ukraine

«Могунція-Україна» — одна з провідних компаній у харчовій галузі України, яка 
протягом понад 20 років забезпечує підприємства високоякісними спеціями, харчови-
ми добавками та технологічними композиціями для виробництва м’ясних продуктів, 
напівфабрикатів, кондитерських та хлібобулочних виробів.

Виробництво здійснюється на заводі Могунція Фуд ГмбХ, Австрія. Для своїх клієнтів 
компанія пропонує професійну технологічну підтримку в сфері досліджень, розробки 
та впровадження у виробництво нових технологій і перспективних методів з викорис-
танням інноваційних продуктів Могунції.

МПС ВЕГА, ТОВ
вул. Князів Коріатовичів, 4, оф. 49
Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
32300, Україна
тел.: 03853 23 560, 050 323 2181
e-mail: mega-tex_@ukr.net
www.densit.com.ua

ТОВ «МПС ВЕГА» — передова фірма з виготовлення високоякісних мінеральних по-
криттів для підлоги, представник датського концерну Densit. 

На території України фірма уклала та впровадила у виробництво 50 тис. м2 підлог 
Densit. Промислові покриття для підлоги Densit використовується на підприємствах 
харчової промисловості, де гігієна та чистота є головними факторами, у важкій про-
мисловості, де має місце екстремальне навантаження на підлогу, та хімічній, де існують 
високі експлуатаційні вимоги. 

Покриття мають високу стійкість до стирання та витримують великі навантаження, 
відповідають усім вимогам ЄС.

МУЛЬТІВАК УКРАЇНА, ТОВ
пров. 1-го Травня, 30, с. Нові Петрівці
Київська обл., 07354, Україна
тел.: 044 499 9070
факс: 044 499 9076
e-mail: office@ua.multivac.com
www.ua.multivac.com

Компанія «МУЛЬТІВАК Україна» входить до німецької групи компаній MULTIVAC — 
світового лідера у сфері виробництва пакувального обладнання.

Ми пропонуємо:
•		термоформувальні	та	камерні	машини;
•		трейсилери;
•		системи	інспектування;	
•		маркувальне	та	вагове	обладнання;
•		обладнання	для	м’ясопереробки.
Кваліфікована сервісна служба, постачання оригінальних запасних частин і всіх 

необхідних пакувальних матеріалів, включаючи плівку з друком.

М’ЯСНИЙ ТЕХНІК, ПП
вул. Кобзарська, 1А

Черкаси, 18000, Україна
тел.: 0472 714 177

067 884 8488
e-mail: 777slav@ukr.net

www.meatech.com.ua

ПП «М’ясний технік» пропонує м’ясопереробне обладнання як власного виробни-
цтва, так і від провідних виробників із Німеччини, Австрії, Польщі та інших країн, як 
нове, так і після капітального ремонту і модернізації на власній виробничій базі. 

Наше підприємство постійно проводить науково-технічні розробки, спрямовані на 
підвищення надійності роботи обладнання, покращення його технічних характерис-
тик та якості продукції.

МЯСНОЙ БИЗНЕС, Журнал
КОМПАНІЯ БІОПРОМ, ТОВ

вул. Мартиросяна, 16/14
Київ, 03186, Україна

тел.: 044 248 9766, 044 248 0354
тел./факс: 044 243 3267

e-mail: podpiska@bioprom.kiev.ua
mbm@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Видавництво «Компанія Біопром» випускає спеціалізовані видання для харчової 
промисловості. «Мясной Бизнес» — журнал для підприємств м’ясопереробної про-
мисловості, м’ясних цехів супермаркетів, інших суміжних сегментів (сировина, інгре-
дієнти, упаковка, обладнання, торгівля).

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

вул. Володимирська, 68
Київ, 01601, Україна

тел.: 044 289 5472, 044 287 9333
e-mail: info@nuft.edu.ua

www.nuft.edu.ua

Національний університет харчових технологій — провідний заклад вищої осві-
ти, в якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для різних га-
лузей економіки. Педагогічний колектив налічує понад 750 викладачів. Серед них: 
21 академік, понад 150 професорів і докторів наук, понад 480 кандидатів наук. Усього 
в навчальному комплексі НУХТ навчається понад 25 тисяч студентів і працює понад 
6,5 тисяч науково-педагогічних співробітників. Ліцензований обсяг прийому студентів 
становить 12 995 осіб.

До кола інтересів науковців університету належить розробка сучасних технологій 
та обладнання для виробництва та зберігання харчових продуктів. У НУХТ функціонує 
наукова школа пакувальників, розробки якої широко відомі в Україні та за кордоном.
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ОМАГ С.Р.Л., Представництво
пр-т Героїв Сталінграда, 20А
Київ, 04210, Україна
тел.: 044 537 6547
e-mail: omag@omag.com.ua
www.omag.com.ua
www.omag-pack.com

Починаючи з 1975 року, компанія «ОМАГ С.Р.Л.» (Італія) виробляє пакувальне об-
ладнання (вертикальні та горизонтальні автомати) для фармацевтичної, харчової, хі-
мічної, косметичної та інших галузей промисловості для фасування порошкоподібних, 
гранульованих, сипких, пастоподібних продуктів та рідин у 3- і 4-шовні пакетики, упа-
ковку «стік» та фасування медичних капсул і таблеток в упаковку «стріп».

Понад 30 років у країнах СНД працюють представництва компанії «ОМАГ С.Р.Л.» — 
в Україні (м. Київ) та Росії (м. Москва). 

Широка референція обладнання в усьому світі.

ОМЕЛА, ТОВ
вул. Артільна, 2
Дніпро, 49000, Україна
Для листування:
а/с 4937, Дніпро, 49098, Україна
тел.: 067 566 7655
063 798 1208, 050 342 0055
e-mail: mm@omela.com.ua
um@omela.com.ua
info@omela.com.ua
www.omela.com.ua
Facebook: omela.com.ua

Наша фірма постачає пакувальне обладнання, технологічне обладнання та паку-
вальні матеріали з 1995 року. Ми маємо свій сервіс і забезпечуємо запуск і обслугову-
вання устаткування. Ми експортуємо обладнання з різних країн, в тому числі з Кореї, 
Китаю та Туреччини.

ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТОВ
автодорога Київ-Чернігів-Нові Яриловичі 25 км, 25Б
с. Княжичі, Київська обл., Україна
тел.: 044 205 3867
e-mail: info@packtech.com.ua
www.packtech.com.ua

ТОВ «Пакувальні технології» було засновано 2000 року. 
Ми займаємося виробництвом пакувального обладнання будь-якого рівня склад-

ності (від ручних запайщиків до автоматизованих ліній): плівко-зварне, термоусаджу-
вальне, фасувально-пакувальне, обгорткове, смажувально-пакувальне обладнання, 
транспортери, інспекційні столи, дозатори.

Сьогодні в нашому арсеналі зібрано більше двох десятків видів обладнання, части-
на якого запатентована у вигляді винаходів і промислових зразків.

ПЛАСТІКС-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Межигірська, 82А, корп. Б

Київ, 04080, Україна
тел.: 044 201 1545
факс: 044 201 1548

e-mail: office_support@plastics.ua
www.plastics.ua/packing

Компанія «Пластікс-Україна» є великим дистриб’ютором європейських матеріалів 
для пакування.

В асортименті пакувальних матеріалів:
•	 Плівки для термоформування (ПВХ, ПЕТ, ПЕТ/ПЕ).
•	 Бар’єрні плівки.
•	 Пакувальні матеріали: стрейч плівка, скотч, повітряно-бульбашкова плівка, 

спінений ПЕ в рулонах, стрепінг стрічки.

ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД, ПрАТ

вул. Маршала Бірюзова, 27
Полтава, 36007, Україна

тел.: 0532 669 654
факс: 0532 568 811

e-mail: sales@poltavamash.com
www.poltavamash.com

Facebook: poltavamashh

«Полтавський машинобудівний завод» — успішне українське підприємство у сфері 
розробки та виробництва технологічного обладнання для м’ясопереробної промис-
ловості.

Перелік продукції включає машини й обладнання для забою худоби і птиці, оброб-
ки субпродуктів, кишок, виробництва тваринних жирів, переробки м’яса і виробни-
цтва ковбасних виробів.

«Полтавамаш» приймає індивідуальні замовлення, пропонує проектування і ви-
готовлення обладнання та цехів «під ключ». Продукція заводу вирізняється високим 
рівнем якості, надійності та тривалим терміном служби.

ПРОКСІМА ГМБХ, СП, ТОВ
вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 232

Київ, 04655, Україна
тел.: 044 494 4115

044 494 4114
e-mail: proxima@ukr.net

Пропонуємо спеції та маринади для виробництва ковбасних виробів і м’ясних на-
півфабрикатів, вакуумні шприци, кутери, автоматичні кліпсатори, термокамери, ка-
мери інтенсивного охолодження, лінії з виробництва сирокопчених і сиров’ялених 
ковбас, шинки; системи дефростації, подрібнення мороженого м’яса; бескутерні лінії 
виробництва фаршу, вакуумні мішалки, емульситатори, ін’єктори, тендери-затори, ма-
сажери, м’ясо- та блокорізки, льодогенератори, шкірозйомні машини, сепаратори, до-
жиловщики, дообвалювальники, обладнання для вакуумної упаковки та багато іншого.
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Р.П.С. ЛТД, ТОВ
пр-т Відрадний, 95
Київ, 03061, Україна
тел.: 044 455 4693
e-mail: info@rps.com.ua
www.rps.com.ua
Facebook: RPS LTD

Постачаємо обладнання для міні-пекарень, хлібозаводів та кондитерських фабрик. 
Це й окремі одиниці (міксери, тістоміси, формувальні машини, печі, глазурувальні ма-
шини), і повністю автоматичні лінії «під ключ» для виробництва всіх видів печива та 
хлібобулочних виробів. Пропонуємо пакувальне обладнання: вертикальні та горизон-
тальні флоу-пак машини, термоусадочні машини різних рівнів автоматизації та продук-
тивності. Все обладнання виробництва провідних італійських та польських фірм. Забез-
печуємо проведення пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу, технологічну 
підтримку. Надаємо гарантійне обслуговування. Маємо склад оригінальних запчастин.

СИСТЕМА ЛТД, ТОВ
вул. Артема/Обсерваторна, 21/27, оф. 401
Київ, 01054, Україна
тел.: 044 486 5452, 044 223 6050
тел./факс: 044 486 8481
e-mail: info@sistema.kiev.ua
www.sistema.kiev.ua

Промислові краплеструменеві принтери HITACHI (безконтактний друк на продукції), 
принтери для друку на гофротарі TIFLEX, принтери-аплікатори самоклеючих етикеток 
WEBER, роликові термопринтери DIKAI, термотрансферні принтери YANJIE та SAVEMA.

СІТІБІЗ, ТОВ
вул. Чистяківська, 2А, оф. 320
Київ, Україна
тел.: 044 355 7041
e-mail: ld.panpro@gmail.com
www.stbz.prom.ua

Виробництво та продаж професійних миючих, дезінфікуючих засобів та рідкого 
мила для підприємств харчової промисловості та комунального господарства.

СМАРТ КАПІТАЛ, ТОВ
вул. Є. Сверстюка, 19, Київ, Україна
тел.: 044 579 2258
факс: 044 579 2256
e-mail: reklama4@food.com.ua
www.food.com.ua

Журнали «FOOD UA. Продукти України» та «FOOD Technologies & Equipment. Харчові 
технології та обладнання» — інформаційно-аналітичні журнали про продовольчий, 
ресторанний ринки та ринок ритейлу України. Виходять в одному комплекті. Видання 
для власників бізнесу, представників топ-менеджменту та технологічної ланки. 
Найповніші огляди ринків харчової промисловості від власних журналістів і провідних 
аналітичних та консалтингових компаній України. А також усе про логістику, управління 
персоналом, тару й упаковку, інгредієнти, автоматизацію та обладнання виробництва.

СПЕЦ-МАШ-СЕРВІС, ТОВ
вул. Льва Толстого, 15, корп. Б

Київ, 01033, Україна
тел.: 044 353 0506, 093 085 9990

e-mail: s-m-s_oborud@ukr.net
www.s-m-s.in.ua

www.s-m-s2.in.ua

Пропонуємо до постачання комплектуючі, витратні матеріали для технологічного 
обладнання м’ясопереробної та молоковиробничої (виробництво масла і сиру) галузей. 
Також здійснюємо професійний ремонт м’ясопереробного обладнання з виїздом наших 
фахівців на ваше підприємство, дефектування обладнання, постачання запчастин. 

СПЕЦТЕХОСНАСТКА, ТОВ
вул. Васильєвська, 122

Кам’янське, Дніпропетровська обл.
51921, Україна 

тел.: 0569 588 710, 0569 588 714
e-mail: vitalplast@vitalplast.com

www.vitalplast.ua

Виробництво пластикової упаковки та інших виробів із пластику. Дизайн та вироб-
ництво індивідуальної упаковки. Асортимент упаковки від 25 мл до 18 л. Декоруван-
ня за IML-технологією. Система менеджменту якості згідно з ISO 9001:2015. Система 
управління харчовою безпекою при виробництві упаковки згідно з ISO 22000:2005.

СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ (САБ), ВГО
вул. Депутатська, 16/8

Київ, 03115, Україна
тел.: 044 221 3865

e-mail: info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» — всеукраїнська громадська організація, яка 
об’єднує професіоналів у сфері автоматизації бізнесу. Компанії, що входять до Спілки, 
можуть допомогти користувачам у підборі технологій для вирішення будь-яких 
бізнес-задач, надати послуги з впровадження та супроводу інформаційних систем для 
управління та обліку, в тому числі програмних продуктів «1С:Підприємство» та BAS.

СТАНКО-ГРУП, МНВК, ТОВ
вул. Чехова, 104

Черкаси, 18030, Україна
тел.: 0472 564 050

e-mail: info@stanco.com.ua
www.stanco.com.ua

Facebook: stancogroup
Instagram: stancogroup

ТОВ «МНВК «Станко-Груп» виробляє обладнання для розливу рідких та в’язких про-
дуктів у споживчу тару: лінії розливу, ємнісне та закупорювальне обладнання, а також 
етикетувальні машини. Гарантуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. Забез-
печуємо якісну сервісну і технологічну підтримку. Маємо склад запчастин.
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ТЕКНОФУД УКРАЇНА, ТОВ
пров. Киянівський, 3-7, оф. 222
Київ, 04053, Україна
тел.: 044 272 4396
067 524 8784
www.teknofood.com.ua

Представник унікальної групи ROCKGATE GROUP, яка складається з 4 італійських 
компаній-виробників обладнання для шоколадної та кондитерської індустрії.

GAMI — температори / енробери, «One shot» машини, охолоджувальні тунелі.
PACKINT — лінії з виробництва шоколаду, кульові млини.
TECNOCHOC — лінії великих виробничих потужностей.
ROLLERMAC — дражирувальні барабани, варильні котли, лінії з виробництва 

желейних цукерок.

ТЕРМОІЗОЛ-К, ТОВ
вул. Є. Харченка, 34
Київ, 02088, Україна
тел.: 044 565 5795
www.termoizol.net
Facebook: TermoizolKyiv

Компанія заснована у 2000 р. Основними напрямами є виробництво, продаж, 
імпорт та експорт виробів з пінополіетилену та синтетичного каучуку. Імпортуємо 
клей хот-мелт постійної та непостійної липкості.

ТЕХНІК, ТОВ
вул. Садова, 3
с. Петропавлівське, Київська обл.
08341, Україна
тел.: 044 374 5057
e-mail: technik@kw.ua

ТОВ фірма «Технік» є виробником устаткування для транспортування різних сипких 
продуктів, просіювачів борошна та цукру, розтарювачів мішків типу біг-бег, металевих 
та тканинних силосів.

ТЕХНІКА, ІВК, Фірма, ТОВ
пров. Райрадівський, 1
Харків, 61004, Україна
тел.: 057 733 0983, 050 396 5851
e-mail: info@teknika-ua.com
www.upakovka.com.ua
Facebook: TeknikaGROUP

Ми — фахівці з багаторічним досвідом у таких пакувальних процесах: пакетуван-
ня вантажів на піддонах усіма видами пакувальних стрічок, плівок та інструментів; 
обв’язка всіма видами сталевих і пластикових стрічок. 

Також ми постачаємо обладнання для вакуумного та термозбіжного пакування, 
зварювальне обладнання для плівок та запасні частини для обладнання. Виконуємо 
сервісне обслуговування обладнання.

ТЕХНО ВУД, ПП
пр-т Перемоги, 24А

Луцьк, 43005, Україна
тел.: 095 604 7385

067 332 7313
ekoschepa@gmail.com

Пропонуємо обладнання для м’ясопереробної промисловості, пакувальне облад-
нання для харчової промисловості. 

ТЕХПРИЛАД, НВП, ТОВ
пров. Куренівський, 4/9

Київ, 04073, Україна
тел.: 044 467 2660

044 467 2680, 044 467 2690
e-mail: info@techprilad.com

www.techprilad.com

Повний спектр клапанів для регулювання потоків, перекриття та захисту трубо-
проводів, відведення конденсату в промислових пароконденсатних системах і сис-
темах термального масла. Офіційний представник в Україні компанії ARI-Armaturen 
GmbH (Німеччина). Інжиніринг, постачання, технічний сервіс.

ТРЕЙД-ПАК, ПП
вул. Молодогвардійська, 6

Дніпро, 49022, Україна,
тел.: 056 790 5066

e-mail: info@ukrpakline.com.ua
www.ukrpakline.prom.ua

ПП Трейд-Пак (ТМ УкрПакЛайн) виробляє одноразову упаковку з полістиролу та 
поліпропілену для кондитерських виробів (тортів, тістечок, рулетів, печива тощо), мо-
розива (тортів і порційного), найрізноманітніших виробів кулінарії (салатів, напівфа-
брикатів, закусок, бутербродів, овочів); cтакани для молочної продукції та морозива: 
прозорі, білі, а також із нанесенням багатоколірного зображення.

ТУРІЯ, Компанія, ТОВ
вул. Немировича-Данченка, 16А

Київ, 01133, Україна
тел.: 050 049 6444

e-mail: office@turiya.com.ua
www.turiya.com.ua

Facebook: turiyacompany

Компанія Турія є ексклюзивним представником американської компанії PRIMERA 
Inc. на території України, Грузії та Молдови. 

Нашою метою є допомога вітчизняним виробникам у підвищенні якості пакування 
та власне самого продукту за допомогою повнокольорових етикеток, які друкуються 
принтерами PRIMERA та наносяться настільними аплікаторами етикеток PRIMERA, по-
стачанням яких займається наша компанія.
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УКРПРОДМАШБУД, ТОВ
вул. Нова, 21

с. Блиставиця, Київська обл.
07835, Україна

тел.: 044 227 7956
e-mail: sale@upmb.com.ua

www.upmb.com.ua

ТОВ «Укрпродмашбуд» — виробник сучасного і високотехнологічного обладнання 
для пекарень і кондитерських цехів.

УКРСІЧ, ПП
вул. Магнітогорська, 1, оф. 216

Київ, 02122, Україна
тел.: 044 224 5824, 067 405 8008

e-mail: druk@ukrsich.kiev.ua
www.ukrsich.kiev.ua
Facebook: ukrsich.ua

Компанія «УкрСІЧ» успішно працює на ринку поліграфії та упаковки 15 років. 
Спеціалізується на виготовленні картонної упаковки для різноманітних видів 

харчової продукції: кондвиробів, напівфабрикатів, заморожених страв, сипучих 
продуктів та ін. 

Має великий досвід у виготовленні фудбоксів та різноманітної упаковки для фаст-
фудів.

Будемо раді співпраці! 

УПАКОВКА, Журнал
вул. Є. Сверстюка, 4А, оф. 419

Київ, 02002, Україна
тел.: 044 517 2323, 044 517 2383

e-mail: upakjour@nbi.com.ua
upakjour@ukr.net

www.upakjour.com.ua
www.packinfo.com.ua

Facebook: UpakovkaMagazine
packinfo.com.ua

Спеціалізований журнал для виробників та споживачів тари і упаковки видається 
з 1996 року. 

Передплата: в редакції, на сайті www.upakjour.com.ua, у передплатних агенціях або 
через Укрпошту (індекс 40265). 

Видаємо спеціалізовану літературу, проводимо маркетингові дослідження.
Щорічні заходи: науково-практична конференція «Пакувальна індустрія»; всеукра-

їнські конкурси «Українська зірка упаковки», «Українська етикетка», «Упаковка майбут-
нього»; конференція молодих вчених «Новітні технології пакування»; конкурс науко-
вих студентських робіт «Золотий каштан».

Працює пошуковий портал www.packinfo.com.ua — місце зустрічі виробників, 
продавців та їх потенційних замовників.

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬ-
НИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИ-
ФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ (УКРНДНЦ), ДП
вул. Святошинська, 2
Київ, 03115, Україна
тел.: 044 452 3396
e-mail: assistant@uas.org.ua
www.uas.org.ua
Facebook: uas.org.ua

ДП «УкрНДНЦ» є провідною організацією в Україні в сфері стандартизації, яка ви-
знана на національному, міжнародному та європейському рівнях і з січня 2015 року 
виконує функції національного органу стандартизації.

ДП «УкрНДНЦ» надає послуги у сфері стандартизації, сертифікації, підготовки і під-
вищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації, акредитації, метрології, серти-
фікації, підтвердження відповідності та систем управління якістю, а також здійснює 
розповсюдження національних стандартів (ДСТУ) та стандартів міжнародних і регіо-
нальних організацій стандартизації (ISO, DIN, ASTM).

УКРМОЛПРОМ, Національна 
асоціація молочників України
вул. Б. Грінченка, 1, оф. 40-4
Київ, 01001, Україна
тел.: 044 226 2783, 044 279 8389
факс: 044 279 7389
e-mail: mail@ukrmolprom.kiev.ua
www.ukrmolprom.kiev.ua

Національна асоціація молочників України «Укрмолпром» є добровільною громад-
ською організацією, яка створена для своєчасного інформування своїх учасників про 
ситуацію в молочній галузі, що сприяє забезпеченню економічно вигідних умов для 
виробників молока і молочної продукції та їх зацікавленості у підвищенні ефективнос-
ті виробництва, поліпшенні якості сировини і готової продукції, збільшення експорт-
них поставок, конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку.

З 1 січня 2016 року «Укрмолпром» набув асоційованого членства в європейській 
асоціації молочних трейдерів EUCOLAIT.

УКРМ’ЯСО, Національна асоціація виробників 
м’яса та м’ясопродуктів України
вул. Є. Сверстюка, 4А
Київ, 02002, Україна
тел.: 044 517 6394
факс: 044 517 8977
e-mail: vipopovl@naverex.kiev.ua

Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо» 
є  добровільною громадською, недержавною, некомерційною та саморегульованою 
організацією, що не здійснює підприємницької діяльності, за дорученням учасників 
представляє і захищає їх інтереси в органах законодавчої та виконавчої влади, інших 
державних і громадських організаціях, координує роботу підприємств м’ясної про-
мисловості з делегованих питань.
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ФУД ПАК СЕРВІС, ПП
вул. С. Оврашка, 8А, Бориспіль, 08306, Україна

тел.: 044 227 5360, 044 223 6968
e-mail: info@foodpacks.com.ua

www.foodpacks.com.ua
Facebook: foodpacks.com.ua

Instagram: food.packs

«Фуд Пак Сервіс» — постачальник професійного обладнання та витратних матеріа-
лів для харчової промисловості, м’ясопереробних підприємств і ресторанного бізнесу. 
Широкий асортимент товарів надає вибір кожному клієнту під масштаби та оборот ви-
робництва: обладнання, витратні матеріали, захисний одяг і взуття, професійний ін-
вентар для прибирання, який відповідає всім нормам НАССР, та інше.

ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ, ТОВ
вул. Кирилівcька, 86

Київ, Україна
тел.: 044 501 2824

e-mail: sale@foodtech.com.ua
www.foodtech.com.ua

Обладнання і витратні матеріали для м’ясної та молочної промисловості.

ХАРЧОВИК, Газета
Адреса редакції: вул. Садова, 2А

Львів, 79054, Україна
Поштова адреса: а/с 5911

Львів, 79054, Україна
тел./ факс: 032 244 1100

e-mail: harch@prominfo.com.ua
www.harchovyk.com

Авторитетне всеукраїнське видання харчової галузі. Газета подає достовірну, сво-
єчасну та якісну загальногалузеву інформацію. Це видання для керівників та фахівців 
про найважливіші, найактуальніші події різних сегментів харчової промисловості. Пе-
ріодичність: раз на місяць. Загальний наклад: 5000 примірників. Передплатний індекс в 
каталозі Укрпошти: 91972. Спеціалізовані видання газети: «М’ясна індустрія» для фахів-
ців м’ясної промисловості (передплатний індекс 99056); «Пекарня та кондитерська» для 
фахівців хлібопекарської та кондитерської промисловості (передплатний індекс 99057).

ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТД, ТОВ
вул. С. Потоцького, 38А

Харків, 61075, Україна
тел.: 057 714 0104, 067 571 7551

e-mail: info@cpt.in.ua
www.cpt.in.ua

Facebook: cpt.in.ua

Розробка, виробництво та продаж високоякісних комплексних харчових добавок, 
стабілізуючих систем та консервантів для харчової (молочної, кондитерської, м’ясної) 
промисловості. Допомога у підготовці виробництва та технологічно-консультативна 
підтримка при впровадженні наших харчових добавок у виробництво.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, Журнал
вул. Є. Сверстюка, 11, корп. Б, оф. 412-414
Київ, 02002, Україна
тел.: 044 537 0651
098 898 1291
e-mail: іnfo@techmedia.com
www.techmedia.com.ua
Facebook: tmgua

«Тех Медіа Груп» — єдине спеціалізоване видавництво України, діяльність якого 
спрямована на задоволення потреб інженерно-технічних працівників підприємств 
у професійній та нормативно-технічній інформації. 

Щомісячний спеціалізований журнал, який допоможе підвищити якість виробни-
чих процесів і продукції, впровадити маркетингові стратегії якості, виконати вимоги 
міжнародних стандартів якості. 

Виходить за інформаційної підтримки Державної служби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів.

ФОРЕСТ, ТОВ
вул. Університетська, 7/18
Слов’янськ, 84100, Україна
тел.: 06262 22 300
050 499 9099
info@forest-flavours.com
www.forest-flavours.com

Вітчизняний виробник повного спектру сумішей для м’ясопереробки. Головна 
наша відмінність — ми пропонуємо підприємствам готові рішення у сфері оптимізації 
рецептур і технологічних схем виробництва м’ясних та ковбасних виробів. 

Наші технологи, маючи багатий досвід, ряд унікальних рішень, які є тільки у нас, 
готові виїхати на ваше виробництво для вирішення будь-яких завдань/проблем. 

Ми, в першу чергу, консалтингова та інжинірингова компанія!

ФРЕГАТ, ТОВ
вул. Червоноткацька, 90, оф. 6
Київ, 02000, Україна
тел.: 044 360 6337
0562 362 947
e-mail: info@fregat.com.ua
www.fregat.com.ua
Facebook: kolesafregat

ТОВ «Фрегат» — виробник коліс та роликiв, а також офіційний дистриб’ютор 
німецької компанії TORWEGGE GmbH&Co на території України. 

Колеса і ролики будь-яких видів на чорній, сірій, еластичній гумі, поліуретані, 
з  поліаміду-6, алюмiнiю, чавуну, пневматичні, з кронштейном і без, діаметри від 50 
до 400 мм, навантаження до 4000 кг. 

Ми пропонуємо професійний товар за низькими цінами. 
Великий склад, гарантія, доставка.
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ІнфорМацІя Про екСПоненТІв

ЧУМАКИ В КИТАЇ
ОБЕРТУН І. С., ФОП
пров. Р. Лужевського, 14, корп. 3Б, оф. 14
Київ, 03039, Україна
тел.: 068 533 6490, 066 974 7734
e-mail: info@chumaki.in.ua
www.chumaki.in.ua
Facebook: chumakii
Instagram: chumaki.in.ua

Представник китайського заводу-виробника пакувального обладнання для харчо-
вої, хімічної, фармацевтичної галузей. Широкий вибір фасувального, розливного, ети-
кетувального та іншого обладнання для малого та середнього бізнесу; впроваджуємо 
оптимальні рішення для автоматизації процесів. Компанія навчає персонал, прово-
дить пусконалагоджувальні роботи, здійснює сервісне обслуговування. Надає гаран-
тію на всю свою продукцію. Доставка вантажу з Китаю в будь-яку точку світу за 14 днів!

ШТАЙНЕР-УКРАЇНА, ПП
пров. Індустріальний, 23, оф. 205, Київ, 03056, Україна
тел.: 044 390 7338, 067 461 6449
e-mail: office@steiner.com.ua, info@steiner.com.ua
www.steiner.com.ua/uk, www.steiner-pumps.com
Facebook: SteinerUkraine
Instagram: steinerukraine

Більше 10 років «Штайнер-Україна» спеціалізується на інжинірингу та консалтингу 
в сфері виробництва харчових продуктів, фармацевтичної та хімічної промисловості.

Ми здійснюємо постачання технологічного та пакувального обладнання, а також 
насосів і систем для промислових підприємств у країнах СНД. Здійснюємо монтаж, за-
пуск і гарантійне обслуговування встановленого обладнання.

«Штайнер» — із думкою про майбутнє!

ЮКОН, УТК, ТОВ
вул. Бакуліна, 11, оф. 5-33
Харків, 61166, Україна
тел./факс: 057 760 4839; тел.: 050 300 8509
e-mail: utkyukon@gmail.com
www.yukoncode.com.ua

«УТК ЮКОН» є офіційним представником компаній UBS (Іспанія), CITRONIX (США) 
і ALTECH (Італія). «УТК ЮКОН» пропонує повний спектр систем маркування: маркування 
первинної та вторинної упаковки, етикетування палет. Також пропонує промислові 
краплеструменеві принтери, принтери для друку на гофротарі, принтери-аплікатори 
самоклеючих етикеток. Здійснює сервісне обслуговування.

ЯСІОНА, ТОВ
вул. Північно-Сирецька, 3
Київ, 04136, Україна
тел.: 044 353 1100
e-mail: yasiona@yasiona.com
www.yasiona.com

Виробництво текстильної ковбасної оболонки.
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АВГУСТ, ТОВ
АВГУСТ, ТМ
вул. Лозівська, 5

Харків, 61017, Україна
тел.: 050 402 0412

e-mail: bazvladavgust@gmail.com
www.tm-avgust.com

Український виробник харчових інгредієнтів для кондитерської, хлібопекарської, 
молочної промисловості.

АЛЬФА-ХЛІБ, ТОВ
вул. Виборзька, 94

Київ, 03067, Україна
тел.: 044 353 7175

067 353 0437
e-mail: info@alfahlib.com

www.alfahlib.com

Виробник інгредієнтів для хлібобулочного та кондитерського виробництва.

БАКІТО, ТОВ
вул. Лісна, 82

с. Зубра, Львівська обл.
81135, Україна

тел.: 032 227 5320
e-mail: kontakt@bakito.com

www.bakito.com

Компанія «Бакіто» пропонує широкий вибір хлібопекарського та кондитерського 
обладнання, а також інгредієнтів.

БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ, ТОВ
вул. Польова, 24-Д

Київ, 03056, Україна
тел.: 044 360 2374

www.bestwayfoods.com.ua
Facebook: bestwayfoods

Instagram: best_way_foods

Компанія Best Way Foods — офіційний та ексклюзивний дистриб’ютор концерну 
Barry Callebaut в Україні. Ми зосереджені на продажах у двох основних напрямах — 
гурме (HoReCa, напівіндустріальний ринок) та індустріальний напрям (великі заводи 
і фабрики).

У нашому портфелі всі основні бренди концерну, такі як Callebaut, Cacao Barry, 
La Morella Nuts, Barry-Callebaut, Bensdorp, IBC, Mona Lisa, Van Houten.
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БОРОШНОМЕЛИ УКРАЇНИ, Громадська спілка
вул. Золотоворітська, 6Б
Київ, 01030, Україна
тел.: 044 239 9374
e-mail: office@ukrmillers.com
www.ukrmillers.com

Основними цілями діяльності спілки «Борошномели України» є: розвиток перероб-
ної галузі та ділової співпраці її представників, лобіювання інтересів учасників спілки, 
впровадження міжнародної практики ведення зернопереробного бізнесу, вдосконален-
ня технологій та стандартів переробки зерна, зниження собівартості його переробки.

ЗАБОТА, ТОВ
А’ДЕЛИС, ТМ
вул. Свободи, 5
Слов’янськ, 84122, Україна
тел.: 06264 85 183, 050 259 7959
e-mail: zabota1@rambler.ru
www.a-delis.in.ua

ТОВ «Забота» існує з 1994 року. Виробляє більше 200 видів кондитерських та хлібо-
булочних виробів. З 2017 року розпочали займатися шоколадом, закупивши для цього 
новітнє іноземне обладнання. Відмінна риса компанії в тому, що вся продукція виго-
товлена з натуральної сировини. Запрошуємо до співробітництва.

ЗОЛОТА МИЛЯ, Торговий дім, ПП
пр-т Московський, 135А
Харків, 61001, Україна
тел.: 057 771 4755, 050 400 4891
e-mail: info@goldenmile.com.ua
www.goldenmile.com.ua
Facebook: goldenmile.gmth

Торговий дім «Золота миля» — лідер у комплексному забезпеченні сировиною та 
інгредієнтами підприємств харчової промисловості.

Ми виробляємо наповнювачі (фруктові, макові, кондитерські, горіхові), суміші 
та поліпшувачі для хлібобулочної та кондитерської продукції як у класичній лінійці, так 
і в унікальних розробках під клієнта. Також ми пропонуємо нішеві зернові культури, 
горіхи, сухофрукти та іншу високоякісну сировину.

ІМПРЕСС-ЛКБ, ТОВ
вул. Пушкінська, 38, оф. 4
Харків, 61057, Україна
тел.: 057 717 5333, 095 157 2026
e-mail: s.pashkova@lkb.com.ua
www.lkb.com.ua
Facebook: Interdisp-LKB, Ltd.

У 2015 році наша компанія розпочала новий проект з постачання інгредієнтів для 
харчової промисловості. Ми пропонуємо харчові добавки — ароматизатори, консер-
ванти та добавки для хлібобулочних виробів — на українському ринку.

КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД, ТОВ
Промислово-комунальна зона, 1

Вараш, Рівненська обл.
34400, Україна

тел.: 03636 31 773, 03636 24 060
факс: 03636 23 028

e-mail: info@khz.pibhe.com

ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» здійснює розробку, виробництво та реалізацію 
хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів.

КУЛИНИЧІВСЬКИЙ, 
Хлібопекарський комплекс, ТОВ

УКРАЇНСЬКО-СЛОВЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
вул. Шкільна, 17, смт Кулиничі
Харківска обл., 62404, Україна

тел.: 057 775 9299
e-mail: shevchenko@kulinichi.com.ua

www.kulinichi.com

ТМ «Кулиничі» — це широкий асортимент та висока якість виробів; використання 
сучасного обладнання та технологій; команда висококваліфікованих фахівців; постійно 
зростаюча власна мережа булочних; розвинена система транспортної логістики; 
завжди цікаві та взаємовигідні пропозиції щодо співпраці.

Виробництво та реалізація продукції:
•	 Хлібобулочні вироби: хліба пшеничні, житньо-пшеничні; вироби булочні, булочні 

здобні, бараночні, сухарні.
•	 Кондитерські вироби : пряники, печиво, кекси, тістечка, торти.
•	 Заморожені листкові напівфабрикати.

РИГА ХЛІБ, ТД, ТОВ
вул. Ціолковського, 30

Чернігів, 14001, Україна
тел.: 044 228 8844, 073 044 4888

e-mail: rigahlib@gmail.com
Facebook: RigaHlib

«Рига Хліб» займається виробництвом натурального бездріжджового хлібу на за-
квасках, за старовинною латвійською рецептурою. Технологічний процес виробни-
цтва — це ручна робота.

САМШИТ ЛТД, Фірма, ТОВ
пров. Кравцова, 11

Харків, 61057, Україна
тел.: 057 758 6986

050 302 0078, 068 302 0078
e-mail: office@samshit-aroma.com

www.samshit-aroma.com

Оптова торгівля ароматизаторами для харчової промисловості виробництва 
Symrise (Німеччина).
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САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД, ТзОВ
вул. Белгородська, 31А
Сарни, Рівненська обл.
34500, Україна
тел.: 03655 33 920
e-mail: info@shz.pibhe.com

Один із найбільших заводів Рівненщини, що працює на ринку хлібобулочних виробів 
з 1969 року. Команда кваліфікованих працівників, поєднавши найдавніші традиції та 
сучасні інновації та технології, виготовляє хліб високої якості та надзвичайного смаку. 
Загальна потужність хлібозаводу — 20 тонн хліба та хлібобулочних виробів на добу. 
Асортимент — понад 72 види. Вироби Сарненського хлібозаводу неодноразово 
посідали призові місця у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та виставках.

СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОДУКТ, ВП, ТОВ
вул. Клочківська, 174
Харків, 61145, Україна
тел.: 057 755 6035
095 840 3757
e-mail: slobproduct@gmail.com
www.slobproduct.com

ТОВ «ВП Слобожанський продукт» займає стійку позицію на ринку харчової про-
мисловості з 2013 року. Наша компанія виробляє масложирову продукцію та інгреді-
єнти для виробників хлібобулочних, кондитерських виробів і молочних продуктів.

Ми — це сучасна компанія, яка швидко розвивається та в якій основними 
принципами роботи є високий професіоналізм, відповідальність і надійність.

УКРКОНДПРОМ, Асоціація
вул. Мала Житомирська, 3А
Київ, 01001, Україна
тел./факс: 044 279 6913
e-mail: ukrkondprom@cyfra.net
www.ukrkondprom.com

Виробництво кондитерських виробів, концентратів, кави, чаю.

УКРХЛІБПРОМ, Об’єднання підприємств 
хлібопекарської промисловості
просп. Визволителів, 1
Київ, 02660, Україна
тел.: 044 543 0132, 044 543 0558
факс: 044 543 0478
e-mail: info@ukrhlibprom.org.ua
ukrhlebprom@gmail.com
www.ukrhlibprom.org.ua

Об’єднання «Укрхлібпром» створене з метою постійної координації господарської 
діяльності та взаємодопомоги його учасників для досягнення спільними зусиллями 

умов найбільш ефективного господарювання, нарощування випуску продукції для 
більш повного забезпечення в ній потреб споживачів. 

З «Укрхлібпромом» співпрацює близько 50 хлібопекарських підприємств із 
16 областей України.

ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС, Журнал
КОМПАНІЯ БІОПРОМ, ТОВ

вул. Мартиросяна, 16/14
Київ, 03186, Україна

тел.: 044 248 9766, 044 248 0354
тел./факс: 044 243 3267

e-mail: podpiska@bioprom.kiev.ua
mbm@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Видавництво «Компанія Біопром» випускає спеціалізовані видання для харчової 
промисловості. 

«Хлібний і кондитерський бізнес» — вузькоспеціалізоване видання для підприємств 
хлібопекарської, кондитерської промисловості та суміжних із нею сегментів.

ХЛІБОДАР, ТзОВ
вул. Біла, 35

Рівне, 33009, Україна
тел.: 0362 625 861
факс: 0362 625 878

e-mail: rumianets@rumianets.ua
www.rumianets.ua

Виробництво хліба та хлібобулочної продукції (хліб в асортименті).

ШОКОЛІНО, Кондитерський Дім, ТОВ
вул. Є. Чавдар, 1, оф. 8

Київ, 02140, Україна
тел.: 044 502 2806

067 232 4678
050 397 7749
063 628 3700

sales.chocolino@gmail.com
www.chocolino.net

Вироби з шоколаду: 
•	 корпоративний шоколад; 
•	 цукерки з логотипом компанії; 
•	 декори на тістечка; 
•	 шоколадні фігури; 
•	 шоколадні листівки тощо.
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Пере лІк екСПоненТІв За ноМенк лаТ урою
1. ТехнологІЧне оБлаДнання
1.1. Переробне обладнання
1.1.1. Для переробки м’ясної худоби
AM2C
DGS PROCESSING SOLUTIONS
DIFCO INTERNATIONAL
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
MAREL MEAT
SEYMAG MAKINE
ГРУП ОФ ФУД СІСТЕМЗ
ІНОКС ТАЙМ
ІНТЕРМІК
КОМПО
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕГА-ТЕХ
МІГ УКРАЇНА
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
ПОЛТАВАМАШ
ПРОКСІМА
СПЕЦ-МАШ-СЕРВІС
ТЕХНО ВУД
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.1.2. Для переробки птиці
AM2C
DIFCO INTERNATIONAL
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
ГРУП ОФ ФУД СІСТЕМЗ
ІНОКС ТАЙМ
ІНТЕРМІК
КОМПО
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕГА-ТЕХ
МІГ УКРАЇНА
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
ПОЛТАВАМАШ
ПРОКСІМА
СПЕЦ-МАШ-СЕРВІС
ТЕХНО ВУД
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ

1.1.3. Для переробки риби 
та морепродуктів
AM2C
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
ГРУП ОФ ФУД СІСТЕМЗ
ІНОКС ТАЙМ
КОМПО
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МІГ УКРАЇНА
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
ПРОКСІМА
ТЕХНО ВУД
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.1.4. Для переробки овочів, 
фруктів, ягід, горіхів
GRISNICH
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
KIREMKO
SORMAC
БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД

ІНОКС ТАЙМ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МИХАЙЛЮК
МІГ УКРАЇНА
ОМЕЛА
ТЕКНОФУД УКРАЇНА
ФУД ПАК СЕРВІС
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2. виробниче обладнання
1.2.1. Для виробництва 
м’ясних виробів, ковбас
SELO
SEYMAG MAKINE
ГРУП ОФ ФУД СІСТЕМЗ
ІНОКС ТАЙМ
ІНТЕРМІК
КЛЕВЕР ТЕХ
КОМПО
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕГА-ТЕХ
МІГ УКРАЇНА
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
ПОЛТАВАМАШ
ПРОКСІМА
СПЕЦ-МАШ-СЕРВІС
ТЕХНО ВУД
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ
ЧУМАКИ В КИТАЇ

1.2.2. Для виробництва 
молочної продукції
FASA
LEKKERKERKER
АГРОГЕСТ
ДУБНОТЕХ
ІНОКС ТАЙМ
КЛЕВЕР ТЕХ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МІГ УКРАЇНА
СПЕЦ-МАШ-СЕРВІС
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.3. Для виробництва хліба 
та хлібобулочних виробів
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
БАКІТО
БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД
ІМПЕКСМАШ
ІНОКС ТАЙМ
МІГ УКРАЇНА
Р.П.С.
УКРПРОДМАШБУД
ФУД ПАК СЕРВІС
ЧУМАКИ В КИТАЇ

1.2.4. Для виробництва 
кондитерської продукції
OMIDI
БАКІТО
БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД
ІМПЕКСМАШ
ІНОКС ТАЙМ
КЛЕВЕР ТЕХ

2.1.3. Для ковбасного 
та м’ясного виробництва
SEYMAG MAKINE
ВТР
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МІГ УКРАЇНА
МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА
ПРОКСІМА
ФОРЕСТ
ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1.4. Для молочного виробництва
АВГУСТ
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА
САМШИТ
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОДУКТ
ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.2. харчові добавки
ВТР
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА
ІМПРЕСС-ЛКБ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА
ПРОКСІМА
САМШИТ
ФОРЕСТ
ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

3. уПаковка
3.1. обладнання для 
виготовлення упаковки
AYDIN MACHINERY
PREMA POLSKA
БОСФОР-ЦЕНТР
ЕЛО ПАК
ІНТА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНІКА
ЧУМАКИ В КИТАЇ

3.2. Пакувальне обладнання
3.2.1. Для м’яса, м’ясних 
виробів, ковбас
SEYMAG MAKINE
WELPAC PACKAGING COMPANY
КОМПО
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МІГ УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Р.П.С.
СПЕЦ-МАШ-СЕРВІС
ТЕХНІКА
ТЕХНО ВУД
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

3.2.2. Для зернових 
і бобових, кави та чаю
EFFYTEC
ÖZSEYHAN MAKİNA
WELPAC PACKAGING COMPANY
ІНТА

ІНТЕРМАШ
МАСТЕР-ПАК
МІГ УКРАЇНА
ОМАГ
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНІКА
ФУД ПАК СЕРВІС
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

3.2.3. Для овочів, фруктів, ягід
EFFYTEC
ÖZSEYHAN MAKİNA
VACUUM BARRIER SYSTEMS
WELPAC PACKAGING COMPANY
ІНТЕРМАШ
КОМПО
МАСТЕР-ПАК
МІГ УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМАГ
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Р.П.С.
ТЕХНІКА
ФУД ПАК СЕРВІС
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

3.2.4. Для молочної продукції
EFFYTEC
FASA
WELPAC PACKAGING COMPANY
ІНТА
ІНТЕРМАШ
МІГ УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМАГ
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНІКА
ТЕХНО ВУД
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

3.2.5. Для хлібної, хлібобулоч-
ної, кондитерської продукції
ÖZSEYHAN MAKİNA
WELPAC PACKAGING COMPANY
БАКІТО
ІНТЕРМАШ
МАСТЕР-ПАК
МІГ УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМАГ
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Р.П.С.
ТЕХНІК
ТЕХНІКА
ФУД ПАК СЕРВІС
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

3.2.6. Для консервної продукції
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
ІНТЕРМАШ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

3.2.7. Для напоїв, 
інших рідких продуктів
EFFYTEC
FORMAK MAKINA
LENSSEN TRADING COMPANY
VACUUM BARRIER SYSTEMS
WELPAC PACKAGING COMPANY
БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД
ІНТА
ІНТЕРМАШ
КЛЕВЕР ТЕХ
ОМАГ
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СТАНКО-ГРУП
ТЕХНІКА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
3.2.8. Для соусів
EFFYTEC
FORMAK MAKINA
WELPAC PACKAGING COMPANY
ІНТА
ІНТЕРМАШ
ОМАГ
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СТАНКО-ГРУП
ТЕХНІКА
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
3.2.9. Для дитячого харчування
EFFYTEC
WELPAC PACKAGING COMPANY
ІНТЕРМАШ
ОМАГ
ТЕХНІКА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
3.3. Інше обладнання
3.3.1. Сортувальне обладнання
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
SEYMAG MAKINE
ДОМІНАНТА
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
3.3.2. вагове обладнання
ÖZSEYHAN MAKİNA
SEYMAG MAKINE
ДОМІНАНТА
ЕЛО ПАК
ІНТЕРМАШ
МИХАЙЛЮК
МІГ УКРАЇНА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Р.П.С.
ТЕХНІКА
ФУД ПАК СЕРВІС
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
3.3.3. Маркувальне обладнання
SEYMAG MAKINE
ГЕНРІХ
ДОМІНАНТА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
Р.П.С.
СИСТЕМА
ТЕХНІКА

МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МИХАЙЛЮК
МІГ УКРАЇНА
ОМЕЛА
ТЕКНОФУД УКРАЇНА
УКРПРОДМАШБУД
ФУД ПАК СЕРВІС
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.5. Для виробництва  
консервної продукції
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
АГРОГЕСТ
БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД
КЛЕВЕР ТЕХ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МІГ УКРАЇНА
ПОЛТАВАМАШ
ПРОКСІМА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.6. Для виробництва напоїв
FORMAK MAKINA
КЛЕВЕР ТЕХ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.7. Для виробництва соусів
SELO
КЛЕВЕР ТЕХ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.9. Для виробництва 
дитячого харчування
SELO
БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД
ІНОКС ТАЙМ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

2. ІнгреДІЄнТи
2.1. Інгредієнти
2.1.1. Для хлібопекарського 
виробництва
АВГУСТ
АЛЬФА-ХЛІБ
БАКІТО
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА
ЗОЛОТА МИЛЯ
ІМПЕКСМАШ
ІМПРЕСС-ЛКБ
МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОДУКТ
ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1.2. Для кондитерського 
виробництва
АВГУСТ
АЛЬФА-ХЛІБ
БАКІТО
БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА
ЗОЛОТА МИЛЯ
ІМПЕКСМАШ
ІМПРЕСС-ЛКБ
МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА
САМШИТ
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ПРОДУКТ
ЦЕНТР ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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ТУРІЯ
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
ЮКОН

3.3.4. етикетувальне обладнання
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
SEYMAG MAKINE
ГЕНРІХ
ДОМІНАНТА
ДРУК-ІНВЕСТ
ІНТЕРМАШ
КЛЕВЕР ТЕХ
МІГ УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Р.П.С.
СИСТЕМА
СТАНКО-ГРУП
ТЕХНІКА
ТУРІЯ
ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
ЮКОН

3.3.5. обладнання 
для групового пакування
ÖZSEYHAN MAKİNA
SEYMAG MAKINE
ДОМІНАНТА
МАНУЛІ УКРАЇНА
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МІГ УКРАЇНА
ОМАГ
ОМЕЛА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Р.П.С.
СТАНКО-ГРУП
ТЕХНІКА
ТЕХНО ВУД
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

3.4. Матеріали
3.4.1. Пакувальні матеріали
BAK AMBALAJ
ELA FOLIE
SOLIDUS SOLUTIONS
АВЕНТИН
ДРУК-ІНВЕСТ
ІТАК
МАНУЛІ УКРАЇНА
МАСТЕР-ПАК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МІГ УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМЕЛА
ПЛАСТІКС-УКРАЇНА
ТЕРМОІЗОЛ-К
ТЕХНІКА
ФУД ПАК СЕРВІС
ЧУМАКИ В КИТАЇ
ЮКОН

3.4.2. готова упаковка
SOLIDUS SOLUTIONS
АВЕНТИН
БУМКАП

ЖОКЕЙ УКРАЇНА ТРЕЙДИНГ
ІТАК
МАСТЕР-ПАК
ОМЕЛА
СПЕЦТЕХОСНАСТКА
ТЕРМОІЗОЛ-К
ТЕХНІКА
ТРЕЙД-ПАК
УКРСІЧ
ЧУМАКИ В КИТАЇ

3.4.3. оболонки 
для ковбасних виробів
АГРО-ВЕКТОР
ВТР
ГРАНД КЕЙСІНГ
КЕЙСТЕКС
ЯСІОНА

3.4.4. Допоміжні 
пакувальні засоби
БОСФОР-ЦЕНТР
МАСТЕР-ПАК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
ОМЕЛА
ТЕРМОІЗОЛ-К
ТЕХНІКА
ЧУМАКИ В КИТАЇ

3.4.5. Друк на упаковці, 
друк етикеток
BAK AMBALAJ
ELA FOLIE
WELPAC PACKAGING COMPANY
АВЕНТИН
БІЗНЕС-ПАРТНЕР
БОСФОР-ЦЕНТР
БУМКАП
ДРУК-ІНВЕСТ
ІТАК
УКРСІЧ

4. СклаДСЬка Та вироБниЧа 
логІСТика
4.1. Складське та наванта-
жувальне обладнання
LENSSEN TRADING COMPANY
ДЕМІКС
ЗЕВС
ІНТЕРМІК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
ТЕХНІК

4.2. елементи конструкції 
логістичних центрів і складів
METAFLEX
БРАМА-Р

5. ПроМиСловий холоД
DGS PROCESSING SOLUTIONS
HOS
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
PLASTIC FROST
TOLSMA
UNIFREEZING
VAN ABEELEN
ТЕРМОІЗОЛ-К

6. венТиляцІя Та конДицІювання
TOLSMA
ТЕРМОІЗОЛ-К

7. ПроМиСлова гІгІЄна 
Та СанІТарІя
DECRUST
DUKA PRODUCTION
ELPRESS
MEDASEPT УКРАЇНА
SEYMAG MAKINE
ІНОКС ТАЙМ
ІНТЕРМІК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
СІТІБІЗ
ФУД ПАК СЕРВІС

8. ПроМиСловІ ПІДлоги
МПС ВЕГА

9. вІДвеДення й оЧиЩення 
СТІЧних воД
MAREL WATER TREATMENT
MCH ІНЖИНІРІНГ
МЕГА-ТЕХ

10. ваку уМне оБлаДнання
SEYMAG MAKINE
БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД
ВАКУУМ ТЕХНОЛОДЖІ

11. коМПлекТуюЧІ
ТЕХПРИЛАД
ФРЕГАТ

12. ПрограМне 
ЗаБеЗПеЧення
САБ

13. галуЗевІ оБ’ЄДнання, 
науково-ДоСлІДницЬка 
роБоТа Та оСвІТа
БОРОШНОМЕЛИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ
НУХТ
УКРКОНДПРОМ
УКРМ’ЯСО
УКРМОЛПРОМ
УКРНДНЦ
УКРХЛІБПРОМ

14. галуЗевІ ЗМІ
БРУТТО
ДА ВІНЧІ
ІНФОРМБІЗНЕС
МАРКО ПАК
МЯСНОЙ БИЗНЕС
СМАРТ КАПІТАЛ
УПАКОВКА
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ХАРЧОВИК
ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС

15. вироБницТво гоТової 
харЧової ПроДукцІї
БЕСТ ВЕЙ ФУДЗ
ЗАБОТА
КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
КУЛИНИЧІВСЬКИЙ ХК
РИГА ХЛІБ
САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
УКРКОНДПРОМ
УКРХЛІБПРОМ
ХЛІБОДАР
ШОКОЛІНО
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HOLLAND PAVILION
FoodTechLink Ukraine Coordinators:
Benno Grimberg
tel.: +31 053 478 0443
benno.grimberg@foodtechlink.com 
Rene Kremers
tel.: +31 058 215 4288, +31 065 372 0748
rene.kremers@foodtechlink.com
FoodTechLink Ukraine Liaison Managers:
Natalia Gorbachenko
tel.: +38 044 222 9953
natalia.gorbachenko@foodtechlink.com
Natalia Zelenska
tel.: +38 050 474 7760
natalia.zelenska@foodtechlink.com 

This year the Holland Pavilion will host representatives of the Dutch companies which 
participate in the FoodTechLink Ukraine public-private partnership.

FoodTechLink Ukraine is a public-private partnership between the 
Netherlands and Ukraine. The main goal of this cooperation is to 
introduce to the Ukrainian market the innovative equipment and 
packaging solutions for the food processing industry. This public-private 
partnership is supported by RVO Agency in The Hague-NL and the 
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine. FoodTechLink 
Ukraine cluster of companies focuses on the most promising food 
processing industries: fruits & vegetables, bakery & confectionery, dairy 
and meat. Companies participating in FoodTechLink Ukraine project 
can offer you professional solutions for storage, logistics, processing, 
production, freezing & cooling as well as packing of food products.
www.foodtechlink.com

The following Dutch companies will be represented at the Holland Pavilion:

Dutrion — Duka Production Ltd. manufactures innovative solutions 
based on unique chlorine dioxide chemistry. Chlorine dioxide is known 
to mankind as one of the best molecules for water purification and 
disinfection. The active chlorine dioxide products are applied to a range 
of industry sectors including food and beverage processing, potable 
water treatment, horticulture, livestock production, aquaculture, 
healthcare and hygiene.
www.dutrion.com

Mush Comb is an innovative company with the mission to support our 
mushroom, exotics and composting customers by delivery of associated 
products, knowledge and services such as machinery, climate, supplies 
and engineering. Customers have to choose us because of our personal 
service and strong knowledge of the market.
www.mushroommachinery.com

Lekkerkerker Dairy & Food Equipment is specialized in reconditioning of 
used dairy machines. In our workshop in the Netherlands more than 50 
specialized employees are working on single machines and complete 
projects for customers all over the world. Besides the machines, 
Lekkerkerker also delivers product technology and know-how.
www.lekkerkerker.nl

Grimco Trade Holland is the sales agent for Dutch exporters of foodstuff 
& drinks and is representing in Ukraine Dutch suppliers of equipment 
for the food processing industry and suppliers of various packaging 
solutions. Other Grimco Trade Holland activities: organization of Holland 
Pavilions at international exhibitions in Ukraine; management of Public 
Private Partnerships; sourcing and outsourcing services; partner search 
& matchmaking in Ukraine; organizing of incoming and outgoing trade 
missions in various business sectors; carrying out market researches.
www.grimco.com.ua

Difco International is specialized in the development and management 
of agricultural projects in emerging market in the following fields: milk 
production; meat production (beef, veal, poultry and pig); crop production. 
We promote a practical approach in which using the opportunities and 
minimizing the risks is in the central theme. We focus on day to day 
management and low price per kg product sold. With the use of SMART 
farming technology such as field look crop monitoring, dairy farm and feed 
management systems, we optimize the production process on your farm. 
Our core business is to help you to farm better and make more money 
with optimal day to day farming. To reduce the risk, we use programs and 
funding of the Dutch government such as 2g@there, PIB, PSO, G4AW etc. 
and do know how to manage such programs. We execute a number of 
such projects for groups of Dutch companies.
www.difco.nl

Marel Water Treatment, formerly known as AQUA Industrial Watertreatment, 
is a specialist in the treatment of industrial wastewater, mainly in the food 
related industries. In addition, Marel Water Treatment has realized several 
projects in industries such as the textile and rendering industry.
www.mps-aqua.nl

DGS Processing Solutions offers the following meat processing 
equipment: equipment for stables; complex solutions for slaughtering; 
conveyor systems; vacuum waste transportation systems; cooling 
systems; solution for meat processing; systems of optimization of 
logistics in warehouse.
www.dgs-ps.nl

Elpress is the leading manufacturer in the field of industrial hygiene 
which focuses on delivering total solutions: customer-focused cleaning 
systems, professionally integrated into client’s business process.
www.elpress.com

Six independent companies cooperating closely to provide solutions to 
every conceivable logistics requirement. That’s E. van Wijk Group! From 
our own sites in the Netherlands, Romania and Ukraine, we provide 
sustainable and cost-effective logistics solutions that provide true added 
value for our customers and their business.
www.evanwijk.com

HOS B.V. specializes in used and/or reconditioned equipment for cooling 
and freezing. On our warehouses of more than 30,000 m2, there is a wide 
range of compressors, evaporators, condensers, water chillers, spiral 
freezers, freezing systems and lots of other equipment. Thanks to the 
experience gained over the years of work, excellent service and high 
quality, customers value our work around the world. We successfully 
cooperate not only with local customers in the Netherlands, but also in 
Europe, South Africa, Australia, Paraguay and many others.
www.hosbv.com
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Jasa is a globally operating Dutch producer of packaging machines and 
a specialist in packaging and weighing technology/solutions. JASA has 
been designing and manufacturing vertical packaging machines since 
1985. Initially only for the vegetables and fruits processing industry, 
now also for packagers in the fish, meat, bakery, confectionery and pet 
food industries.
www.jasa.nl

The entire range of equipment for potato processing and production 
of intermediate potato products. Production lines: French fries; potato 
chips; vacuum packed potatoes (with heat treatment or without it) 
with various options for cutting shape and shelf life; potato powder, 
potato flakes; potato snacks of various shapes.
www.kiremko.com

Lenssen Vul- en Sluittechniek offers new twist-off machines and 
rebuilding of used equipment for the food, beverage and canning 
industries: cleaning, filling, closing, labelling and packaging in cans, 
jars and bottles.
www.lvs-bv.nl

Lenssen Trading Company has a high expertise in purchasing and sales 
of used machinery and equipment for the food, beverage, canning, 
pharmaceutical, chemical and packaging industries. These machines 
are mainly for de-palletizing, cleaning, filling, closing, canning, 
pasteurization, labelling and packing of all kinds of rigid containers 
with preserves, fruits, vegetables, beverages, powders and fluids.
www.ltc-bv.nl

Marel Meat is a global provider of (automated) slaughter lines for 
pigs, cattle and sheep, Butina CO2 stunning systems, Durand splitting 
machines, KJ cutting and deboning lines, intra-logistics systems for 
the food industry and AQUA industrial wastewater treatment systems. 
All systems delivered can be supported by the 24/7 MPS Service and 
Spares department.
www.marel.com/meat

For over 40 years Metaflex has been successfully developing manual 
and automatic sliding door systems for the food and logistical industries 
and the life science and healthcare sector. Metaflex offers a wide range 
of door solutions that work in the cold chain and food processing 
industry. Especially in refrigerated & freezer warehouses, where a stable 
temperature & humidity is crucial for the quality of the stored products.
www.metaflexdoors.com

Omori Europe, leading supplier to the food and pharmaceutical 
industries for over 70 years, producing state-of-the art stretch wrappers 
and flow wrappers. Specialist in innovative packaging designs and 
concepts meeting European standards.
www.omorieurope.com

Plastic Frost presents Optiflow Freezer Spacer — new generation in 
the world of freezer spacers. The revolutionary design allows you to 
quickly reach the low blast freezer temperatures desired for meat, 
fish and poultry with minimal contamination and minimal damage to 
packaging and end products.
www.plasticfrost.nl

Strengthening and stimulating the economy of the provinces of 
Gelderland and Overijssel, that is the mission of East Netherlands 
Development Agency (Oost NL). Oost NV helps entrepreneurs to 
innovate, invest and internationalize. The Oost NV team maintains a 
worldwide network of business and government relations to assist 
your company to enter the European Market.
www.oostnv.com

RBK Food Projects is an engineering, IT and consulting company 
specialized in fresh food industries. Our main mission is to improve the 
competitive position of our clients. We design, develop, plan, build and 
optimize cold stores, distribution centres, production companies and 
food villages.
www.rbk.nl

Solidus Solutions specializes in providing total solutions in the field 
of solid board packaging. This allows us to produce practically every 
kind of box from a punched plate to a water-resistant tray for fruit and 
vegetables. We produce tailor made solid board packaging that will 
fulfil the specific needs of your market, whether it is local or on the 
other side of the world.
www.solidus-solutions.com

Equipment for cleaning, washing, cutting vegetables, potato 
processing lines, vegetables and salads. Vegetable processing 
machines that perform the following processes: destoning, washing, 
polishing, drying, grading, cleaning, cutting, transportation, weighing. 
Products: potatoes, carrots, onions, beets, leafy vegetables, bell 
pepper, celeriac, cucumbers, etc.
www.sormac.nl

Tolsma: Integrated solutions and components for the storage of 
potatoes, onions, carrots, beets, cabbage. Ventilation and cooling 
system (stationary or mobile) for storage in clamps, containers, forced 
and space ventilation systems.
Grisnich: Equipment for handling vegetables: grading lines, washing, 
polishing, grinding, weighing, packaging, transporting inside the 
storage, etc.
www.tolsma.nl

Unifreezing сooling and freezing equipment — machinery that’s 
innovative, best quality, highest hygiene requirements, best price 
quality ratio. For over 20 years Unifreezing has been a competent 
partner in the international food and beverage industry specializing in 
industrial cooling and freezing systems. The company offers IQF tunnel 
freezers, spiral freezers and coolers, plate, carton box, impingment 
freezers. All equipment is custom made according to the wishes of 
customers.
Unifreezing became a part of Van Abeelen company starting from 
January 2018. Now both companies combine their forces and can offer 
complete range of solutions in the market of industrial refrigeration.
www.unifreezing.com 
www.vanabeelen.eu
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AGROGEST-UKRANE LTD
40B Ushynskoho str., office 731
Kyiv, 03151, Ukraine
tel.: +38 044 242 6236, +38 098 475 4535
e-mail: info@agrogest.com.ua
www.agroconversion.com
www.milkfresh.com.ua

Machinery and equipment for milk processing. Equipment for food industry.

AGRO-VECTOR LTD
2 Kirovogradska str.
Mykolaiv, 54046, Ukraine
tel.: +38 0512 588 299, +38 067 510 1560
+38 067 510 6080, +38 067 515 5181
e-mail: agrovektorltd@gmail.com
www.agrovektor.mk.ua 

Agro-Vector Ltd. is a team of like-minded professionals, which has been successfully 
operating in the Ukrainian market since 2007. We offer a wide range of natural and artificial 
sausage casings. We work only with tried manufacturers from Latin America, Europe and 
China, who provide us with high-quality casings. For more than 10 years in the market, our 
company has established itself as a reliable and honest partner. By choosing us, you get the 
best products, highly qualified transactions and positive emotions.

AM2C
1 Rue Marcel Paul
29000 Quimper, France
tel.: +38 044 209 2255
e-mail: am2c@ukr.net

AM2C (France) is a world leading producer of meat-bone mechanical separators and 
complete separating lines for production of all types of MDM, MRM, 3 mm meat from 
meat and poultry residues, as well as deboners and deboning lines. 20 years of successful 
operation in Ukraine.

AM2C mechanical separators is the best possibility to get the additional high-quality 
meat from chicken carcasses and other types of by-products & wastes of chicken, beef, pork 
& fish productions, to supply own sausage production with high-quality meat raw materials.

AVENTIN, PE
PO Box 80, Vyshgorod
07300, Ukraine
tel.: +38 044 585 5585
e-mail: info@aventin.ua
www.aventin.ua

Manufacturer of flexible packaging materials with printing, plastic bags with printing, 
PE and barrier films. The products are manufactured on the equipment of leading world 
brands (Germany and Italy). The company has developed and successfully sells new 
materials by AVENTIN ECO PACK TM for ice cream, butter, mayonnaise, milk, bulk products 
and confectioneries. Since August 2015, the company has implemented an integrated 
system of quality management and safety of packaging materials in compliance with the 
international system of certification ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, BRC/IoP.

AYDIN MACHINERY INDUSTRIAL CO. LTD
Akçaburgaz Mah. 3138. Sok. No:5/2

Esenyurt, İstanbul, Turkey
tel.: +90 212 886 9314

+90 212 886 9316
e-mail: info@aydinmachinery.com.tr

www.aydinmachinery.com.tr

Aydin Makine is one of the oldest producers of paper and packaging machinery in 
Turkey. Especially, we specialize in paper converting and related spare parts.

Constant company growth over the past years allowed us to produce reliable, high-
quality products and provide good technical support with close sales network to meet our 
customers’ requirements. Our mission is to continue to design and manufacture reliable, 
high-quality products and guarantee right quality price ratio to ensure maximum customer 
satisfaction.

BAK AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş.
A.O.S.B. 10002 Sokak No:45

Cigli 35620 Izmir, Turkey
tel.: +90 232 376 7450
fax: +90 232 376 7458

e-mail: sales@bakambalaj.com.tr
www.bakambalaj.com.tr

Bak Ambalaj is one of the leading companies in Turkey. It specializes in the production 
of single & multi-layer flexible packaging materials with high barrier properties for food 
industry. The company has over 500 employees. It produces printed, unprinted and 
laminated flexible packaging for various sectors and exports 74% of its products to mainly 
Western European countries.

BARSKIY ENGINEERING PLANT, PJSC
5 Kashtanova str.

Bar, Vinnytsia region
23000, Ukraine

tel.: +38 04341 24 194
+38 04341 21 456

fax: +38 04341 24 280
e-mail: barmash@ukr.net

www.barmash.com.ua

•	 Equipment for food canning industry: automatic measuring and filling machines to 
fill cans and Euro bottles with any products; closing machines to close glass jars and 
bottles with twist-off, vacuum detectors.

•	 Equipment for wine/vodka/liqueur filling lines.
•	 Equipment for filling and closing of beer and alcohol-free beverages.
•	 Equipment for confectionery industry: machines for boilings production lines.
•	 Equipment for baking industry: machine for dough compression.
•	 Pumps.
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BOOMCUP, LTD
10/4 Ternopilska str.
Khmelnytskyi, Ukraine
tel.: +38 0382 702 049
+38 093 246 0323, +38 097 985 0610
e-mail: boomcup.khm@gmail.com
www.boomcup.net

Boomcup Ltd. is engaged in production of environmentally friendly paper utensils and 
provision of printing services. In a short period of time, it has proved itself as a reliable 
manufacturer of high-quality products. Its products are successfully implemented both in 
the domestic market of Ukraine and abroad.

BOSPHORUS-CENTRE LTD
40 Ushynskoho str., office 408
Kyiv, 03151, Ukraine
tel.: +38 044 390 1190
e-mail: bosphor.center@gmail.com
www.bosphor-center.com
www.parogenerator.com.ua

We offer:
•		Boilers	and	steam	generators;
•		Laminating,	slitting,	and	sheeting	machines.

BRAMA-R, LTD
21 Vasylenka str.
Kyiv, 03124, Ukraine
tel.: +38 044 287 0450
+38 067 220 0537
e-mail: office@brama-r.com
www.brama-r.com

BRAMAR presents a line of technical doors, plus rolling shutters, high-speed doors, 
loading technology systems manufactured by Hormann (Germany). These products have 
been employed for decades in different commercial buildings (including production halls & 
warehouses) for food and chemical industries to keep cleanliness & required temperature.

BRUTTO, Magazine
SAGITTA, AIA
50 Paustovskoho str.
Kyiv, 03061, Ukraine
tel.: + 380 067 406 2421
fax: + 38 044 408 6366
e-mail: brutto@ukr.net
www.brutto.com.ua

BRUTTO is a professional edition about grocery market of Ukraine and CIS, about the 
latest technologies of manufacture and processing, preservation, realization and packaging 
of food products.

BRUTTO is a business organizer for all workers of grocery market of Ukraine, a media 
source for producers and sellers of food products, packaging and equipment.

Publication frequency is 4 magazines a year.

BUSINESS-PARTNER, DC, PE
41A Chornovola str., office 201

Vyshneve, 08132, Ukraine
tel.: +38 044 360 4863

+38 067 469 8233, +38 050 358 8607
info@business-partner.com.ua
www.business-partner.com.ua

DC Business-Partner is an authorized distributor of 3M Industrial Adhesives and Tapes in 
Ukraine. We offer materials for flexographic package printing — the best flexographic plate 
mounting tapes on the market. High-quality American-made 3M Flexo Tapes allow the 
fulfilment of the most complex orders and perfect printing of solids, dots and combinations. 
We are trusted by the Ukrainian leaders in packaging and labelling production.

CASETEX, LTD
4 Sichovykh Striltsiv str.

Brovary, 07400, Ukraine
tel.: +38 044 239 2720, +38 067 440 3121

e-mail: casetex@ukr.net
www.casetex.com.ua

We are engaged in manufacture and sales of artificial sausage casings. We manufacture 
various textile and fibrous casings that have many advantages over natural ones. Our 
products comply with the European quality standards.

CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY, TD, LLC
38A Seweryn Potocki str.
Kharkiv, 61075, Ukraine

tel.: +38 057 714 0104, +38 067 571 7551
e-mail: info@cpt.in.ua

www.cpt.in.ua
Facebook: cpt.in.ua

Development, manufacture and sales of high-quality complex food additives, stabilizing 
systems and preservatives for dairy, confectionery and meat industries.

Pre-production, technological & advisory support in implementing our food additives.

CHUMAKI UN CHINA
14 Luzhevskoho lane, bld. 3B, office 14

Kyiv, 03039, Ukraine
tel.: +38 068 533 6490, +38 066 974 7734

e-mail: info@chumaki.in.ua
www.chumaki.in.ua
Facebook: chumakii

Instagram: chumaki.in.ua

Chumaki in China is a representative of the Chinese manufacturer of packaging 
equipment for food, chemical, pharmaceutical industries. Wide choice of packing, filling, 
labelling and other equipment for small and medium-sized businesses. We implement 
optimal solutions for process automation.

The company offers stuff training, equipment installation, start-up and maintenance; 
provides warranty for all of its products. Worldwide delivery from China within 14 days.
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CLEVER TECH, LTD
13 Nalyvaika str., Bila Tserkva, 09117, Ukraine
tel.: +38 044 221 9076, +38 044 221 9073
+38 097 255 9008, +38 067 250 9171
e-mail: kleverteh@gmail.com
clevertech777@gmail.com
www.clever-tech.com.ua

Technological equipment and components for food industry. Complete bottling lines. 
Labelling and packaging equipment. Conveyor systems.

DA VINCI, Advertising Agency
5 Solomyanska str., office 10/2
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 044 537 0194
+38 044 537 0452, +38 050 394 9650
e-mail: agarkov@printus.com.ua
www.printus.com.ua
Facebook: groups/poliukr

Da Vinci Advertising Agency has been operating in the printing market of Ukraine 
since 2002. We publish the leading Ukrainian magazine for printers Print + (150 issues 
have already been published), catalogues Poligraphy of Ukraine (14 issues) and Printing 
and Packaging (7 issues). Print + magazine is a member of EDP (European Digital Press) 
association, European family of magazines about digital and large format printing. We have 
several other projects, including two graphic arts exhibitions’ newspapers (Rex Guide and 
Poligraphy Daily).

DECRUST SP. Z O.O.
Energetykow 9, 47-225 Kedzierzyn-Kozle, Poland 
tel.: +48 668 200 409
+38 067 523 0945
e-mail: maxim.dashevsky@fluorochemika.pl
www.decrust.pl

Modern and effective professional and household chemicals for any industries. We have 
been developing technologies and products for many global corporations for over 20 years. 
95% of our staff have higher chemical education. We can solve any task in chemistry. Wide 
range of products, from budget to high-technology ones.

DEMIX, LLC
1A Mossakovskoho str.
Dnipro, 49000, Ukraine
tel.: +38 056 375 4310, +38 097 202 8514
e-mail: saleforklift@demix.com.ua
www.demixforklift.com.ua
Facebook: demixPT

Demiks loading equipment was founded in 2005. Our range of loaders is represented 
by a wide selection of global TM: Nissan-UniCarriers, Hyundai, Dieci, Omg, HC, Skiper. We 
guarantee timely delivery of high-quality equipment for solving any problems, as well as 
high level of services. Our service centres work for you 24/7 and always have basic spare 
parts. We also offer different forms of payment.

DOMINANTA, LTD
17/21 Bahhovutivska str., Kyiv, 04107, Ukraine

tel./fax: +38 044 483 7703
+38 044 483 7709, +38 044 483 7713

+38 044 483 7718
e-mail: office@domino-kiev.com.ua

www.domino-kiev.com.ua

DOMINANTA has been successfully operating in the Ukrainian market since 1997. It 
represents world leading equipment manufacturers: 

•	 DOMINO (UK) — coding and marking equipment;
•	 KEY TECHNOLOGY (USA) — sorting, inspecting equipment and special conveyors;
•	 LOMA (UK) — inspecting, weighing equipment and metal detectors;
•	 INTREX (Poland) — self-adhesive label applicators;
•	 MECKELBORG (Finland) — self-adhesive label equipment with the label print option.

DRUK-INVEST, PE
109ZH Khmelnytskoho str.

Kalush, 77300, Ukraine
tel.: +38 03472 70 180

e-mail: import-plus@ukr.net

Druk-Invest is specialized in flexographic services.
We make labels for various food and household products (logos for paper bags, toilet 

paper, cardboard sleeves, and decorative paper).
We use widescreen flexo machines that print on rolled materials such as paper and 

cardboard. We work both with our own and client’s materials.

DUBNOTECH, PLC
93 Surmychi str., Dubno, 35604, Ukraine

tel.: +38 03656 44 828
+38 03656 44 829, +38 063 303 9197

e-mail: dubno_tech@ukr.net
www.dubnotech.com.ua

Facebook: groups/314418199000557

Manufacture of equipment for dairy industry. Installation and adjustment of equipment 
and process lines.

ECO RESOURСE UKRAINE, LTD
2A Trublaini str., office 221

Kyiv, 03134, Ukraine
tel.: +38 044 290 9607, +38 044 290 3032

+38 095 281 8678, +38 096 281 8678
e-mail: kiev@eco-resource.com.ua

www.eco-resource.com.ua

Contemporary and innovative manufacturing company operating in the domestic 
market. Vast product range includes natural colours and flavours produced at the company’s 
own facilities for diverse food industry segments, including the following: confectionery; 
bakery; dairy and fat industry; beverages, juices, water; meat products, etc. We supply 
various types of synthetic, mineral and other colours. We also offer own-produced spices 
and functional mixtures for meat and fish industries, sauces, seasonings etc.

Our key principle is manufacture of competitive European quality products at a fair price.
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EFFYTEC
Poligono Industrial Can Salvatella, C/Bellvei 41-49
08210 Barbera del Valles, Barcelona, Spain
tel.: +34 937 185 840
fax: +34 937 188 221
e-mail: info@effytec.com
www.effytec.com

EFFYTEC is a company leader in technology and manufacturing of horizontal pouch 
machinery for packaging all type of products from different sectors in sachets and pouches: 
food, cosmetics, chemicals, pharma and other applications. A company composed by 
a team of great professionals highly qualified with over 30 years of packaging industry 
experience. Our know-how enables us to provide the optimum solution for each client with 
the highest performance and highest quality and innovative packaging.

ELA FOLIE SP. Z O.O.
Ostrow 4
05-430 Celestynow, Poland
tel.: +48 22 789 7557
e-mail: marketing@elafolie.pl
www.elafolie.pl

We specialize in the production of LDPE polyethylene film. We also make flexographic 
prints and manufacture embossed foils. In addition, we produce bags for the use in food 
industry.

ELO PACK, LTD
50 Mashynobudivna str.
Kyiv, 03680, Ukraine 
tel./fax: +38 044 502 1576 (multichannel)
e-mail: office@elo-pack.com
www.elo-pack.com

One of the leading Ukrainian producers of packaging equipment with 22 years of 
experience offers a wide spectrum of packaging machines, including small devices and 
high-speed fully automatic lines developed for dosing & packaging grains, liquids, pieces 
of products, fruits & vegetables, packaging in groups, etc. Different types of transporting 
systems that fulfil various technological operations are produced as accessories. Highly 
skilled personnel constantly improve & expand the assortment & possibilities of equipment.

FASA AB
9 Sporto str.
LT-68108 Marijampole, Lithuania
tel.: +370 343 70481
fax: +370 343 70469
e-mail: sales@fasa.eu
www.fasa.eu

FASA manufacturing company from Lithuania offers a wide range of packaging machines 
for dairy industry. Filling and wrapping machines, forming, filling and sealing machines to 
pack dairy products such as butter, margarine, spreads, processed cheese, other paste type 
products, ice-cream, yogurt, etc. Integrated solutions for butter, margarine, and spreads 
production lines.

FOOD PACK SERVICE, PE
8A Ovrashka str.

Boryspil, 08300, Ukraine
tel.: +38 044 227 5360, +38 044 223 6968

e-mail: info@foodpacks.com.ua
www.foodpacks.com.ua

Facebook: foodpacks.com.ua
Instagram: food.packs

Food Pack Service is a supplier of professional packaging equipment, equipment 
and expendable materials for food industry, meat processing enterprises and restaurant 
businesses. We offer a wide range of products and prices for enterprises with various service 
types and production loads.

FOOD TECH ENGINEERING, LLC
86 Kyrylivska str.

Kyiv, Ukraine
tel.: +38 044 501 2824

e-mail: sale@foodtech.com.ua
www.foodtech.com.ua

Equipment and consumables for meat and dairy factories.

FOREST LTD
7/18 Universytetska str.

Slovyansk, 84100, Ukraine
tel.: +38 06262 22 300, +38 050 499 9099

e-mail: info@forest-flavours.com
www.forest-flavours.com

We are domestic manufacturers of a full range of food additives for meat processing. 
Our key difference is that we offer ready-made solutions in the field of optimization of 
recipes and technological schemes for the production of meat and sausage products. Our 
technologists, who have rich experience and a number of unique solutions, are ready to 
visit your production site to solve any tasks/problems. We are, first of all, a consulting and 
engineering company.

FORMAK AMBALAJ MAK. SAN. TIC. LTD. STI.
Orhangazi Mh. Isiso San. Sit. 14. Yol V1 Blok No:3

Esenyurt, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 623 0530

+90 545 608 5869,  +90 507 984 4946
e-mail: info@for-mak.com.tr

www.for-mak.com.tr

We at Formak Machinery have many years’ experience in HOD and PET lines. Our aim 
is to create fast and precise solutions regarding line projects, spare parts, modifications, 
upgrades, etc. 

We offer: 5 gallon HOD bottling lines (de-capper, external-washer, washer, filler, capper); 
robotic palletizing system; 3-5-8-12-15 Lt glass bottle lines; 5–10 Lt PET line revisions and 
spare part supplying; cap and preform elevators; Inspection stations; conveyor systems; 
filtration systems; beverage stock tank systems; beverage and air distribution systems; line 
de-installation, transportation, installation to new location.
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FREGAT, LLC
90 Chervonotkatska str., office 6
Kyiv, 02000, Ukraine
tel.: +38 044 360 6337
+38 0562 362 947
e-mail: info@fregat.com.ua
www.fregat.com.ua
Facebook.com/kolesafregat

Fregat is a wheel manufacturer and official distributor of TORWEGGE GmbH&Co 
(Germany) in Ukraine. Wheels and rollers of all kinds on black and grey rubber, polyurethane, 
polyamide-6, aluminium, cast iron, pneumatic, with and without bracket, with diameter 
from 50 to 400 mm, loading up to 4,000 kg. We offer products of European quality at low 
prices. Professional advice, guarantee, delivery.

GRAND CASING, LLC
34 Pyrohivskyi Shliakh str.
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 044 501 0920
e-mail: info@grandcasing.com.ua
www.grandcasing.com.ua
Facebook: Grandcasing

Grand Casing is engaged in comprehensive provision of meat industry enterprises in 
Ukraine with natural and artificial casing for sausages, edible casings for Frankfurt sausages, 
clips and loops.

GROUP OF FOOD SYSTEMS, LLC
16 Instytutska str., office 1/23
Kyiv, 01021, Ukraine
tel.: +38 066 233 3171
e-mail: office@groupoffoodsystems.com.ua
www.groupoffoodsystems.com.ua

Group of Food Systems provides technological and technical support, equipment 
supply services and ready-made solutions for food processing industry. We work together 
with the world-leading vendor, Marel, in meat processing, fish processing and further 
processing industries.

We are actively involved in initiatives that benefit society. Responsibility is embedded in 
the core of our business operations to create a common value for both society and business.

HARCHOVYK, Newspaper
Editorial Board: 2-A Sadova str.
Lviv, 79054, Ukraine
Postal address: PO Box 5911
Lviv, 79054, Ukraine
tel./fax: +38 032 244 1100
e-mail: harch@prominfo.com.ua
www.harchovyk.com

Harchovyk is an authoritative Ukrainian edition for food industry. The newspaper gives 
reliable, opportune and competent information. The newspaper is intended for managers 
and technologists. It enlightens the most important and actual events of different food 
industry segments.

Frequency: once a month. Circulation: 5,000 copies. Postal subscription index: 91972.
Specialized issues of Harchovyk newspaper: Meat Industry for meat industry experts 

(subscription index: 99056); Bakery and Confectionary for bakery and confectionary 
industry experts (subscription index: 99057).

HENRICH, PE
1 Zhmerynska str.

Kyiv, 03148, Ukraine
tel.: +38 044 403 8250

+38 095 275 4880
e-mail: s.gotsiy@henrich.com.ua

www.henrich.com.ua

Henrich PE is an official distributor of Markem-Imaje, French company being a reliable 
and global marking equipment supplier, which presents the full range of CIJ, thermal transfer 
and laser marking systems, print & apply labelling systems. With our industrial printers, you 
can mark cable & wires, pipes, foods & drinks with the inks of different types and chemical 
compositions (including mark food or food contact packaging with the special food inks).

IMPEXMASH COMPANY, PE
2 Dobrovolskoho str.

Kropyvnytskyi, 25005, Ukraine
tel.: +38 0522 308 920

+38 0522 308 921
e-mail: info@impexmash.com

www.impexmash.com
Facebook: Импексмаш
Instagram: impexmash

Impexmash is a Ukrainian manufacturer of bakery and confectionary equipment. 
We also offer turnkey business that includes project development; equipment supply 
and adjustment, maintenance and servicing; providing technologies and all necessary 
ingredients.

INFORMBUSSINES LTD, Publishing Center
PO Box 19, Kyiv
04119, Ukraine

tel.: +38 044 206 5281
+38 050 441 6801

e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua

Facebook: informbusiness

Publishing and online projects.
All for Food Processing Industry is a free-distribution catalogue for specialists of 

Ukrainian food industry enterprises. It contains analytical articles, information about 
suppliers of ingredients, processing and packaging equipment, and packaging materials. It 
has two issues: Meat & Dairy Industry and Bakery & Confectionery Industry.

Online marketplace for Ukrainian food processing industry: www.food.bizera.com.ua.
Suppliers for food processing industry online: www.food.ib.kiev.ua.
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INOX TIME, Production Company, LLC
27A Kyivska str., Vyshneve, 08232, Ukraine
tel.: +38 044 503 718
+38 067 999 6727, +38 066 935 9222
e-mail: inoxtime.vk@gmail.com
info@colson.com.ua
inoxtime.com.ua, www.colson.com.ua
Facebook: inoxtime.com.ua

INOX TIME is a manufacturer of technological equipment and accessories of stainless 
steel for food industry. It pays particular attention to industrial hygiene and sewer systems.

Since 2016, INOX TIME has been an official business partner of Colson group in Ukraine. 
Colson group is a worldwide No. 1 in manufacture and supply of high-quality wheels. 
We offer advice and reliable solutions for all your applications. The right wheel for every 
business!

INSTITUTE OF FOOD RESOURCES OF NATIONAL 
ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES OF UKRAINE
4A Sverstiuka str.
Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 044 517 1737
e-mail: sychevskiy@ipr.net.ua
www.iprkyiv.com

The Institute is the leading institution for the scientific provision of innovative 
development of food processing industry in Ukraine. Its research & scientific developments 
implemented at food processing enterprises in Ukraine are aimed at rational use of 
resources, increasing production efficiency, ensuring proper quality & safety of meat, dairy, 
sugar, bakery, confectionery products and increasing their competitiveness in the market.

INTA, LTD
18 Shutova str.
Kyiv, 03067, Ukraine
tel.: +38 044 351 1470
fax: +38 044 351 1471
e-mail: intakiev@gmail.com
www.inta.org.ua

Manufacture of dozers, semi-automatic and automatic machines for packing of free-
flowing, liquid and paste-like products, ready packets, cups and jars. Manufacture of doy-
pack and brick bag making machines. Manufacture of flour filling lines.

INTERMASH, SPE, LTD
4 Havela blvd.
Kyiv, 03124, Ukraine
tel.: +38 044 206 3640, +38 068 321 8202
e-mail: ipack113@gmail.com
www.intermash.kiev.ua
Facebook: Intermash Intermash

Manufacture of packaging equipment.

INTERMIK – FOOD TECHNOLOGY, LTD
3/5 Yana str.

Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 044 277 2934

+38 044 277 2935, +38 044 277 2936
fax: +38 044 277 2937

e-mail: intermik@intermik.kiev.ua
www.intermik.eu

Our company is an official representative of several leading manufacturers of meat 
processing machinery from Poland, Germany, Italy, and Spain. We have many years’ 
experience of working with our domestic manufacturers.

We do process design work and supply high-quality equipment: slaughtering and meat 
processing lines, climatic chambers, packing and hygienic equipment, accessories. We 
guarantee skilled assembly, staff training and regular servicing.

ITAK LTD
44 Chervonotkatska str.

Kyiv, 02094, Ukraine
tel.: + 38 044 574 0409

+38 044 451 8840
fax: + 38 067 245 8507

e-mail: itak@itak.ua
www.itak.ua

Facebook: itakpackage

ITAK LTD, a manufacturer of flexible combined polymer materials, offers:
•		design	development;
•		flexographic	printing	up	to	8	colours;
•		selective	matte	lacquering;
•		cold	glue	application;
•		packaging	for	food	and	non-food	products,	gifts	and	flowers;
•		CPP	bread	bags;
•		large	and	small	perforations,	lamination;
•		multilayer	printed	film;
•		doy-pack	bags;
•		film	for	mayonnaise,	ketchup	and	other	sauces;
•		selective	metallization.

JOHN BEAN TECHNOLOGIES
Rusthallsgatan 21

SE-251 09 Helsingborg
Sweden

tel.: +336 4263 2213
e-mail: victoria.ortillez@jbtc.com

www.jbtc.com

JBT supplies customized industrial solutions for food processing industry. Through 
innovation, we design, manufacture and service food processing equipment for the 
preparation, cooking, chilling or freezing of meat, seafood and poultry products, ready-to-
eat meals, bakery products, fresh fruit and vegetable products.
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JOKEY UKRAINE TRADING, LLC
21 Sverstiuka str., office 810
Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 044 496 6290
+38 050 352 6780
e-mail: sergey.kondratiev@jokey.com
www.jokey.com

Jokey is a leading international manufacturer of rigid plastic packaging with tight lids 
(for packers of food and non-food goods). Our standard portfolio covers round, rectangular, 
square and oval polypropylene packaging from 120 ml to 35 l. With 2,000 employees, we 
manufacture our products at 15 factories in 12 countries and serve customers in around 80 
countries.

KOMPO, Trade House, LLC
13 Lidavska str.
Lutsk, 43006, Ukraine
tel.: +38 033 228 1402
+38 067 858 4687
e-mail: tdkompo@gmail.com
www.kompo.com.ua

KOMPO Trade House is one of the leaders in the market of equipment, consumables 
and spare parts for food processing industry. Dynamic development since 2010, strong 
partnership with reliable equipment manufacturers, such as KOMPO, ANDHER, TEPRO 
and SIEBECK, allows us to establish close working relationships with a forward-looking 
perspective.

KOMPO Trade House — the best among equals.

MAKSYM MYKHAILIUK, IE
55 Osnovyanska str.
Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 067 572 0473
+38 067 380 4777
e-mail: info@sezam777.com.ua
www.sezam777.com.ua
Facebook: sezam777

Development and manufacture of equipment for confectionery industry: kozinak, 
grillage, iris and halva production lines; machines for shaping and cutting candy bars;  
machines for cutting bird’s milk and fruit candies; electric cooking boilers with a mixer; 
colloid mills for peanut paste preparation; crushers with calibrators for grinding nuts;  
separation conveyors for dividing bars; bar stackers for Flow-Pack packing machines;  
integrated weighing scales.

MANULI UKRAINE LTD, JVC
18 Malynska str.
Kyiv, 03142, Ukraine
tel.: +38 044 502 1237
e-mail: info@manuli.ua
www.manuli.ua

Packaging equipment and materials for the final stages of packaging.

MARKO PACK, Agency
18/7 Almazova str., office 602

Kyiv, 01133, Ukraine
tel.: +38 044 501 6358
fax: +38 044 502 1740

e-mail: manager@mirupak.kiev.ua
www.prodinfo.com.ua

www.packaging.com.ua

Marko Pack, an advertising and information agency, publishes specialized magazines 
World of Food and World of Packaging.

MASTER-PACK LTD
46 Katerynynska str.

Kharkiv, 61125, Ukraine
tel.: +38 057 752 1000, +38 050 403 0148

+38 095 752 1000, +38 097 752 1000
e-mail: sale@master-pack.com.ua

www.master-pack.com.ua
Facebook: MasterPackUkraine

Manufacture of polyethylene and polypropylene packaging for bakery and 
confectionery products, pasta, cereals, snack products, ice cream, frozen products, pets 
supplies, stationery products, clothes, napkins, dishes, hygiene products, soils, fertilizers, 
household chemicals, bottle labels, paper bags.

Manufacture of sealing and packaging equipment. Sales of shrink and stretch films.

MATIMEX-UKRAINE, LLC
4 Sofiivska str., apt. 26

Kyiv, 01001, Ukraine
tel.: +38 044 279 0409

+38 044 363 5551
e-mail: matimex@matimex.ua

www.matimex.ua

Sale of multifunction Almi (Austria) blends and spices for meat processing industry, 
technological support. Sale, mounting, starting, guarantee and after guarantee service of 
equipment for meat processing industry (manufactured in Austria, Germany), sale of spare 
parts and associated materials. Sale of Poly Clip clips and loops. 

MCH ENGINEERING, LLC
21 Zaliznychne road
Kyiv, 01103, Ukraine

tel.: +38 044 599 5255
+38 044 599 9399

e-mail: info@mch.kiev.ua
www.mch.kiev.ua

www.blucher.com.ua

Professional drainage products: gravity and syphonic roof gullies, industrial gullies and 
channels for commercial kitchen and food processing, stainless steel pipe, oil and grease 
separators, shower gullies and channels.
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MEAT BUSINESS, Magazine
BIOPROM COMPANY, LTD
16/14 Martyrosiana str.
Kyiv, 03186, Ukraine
tel.: 044 248 9766, 044 248 0354
tel./fax: 044 243 3267
e-mail: podpiska@bioprom.kiev.ua
mbm@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Bioprom Company publishing house publishes specialized media for the food industry. 
Meat Business is a magazine for meat processing enterprises, supermarket meat shops, 
other related segments (raw food materials, ingredients, packaging, equipment, and trade).

MEAT TECH, PE
1A Kobzarska str.
Cherkasy, 18000, Ukraine
tel.: +38 0472 71 4177
+38 067 884 8488
e-mail: 777slav@ukr.net
www.meatech.com.ua

Meat Tech, PE offers meat processing equipment produced by itself and by the leading 
manufacturing companies from Germany, Austria, Poland and other countries. The 
company offers both new and repaired equipment modernized on its own production base. 
It constantly carries out R&D activities aimed at improving the reliability of equipment, its 
technical characteristics, and product quality.

MEDASEPT UKRAINE
97 Vidradnyi ave., office 5
Kyiv, 03061, Ukraine
tel.: +38 096 810 2693
+38 073 810 2693
e-mail: medasept.ua@gmail.com
www.medasept.com.ua

medaSEPT is a manufacturer of high-quality protective gloves complying with European 
standards. Its product range includes various types of protective gloves, i.e. nitrile, latex, 
vinyl and synthetic ones.

MEGA-TEX, LTD
64 Zaliznychna str., Yarmolyntsi
Khmelnytskyi region, Ukraine
tel.: +38 03853 23 560
e-mail: mega-tex_@ukr.net
www.mega-tex.com.ua

The company offers:
•		design,	manufacture	and	installation	of	equipment	for	meat	processing	industry;
•		cattle,	sheep,	pig	and	poultry	slaughter	lines;
•		different	sewage	systems;
•		production	of	nonstandard	equipment,	etc.

MIG UKRAINE, LLC
97B Zalozetskoho str., 

Chernivtsi, 58003, Ukraine
tel.: +38 099 048 6038

e-mail: info@helper.in.ua
www.helper.in.ua

Facebook: helperukraine

Helper is one of the first Chinese companies specializing in the production of meat 
processing equipment, as well as equipment for production of bakery and pasta, machines 
for processing fruits and vegetables, and separators. We produce machines for cutting 
frozen meat and cooking minced meat, mixers, injectors for the introduction of saline 
solution, thermal chambers, fillers, clippers and other equipment.

MOGUNTIA-UKRAINE, PJSC
1B Lagunovoi str., Kniazhychi

Kyiv region, 07455, Ukraine
tel. +38 044 277 2930

e-mail: muz@moguntia.kiev.ua
www.moguntia.kiev.ua

Facebook: Moguntia Ukraine

Moguntia-Ukraine is one of the leading companies in the food industry of Ukraine. It 
has been providing enterprises with high-quality spices, food additives and technological 
compositions for the production of meat, convenience, confectionery and bakery products 
for more than 20 years. The products are produced at the factory of Moguntia Food GmbH, 
Austria. The company offers professional technological support in the field of research, 
development and introduction of new technologies and promising methods using 
innovative products of Moguntia.

MPS VEGA, LTD
4 Kniaziv Koriatovychiv, office 49

Kamianets-Podilskyi
Khmelnytskyi region, 32300, Ukraine

tel.: +38 03853 23 560, +38 050 323 2181
e-mail: mega-tex_@ukr.net

www.densit.com.ua

Industrial flooring by Densit® for food processing, heavy equipment and chemical 
industry enterprises. 

MULTIVAC UKRAINE, LLC
30 Pershoho Travnia lane, Novi Petrivtsi

Kyiv region, 07354, Ukraine
tel.: +38 044 499 9070
fax: +38 044 499 9076

e-mail: office@ua.multivac.com
www.ua.multivac.com

MULTIVAC UKRAINE is a part of MULTIVAC Group. MULTIVAC is a worldwide leading 
producer of packaging equipment. We offer thermoforming machines, chamber machines, 
tray sealers, inspection systems, marking and weighing systems, as well as meat processing 
equipment. Qualified service department, supply of original spare parts and all kinds of 
packaging materials, including printed films.
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NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES
68 Volodymyrska str.
Kyiv, 01601, Ukraine
tel.: +38 044 289 5472, +38 044 287 9333
e-mail: info@nuft.edu.ua
www.nuft.edu.ua

The National University of Food Technologies is the leading educational institution that 
graduates highly trained specialists for various branches of economy. The University trains 
over 25,000 students and employs over 6,500 academic teachers. R&D activities are mainly 
focused on the development of modern technologies and equipment for food production 
and storage. R&D results of Packaging Equipment and Technologies scientific school are 
well-known in Ukraine and abroad.

OMAG S.R.L.
Via G. Santi, 42/A, 61012 Gradara, Italy
tel.: +39 0541 950 854
e-mail: omag@omag.com.ua
www.omag.com.ua
www.omag-pack.com

Since 1975, OMAG S.R.L. (Italy) has been manufacturing packaging equipment (vertical 
and horizontal packaging machines) for pharmaceutical, food, chemical, cosmetic and 
other industries to pack powder-like, granular, dry, paste-like and liquid products in 3-seam, 
4-seam sachets, stick packets, medical capsules and tablets in strip packets. For over 30 
years, OMAG S.R.L. has been represented in the CIS countries market by Ukrainian (Kiev) and 
Russian (Moscow) representative offices. OMAG packaging equipment is used worldwide.

OMELA, LLC
2 Artilna str., Dnipro, 49098, Ukraine
Postal address: PO Box No. 4937, Dnipro, 49098, Ukraine
tel.: +38 067 566 7655, +38 063 798 1208, +38 050 342 0055
e-mail: mm@omela.com.ua
um@omela.com.ua, info@omela.com.ua
www.omela.com.ua
Facebook: omela.com.ua

Our company has been supplying packaging machines and equipment in Ukraine since 
1995. We have our own service department, and we can independently start and maintain 
the sold equipment. We import equipment from different countries, including China, Korea 
and Turkey.

OMIDI GMBH
Große Reichenstraße, 14
20457 Hamburg, Germany
tel.: +49 40 6364 4296
e-mail: shab.omidi@gmail.com
www.omidico.com

Omidi Industrial Machinery commenced operation actively in 1990 with food processing 
machinery manufacturing. Our valuable experience within these years has enabled us to 
offer professional machine designs and supply a whole range of product lines to over 100 
confectionery shops, industrial units and factories within Iran and more than 50 countries 
worldwide. Satisfying every customer’s demands and needs has been our prime objective.

ÖZSEYHAN MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Özel org. san. böl.

Boğazköy, Nevşehir, Turkey
tel.: +90 533 923 6675

e-mail: info@seyhanpaketleme.com
www.seyhanpaketleme.com

We offer vertical packaging machines, automatic cartooning systems, multihead 
weighers.

PACKING TECHNOLOGIES, LTD
25B Kyiv-Chernihiv-Novi Yarylovychi road 25 km

Kniazhychi, Kyiv region, Ukraine
tel.: +38 044 205 3867

e-mail: info@packtech.com.ua
www.packtech.com.ua

Packaging Technologies, Ltd. was founded in 2000. We are engaged in the production 
of packaging equipment of any level of complexity: film-sealing, shrink, packing and filling, 
frying-packing equipment, conveyors, inspection tables, dispensers. Today we offer more 
than two dozen types of equipment, some of which are patented in the form of inventions 
and industrial designs.

PLASTICS-UKRAINE LTD
82A Mezhyhіrska str., bld. B

Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 044 201 1545
fax: +38 044 201 1548

e-mail: office_support@plastics.ua
www.plastics.ua/packing

Plastics-Ukraine is the biggest distributor of European polymeric films for packaging 
market. Our product range includes: thermoforming films (PVC, PET, PET/PE); barrier 
films; packaging materials: stretch films, adhesive tapes, air-bubble film, PE foam rolls, PP 
strapping tape.

POLTAVA MACHINE-BUILDING PLANT, PJSC
27 Biriuzova str.

Poltava, 36007, Ukraine
tel.: +38 0532 669 654
fax: +38 0532 568 811

e-mail: sales@poltavamash.com
www.poltavamash.com

Facebook: poltavamashh

Poltava Machine-Building Plant is a successful Ukrainian enterprise engaged in 
development and manufacture of technological equipment for meat processing and other 
industries. Our product range includes machines and equipment for cattle and poultry 
slaughtering, by-products and casings processing, adipose production, meat processing 
and sausage production. Poltavamash accepts custom orders, offers turnkey designing and 
manufacturing. Its products are characterized by high quality & reliability level and long 
service life.
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Also we offer packaging equipment. There are machines for packing food and non-
food products — vertical and horizontal flow-pack machines, shrink machines of different 
automation and productivity levels. All equipment is manufactured by the leading Italian 
and Polish firms. We provide commissioning, staff training, technical support. We render 
warranty and post-warranty services. We have a stock of original spare parts.

SELO B.V.
Eektestraat, 1

7575 AP Oldenzaal, the Netherlands
tel.: +31 541 582 000; fax: +31 541 520 595

e-mail: info@selo.com
www.selo.com

Smart processing equipment for mayonnaise, ketchup, sauces, dressings and ready 
meals production. Complete plants for wet pet food production.

SEYMAG MAKİNE PAZ. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Mah. 542 Sk. No:9, Küçükköy Gaziosmanpaşa

İstanbul, Turkey
tel.: +90 533 232 9565

e-mail: sales@seymag.com.tr
www.seymag.com.tr

Facebook: Gökhan Yilmaz

With thirty years’ experience, Seymag Meat Machinery is aiming to be a leading 
company in this sector by bringing its technical dynamics in accordance with market needs. 
We are committed to use the latest technologies to offer our products and services to the 
costumers who seek quality with constant innovations. Our growth has been attributed to 
a well-defined goal, strategic planning, and a team of self-motivated and well experienced 
professionals. We offer meat processing machines, hygienic equipment, slaughter house 
equipment, and packing machines.

SISTEMA LTD
21/27 Observatorna str., office 401

Kyiv, 01054, Ukraine
tel.: +38 044 486 5452, +38 044 223 6050

tel./fax: +38 044 486 8481
e-mail: info@sistema.kiev.ua

www.sistema.kiev.ua

HITACHI industrial ink-jet printers (for nonimpact printing on products), TIFLEX printers 
(for printing on corrugated packaging), WEBER print & apply labelling systems, DIKAI ink-
roll coders, YANJIE and SAVEMA thermal transfer systems.

SITIBIZ, LTD
2A Chystiakivska str., office 320

Kyiv, Ukraine
tel.: +38 044 355 7041

e-mail: ld.panpro@gmail.com
www.stbz.prom.ua

Manufacture and sales of professional detergents, disinfectants and liquid soap for food 
industry and public utilities companies.

PREMA POLSKA SP. Z O.O.
Rolna 60/25, 43-100 Tychy, Poland
tel.: +48 509 054 661
e-mail: karolinabugaj@prema.eu
www.prema.eu

Representative of famous manufactures of machines for converting & extrusion of the film.
ROLL-O-MATIC (Denmark) — machines for bags on rolls: draw tape bags, wave top 

bags, star-seal t-shirt, t-shirt and industrial winders.
MAMATA MACHINERY (India) — machines for wicket bags, stand-up pouches, zipper 

pouches, courier and security envelopes.
KUNG HSING (Taiwan) — extruders for HDPE, LD/LLDPE, Co-ex 3- or 5-layered, recycling 

machines, washing lines, machines for polypropylene.

PROXIMA GMBH, JV, LTD
18/14 Khvoiky str., office 232
Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 044 494 4115, +38 044 494 4114
e-mail: proxima@ukr.net

We offer seasonings and marinades for the production of sausage and meat products, 
vacuum syringes, cutters, automatic clip machines, intensive cooling chambers, production 
lines for smoked and dried sausages, defrosters, frozen meat crushers, non-cutter lines for 
mince, vacuum mixers, emulsion machines, integrated production lines for ham, injectors, 
tenderizing equipment, massagers, mince cutting machines, block cutting machines, 
ice machines, skin removing machines, separators, meat trimmers, vacuum packaging, 
weighing and labelling systems, slicers, grinders, etc.

QUALITY MANAGEMENT, Journal
11 Sverstiuka str., bld. B, office 412–414
Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 044 537 0651, +38 098 898 1291
e-mail: іnfo@techmedia.com
www.techmedia.com.ua
Facebook: tmgua

Tech Media Group is the only specialized publishing house in Ukraine, whose activities 
are aimed at meeting the needs of engineering and technical employees in professional, 
regulatory and technical information. Monthly specialized journal that helps to improve 
the quality of production processes and products, implement marketing quality strategies, 
meet the requirements of international quality standards. The journal is published with 
information support of the State Service of Ukraine for Food Safety & Consumer Protection.

R.P.S. LTD
95 Vidradnyi ave., Kyiv, 03061, Ukraine
tel.: +38 044 455 4693
e-mail: info@rps.com.ua
www.rps.com.ua
Facebook: RPS LTD

We supply equipment for mini bakeries, bakeries and confectioneries. These are 
individual units (mixers, moulding machines, ovens, chocolate coating machines) and fully 
automatic industrial lines for producing all kinds of pastry and bakery products. 
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STEINER-UKRAINE, PE
23 Industrialnyi lane, office 205

Kyiv, 03056, Ukraine
tel.: +38 044 390 7338

+38 067 461 6449
e-mail: office@steiner.com.ua, 

www.steiner.com.ua
www.steiner-pumps.com

Facebook: SteinerUkraine
Instagram: steinerukraine

Steiner Ukraine specializes in engineering and consulting in the field of food production, 
pharmaceutical and chemical industry with over 10-year experience. 

We deliver process and packaging equipment, as well as pumps and systems to 
industrial enterprises in the CIS countries. We provide installation, commissioning and 
warranty service of the supplied equipment.

Steiner — thinking ahead!

TECHNIK LTD
3 Sadova str.

Petropavlivske, Kyiv region
08341, Ukraine

tel.: +38 044 374 5057
e-mail: technik@kw.ua

Technik Ltd. manufactures equipment for transportation of different bulk solids, flour 
and sugar sifters, Big-Bag discharges, metal and fabric silos.

TECHNO WOOD, PE
24 Peremohy ave.

Lutsk, 43005, Ukraine
tel.: +38 095 604 7385

+38 067 332 7313
ekoschepa@gmail.com

We offer equipment for meat processing industry, packaging equipment for food 
industry.

TECHPRILAD ENGINEERING, LLC
4/9 Kurenivskyi lane
Kyiv, 04073, Ukraine

tel.: +38 044 467 2660
+38 044 467 2680
+38 044 467 2690

e-mail: info@techprilad.com
www.techprilad.com

An extensive range of industrial valves to be used for control, isolation, pressure 
relieving, steam trapping for steam and thermal oil applications. 

Official partner of ARI-Armaturen GmbH in Ukraine. 
Engineering, supply, technical service.

SMART CAPITAL, LTD
19 Sverstiuka str., Kyiv, Ukraine
tel.: +38 044 579 2258
fax: +38 044 579 2256
e-mail: reklama4@food.com.ua
www.food.com.ua

FOOD UA. Products of Ukraine and FOOD Technologies & Equipment are information 
and analytical magazines about food, restaurant and retail markets of Ukraine that are 
issued in one set. The most complete market reviews of food industry written by our own 
journalists and the leading analytical and consulting companies of Ukraine. Here one 
can also find information about logistics, human resources management, packaging and 
packing materials, ingredients, automation, etc.

SPETS-MASH-SERVICE, LLC
15B Leo Tolstoy str., Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 044 353 0506
+38 093 085 9990
e-mail: s-m-s_oborud@ukr.net
www.s-m-s.in.ua, www.s-m-s2.in.ua

We offer to supply components and consumables for meat processing equipment and 
dairy (butter and cheese making) equipment. We also carry out professional repairs of meat 
processing equipment on-site at your enterprise, conduct equipment damage assessments, 
and supply spare parts.

SPETZTEKHOSNASTKA LTD
122 Vasylievska str.
Кamianske, 51921, Ukraine
tel.: +38 0569 588 710
+38 0569 588 714
e-mail: vitalplast@vitalplast.com
www.vitalplast.ua

Production of plastic packaging and other plastic products.
Design and production of individual packaging. Product range is from 25 ml to 18.0 l.
IML decorating; Quality Management System according to ISO 9001:2015.
Production of disposal plastic packaging according to ISO 22000:2005.

STANCO-GROUP, MNVK, LLC
104 Chekhov str.
Cherkasy, 18030, Ukraine
tel.: +38 0472 564 050
e-mail: info@stanco.com.ua
www.stanco.com.ua
Facebook: stancogroup
Instagram: stancogroup

Stanco-Group manufactures equipment for filling liquid and viscous products into 
consumer packaging: filling lines, semi-automatic fillers, tank equipment, capping and 
labelling machines. 

We guarantee custom solutions for each client. We provide quality service and 
technological support. We also have a spare parts warehouse for quick repair service.
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TURIYA COMPANY, LLC
16A Nemyrovycha-Danchenka str.

Kyiv, 01133, Ukraine
tel.: +38 050 049 6444

e-mail: office@turiya.com.ua
www.turiya.com.ua

Facebook: turiyacompany

Turia Company is the exclusive representative of PRIMERA Inc. (USA) in the territory of 
Ukraine, Georgia and Moldova. Our main goal is to help home producers to increase the 
quality of packaging, and for sure products to be better recognized on the shelves, with the 
help of brilliant labels printed by colourful printers PRIMERA and labelled by desk labellers 
PRIMERA we supply and service in Ukraine.

UKRAINIAN RESEARCH AND TRAINING CENTER 
OF STANDARDIZATION, CERTIFICATION 

AND QUALITY (UKRNDNC), SE
2 Sviatoshynska str.

Kyiv, 03115, Ukraine
tel.: +38 044 452 3396

e-mail: assistant@uas.org.ua
www.uas.org.ua

Facebook: uas.org.ua

UkrNDNC is the leading internationally recognized standards organization acting as a 
national standards body. 

It is engaged in standardization and accreditation; training and upgrade training 
for standardization, accreditation, metrology, certification, compliance and quality 
management experts; increasing awareness about national standards (DSTU) and 
international and regional standards (ISO, DIN, ASTM) as well.

UKRMOLPROM, National Association 
of Milk Producers of Ukraine

1 Hrinchenka str., office 40-4
Kyiv, 01001, Ukraine

tel.: +38 044 226 2783
+38 044 279 8389

fax: +38 044 279 7389
e-mail: mail@ukrmolprom.kiev.ua

www.ukrmolprom.kiev.ua

Ukrmolprom, the National Association of Milk Producers of Ukraine, is a voluntary 
organization established to timely inform its members about the situation in the dairy 
industry and thus provide producers of milk and dairy products with cost-effective 
conditions, raise their interest in increasing production efficiency, improving the quality of 
raw and finished products, increase export supplies and competitiveness in domestic and 
foreign markets.

On 1 January 2016, Ukrmolprom has become an associate member of EUCOLAIT, the 
European Association of Dairy Trade.

TEHNIKA ENGINEERING INDUSTRIAL CO., LTD
1 Rairadivskyi lane
Kharkiv, 61004, Ukraine
tel.: +38 057 733 0983, +38 050 396 5851
e-mail: info@teknika-ua.com
www.upakovka.com.ua
Facebook: TeknikaGROUP

We are experts with great experience in the following packaging processes: wrapping 
of loads on pallets with all kinds of packaging straps, films and equipment; wrapping with 
all kinds of steel and plastic straps. We also supply vacuum and shrink wrap packaging 
equipment; film sealing equipment and spare parts therefor. We provide service 
maintenance for all our machines and equipment.

TEKNOFOOD UKRAINE, LTD
3-7 Kyianivskyi lane, office 222
Kyiv, 04053, Ukraine
tel.: +38 044 272 4396
+38 067 524 8784
www.teknofood.com.ua

Our company is a representative of ROCKGATE GROUP made up of 4 Italian manufacturing 
companies that have been working in the chocolate, pastry and confectionery market for 
more than 20 years.

GAMI — tempering/enrobing machines, one shot dosing machine, cooling tunnel.
PACKINT — machines for the production of chocolate starting from cocoa and other 

ingredients.
TECNOCHOC — big tempering machines, big dosing machines, ball mills.
ROLLERMAC — coating pans, multifunctional cooker for nougat, caramel, cereal bars 

and jam, machines for jelly candy.

TERMOIZOL-K LTD
34 Kharchenka str.
Kyiv, 02088, Ukraine
tel.: +38 044 565 5795
www.termoizol.net
Facebook: TermoizolKyiv

The company was founded in 2000. The main activity areas are manufacture and sales, 
import and export of products made of foamed polyethylene and synthetic rubber. We 
import hot melt glue with permanent and non-permanent stickiness.

TRADE-PACK, PE
6 Molodogvardiiska str.
Dnipro, 49022, Ukraine
tel.: +38 056 790 5066
e-mail: info@ukrpakline.com.ua
www.ukrpakline.prom.ua

Trade-Pack PE (UkrPakLine TM) manufactures disposable packages of polystyrene and 
polypropylene for confectionaries (cakes, biscuits, rolls, cookies, etc.), ice-creams, various 
ready-to-serve foods (salads, snacks, sandwiches, vegetables, etc.). It also manufactures 
dairy and ice-cream cups (transparent, white and multicolour printed).
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UPAKOVKA, Magazine
4A Sverstiuka str., office 419, Kyiv, 02002, Ukraine

tel.: +38 044 517 2323, +38 044 517 2383
e-mail: upakjour@nbi.com.ua, upakjour@ukr.net

www.upakjour.com.ua, www.packinfo.com.ua
Facebook: UpakovkaMagazine, packinfo.com.ua

Specialized magazine for manufacturers and consumers of packaging is issued since 
1996. Subscription: at editorial office, on website www.upakjour.com.ua, in agencies or 
Ukrposhta (index 40265). We publish specialized literature, make marketing research.

Annual events: scientific and practical conference Packaging Industry; all-Ukrainian 
competitions Ukrainian Packing Star, Ukrainian Label, Packaging of the Future; conference 
of young scientists New Packaging Technologies; competition of scientific student works 
Golden Chestnut. The search portal www.packinfo.com.ua is a meeting place for producers, 
sellers and customers.

VACUUM BARRIER SYSTEMS
Avenue Landas, 17

1480 Saintes, Belgium
tel.: +32 2 354 7177; fax: +32 2 354 7222

e-mail: sales@vbseurope.com
www.vbseurope.com

As a leading supplier of liquid nitrogen transfer systems since 1978, we have an in-depth 
knowledge of a number of specialized cryogenic processes. We supply liquid nitrogen 
systems for the beverage and food industry, closed loop systems for the manufacture 
of semiconductor devices (MBE), piping systems for test handlers and environmental 
chambers, food freezing tunnels and many other applications. In many areas, we have 
made it possible for our customers to use liquid nitrogen as easily as ordinary fluids.

VACUUM TECHNOLOGY, LLC
28 Vasylkivska str.

Kyiv, 03022, Ukraine
tel.: +38 044 209 0254, +38 050 328 5486

e-mail: info@vactech.com.ua
www.vactech.com.ua

Selling and servicing of vacuum equipment, i.e. vacuum pumps, filters, vacuum oil and 
compressors of different types and modifications.

VTR, LLC
1 Nikisheva str., Lutsk

43000, Ukraine
tel.: +38 0332 789 795

e-mail: office@vtr.com.ua
www.vtr.com.ua

The principal direction of our activity is supplying meat processing enterprises with 
high-quality products. We offer: edible collagen casings by DEVRO (Czech Republic/
Scotland); animal proteins by ScanProTM (Denmark); food additives by Nubassa (Germany), 
Dora Food (Poland), Fleisch Mannschaft (Poland); fibrous casings by ViskoTeepak (Belgium/
Finland); own food additives named СМОЛЛ.

We also offer full technological and technical support.

UKRMYASO, National Association of Meat 
and Meat Product Manufacturers of Ukraine
4А Sverstiuka str.
Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 044 517 6394
fax: +38 044 517 8977
e-mail: vipopovl@naverex.kiev.ua

Ukrmyaso is a voluntary, non-governmental, non-profit and self-regulatory organization, 
which carries out no business activities. It represents and protects the interests of its 
members in legislative and executive authorities, other state and public organizations, and 
coordinates work of meat industry enterprises without supervision rights or controlling 
interest.

UKRPRODMASHBUD, LLC
21 Nova str., Blystavytsia
Kyiv region, 07835, Ukraine
tel.: +38 044 227 7956
e-mail: sale@upmb.com.ua
www.upmb.com.ua

Ukrprodmashbud is a manufacturer of modern and high-tech equipment for bakeries 
and confectioneries.

UKRSICH, PE
1 Mahnitohorska str., office 216
Kyiv, 02122, Ukraine
tel.: +38 044 224 5824, +38 067 405 8008
e-mail: druk@ukrsich.kiev.ua
www.ukrsich.kiev.ua
Facebook: ukrsich.ua

UkrSICH has been successfully operating in packaging printing market for 15 years. We 
specialize in the manufacture of cardboard packages for various foods: confectioneries, 
semi-finished, frozen and bulk foods, etc. We have extensive experience in the manufacture 
of food boxes and various packaging materials for fast foods.

We would be glad to cooperate!

UNION OF BUSINESS AUTOMATION 
(UBA), All-Ukrainian PO
16/8 Deputatska str.
Kyiv, 03115, Ukraine
tel.: +38 044 221 3865
e-mail: info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

The Union of Business Automation is an all-Ukrainian public organization that unites 
professionals in the field of business automation.

Companies in the Union can assist users in choosing the best technology to solve 
business tasks, provide a number of professional services including implementation and 
support of information systems like 1C:Підприємство and BAS software products.
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WELPAC PACKAGING COMPANY LTD
rm. A6 4/F, Mai Hing ind. bld.
16-18 Hing Yip str.
Kwun Tong, KLN, Hong Kong
tel.: +852 2387 3221
e-mail: irina.blit@welpachk.com
www.welpachk.com

We specialize in providing professional and innovative flexible packaging solutions for 
customers. Along with over twenty years’ experience and knowledge in packaging industry, 
we have confidence to achieve your needs and expectations.

High quality mass production is being held at the manufacturing facility located in 
the industrial centre of Xiamen, China. Our scope of application includes food, beverages, 
household chemicals, pet food, etc. We are able to produce various products, such as roll 
film, flat bottom package, retort bag, doy-pack and non-standard package, etc. Our technical 
team can also provide prepress proofing, material analysis and product prototyping.

YASIONA, LLC
3 Pivnichno-Syretska str.
Kyiv, 04136, Ukraine
tel.: +38 044 353 1100
e-mail: yasiona@yasiona.com
www.yasiona.com

Production of textile sausage casings.

YUKON, UTK, LTD
11 Bakulina str., office 5-33
Kharkiv, 61166, Ukraine
tel./fax: +38 057 760 4839
tel.: + 38 050 300 8509
e-mail: utkyukon@gmail.com
www.yukoncode.com.ua

UTK Yukon is an official distributor of UBS (Spain), CITRONIX (USA) and ALTECH (Italy). 
UTK YUKON offers a full range of marking systems: industrial ink-jet printers, high resolution 
printers, label printer applicators. It also provides service and support.

ZEUS LTD
9 Skhidna str.
Zaporizhia, 69083, Ukrainе
tel.: +38 061 218 5420
e-mail: office@zeus.ua
www.zeus.ua
Facebook: www.Zeus.UA

Zeus is a leader of Ukrainian market of material handling equipment. Zeus is an 
exclusive dealer of the world’s largest manufacturers: Cat Lift Trucks — manufacturer of 
forklifts and warehouse equipment; TAB — manufacturer of traction batteries for forklifts; 
Camso Loadstar — manufacturer of industrial tires.

Zeus provides supplies, warranty and maintenance, current repair and overhaul.
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ALFA-HLIB, LLC
94 Vyborzka str.

Kyiv, 03067, Ukraine
tel.: +38 044 353 7175

+38 067 353 0437
e-mail: info@alfahlib.com

www.alfahlib.com

Manufacture of bread and bakery and confectionery ingredients.

AUGUST LTD
AUGUST TM

5 Lozivska str.
Kharkiv, 61017, Ukraine

tel.: +38 050 402 0412
e-mail: bazvladavgust@gmail.com

www.tm-avgust.com

Ukrainian manufacturer of food ingredients for confectionery, bakery, dairy industries.

BAKITO, LTD
82 Lisna str.

Zubra, Lviv region
81135, Ukraine

tel.: +38 032 227 5320
e-mail: kontakt@bakito.com

www.bakito.com

Bakito Ltd offers a wide range of bakery and confectionery equipment and improvers.

BEST WAY FOODS, LLC
24D Polova str.

Kyiv, 03056, Ukraine
tel.: +38 044 360 2374

www.bestwayfoods.com.ua
Facebook: bestwayfoods

Instagram: best_way_foods

Best Way Foods is the official and exclusive distributor of Barry Callebaut concern in 
Ukraine. We focus on two main segments, i.e. gourmet foods (HoReCa, semi-industrial 
market) and commercially produced foods (large factories).

Our portfolio includes all major brands of the concern, such as Callebaut, Cacao Barry, 
La Morella Nuts, Barry-Callebaut, Bensdorp, IBC, Mona Lisa, and Van Houten.
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BREAD & CONFECTIONERY BUSINESS, Magazine
BIOPROM COMPANY, LTD
16/14 Martyrosiana str.
Kyiv, 03186, Ukraine
tel.: +38 044 248 9766, +38 044 248 0354
tel./fax: +38 044 243 3267
e-mail: podpiska@bioprom.kiev.ua
mbm@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Bioprom publishing house publishes specialized media for the food industry. Bread and 
Confectionery Business is a highly specialized magazine for the bakery and confectionery 
industries and allied segments. 

GOLDEN MILE, Trade House, PE
135А Moskovskyi ave.
Kharkiv, 61001, Ukraine
tel.: +38 057 771 4755, +38 050 400 4891
e-mail: info@goldenmile.com.ua
www.goldenmile.com.ua
Facebook: goldenmile.gmth

Golden Mile trade house is a leader in providing with a wide range of goods and 
integrated support services, aimed at supplying and developing food industry enterprises.

We produce fillings (fruit, poppy, milk-containing, nut paste), mixes and improvers 
for bakery and confectionery products, both in a classic line and in the customized offers 
for each client. We also offer niche cereals, nuts, dried fruits and other high-quality raw 
materials.

HLIBODAR, LTD
35 Bila str., Rivne, 33009, Ukraine
tel.: +38 0362 625 861
fax: +38 0362 625 878
e-mail: rumianets@rumianets.ua
www.rumianets.ua

Bread and bakery products (bread in stock).

IMPRESS-LKB, LTD
38 Pushkinska str., office 4
Kharkiv, 61057, Ukraine
tel.: +38 057 717 5333, +38 095 157 2026
e-mail: s.pashkova@lkb.com.ua
www.lkb.com.ua
Facebook: Interdisp-LKB, Ltd.

In 2015 our company launched a new project for supplying ingredients for the food 
industry. We offer food additives (flavours, preservatives and additives for bakery products) 
in the Ukrainian market.

KULYNYCHIVSKYI Bakery Complex, LTD
UKRAINIAN-SLOVENIAN COMPANY

17 Shkilna str.
Kulynychi, Kharkiv region

62404, Ukraine
tel.: +38 057 775 9299

e-mail: shevchenko@kulinichi.com.ua
www.kulinichi.com

Kulynychi TM means a wide product range and high quality, modern equipment, 
advanced technologies, qualified specialists, growing bakery chain, well-developed 
transportation logistics, and mutually beneficial business proposals.

We manufacture and sale the following products:
•	 Bread and bakery products: wheat breads, rye and wheat breads, buns, cracknels, 

croutons;
•	 Confectionery products: spice cakes, cookies, cupcakes, cakes, pies;
•	 Frozen semi-finished products.

KUZNETSOVSKYI KHLIBOZAVOD, LLC
1 Promyslovo-komunalna zone

Varash, Rivne region
34400, Ukraine

tel.: +38 03636 31 773
+38 03636 24 060

fax: +38 03636 23 028
e-mail: info@khz.pibhe.com

Development, production and marketing of bread, bakery and confectionery 
products.

MILLERS OF UKRAINE, Union
6B Zolotovoritska str.
Kyiv, 01030, Ukraine

tel.: +38 044 239 9374
e-mail: office@ukrmillers.com

www.ukrmillers.com

The main goals of Millers of Ukraine are: 
•	 Development of grain processing industry; 
•	 Enhancing business cooperation between the industry representatives; 
•	 Lobbying interests of its members; 
•	 Implementation of international experience of doing grain processing business;
•	 Improvement of grain processing technologies and standards; 
•	 Reduction of costs for grain processing.
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SLOBOZHANSKY PRODUCT, LTD
174 Klochkivska str.

Kharkiv, 61145, Ukraine
tel.: +38 057 755 6035

+38 095 840 3757
e-mail: slobproduct@gmail.com

www.slobproduct.com

Slobozansky Product holds a strong position in the food market of Ukraine. We produce 
fat products and ingredients for bakery, confectionery and milk products.

We are a contemporary and rapidly developing company whose main principles are 
high professionalism, responsibility and reliability. 

UKRKHLIBPROM, Association 
of Baking Industry Enterprises

1 Vyzvolyteliv ave., Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 044 543 0132

+38 044 543 0558
fax: +38 044 543 0478

e-mail: info@ukrhlibprom.org.ua
ukrhlebprom@gmail.com
www.ukrhlibprom.org.ua

Ukrkhlibprom association was established to permanently coordinate economic 
activities and mutual assistance of its members and thus achieve the most effective 
management and increase in production volumes to better respond to customer needs. 
Over 50 bread baking enterprises from 16 regions of Ukraine cooperate with Ukrkhlibprom.

UKRKONDPROM, Association
3A Mala Zhytomyrska str.

Kyiv, 01001, Ukraine
tel./fax: +38 044 279 6913

e-mail: ukrkondprom@cyfra.net
www.ukrkondprom.com

Production of confectionery, concentrates, coffee, tea.

ZABOTA LTD
A’DELIS TM

5 Svobody str., Slovyansk
84122, Ukraine

tel.: +38 06264 85 183
e-mail: zabota1@rambler.ru

www.a-delis.in.ua

Zabota Ltd. has been operating in the Ukrainian market since 1994. We manufacture 
over 200 types of confectionery and bakery products. In 2017, we started to manufacture 
chocolate products on advanced foreign equipment. We differentiate ourselves by using 
nothing but natural ingredients. You are welcome to partner with us.

RIGA BREAD, Trading House, LLC
30 Tsiolkovskoho str.
Chernihiv, 14001, Ukraine
tel.: +38 044 228 8844
+38 073 044 4888
Facebook: RigaHlib

Riga Bread is engaged in the production of natural yeastless sourdough breads, 
according to the ancient Latvian formula. The technological process of production is a 
manual work.

SAMSHIT FIRM, LLC
11 Kravtsova lane
Kharkiv, 61057, Ukraine
tel.: +38 057 758 6986
+38 050 302 0078, +38 068 302 0078
e-mail: office@samshit-aroma.com
www.samshit-aroma.com

Wholesale of food flavours produced by Symrise (Germany).

SARNENSKYI KHLIBOZAVOD, LLC
31А Belgorodska str.
Sarny, Rivne region
34500, Ukraine
tel.: +38 03655 33 920
e-mail: info@shz.pibhe.com

Sarnenskyi Khlibozavod is one of the largest Rivne region factories operating in the 
bakery market since 1969. The team of skilled workers combining the oldest traditions with 
modern technologies and innovations produce breads of high quality and extraordinary 
taste. The total capacity of the factory is 20 tons of bread and bakery products per day. 
The assortment is more than 72 types. Our products have repeatedly taken prize-winning 
places in international and Ukrainian competitions and exhibitions.

SHOCOLINO, Confectionery House, LTD
1 Chavdar str., office 8
Kyiv, 02140, Ukraine
tel.: +38 044 502 2806
+38 067 232 4678, +38 050 397 7749
+38 063 628 3700
e-mail: sales-chocolino@mail.ru
sales.chocolino@gmail.com
www.chocolino.net

Shocolino is a manufacturer of souvenir & promotional chocolate products: branded 
chocolate bars and sweets, chocolate figures, greeting cards, and much more.
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LiST Of ExhibiTS
1. TEChNOLOgiCaL EQuiPmENT
1.1. Processing equipment
1.1.1. meat processing 
(incl. slaughtering) equipment
AM2C
DGS PROCESSING SOLUTIONS
DIFCO INTERNATIONAL
FOOD PACK SERVICE
FOOD TECH ENGINEERING
GROUP OF FOOD SYSTEMS
INOX TIME
INTERMIK
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
KOMPO
MAREL MEAT
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
MEGA-TEX
MIG UKRAINE
POLTAVAMASH
PROXIMA
SEYMAG MAKINE
SPETS-MASH-SERVICE
STEINER-UKRAINE
TEHNO WOOD

1.1.2. Poultry processing equipment
AM2C
DIFCO INTERNATIONAL
FOOD PACK SERVICE
FOOD TECH ENGINEERING
GROUP OF FOOD SYSTEMS
INOX TIME
INTERMIK
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
KOMPO
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
MEGA-TEX
MIG UKRAINE
POLTAVAMASH
PROXIMA
SPETS-MASH-SERVICE
TEHNO WOOD

1.1.3. fish and seafood 
processing equipment
AM2C
FOOD PACK SERVICE
FOOD TECH ENGINEERING
GROUP OF FOOD SYSTEMS
INOX TIME
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
KOMPO
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
MIG UKRAINE
PROXIMA
STEINER-UKRAINE
TEHNO WOOD

1.1.4. Equipment for processing 
vegetables, fruits, berries, nuts
BARSKIY ENGINEERING PLANT
FOOD PACK SERVICE
GRISNICH

INOX TIME
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
KIREMKO
MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
MYKHAILIUK
OMELA
SORMAC
STEINER-UKRAINE
TEKNOFOOD UKRAINE

1.2. Production equipment
1.2.1. Equipment for producing 
meat and sausage products
CHUMAKI IN CHINA
CLEVER TECH
FOOD PACK SERVICE
FOOD TECH ENGINEERING
GROUP OF FOOD SYSTEMS
INOX TIME
INTERMIK
KOMPO
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
MEGA-TEX
MIG UKRAINE
POLTAVAMASH
PROXIMA
SELO
SEYMAG MAKINE
SPETS-MASH-SERVICE
TEHNO WOOD

1.2.2. Equipment 
for producing dairy products
AGROGEST
CHUMAKI IN CHINA
CLEVER TECH
DUBNOTECH
FASA
FOOD PACK SERVICE
FOOD TECH ENGINEERING
INOX TIME
LEKKERKERKER
MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
SPETS-MASH-SERVICE
STEINER-UKRAINE

1.2.3. Equipment for producing 
bread and bakery products
BAKITO
BARSKIY ENGINEERING PLANT
CHUMAKI IN CHINA
FOOD PACK SERVICE
IMPEXMASH
INOX TIME
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
MIG UKRAINE
R.P.S.
UKRPRODMASHBUD

1.2.4. Equipment for producing 
confectionery products
BAKITO
BARSKIY ENGINEERING PLANT
CHUMAKI IN CHINA

GOLDEN MILE
IMPEXMASH
IMPRESS-LKB
MOGUNTIA-UKRAINE
SAMSHIT
SLOBOZHANSKY PRODUCT

2.1.3. meat product ingredients
CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY
ECO RESOURСE UKRAINE
FOREST
MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
MOGUNTIA-UKRAINE
PROXIMA
SEYMAG MAKINE
VTR

2.1.4. milk product ingredients
AUGUST
CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY
ECO RESOURСE UKRAINE
SAMSHIT
SLOBOZHANSKY PRODUCT

2.2. food additives
CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY
ECO RESOURСE UKRAINE
FOREST
IMPRESS-LKB
MATIMEX-UKRAINE
MOGUNTIA-UKRAINE
PROXIMA
SAMSHIT
VTR

3. PaCkagiNg
3.1. Equipment 
for package manufacture
AYDIN MACHINERY
BOSPHORUS-CENTRE
CHUMAKI IN CHINA
ELO PACK
INTA
MULTIVAC UKRAINE
OMELA
PACKING TECHNOLOGIES
PREMA POLSKA
TEHNIKA

3.2. Packaging equipment
3.2.1. for fresh meat, 
meat & sausage products
CHUMAKI IN CHINA
FOOD PACK SERVICE
FOOD TECH ENGINEERING
KOMPO
MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
OMELA
PACKING TECHNOLOGIES
R.P.S.
SEYMAG MAKINE
SPETS-MASH-SERVICE
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
TEHNO WOOD
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.2.2. for grains & legumes, 
tea and coffee
CHUMAKI IN CHINA
EFFYTEC
FOOD PACK SERVICE
INTA
INTERMASH
MASTER-PACK
MIG UKRAINE
OMAG
OMELA
ÖZSEYHAN MAKİNA
PACKING TECHNOLOGIES
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.2.3. for vegetables, fruits, berries
CHUMAKI IN CHINA
EFFYTEC
FOOD PACK SERVICE
INTERMASH
KOMPO
MASTER-PACK
MIG UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
OMAG
OMELA
ÖZSEYHAN MAKİNA
PACKING TECHNOLOGIES
R.P.S.
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
VACUUM BARRIER SYSTEMS
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.2.4. for dairy products
CHUMAKI IN CHINA
EFFYTEC
FASA
INTA
INTERMASH
MIG UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
OMAG
OMELA
PACKING TECHNOLOGIES
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
TEHNO WOOD
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.2.5. for bakery 
& confectionery products
BAKITO
CHUMAKI IN CHINA
FOOD PACK SERVICE
INTERMASH
MASTER-PACK
MIG UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
OMAG
OMELA
ÖZSEYHAN MAKİNA
PACKING TECHNOLOGIES
R.P.S.
STEINER-UKRAINE
TECHNIK
TEHNIKA
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.2.6. for canned foods
CHUMAKI IN CHINA
INTERMASH
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MATIMEX-UKRAINE
STEINER-UKRAINE

3.2.7. for beverages 
and other liquids
BARSKIY ENGINEERING PLANT
CLEVER TECH
EFFYTEC
FORMAK MAKINA
INTA
INTERMASH
LENSSEN TRADING COMPANY
OMAG
OMELA
PACKING TECHNOLOGIES
STANCO-GROUP
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
VACUUM BARRIER SYSTEMS
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.2.8. for sauces
CHUMAKI IN CHINA
EFFYTEC
FORMAK MAKINA
INTA
INTERMASH
OMAG
PACKING TECHNOLOGIES
STANCO-GROUP
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.2.9. for baby foods
EFFYTEC
INTERMASH
OMAG
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
WELPAC PACKAGING COMPANY

3.3. Other equipment
3.3.1. Sorting & grading equipment
CHUMAKI IN CHINA
DOMINANTA
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MATIMEX-UKRAINE
PACKING TECHNOLOGIES
SEYMAG MAKINE
STEINER-UKRAINE

3.3.2. Weighing equipment
CHUMAKI IN CHINA
DOMINANTA
ELO PACK
FOOD PACK SERVICE
INTERMASH
MIG UKRAINE
MYKHAILIUK
ÖZSEYHAN MAKİNA
PACKING TECHNOLOGIES
R.P.S.
SEYMAG MAKINE
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA

CLEVER TECH
FOOD PACK SERVICE
IMPEXMASH
INOX TIME
MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
MYKHAILIUK
OMELA
OMIDI
STEINER-UKRAINE
TEKNOFOOD UKRAINE
UKRPRODMASHBUD

1.2.5. Equipment 
for producing canned foods
AGROGEST
BARSKIY ENGINEERING PLANT
CHUMAKI IN CHINA
CLEVER TECH
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
POLTAVAMASH
PROXIMA
STEINER-UKRAINE

1.2.6. Equipment 
for producing beverages
CLEVER TECH
FORMAK MAKINA
STEINER-UKRAINE

1.2.7. Equipment 
for producing sauces
CLEVER TECH
SELO
STEINER-UKRAINE

1.2.9. Equipment 
for producing baby foods
BARSKIY ENGINEERING PLANT
INOX TIME
SELO
STEINER-UKRAINE

2. iNgrEdiENTS
2.1. ingredients
2.1.1. bread & bakery ingredients
ALFA-HLIB
AUGUST
BAKITO
CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY
ECO RESOURСE UKRAINE
GOLDEN MILE
IMPEXMASH
IMPRESS-LKB
MOGUNTIA-UKRAINE
SLOBOZHANSKY PRODUCT

2.1.2. Confectionery ingredients
ALFA-HLIB
AUGUST
BAKITO
BEST WAY FOODS
CENTER FOR FOOD TECHNOLOGY
ECO RESOURСE UKRAINE
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BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

3.3.3. Coding and marking 
equipment
CHUMAKI IN CHINA
DOMINANTA
HENRICH
MULTIVAC UKRAINE
R.P.S.
SEYMAG MAKINE
SISTEMA
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
TURIYA
YUKON

3.3.4. Labeling equipment
CHUMAKI IN CHINA
CLEVER TECH
DOMINANTA
DRUK-INVEST
FOOD TECH ENGINEERING
HENRICH
INTERMASH
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MIG UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
OMELA
PACKING TECHNOLOGIES
R.P.S.
SEYMAG MAKINE
SISTEMA
STANCO-GROUP
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
TURIYA
YUKON

3.3.5. multi-packaging 
equipment
CHUMAKI IN CHINA
DOMINANTA
MANULI UKRAINE
MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
OMAG
OMELA
ÖZSEYHAN MAKİNA
PACKING TECHNOLOGIES
R.P.S.
SEYMAG MAKINE
STANCO-GROUP
STEINER-UKRAINE
TEHNIKA
TEHNO WOOD

3.4. materials
3.4.1. Packaging materials 
and products
AVENTIN
BAK AMBALAJ
BOOMCUP
CHUMAKI IN CHINA
DRUK-INVEST
ELA FOLIE
FOOD PACK SERVICE
ITAK
JOKEY UKRAINE TRADING
MANULI UKRAINE
MASTER-PACK

MATIMEX-UKRAINE
MIG UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
OMELA
PLASTICS-UKRAINE
SOLIDUS SOLUTIONS
SPETZTEKHOSNASTKA
TEHNIKA
TERMOIZOL-K
TRADE-PACK
UKRSICH
YUKON

3.4.2. Sausage casings
AGRO-VECTOR
CASETEX
GRAND CASING
VTR
YASIONA

3.4.3. ancillary packaging materials
BOSPHORUS-CENTRE
CHUMAKI IN CHINA
MASTER-PACK
MATIMEX-UKRAINE
OMELA
TEHNIKA
TERMOIZOL-K

3.4.4. Package and label printing
AVENTIN
BAK AMBALAJ
BOOMCUP
BOSPHORUS-CENTRE
BUSINESS PARTNER
DRUK-INVEST
ELA FOLIE
ITAK
UKRSICH
WELPAC PACKAGING COMPANY
4. WarEhOuSE 
aNd PrOduCTiON LOgiSTiCS
4.1. Warehousing & loading equipment
DEMIX
INTERMIK
LENSSEN TRADING COMPANY
MATIMEX-UKRAINE
TECHNIK
ZEUS

4.2. Structural elements 
for warehouses
BRAMA-R
METAFLEX
5. iNduSTriaL rEfrigEraTiON
DGS PROCESSING SOLUTIONS
HOS
JOHN BEAN TECHNOLOGIES
PLASTIC FROST
TERMOIZOL-K
TOLSMA
UNIFREEZING
VAN ABEELEN

6. VENTiLaTiON 
aNd air CONdiTiONiNg
TERMOIZOL-K
TOLSMA

7. iNduSTriaL hygiENE 
aNd SaNiTaTiON
DECRUST
DUKA PRODUCTION
ELPRESS
FOOD PACK SERVICE
INOX TIME
INTERMIK
MATIMEX-UKRAINE
MEDASEPT UKRAINE
SEYMAG MAKINE
SITIBIZ

8. iNduSTriaL fLOOriNg
MPS VEGA

9. WaSTEWaTEr 
TrEaTmENT SySTEmS
MAREL WATER TREATMENT
MCH ENGINEERING
MEGA-TEX

10. VaCuum EQuiPmENT
BARSKIY ENGINEERING PLANT
SEYMAG MAKINE
VACUUM TECHNOLOGY

11. COmPONENT ParTS
FREGAT
TECHPRILAD

12. SOfTWarE
UBA

13. SECTOr aSSOCiaTiONS, 
rESEarCh aNd EduCaTiON
INSTITUTE OF FOOD RESOURCES
MILLERS OF UKRAINE
NUFT
UKRKHLIBPROM
UKRKONDPROM
UKRMOLPROM
UKRMYASO
UKRNDNC

14. SPECiaLiZEd mEdia
BREAD & CONFECTIONERY BUSINESS
BRUTTO
DA VINCI
HARCHOVYK
INFORMBUSINESS
MARKO PACK
MEAT BUSINESS
QUALITY MANAGEMENT
SMART CAPITAL
UPAKOVKA

15. maNufaCTurE 
Of fiNiShEd fOOd PrOduCTS
BEST WAY FOODS
HLIBODAR
KULYNYCHIVSKYI BC
KUZNETSOVSKYI KHLIBOZAVOD
RIGA BREAD
SARNENSKYI  KHLIBOZAVOD
SHOCOLINO
UKRKHLIBPROM
UKRKONDPROM
ZABOTA














