










Міжнародна спеціалізована виставка обладнання 
і технологій для харчової та переробної проМисловості

Міжнародна спеціалізована виставка 
обладнання та технологій для упаковки

InternatIonal trade FaIr oF equIpment 
and materIals For packIng

InternatIonal trade FaIr oF equIpment 
For Food and processIng Industry

25

17

Місце проведення:
Україна, Київ, Броварський пр-т, 15
Міжнародний виставковий центр

Технічне забезпечення/technical support:

За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України
With the support of the ministry of agrarian policy and Food of ukraine

АККО Інтернешнл
+38 (044) 456 3804
www.acco.ua

ОРГАНІЗАТОР:
organIZer:

13–15.09.2016 

Venue:
ukraine, kyiv, 15, Brovarskyi ave
International exhibition centre

www.inprodmash.ua                           www.upakovka.ua
www.bakery-expo.com.ua              www.sweetsexpo.com.ua

BAKERY Ukraine

SWEETS Ukraine
виставка кондитерської проМисловості
trade FaIr oF conFectIonary Industry

виставка хлібопекарської проМисловості
trade FaIr oF Bakery Industry



ЗМІСТ

CONTENTS

Привітання ...........................................................................................................................................12
Перелік експонентів за країнами ..............................................................................................25
Перелік торгових марок ................................................................................................................26
Алфавітний перелік експонентів INPRODMASH & UPAKOVKA ......................................30
Інформація про експонентів INPRODMASH & UPAKOVKA ..............................................32
Алфавітний перелік експонентів BAKERY Ukraine та SWEETS Ukraine.......................60
Інформація про експонентів BAKERY Ukraine та SWEETS Ukraine ...............................61
Перелік експонентів за номенклатурою ...............................................................................67

www.inprodmash.ua                               www.upakovka.ua
www.bakery-expo.com.ua                  www.sweetsexpo.com.ua

Preface ....................................................................................................................................................12
List of exhibitors by countries ........................................................................................................24
Listing by trademarks .......................................................................................................................26
List of exhibitors of INPRODMASH & UPAKOVKA in alphabetical order .........................72
Information about exhibitors of INPRODMASH & UPAKOVKA ...........................................74
List of exhibitors of BAKERY Ukraine & SWEETS Ukraine in alphabetical order.......98
Information about exhibitors of BAKERY Ukraine & SWEETS Ukraine ............................99
List of exhibits ....................................................................................................................................104

Відповідальність за зміст та достовірність інформації, опублікованої в даному каталозі, несуть фірми-учасники.
Exhibitors are responsible for the contents and reliability of the information published in this catalogue.



1312

всеукраїнський тиждень
харчових технологій

THE ALL-UKRAINIAN
FOOD TECHNOLOGY WEEKUPAKOVKA

INPRODMASH
& UPAKOVKA

INPRODMASH
&

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

Dear participants, organizers and visitors of exhibitions!

On behalf of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and me personally, 
I would like to welcome you all to Ukraine’s most meaningful industry event — All-Ukrainian 
Food Technology Week, within the framework of which are held the central exhibitions in 
the field of equipment, technology and packaging for the food and processing industry 
INPRODMASH & UPAKOVKA 2016, as well as bakery industry BAKERY UKRAINE 2016 
and confectionery industry SWEETS UKRAINE 2016.

Food industry is among the most dynamic industries in the real sector of Ukraine’s 
economy. That is why, according to the “3+5” Strategy of the Ministry of Agrarian Policy 
and Food of Ukraine, one of the key targets of the agro-industrial complex are orientation 
towards the production of value-added products and product certification for entering 
the global market.

The leading domestic enterprises of the branch are constantly working to expand 
product range and introduce international product quality maintenance systems. This can 
be achieved only through constant upgrading of equipment, introduction of innovative 
technologies, use of new raw materials and modern processing methods.

Active participation of well-known companies in these exhibitions will contribute to 
further development of the Ukrainian market of equipment, technology and packaging for 
the food industry, improvement of investment and innovation activities of enterprises as 
a basis for competitiveness of this industry and further integration of the Ukrainian agro-
industrial sector into the world market.

I wish all the participants and visitors of exhibitions interesting meetings, fruitful 
collaboration and favourable business contacts!

Yours faithfully,

Taras Kutovyi
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 з нагоди відкриття 
найбільш представницького в Україні галузевого заходу — 
Всеукраїнського тижня харчових технологій, в рамках якого 
поводяться головні виставки у сфері обладнання, технологій 
та упаковки для харчової та переробної промисловості 
INPRODMASH & UPAKOVKA 2016, а також хлібопекарної  
промисловості BAKERY UKRAINE 2016 та кондитерської про-
мисловості SWEETS UKRAINE 2016.  

Харчова промисловість є найбільш динамічною серед галузей реального сектору 
економіки України. Саме тому у Стратегії Мінагрополітики «3+5» одним із основних 
завдань агропромислового комплексу визначено орієнтацію на виробництво про-
дукції з доданою вартістю, а також її сертифікацію для виходу на світовий ринок. 
Провідні підприємства галузі постійно працюють над розширенням асортименту 
і  впровадженням міжнародних систем якості продукції. Досягти цього можна лише 
за умови постійної модернізації обладнання, впровадження інноваційних технологій, 
використання нових видів сировини та прогресивних способів її перероблення.

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 конку-
рентоспроможності цієї галузі та подальшій інтеграції агропродовольчого сектора 
України у світовий ринок.

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

З повагою,

Тарас Кутовий
Міністр аграрної політики та продовольства України
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Dear visitors and participants!

Last 24 August, Ukraine celebrated 25 years of independence. Not only a milestone for 
the Ukrainians, but also for the business community with a strong affection for Ukraine. It is 
generally known that the AgriFood industry is the most relevant sector for the development 
of Ukraine’s prosperity, mainly because of the high export potential. The last 25 years a lot 
has been achieved in Agribusiness, but for sure the next 5 years more will be achieved to 
show the bright side of Ukraine.  

Possessing nearly 30% of the world’s black soil, Ukraine has a high potential to become 
a world player in agricultural business. As an agricultural country Ukraine is already the 
number 1 global producer and exporter of sunflower oil. Ukraine is also a world player in 
export of grains, corn, barley, wheat, soya and honey. Actually this is only a start. Vegetables, 
fruit, berries, mushrooms and poultry also have a high export potential, not only in bulk but 
especially as processed and/or preserved products. The current challenge is to add a higher 
value in processing technique and introduce the EU’s practices of sustainable agriculture 
and systems of food safety control. Ukrainian food processing companies should comply 
with European and global food safety standards like HACCP, BRC and IFS. Once Ukrainian 
products are export fit, professional collective Ukraine Branding is crucial to complete the 
sales and marketing strategy. 

The Netherlands is the world’s 2nd largest exporter of agri-food products, the result of 
continuous innovations in agri-food value chains. We are ready to share our knowledge and 
experience with Ukrainian food processing companies. 

That’s why we participate with a Holland Pavilion in the International Exhibition 
INPRODMASH & UPAKOVKA 2016. As in 2015 we will participate under the banner of 
Partners for International Business FoodTechLink Ukraine, a Dutch Public-Private Partnership 
in food processing and packaging equipment. Through this structural 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 of food 
processing and/or packaging equipment. 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, 
and using their talents in organizing this professional meeting point for international 
businesses in food processing and packaging!

Congratulations independent Ukraine, let’s go for the next 5 years and show the world!

Benno Grimberg
Director of Grimco Trade Holland and Coordinator of PIB FoodTechLinkUkraine 
(Offices in Kyiv and Enschede-NL)

Шановні відвідувачі та учасники!

Нещодавно, 24 серпня, Україна відзначила свій 25-й рік 
незалежності. Це знакова подія не лише для українців, але й для 
бізнес-спільноти, яка вірить у світле майбутнє України. Всім відо-
мо, що агропродовольча галузь є найбільш значущим сектором, 
від якого залежить процвітання України. Головним чином, це по-
в’язано з високим експортним потенціалом. За останні 25 років 
Україна досягла значного прогресу у сфері АПК, але я впевнений, 
що в найближчі 5 років цю країну очікують ще більші досягнення, 
які розкриють її справжній потенціал.

Володіючи майже 30% світових запасів чорнозему, Україна 
має високий потенціал для того, щоб стати вагомим гравцем на 
світовій аграрній арені. Україна, будучи аграрною країною, вже 
є провідним світовим виробником і експортером соняшникової 

олії. Україна також є важливим гравцем на світовому ринку експорту зерна, кукурудзи, 
ячменю, пшениці, сої та меду. Насправді, це лише початок. Овочі, фрукти, ягоди, гриби 
та м’ясо птиці також мають високий експортний потенціал, не лише в нефасованому 
вигляді, але і у вигляді консервів та готових м’ясних страв. Нинішнє завдання полягає 
у наданні більшого значення техніці обробки та запровадженні європейських практик 
у галузі сталого сільського господарства та систем управління безпечністю харчових 
продуктів. Продукція українських виробників повинна відповідати вимогам євро-
пейських і світових стандартів безпечності харчової продукції, а саме HACCP, BRC та IFS. 
Коли ці вимоги щодо експорту продукції будуть виконані, українським підприємствам 
необхідно буде створити уніфікований брендинг, який матиме вирішальне значення 
для виконання стратегічного плану маркетингу та продажів.

Нідерланди є другим найбільшим у світі експортером агропродовольчої продукції 
саме завдяки безперервному інвестуванню в інноваційний розвиток агропродоволь-
чого ланцюга. Ми готові поділитися цим досвідом та знаннями з українськими підпри-
ємствами харчової промисловості.

Ось чому компанії-представники Голландського павільйону беруть участь у Між-
народній виставці INPRODMASH та UPAKOVKA 2016. Як і минулого року, наша цього-
річна участь присвячена проекту «Партнери в міжнародному бізнесі FoodTechLink 
Україна», голландському державно-приватному партнерству у сфері харчової промис-
ловості та пакувального обладнання. Завдяки такій конструктивній співпраці ми готові 
колективно підтримати українську харчову промисловість у професійному сенсі. 
Адже всі компанії-учасники є відомими у своїх галузях і мають значний досвід у сфері 
експорту харчового та пакувального обладнання. Завдяки ефективній співпраці ці 
компанії можуть допомогти підвищити конкурентоспроможність продукції та якість 
послуг українських підприємств. 

Я хочу подякувати колективу компанії АККО Інтернешнл за те, що він, проявивши 
свій командний дух, неабияку наснагу та талановитість, організував цей професійний 
захід для зустрічі спеціалістів міжнародних підприємств харчової промисловості та па-
кувального обладнання!

Ще раз хочу привітати українців з Днем Незалежності! Давайте прикладемо всіх 
зусиль протягом наступних п’яти років та покажемо всьому світу свої досягнення!

Бенно Грімберг
Директор Grimco Trade Holland та координатор проекту «Партнери в міжнародному 
бізнесі FoodTechLink Україна» з представництвами в Києві та Енсхеде (Нідерланди)
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Dear participants, organizers and visitors of exhibitions!

On behalf of the Association of Bread Baking Industry Enterprises “Ukrkhlibprom”, 
I would like to warmly welcome you all to the Ukraine’s most representative event — joint 
exhibition of food and processing industry — the All-Ukrainian Food Technology Week.

Bread has always been a symbol of good intentions and well-being, an essential 
product. Bread is the basis of our existence, social peace and well-being of society and the 
baking industry is considered to be the flagship of the food industry of the state. Therefore,  
“Ukrkhlibprom” Association and ACCO International Exhibition Company made a joint 
decision to create a separate exhibition project — International Specialized Exhibition of 
Baking Industry BAKERY UKRAINE — within the framework of this Forum.

 “Ukrkhlibprom” Association and the organizer of this exhibition, ACCO International 
Exhibition Company, hope that this exhibition will not leave anyone indifferent — neither 
the manufacturer of bakery products, nor the consumer, nor the process equipment 
manufacturer, nor the developer of new technologies. We hope that this exhibition will 
become a real reflection of the modern condition of the market of equipment, technologies 
and packaging for the food industry.

Professionals of the baking industry will have an opportunity to learn much new 
and useful information that will contribute to further development of Ukrainian baking 
enterprises, the expansion of bakery products’ assortment and the improvement of quality 
as the basis for the competitiveness of the baking industry.

I wish you all successful work, well-being and prosperity!

Yours faithfully,

Oleksandr Vasylchenko
Director General of “Ukrkhlibprom” Association

Шановні учасники, організатори та гості виставок!

Від імені Об’єднання підприємств хлібопекарної промис-
ловості «Укрхлібпром» щиро вітаю вас з нагоди відкриття 
найбільш представницького заходу в Україні  — об’єднаного 
виставкового заходу в харчовій та переробній промисловості — 
Всеукраїнського тижня харчових технологій.

Хліб завжди був символом добрих намірів, добробуту, 
продуктом першої необхідності. Хліб — основа нашого 
буття і соціального спокою та благополуччя суспільства, 
а хлібопекарська галузь по праву вважається флагманом 
харчової індустрії держави. Тому Об’єднання «Укрхлібпром» 
та виставкова компанія АККО Інтернешнл прийняли спільне 

рішення започаткувати в рамках цього Форуму окремий виставковий проект — 
Міжнародну спеціалізовану виставку хлібопекарської промисловості BAKERY UKRAINE. 

Об’єднання «Укрхлібпром» та організатори виставки компанія АККО Інтернешнл 
сподіваються, що ця виставка нікого не залишить байдужим — ні виробника 
хлібобулочної продукції, ні споживача, ні виробника технологічного обладнання, ні 
розробника нових технологій. Ми сподіваємось, що зазначений виставковий захід 
стане реальним відображенням сучасного стану ринку обладнання, технологій та 
упаковки для харчової індустрії.

Фахівці хлібопекарської галузі зможуть почерпнути багато нового та корисного, 
що буде сприяти подальшому розвитку хлібопекарських підприємств України, 
розширенню асортименту хлібобулочної продукції, підвищенню якості як основи 
конкурентоспроможності хлібопекарської галузі.

Успішної всім роботи, благополуччя та процвітання!

З глибокою повагою,

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

On behalf of “Ukrkondprom” Association, I would like to warmly welcome you to the 21st 
International Specialized Exhibition of Confectionery Industry SWEETS UKRAINE 2016, 
which is held within the framework of the All-Ukrainian Food Technology Week.

Confectionery industry is an important constituent part of the real sector of Ukraine’s 
economy and an integrator of many sub-industries of the Ukrainian food industry, 
namely flour-grinding, sugar, oil and fat, canned milk, alcohol, wine-making, starch, food 
concentrates, fruit tinning, fruit drying and packaging industry. During the years of Ukraine’s 
independence, confectionery industry, that has great potential, has become one of the 
most export-oriented branches of the food industry. Highly qualified staff, high quality raw 
materials and European standards have created its reliable basis and helped achieve high 
international prestige. The above-mentioned can be evidenced by the fact that nowadays 
Ukrainian confectionery is exported to over 50 countries of the world.

Holding of SWEETS UKRAINE became a good tradition for all producers and fans of 
sweets. Interest in this exhibition is growing, despite the high degree of saturation of the 
domestic market with domestic bakery and confectionery products. This suggests that high 
quality and competitiveness of Ukrainian products, combined with the achievements of 
the best companies operating in this field, received high praise from the most discerning  
consumers.

I am convinced that this exhibition will strengthen the position of domestic producers 
in the market of bakery and confectionery products and encourage them to seek new 
partners, establish fruitful business relations and improve investment and innovation 
activity.

I wish all the participants and visitors of the exhibition interesting meetings and fruitful 
cooperation!

Yours sincerely,

Oleksandr Baldyniuk
President of “Ukrkondprom” Association

Шановні учасники, організатори та гості виставок!

Від імені Асоціації «Укркондпром» щиро вітаю вас з нагоди 
відкриття 21-ї Міжнародної спеціалізованої виставки конди-
терської промисловості SWEETS UKRAINE 2016, яка прово-
диться в рамках Всеукраїнського тижня харчових технологій.

Кондитерська галузь є важливою складовою реального секто-
ру економіки України і є своєрідним інтегратором багатьох підга-
лузей харчової промисловості України, зокрема борошномельної, 
цукрової, олійно-жирової, молочноконсервної, спиртової, вино-
робної, крохмало-патокової, харчоконцентратної, плодоконсерв-
ної, плодосушильної та таропакувальної промисловості. За роки 

незалежності України кондитерська індустрія, яка відзначається потужним потенціалом, 
стала однією з найбільш експортно-орієнтованих галузей харчової промисловості. Ви-
сококваліфіковані кадри, якісна сировина і європейські стандарти створили її надійний 
базис і високий міжнародний авторитет. Яскравим свідченням цього є те, що на сьогодні 
українські кондитерські вироби експортуються в понад 50 країн світу.

Проведення виставки SWEETS UKRAINE стало доброю традицією для усіх виробників 
та шанувальників солодощів. Інтерес до цього заходу постійно зростає, незважаючи 
на високий ступінь насичення внутрішнього ринку вітчизняними кондитерськими 
виробами. Це свідчить про те, що висока якість і конкурентоспроможність продукції 
українського виробництва у поєднанні з досягненнями кращих підприємств галузі 
отримали високу оцінку у 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»
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Dear participants, organizers and visitors of exhibitions!

On behalf of the National Association of Milkmen of Ukraine “Ukrmolprom” and 
me personally, I would like to welcome you all to our country’s most ambitious industry 
forum — All-Ukrainian Food Technology Week.

Most important is that this combined exhibition, which brought under one roof the 
suppliers of processing and refrigeration equipment, packaging for the food and processing 
industry, attracts domestic manufacturers of food and dairy products and becomes one of 
the most interesting events both in Ukraine and abroad.

Despite objective difficulties, domestic milk processing plants are looking for new 
opportunities to carry out re-equipment and develop new product types. This allows 
them to work effectively, produce high quality products and put them on the shelves 
in a large variety. Ukrainian producers are increasing their export potential. As of today, 
dairy products of Ukrainian production are exported to 90 countries of the world and the 
top 12 manufacturers received Euro numbers, what confirms the production of products 
according to the European standards.

We hope that this forum will be of interest to consumers of Ukrainian dairy products, as 
well as specialists of milk processing plants — potential buyers of technologies, equipment, 
packaging that, as a result, will contribute to mutually beneficial cooperation, enhance 
partnership and conclusion of new agreements.

I wish all exhibition participants peace, happiness, health and prosperity, as well as 
successful and fruitful meetings, interesting ideas and their successful implementation!

Sincerely yours,

Vasyl Bondarenko
Chairman of the Board of the National Association “Ukrmolprom”

Шановні учасники, організатори та гості виставок!

Від імені Національної асоціації молочників України 
«Укрмолпром» та від себе особисто вітаю з відкриттям най-
масштабнішого в нашій державі галузевого виставкового 
форуму — Всеукраїнського тижня харчових технологій.

Важливим є те, що цей об’єднаний експозиційний захід, 
що зібрав під одним дахом постачальників технологічного, 
холодильного обладнання, упаковки для харчової та пере-
робної промисловості, залучає до себе вітчизняних вироб-
ників харчової, в тому числі і молочної продукції та стає од-
нією з найбільш цікавих представницьких виставкових подій 
як в Україні, так і за її межами. 

Вітчизняні молокопереробні підприємства, незважаючи на об’єктивні труднощі, 
вишукують можливості здійснювати переоснащення, освоювати нові види продукції. 
Це дозволяє їм ефективно працювати, виробляти продукцію високої якості і у широко-
му асортименті поставляти її на прилавки магазинів. Українські виробники нарощують 
експортний потенціал. На сьогодні молочна продукція українського виробництва екс-
портується до 90 країн світу, а 12 найкращих виробників отримали єврономери, що 
підтверджує виробництво продукції за європейськими стандартами.   

Сподіваємося, що цей форум зацікавить споживачів української молочної продукції, 
а також фахівців молокопереробних підприємств — потенційних покупців технологій, 
обладнання, упаковки, що в результаті сприятиме взаємовигідному співробітництву, 
активізації партнерських відносин, укладанню нових угод. 

Бажаю всім учасникам виставки миру, добра, здоров’я, подальшого процвітання. 
Успішних та плідних вам зустрічей, цікавих ідей і успішного впровадження їх у життя!

З глибокою повагою,

Василь Бондаренко
Голова правління Національної асоціації «Укрмолпром»
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Dear participants, organizers and visitors of exhibitions!

On behalf of the National Association of Meat and Meat Product Makers “Ukrmyaso” 

and me personally, I would like to welcome you to the All-Ukrainian Food Technology Week.

The most ambitious exhibitions of this forum are the international specialized exhibitions 

of equipment and technologies for the food and processing industry INPRODMASH 

& UPAKOVKA, where the latest equipment and innovative solutions, primarily for the meat 

processing industry, are demonstrated. The high status of these exhibitions, which are the 

same age as our country, is confirmed by the certificate of the Global Association of the 

Exhibition Industry (UFI) and a high prestige among experts of the meat industry.

It is also important that, despite the difficult economic situation, meat industry 

overcomes adversity and continues to produce and provide the population with products 

that are considered the best in the world.

I am convinced that this joint exhibition will once again demonstrate the best practices 

in the processing of agricultural raw materials and become a traditional meeting place for 

the leading domestic and foreign experts in the food and packaging industry, as well as a 

bridge for the establishment of effective business contacts between sellers and consumers 

of equipment and technologies for the meat industry.

I wish you all successful and fruitful work, interesting meetings and good contracts!

Yours sincerely,

Volodymyr Popov
Chairman of the Board of the National Association “Ukrmyaso” 

Шановні учасники, організатори та гості виставок!

Від імені Національної асоціації виробників м’яса та м’ясо-
продуктів України «Укрм’ясо» та від себе особисто вітаю 
з відкриттям Всеукраїнського тижня харчових технологій.

Найбільш масштабними виставками цього форуму є між-
народні спеціалізовані виставки обладнання і технологій 
для харчової та переробної промисловості INPRODMASH 
& UPAKOVKA, на яких демонструються новітнє устаткування 
та інноваційні рішення, передусім, для м’ясопереробної 
галузі. Високий статус цих виставок, які є ровесниками нашої 
держави, підтверджено сертифікатом Всесвітньої асоціації 
виставкової індустрії (UFI) та високим авторитетом серед 
фахівців м’ясної індустрії.

Важливим також є те, що незважаючи на скрутне економічне становище, м’ясна 
промисловість долає всі негаразди та продовжує виробляти і постачати для населення 
продукцію, яка вважається кращою в світі.  

Переконаний, що цей об’єднаний виставковий захід в черговий раз продемонструє 
всі найкращі напрацювання у переробленні сільськогосподарської сировини та стане 
традиційним місцем зустрічі провідних вітчизняних та закордонних спеціалістів 
у харчовій та пакувальній галузях, а також своєрідним містком для налагодження 
ефективних торговельних контактів між продавцями та споживачами обладнання 
і  технологій для м’ясної галузі. 

Бажаю всім успішної та плідної роботи, цікавих зустрічей та гарних контрактів!

З глибокою повагою,

Володимир Попов
Голова правління Національної асоціації «Укрм’ясо»
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ПерелІк екСПоненТІв За країнаМи
Бельгія
VACUUM BARRIER SYSTEMS

Данія
LINCO FOOD SYSTEM A/S

Іспанія
EFFYTEC

Італія
GENERAL PLASTICS 
OMAG SRL
ZACMI

Нідерланди
CONCEPT ENGINEERS
DUKA PRODUCTION LTD
EAST NETHERLANDS DEVELOPMENT AGENCY
GRIMCO TRADE HOLLAND
HOS BV
JASA
KIREMKO
LEKKERKERKER DAIRY & FOOD EQUIPMENT
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MPS MEAT PROCESSING SYSTEMS
RBK FOOD PROJECTS
SELO B.V.
SIGROW
SORMAC
TOLSMA GRISNICH GROUP
UNIFREEZING BV

Німеччина
HENNEKEN  

Польща
MOESCHLE POLSKA 
OPAKOMET 
ZPO OPAKOMET ŁOWICZ 

Туреччина
ATHA MAKİNA
CAGRI IND. INC.

Україна
GETRIEBEBAU NORD
АВЕНТИН

АГРОТЕХНОЛОГІЇ
АЙВАЗ УКРАЇНА
АРТІЛЬ ПАК
БАЗИСПАК
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
БЛУМІ
БРУТТО
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ВП СХІД-СЕРВІС
ГАММАГРАФІК
ГЕНРІХ
ГРАНД КЕЙСІНГ
ГРЕЙНФІЛД
ГРУША УА
ГУРМАН FAMILY
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ДИЗАЙН-ПРИНТ УКРАЇНА
ДНТБ УКРАЇНИ
ДОМІНАНТА
ДУБНОТЕХ
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА
ЕЛО ПАК
ЄВРОМАСТИЛА
ЗІКО 
ЗРЗА
ІНОКС ТАЙМ
ІНТА
ІНТЕРМАШ
ІТАК
КИЇВСЬКИЙ ОБЛ. ХЛІБОПЕКАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС
КНИШ НІНА АКМАЛІЇВНА
КОНТАКТ ПЛЮС
КУЛИНИЧІВСЬКИЙ
ЛЕКОРНА
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
МАНУЛІ УКРАЇНА
МАРКО ПАК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕГА-ТЕХ
МЕДІАДЖЕТ
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
МЯСНОЙ БИЗНЕС
НАПОЇ. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
НУХТ
НАША
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ОМАГ С.Р.Л.
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

LiST Of ExhibiTOrS by COuNTriES
ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПЛАСТІКС-УКРАЇНА
ПРОДІМПЕКС
ПРОДМАШ ТЕХСЕРВІС
ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ
Р.П.С. ЛТД
РОВЕСТА ЕЛІТ
САБОНА
САМШИТ ЛТД 
СИСТЕМА ЛТД
СІДВЕЛС
СІТІБІЗ
СКАЙЛАЙН СОФТВЕР
СМАРТ КАПІТАЛ
СП ЛТД
СПЕЦТЕХОСНАСТКА
СТАНДАРТ-ПАК
ТЕХНОЛОГ
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ
УКРКОНДПРОМ
УКРМ’ЯСО 
УКРМОЛПРОМ
УКРХЛІБПРОМ
УПАКОВКА
ФАВОР
ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ФРЕГАТ
ФУД ПАК СЕРВІС
ФУД ПЛАНТ
ХАРЧОВИК
ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
ХІМТЕК ПЛЮС
ХЛІБОДАР
ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД
ШОКОЛІНО
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
ЮКОН
ЯСІОНА

Франція
AM2C
STERIFLOW

Чехія
APPEC GROUP

Швейцарія
SVENTA AG

Belgium
VACUUM BARRIER SYSTEMS

Czech Republic
APPEC GROUP

Denmark
LINCO FOOD SYSTEM A/S

France
AM2C
STERIFLOW

Germany
HENNEKEN  

Italy
GENERAL PLASTICS 
OMAG SRL
ZACMI

Netherlands
CONCEPT ENGINEERS
DUKA PRODUCTION LTD
EAST NETHERLANDS DEVELOPMENT AGENCY
GRIMCO TRADE HOLLAND
HOS BV
JASA
KIREMKO
LEKKERKERKER DAIRY & FOOD EQUIPMENT
LENSSEN TRADING COMPANY
LENSSEN VUL- EN SLUITTECHNIEK
MPS MEAT PROCESSING SYSTEMS
RBK FOOD PROJECTS
SELO B.V.
SIGROW
SORMAC
TOLSMA GRISNICH GROUP
UNIFREEZING BV

Poland
MOESCHLE POLSKA 
OPAKOMET 
ZPO OPAKOMET ŁOWICZ 

Spain
EFFYTEC

Switzerland
SVENTA AG

Turkey
ATHA MAKİNA
CAGRI IND. INC.

Ukraine
AGROTECHNOLOGII
ARTEL PACK
AVENTIN
AYVAZ UKRAINE
BAZISPACK
BLOOMY
BRUTTO
BUSINESS-DOSYE
CHERKASYHLIB LTD
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DESIGN-PRINT UKRAINE
DOMINANTA
DRINKS. TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
DUBNOTECH
ECO RESOURCE UKRAINE
ELO PACK
EVROSMAZKI
FAVOR
FOOD PACK SERVICE
FOOD PLANT
FORTEX-UKRAINE
FREGAT
GAMMAGRAFIK
GETRIEBEBAU NORD GMBH
GRAINFIELD
GRAND CASING
GRUSHA.UA
GURMAN FAMILY
HARCHOVYK
HENRICH
HIMTEK PLUS
HLIBODAR
INOX TIME
INTA
INTERMASH
ITAK
KHERSON CONFECTIONARY FACTORY
KNYSH NINA AKMALIIVNA
KONTACT PLUS
KULINICHEVSKY
KYIV REGIONAL BREAD-BAKING COMPLEX
LEKORNA

MANULI UKRAINE 
MARKO PACK
MATIMEX-UKRAINE
MEAT BUSINESS
MEAT TECH
MEDIAJET
MEGA-TEX
MULTIVAC UKRAINE
NASHA
NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD 
TECHNOLOGIES 
NOVOGRAD-VOLYNSKYI KHLIBOZAVOD
OMAG SRL
ORGANIC FEDERATION OF UKRAINE
PACKAGING TECHNOLOGY
PERSHYI STOLYCHNYI KHLIBOZAVOD
PLASTICS-UKRAINE
PRODIMPEX
PRODMASH TEHSERVISE
PRODUCTS AND INGREDIENTS
R.P.S. LTD
ROWESTA ELIT
SABONA
SAMSHIT LTD 
SEEDWEALTH
SHOCOLINO
SISTEMA LTD
SITIBIZ
SKYLINE SOFTWARE
SMART CAPITAL
SP LTD
SPETZTEKHOSNASTKA
SSTL OF UKRAINE
STANDART-PACK
STEINER UKRAINE
TECHNOLOG
TUBES INTERNATIONAL LLC
UKRKHLIBPROM
UKRKONDPROM 
UKRMOLPROM
UKRMYASO 
UPAKOVKA
VACUUM TECHNOLOGY
VP SKHID-SERVIS
YASIONA
YUKON
ZIKO
ZRFTA
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ПерелІк Торгових Марок LiSTiNg by TradEmarkS/

TM КРАЇНА COUNTRY ЕКСПОНЕНТ EXHIBITOR

ACMOS Німеччина Germany ЄВРОМАСТИЛА EVROSMAZKI
AFLEX HOSE Великобританія Great Britain ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ TUBES INTERNATIONAL LLC
ALFA LAVAL Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
ALHAN Туреччина Turkey CAGRI IND. INC. CAGRI IND. INC.
ALMI Австрія Austria МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
AMELON Іран Iran ЗРЗА ZRFTA
AMPRI Німеччина Germany ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
ANGARA Туреччина Turkey ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
ANTONIO BORGO Італія Italy МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
APPECASTRO Чехія Czech Republic APPEC GROUP APPEC GROUP
ATHA PACK Туреччина Turkey ATHA MAKİNA ATHA MAKİNA
AYVAZ Туреччина Turkey АЙВАЗ УКРАЇНА AYVAZ UKRAINE
BANDALL Нідерланди The Netherlands МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
BANSS Австрія Austria SVENTA AG SVENTA AG
BIMER SYSTEMS Іспанія Spain ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
BOERGER Німеччина Germany ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
BOYSER Іспанія Spain ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
BUSCH Німеччина Germany ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ VACUUM TECHNOLOGY
BUTINA Данія Denmark ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
CELLMARK Німеччина Germany ЄВРОМАСТИЛА EVROSMAZKI
CHEM-TREND Німеччина Germany ЄВРОМАСТИЛА EVROSMAZKI
CITRONIX INC. США USA ЮКОН YUKON
CUMMINS США USA ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DALGAKIRAN Туреччина Turkey ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DELLMECO Польща Poland ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
DOLESCHAL Австрія Austria МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
DOMINO Великобританія Great Britain ДОМІНАНТА DOMINANTA
DUBNOTECH Україна Ukraine ДУБНОТЕХ DUBNOTECH
DUNLOP Нідерланди The Netherlands ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
ECOSOFT Україна, Німеччина, США Ukraine, Germany, USA ЗІКО ZIKO
EDICAS Іспанія Spain АГРОТЕХНОЛОГІЇ AGROTECHNOLOGII
EFFYTEC Іспанія Spain EFFYTEC EFFYTEC
EFFYTEC Іспанія Spain ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
EICKER Німеччина Germany ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
EMETTI Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
EMICON Італія Italy ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
ENIGMA Польща Poland Р.П.С. ЛТД R.P.S. LTD
FABIOS Польща Poland ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
FATOSA TBG Іспанія Spain ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
FBK Данія Denmark ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
FIBRAN Іспанія Spain АГРОТЕХНОЛОГІЇ AGROTECHNOLOGII
FIBRAN Іспанія, Туреччина Spain, Turkey МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
FISCHER-BARGOIN Франція France ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
GEA PROCOMAC Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD Німеччина Germany GETRIEBEBAU NORD GMBH GETRIEBEBAU NORD GMBH
GORMAN RUPP США USA ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GRUSHA.UA Україна Ukraine ГРУША УА GRUSHA.UA
GÜNTHER Німеччина Germany SVENTA AG SVENTA AG
GURMAN FAMILY Україна Ukraine ГУРМАН FAMILY GURMAN FAMILY
HANDTMANN Німеччина Germany МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
HEKA Польща Poland МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
HELPER   Україна Ukraine БЛУМІ BLOOMY

TM КРАЇНА COUNTRY ЕКСПОНЕНТ EXHIBITOR

HENKELMAN Нідерланди The Netherlands ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
ILPRA Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
IMACORAZZA Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
INGERSOLL RAND США USA ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
INTREX Польща Poland ДОМІНАНТА DOMINANTA
ITALIAN PACK YANG Італія Italy ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
IVR Італія Italy ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ TUBES INTERNATIONAL LLC
JUNG PROCESS SYSTEMS Німеччина Germany ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
KECOL PUMPING SYSTEM Великобританія Great Britain ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
KEY TECHNOLOGY США, Нідерланди USA, The Netherlands ДОМІНАНТА DOMINANTA
KLUBER LUBRICATION Німеччина Germany ЄВРОМАСТИЛА EVROSMAZKI
KNECHT Німеччина Germany SVENTA AG SVENTA AG
KOHLHOFF Німеччина Germany SVENTA AG SVENTA AG
KT Фінляндія Finland ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
KT Фінляндія Finland ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
LASER Італія Italy Р.П.С. ЛТД R.P.S. LTD
LASKA Австрія Austria МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
LEKORNA Україна Ukraine ЛЕКОРНА LEKORNA
LIV Україна Ukraine БЛУМІ BLOOMY
LOGIUDICE FORNI Італія Italy Р.П.С. ЛТД R.P.S. LTD
LOMA Великобританія Great Britain ДОМІНАНТА DOMINANTA
MAGURIT Німеччина Germany SVENTA AG SVENTA AG
MAJA Німеччина Germany SVENTA AG SVENTA AG
MANULI STRETCH Італія, Німеччина Italy, Germany МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
MARKEM-IMAJE Франція France ГЕНРІХ HENRICH
MECKELBORG Фінляндія Finland ДОМІНАНТА DOMINANTA
MERLETT Італія Italy ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ TUBES INTERNATIONAL LLC
MINIPACK TORRE Італія Italy Р.П.С. ЛТД R.P.S. LTD
MOESCHLE POLSKA Польща Poland MOESCHLE POLSKA MOESCHLE POLSKA 
MTG Італія Italy ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ TUBES INTERNATIONAL LLC
МТА Італія Italy ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
NIROFLEX Німеччина Germany ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
OMAG Італія Italy ОМАГ С.Р.Л. OMAG SRL
OMORI EUROPE Нідерланди The Netherlands ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
OXYMAT Данія Denmark ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
PACKO Бельгія Belgium ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
PANPRO Україна Ukraine СІТІБІЗ SITIBIZ
PERMA Німеччина Germany ЄВРОМАСТИЛА EVROSMAZKI
PETROFER Німеччина Germany ЄВРОМАСТИЛА EVROSMAZKI
PFM Італія Italy Р.П.С. ЛТД R.P.S. LTD
PLABOT Німеччина Germany ПЛАСТІКС-УКРАЇНА PLASTICS-UKRAINE
PLAMIN Польща Poland ПЛАСТІКС-УКРАЇНА PLASTICS-UKRAINE
PLATOP Німеччина Germany ПЛАСТІКС-УКРАЇНА PLASTICS-UKRAINE
POLKARS Польща Poland ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
POLYCLIP Німеччина Germany МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
PREMIUMPACK Австрія Austria МАТІМЕКС-УКРАЇНА MATIMEX-UKRAINE
PROTEC Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
READING BAKERY SYSTEMS США USA Р.П.С. ЛТД R.P.S. LTD
ROBUSCHI Італія Italy ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
ROCARR Італія Italy ФРЕГАТ FREGAT
ROSER Іспанія Spain ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
SCHAUENBURG Німеччина Germany ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ TUBES INTERNATIONAL LLC
SELO Нідерланди The Netherlands ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
SELO Нідерланди The Netherlands SELO B.V. SELO B.V.
SIAT Італія Italy МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
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TM КРАЇНА COUNTRY ЕКСПОНЕНТ EXHIBITOR

SMIPACK Італія Italy МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
SPOMASZ Польща Poland ЗІКО ZIKO
SPOMASZ Польща Poland ФУД ПАК СЕРВІС FOOD PACK SERVICE
STARMIX Італія Italy Р.П.С. ЛТД R.P.S. LTD
STEINER PUMPS Україна Ukraine ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
STERIFLOW Франція France STERIFLOW STERIFLOW
STERIFLOW Франція France ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
SYDEX Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
SYMRISE Німеччина Germany САМШИТ ЛТД SAMSHIT LTD
TECHNOWRAPP Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
TIEFIX Італія Italy GENERAL PLASTICS GENERAL PLASTICS 
TIPPER TIE Швейцарія, Німеччина, США Switzerland, Germany, USA SVENTA AG SVENTA AG
TORWEGGE Німеччина Germany ФРЕГАТ FREGAT
TREIF Німеччина Germany SVENTA AG SVENTA AG
TROJAN Данія Denmark ДОМІНАНТА DOMINANTA
TUBES INTERNATIONAL Польща Poland ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ TUBES INTERNATIONAL LLC
UNITED BARCODE SYSTEMS Іспанія Spain ЮКОН YUKON
VACUUM BARRIER SYSTEM США, Бельгія USA, Belgium ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
VACUUM BARRIER SYSTEMS США USA VACUUM BARRIER SYSTEMS VACUUM BARRIER SYSTEMS
VICTOR PUMPS Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
VISKO TEEPAK Бельгія Belgium ГРАНД КЕЙСІНГ GRAND CASING
VITAL PLAST Україна Ukraine СПЕЦТЕХОСНАСТКА SPETZTEKHOSNASTKA
WEBOMATIC Німеччина Germany SVENTA AG SVENTA AG
WELDING STAR Польща Poland ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
WILO Німеччина Germany ЗІКО ZIKO
YASIONA Україна Ukraine ЯСІОНА YASIONA
ZACMI Італія Italy ZACMI ZACMI
ZACMI Італія Italy ШТАЙНЕР-УКРАЇНА STEINER UKRAINE
ZANASSI Італія Italy МАНУЛІ УКРАЇНА MANULI UKRAINE
ZEC Італія Italy ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ TUBES INTERNATIONAL LLC
ZICO Іспанія Spain ФУД ПЛАНТ FOOD PLANT
АВЕНТИН ЭКО ПАК Україна Ukraine АВЕНТИН AVENTIN
БАЗИСПАК Україна Ukraine БАЗИСПАК BAZISPACK
ВОЛИНСЬКІ СОЛОДОЩІ Україна Ukraine РОВЕСТА ЕЛІТ ROWESTA ELIT
ІНТЕРМАШ Україна Ukraine ІНТЕРМАШ INTERMASH
КНЫШ Україна Ukraine КНИШ НІНА АКМАЛІЇВНА KNYSH NINA AKMALIIVNA
КУЛИНИЧІ Україна Ukraine КУЛИНИЧІВСЬКИЙ KULINICHEVSKY
КУЛИНИЧІ Україна Ukraine КИЇВСЬКИЙ ОБЛ. ХЛІБОПЕК. КОМПЛЕКС KYIV BREAD-BAKING COMPLEX
КУЛІНИЧІ Україна Ukraine УКРХЛІБПРОМ UKRKHLIBPROM
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК Україна Ukraine М’ЯСНИЙ ТЕХНІК MEAT TECH
М14 Україна Ukraine СП ЛТД SP LTD
МЕЛЬНИК Україна Ukraine ПРОДІМПЕКС PRODIMPEX
НАША Україна Ukraine НАША NASHA
РУМ’ЯНЕЦЬ Україна Ukraine ХЛІБОДАР HLIBODAR
РУМ’ЯНЕЦЬ Україна Ukraine УКРХЛІБПРОМ UKRKHLIBPROM
САНТЕК Україна Ukraine ХІМТЕК ПЛЮС HIMTEK PLUS
СОТОВИЙ КАРТОН Україна Ukraine ВП СХІД-СЕРВІС VP SKHID-SERVIS
СТАНДАРТ-ПАК Україна Ukraine СТАНДАРТ-ПАК STANDART-PACK
УПАКОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Україна Ukraine ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ PACKAGING TECHNOLOGY
ФОРМУЛА СМАКУ Україна Ukraine ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД CHERKASYHLIB LTD
ФОРМУЛА СМАКУ Україна Ukraine УКРХЛІБПРОМ UKRKHLIBPROM
ФРЕГАТ Україна Ukraine ФРЕГАТ FREGAT
ЦАР ХЛІБ Україна Ukraine ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД PERSHYI STOLYCHNYI KHLIBOZAVOD
ШОКОЛІНО Україна Ukraine ШОКОЛІНО SHOCOLINO
ШОСТКА-ХЛЕБ Україна Ukraine КОНТАКТ ПЛЮС KONTACT PLUS
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ГОЛЛАНДСЬКИЙ ПАВІЛЬЙОН
Координатори проекту PIB FoodTechLink Україна:
Бенно Грімберг
тел.: +31 053 478 0443
e-mail: benno.grimberg@foodtechlink.com
Рене Кремерс
тeл.: +31 058 215 4288, +31 065 372 0748
e-mail: rene.kremers@foodtechlink.com 
Менеджери проекту PIB FoodTechLink Україна:
Наталія Горбаченко
тeл.: (044) 428 8113
e-mail: natalia.gorbachenko@foodtechlink.com 
Наталя Зеленська
тeл.: (050) 474 7760
e-mail: natalia.zelenska@foodtechlink.com

Цього року на колективному стенді Королівства Нідерландів представлені компанії, 
які приймають участь у проекті PIB FoodTechLink Україна (державно-приватне партнер-
ство). Основна мета цієї співпраці — забезпечення українського ринку інноваційним об-
ладнанням та новітніми пакувальними рішеннями для харчової промисловості. Це дер-
жавно-приватне партнерство стало можливим завдяки підтримці Агентства підприємств 
Нідерландів (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) та Посольства Королівства Нідер-
ландів в Україні. Проект PIB FoodTechLink Україна сфокусовано на найбільш перспектив-
них галузях харчової промисловості: фрукти та овочі, хлібобулочні та кондитерські ви-
роби, молочні продукти та м’ясо.

Зустрічі з вами чекають наступні голландські компанії:

Компанія Concept Engineers розробляє інноваційні оптичні технології 
сортування продукції (фрукти, овочі, морепродукти, кондитерські ви-
роби) та постачає високоякісну та надійну продукцію, а також надає 
сервісні послуги всім своїм клієнтам.
www.conceptengineers.nl 

Dutrion — інноваційний продукт компанії Duka Production LTD для 
отримання водного розчину діоксиду хлору безпосередньо на місці за-
стосування. Дезінфікуючі властивості роблять Dutrion ідеальним і уні-
версальним дезинфікуючим засобом, застосовуваним в більш ніж 100 
різних напрямках: ЖКГ, випоювання тварин і птиці, тепличне господар-
ство і рослинництво, харчова промисловість, розведення аквакультури 
та її переробка, молочна промисловість, медицина, нафтогазовидобув-
на промисловість, транспорт, оборотне водопостачання та інше. 
www.dutrion.com 

Grimco Trade Holland виступає в якості агента для голландських 
експортерів продуктів харчування і напоїв, а також представляє гол-
ландських постачальників обладнання для харчової промисловості та 
різноманітних пакувальних рішень на території України.
www.grimco.com.ua 

HOS BV є найбільшою (понад 55 000 м2 складських приміщень) компані-
єю в Європі, що спеціалізується на бувшому у використанні холодильно-
му обладнанні: компресори, випаровувачі, конденсатори, охолоджува-
чі, спіральні та тунельні морозильні камери, запчастини та інше.
www.hosbv.com 

JASA — виробник пакувальних машин, що спеціалізується на рішеннях 
в сфері зважування та упаковки продукції. З 1985 року JASA проектує та 
виготовляє вертикальні пакувальні машини для рибної, м’ясної, хлібобу-
лочної, кондитерської, овочевої та фруктової промисловості та зоокорму.
www.jasa.nl

Kiremko розробляє, виробляє та встановлює увесь спектр обладнання, 
необхідного для автоматичної та напівавтоматичної обробки картоплі 
і овочів (не лише свіжої, але й замороженої та охолодженої продукції). 
www.kiremko.com 

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

Lenssen Trading Company має широкий досвід в придбанні та продажі 
бувшого у використанні обладнання для харчової, пакувальної та хіміч-
ної промисловості, галузі виробництва напоїв, консервації та фарма-
цевтики. Асортимент включає обладнання для зняття вантажу з палет, 
очистки, наповнення, закупорювання, консервації, пастеризації, на-
клейки стікерів та пакування в будь-який вид жорсткої тари.
www.ltc-bv.nl 

Lekkerkerker Dairy & Food Equipment спеціалізується на відновленні об-
ладнання для молочної промисловості. У нашій майстерні в Нідерландах 
працює 50 спеціалізованих співробітників, які виконують як індивідуаль-
ні, так і комплексні замовлення. Ми також постачаємо сучасні технології 
та ноу-хау.
www.lekkerkerker.nl

Метою East Netherlands Development Agency (Oost NV) є посилення та 
стимулювання економіки голландських провінцій Гельдерланд та Ове-
рейзел. Oost NV допомагає підприємцям втілювати інновації, інвесту-
вати та виходити на міжнародний рівень. Команда Oost NV підтримує 
зв’язки з підприємствами та урядами з усього світу, щоб допомогти ва-
шій компанії вийти на ринок Європейського Союзу.
www.oostnv.com 

RBK Food Projects надає послуги з інжинірингу, ІТ та консалтингу у сфері 
виробництва свіжих продуктів харчування. Основна мета компанії: зміц-
нити конкурентні переваги своїх клієнтів. RBK займається розробкою, 
дизайном, плануванням, будівництвом та оптимізацією холодильних ка-
мер, дистрибуційних центрів та виробничих компаній.
www.rbk.nl 

Компанія Sigrow виробляє системи контролю та модульні датчики для 
підприємств, які працюють у сфері сільського господарства. Основною 
метою є створення технологій, доступних для кожного.
www.sigrow.com 

Sormac спеціалізується на розробці і виробництві обладнання для об-
робки овочів (картопля, морква, цибуля, листові овочі, огірки, солодкий 
перець): очищувачі цибулі, машини для обрізання бадилля моркви, ма-
шини для чищення картоплі, устаткування для миття листя салату та цен-
трифуги для переробки листового продукту.
www.sormac.nl 

Tolsma Grisnich Group пропонує устаткування для сільськогосподар-
ських пакувальних і переробних підприємств, а саме для зберігання та 
обробки овочів (картоплі, цибулі, капусти, червоного буряка та моркви).
www.tolsma.nl 

Більше 15 років Unifreezing BV є компетентним партнером у харчовій 
промисловості, що спеціалізується на промислових холодильних та мо-
розильних системах.
www.unifreezing.nl, www.unifreezing.com
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AM2C
1, Rue Marcel Paul
29000 Quimper, France
tel.: +38 (044) 209 2255
e-mail: am2c@ukr.net

Фірма AM2C (Францiя) є провідним світовим виробником сепараторів для виробництва 
м’ясних фаршів MDM, MRM, ММО за принципом механічної м’ясо-кісткової сепарації, 
дожиловки і підвищення сортності м’яса. 18 років успішної праці на ринку України.

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

Переваги і відмінності сепараторів АМ2С:
•	 м’який режим сепарації, мінімальне підвищення 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 25 000 кг/год. переробки сировини.
Сервісне, гарантійне та післягарантійне обслуговування.
Експрес-доставка оригінальних запасних частин.

APPEC GROUP, A.S.
Sokolova, 32
Brno, 619 00, Czech Republic
tel.: +420 602 559 953
e-mail: treuova@appecastro.cz
obchod@appecastro.cz
www.appecastro.cz

Розробка, виробництво, торгівля і сервісне обслуговування пакувальної техніки: 
вертикальні та горизонтальні пакувальні машини; машини для пакування в готові па-
кети; групова упаковка в термозбіжну плівку; об’ємні і шнекові дозатори; комбінаційні 
і лінійні вагові дозатори; шнекові, стрічкові і модульні транспортери; повноцінні паку-
вальні лінії.

ATHA MAKİNA Metal Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 10006 sok. No:2 
Ulukent, Izmir, Turkey
tel.: + 90 232 375 7422
fax: + 90 232 375 7411
e-mail: info@athapack.com
www.athapack.com

ATHAPACK є провідним турецьким виробником вертикальних пакувальних машин, 
«дой-пак» та горизонтальних пакувальних машин, мультиголівкових дозаторів, 
лінійних дозаторів, об’ємних дозуючих пристроїв, устаткування для обробки харчових 
продуктів, вертикальних ковшових елеваторів, різних конвеєрів та ін. Наша мета 
полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам рішення для комплексних проектів, а також 
послуг з продажу, виготовлення, постачання, сервісного обслуговування, монтажу та 
введення в експлуатацію високоефективних пакувальних машин і пакувальних ліній, 
вироблених з урахуванням передових технічних розробок.

CAGRI IND. INC.
Davutpasa st., 14/1

Topkapi, 34010, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 444 0042; fax: +90 212 567 1416

e-mail: info@alhan-cagri.com
www.alhan-cagri.com

CAGRI IND INC є виробником модульних стрічок, пластикових ланцюгів і конвеєр-
них комплектуючих під торговельною маркою АLHAN. Компанія експортує більш ніж 
2000 товарів в близько 40 країн світу. CAGRI IND INC обслуговує різні галузі промисло-
вості, такі як виробництво харчових, питних та молочних продуктів, а також фармацев-
тика та автомобілебудування. Розширення наших позицій в усьому світі, слідкування за 
технологічними розробками та постійний розвиток ТМ АLHAN — наша головна мета.

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 горизонталь-
них машин для фасування продукції в пакети типу «дой-пак» та «саше». Успіх компанії 
полягає в 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 агре-
сивну цінову політику. Офіційний представник в Україні — компанія «Штайнер-Україна».

GENERAL PLASTICS SRL
Via Salaria, 1302, Italy

tel.: +39 068 889 941; fax: +39 068 889 945
e-mail: sales@generalplastics.it

www.generalplastics.it

General Plastics — європейський лідер з виробництва пакувальних матеріалів 
з 1952 р. Компанія знаходиться в Римі і представлена в більшості європейських країн: 
широка дистрибуційна мережа дозволяє нам бути в числі обраних привілейованих 
постачальників для найважливіших дистриб’юторів в індустрії упаковки, виробників 
пакувального обладнання, а також деяких кращих пекарень, виробників солодощів 
і харчових компаній в цілому. Наша мета полягає в тому, щоб розширити нашу мережу 
і вийти на український ринок.

GETRIEBEBAU NORD GMBH, 
Представництво в Україні

вул. Васильківська, 1, оф. 100/3, Київ, 03040, Україна
тел./факс: (044) 537 0615
e-mail: info@nord-ukr.com

www.nord.com, www.nord-ukraine.com

GETRIEBEBAU NORD — провідний виробник приводної техніки та комплексних 
приводних рішень. Розробка та виготовлення рішень в області механіки, електротехніки 
та електроніки. 35 складальних заводів. Всесвітня сервісна мережа.

Приводна техніка, редуктори, мотор-редуктори, двигуни, перетворювачі частоти, 
приводна автоматика, спеціальні приводи, сервоприводи, системи синхронізації 
приводів, програмовані логічні контролери для приводних завдань.
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HENNEKEN
Hedderhagen, 10
33181 Bad Wünnenberg, Germany
tel.: +38 (044) 539 3009
e-mail: poultry@ex.ua

Фірма HENNEKEN (Німеччина) є одним з провідних світових виробників вакуумних 
масажерiв, iн’єкторiв, систем приготування розсолу, тендеризаторiв, стейкерiв, лiнiй 
для виробництва шинки, делікатесів, ковбас, напiвфабрикатiв, консервів, кебабу.

Повний спектр обладнання для подальшої переробки курятини (тушки, частин, 
фiле та субпродуктiв). 

Масажери та iнші машини HENNEKEN повністю виробляються на власному заводi 
у Захiднiй Нiмеччинi і мають найвищий ступiнь сертифiкацiї TUV.

Крiм розповсюджених режимiв інтенсивного або м’якого (для цілої тушки і частин 
курки) вакуумного масажу з охолодженням, вакуумні масажери HENNEKEN можуть 
також працювати в режимах автоматичної варки продукту пiд тиском або дефростацiї 
блочного замороженого м’яса, курятини і риби.

Бiльш нiж 15 рокiв уcпiшної працi та прямих поставок обладнання на ринки України 
та СНД. 

Надзвичайні якiсть, надiйнiсть, довговічність та ефективність, випробуванi роками 
(з 1977 р.).

Чесний виграш у бiльшостi вiдкритих міжнародних тендерів та тестових змагань. 
Простота експлуатацiї та обслуговування. 
Модельний ряд вiд 50 до 18000 лiтрiв. 
Сервісне, гарантійне та післягарантійне обслуговування.

LINCO FOOD SYSTEM A/S
Vester Mollevej, 9, DK-8380
Trige, Denmark
tel.: +38 (044) 539 3003
e-mail: meat@ua.fm

Компанія Linco Food Systems A/S є одним із світових лідерів з виробництва 
обладнання для забою і переробки птиці. Компанія розробляє, виготовляє та 
поставляє окремі машини, автоматичні лінії та комплексні виробництва для первинної 
та подальшої переробки і пакування птахопродуктів. 

У програмі виробництва і поставок також є різноманітне обладнання для рибної 
промисловості.

MOESCHLE POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Przemysłowa, 9
36-065 Dynów, Poland
tel.: +48 16 / 676 5330
fax: + 48 16 / 676 5331
e-mail: moeschle@moeschle.pl
www.moeschle.pl

Компанія Moeschle Polska Sp. z o.o. — провідний виробник резервуарів з нержаві-
ючої сталі.

Партнер Moeschle Polska Sp. z o.o. в Україні – компанія «Штайнер-Україна».

MPS MEAT PROCESSING SYSTEMS
Albert Schweitzerstraat, 33

7131, Lichtenvoorde, the Netherlands
tel.: +31 544 390 500; fax: +31 544 375 255

e-mail: info@mps-group.nl
www.mps-group.nl

Компанія MPS — світовий лідер з розробки, виробництва та установки систем за-
бою (ВРХ, свиней, овець) і оглушення вуглекислим газом Butina, машин для поділу туш 
Durand, ліній для обробки та обвалювання KJ, включаючи пакувальні установки Aranea. 

MPS розробляє і встановлює ефективні водоочисні комплекси і  автоматизовані 
склади. Також працює служба підтримки 24/7.

OPAKOMET S.A.
ul.Karola Łowińskiego, 7-D

31-752, Kraków, Poland
tel.: +48 124 163 232, +48 124 163 333

fax: +48 124 163 090
e-mail: opakomet@opakomet.com.pl

 
Підприємство OPAKOMET S.A. є провідним польським виробником упаковки з син-

тетичних і пластмасових матеріалів. Наша компанія вирізняється глибоким галузевим 
досвідом, починаючи з 1929 року. Пропонуємо упаковку для автомобільної, будівель-
ної, продовольчої, а також сільськогосподарської промисловості.

Ми виробляємо упаковку об’ємом від 100 мл до 20 л. Ми пропонуємо клієнтам 
лише якісні товари, професійне обслуговування, а також гнучкий підхід та конкурентні 
ціни. Висока якість нашої продукції підтверджена сертифікатами.

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, 
готових 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».

STERIFLOW
Boulevard Victor Hugo, 92/98

92110 Clichy, France
tel.: +33 140 370 845; fax: +33 140 380 699

e-mail: contact.paris@steriflow.com
www.steriflow.com

Світовий лідер з виробництва горизонтальних автоклавів, винахідник технології 
«водного каскаду» — найбільш ефективної та лагідної термічної обробки консервів, 
напівфабрикатів та молочних продуктів у будь-якій тарі будь-якого формату. З 20 вста-
новленими автоклавами, компанія STERIFLOW — безперечний лідер також і в Україні. 

Офіційний представник в Україні — компанія «Штайнер-Україна». 
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SVENTA AG
Rifflispielstr., 9
СH-6052, Hеrgiswil, Switzerland
tel.: +41 415 002 941
fax: +41 416 310 868
e-mail: vg-sventa@paco.net
www.sventa-meat.ru

•	 TIPPER TIE: кутeри у різноманітному виконанні, двоскріпочні автоматичні 
клiпсатори, SwiStick; настільні, ручні, напівавтоматичні та автоматичні кліпсатори; 
кліпсатори для харчової та не харчової промисловості, пакувальні системи для 
птахопереробної промисловості.

•	 GÜNTHER: iн’єктори, масажери, обладнання для приготування розсолу.
•	 МАJA: льодогенератори та шкірозйомні машини.
•	 WEBOMATIC: пакування пiд вакуумом; камерні та конвеєрні вакуумні машини; 

термоусадочні лінії.
•	 МАGURIT: машини для подрібнення заморожених продуктів, блокорізки, 

шпигорізки, слайсери, вакуумні фаршеміси, емульситатори, сепаратори.
•	 TREIF: обладнання (слайсери) для нарізки на порції, кубики та смужки.
•	 KNECHT: заточувальнi станки.
•	 BANSS: обладнання для промислового забою та первинної переробки худоби.
•	 KОHLHOFF: гiгiєнiчне обладнання.

VACUUM BARRIER SYSTEMS
Rue de l’Atelier, 4
1480 Tubize, Belgium
tel.: +32 2354 7177
fax: +32 2354 7222
e-mail: sales@vbseurope.com
www.vbseurope.com

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

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

ZACMI
Via Mantova, 65
43122 Parma, Italy
tel.: +39 0521 490 211
fax: +39 0521 243 701
e-mail: sales@zacmi.it
www.zacmi.com

Zanichelli meccanica (ZACMI) — один із європейських лідерів у постачанні 
технологічних ліній з виробництва та наповнення консервованих овочів, фруктів, 
варення, джемів, м’ясних та молочних консервів.

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

ZPO OPAKOMET ŁOWICZ SP. Z O.O.
ul. Armii Krajowej, 98

99-400, Lowicz, Poland
tel.: +48 468 376 875; fax: +48 468 376 876

e-mail: biuro@opakomet.lowicz.pl
www.opakomet.lowicz.pl

«ТОВ ОПАКОМЕТ» виробляє алюмінієві туби з 1990 р. Туби являють собою красиву, 
екологічну, біорозкладану і, в той же час, міцну упаковку для фармацевтичної, 
косметичної, харчової промисловості та побутової хімії (мазі, креми, суспензії, гелі, 
бальзами, фарби для волосся, клеї, згущене молоко, харчові пасти та багато іншого).

Виробництво алюмінієвих туб на нашому підприємстві відповідає вимогам системи 
управління якістю ISO 9001:2008, а також 22001:2006. Наша продукція має сертифікат 
Державного інституту гігієни (Варшава) та Свідоцтво на право реалізації, видане 
Національним інститутом громадського здоров’я (Варшава).

АВЕНТИН, ПП
а/с 80, Вишгород, 07300, Україна 

тел./факс: (044) 585 5585
e-mail: info@aventin.ua

www.aventin.ua

Компанія «Авентин» займається виробництвом гнучких пакувальних матеріалів 
і пакетів з друком. Висока якість продукції забезпечується передовими технологіями 
і обладнанням від провідних світових виробників, таких як WINDMÖLLER & HÖLSCHER 
(Німеччина), KAMPF (Німеччина), DuPont (США). Компанія виробляє гнучкі пакувальні 
матеріали для продуктів харчування, побутової хімії та косметики. На підприємстві 
впроваджені стандарти ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000.

АГРОТЕХНОЛОГІЇ, Інноваційний центр, ТОВ
вул. Трутенка, 8

Київ, 03022, Україна
тел.: (044) 223 7642

e-mail: office@obolonki.org

Продаж колагенової ковбасної оболонки ТМ «Fibran»: прямі калібри Ø 40–100 мм 
(стандартні, легкоз’ємні, для с/к та с/в) та кільцеві — Ø 22–57 мм (стандартні, для с/к, 
с/в), а також їстівні сосисочні колагенові оболонки ТМ «Edicas»: Ø 18–26 мм.

АЙВАЗ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Федора Ернста, 3-Б, Київ, Україна

тел.: (044) 390 5757; факс: (044) 390 5758
e-mail: office@ayvaz.com.ua

www.ayvaz.com.ua

Продукція, яку представляє Айваз Україна:
•	 сильфонні компенсатори;
•	 конденсатовідвідники;
•	 прибори контролю рівня;
•	 промислові шланги з нержавіючої сталі;
•	 фланцева та міжфланцева запірна арматура;
•	 сепаратори пари;
•	 запірна арматура з нержавіючої сталі;
•	 термочохли для запірної арматури.
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АРТІЛЬ ПАК, Виробнича компанія, ТОВ
вул. Київська, 115-А, Обухів
Київська обл., 08203, Україна 
тел.: (096) 795 6454
(067) 440 9876, (050) 888 4663
e-mail: artilpak@gmail.com
www.artilpak.prom.ua

Виготовлення та продаж упаковки. Розробка, брендування та втілення у життя 
індивідуальної упаковки для вашого продукту.

БАЗИСПАК, ТОВ
пр-т Перемоги, 67
Київ, 03062, Україна
тел./факс: (044) 364 7374
e-mail: info@bazispack.com.ua
www.bazispack.com.ua/sh-fil

ТОВ «Базиспак» — вітчизняний виробник гнучкої полімерної упаковки, виробничі 
потужності якого знаходяться у Західних, Центральних та Східних регіонах України.

Підприємство спеціалізується на виготовленні наступної продукції: багатошарова 
плівка, термозбіжна плівка, теплична плівка, плівка сільськогосподарського призначен-
ня, палетна плівка, чорно-біла плівка, молочна плівка, стретч плівка, фасувальні пакети.

Приймаємо індивідуальні замовлення.

БІЗНЕС-ДОСЬЄ, ТОВ
вул. Шевченка, 55, оф. 4, Дніпро, 49044, Україна
тел.: (0562) 340 900; факс: (0562) 340 902
е-mail: uaprice@priceua.com
www.priceua.com

Каталоги, компакт-диски та прайс-листи підприємств України; інформаційні бази 
серії «ПЛЮС» по всіх галузях промисловості та агробізнесу з модулем КЛІЄНТ:

•	 Металл. Оборудование. Энергетика (Метал. Обладнання. Енергетика);
•	 Агробизнес, с/х техника, оборудование (Агробізнес, с/г техніка, обладнання);
•	 Продукты, агропереработка, оборудование, упаковка (Продукти, агропереробка, 

обладнання, упаковка);
•	 Деревообработка. Мебель (Деревообробка. Меблі);
•	 Современное строительство (Сучасне будівництво).

БЛУМІ, ТОВ 
вул. Ленінградське шосе, 4
Одеса, 65031, Україна
тел./факс: (0482) 347 919
e-mail: o.krivospitskaya@globalabc.com.ua
www.abc-chemicals.com.ua 

ТОВ «Блумі» веде активну діяльність в сегменті професійної хімії, просуваючи на 
ринку України продукцію вітчизняного виробника ТОВ «АВС Кемікалс Індастрі». Ці 
підприємства входять до складу корпорації «Global ABC». Наше підприємство виробляє 
широкий асортимент миючих засобів як під власними торговими марками Helper, 
LIV, Сніжна Панда, так і під торговими марками замовників. Нашими замовниками 
є найбільші торговельні мережі України: АТБ, Сільпо, Експансія, Таврія-В та ін. 

Випущені товари мають всю необхідну документацію, підтверджуючу відмінну якість. 

БРУТТО, Журнал
САГІТТА, ПП, ВИДАВЕцЬ

вул. Паустовського, 50
Київ, 03061, Україна

тел./факс: (044) 408 6366
тел.: (097) 489 4427

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

«БРУТТО» — це професійне видання про стан продовольчого ринку України та СНД, 
про нові технології виробництва і переробки, про зберігання, реалізацію і упаковку 
продуктів харчування.

«БРУТТО»: бізнес-організатор для всіх, хто працює на продовольчому ринку Укра-
їни; інформаційний носій для оптових торгових компаній, виробників та реалізаторів 
продуктів харчування, упаковки та обладнання.

Журнал виходить 4 рази на рік. Передплатний індекс: 23937.

ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ, ТОВ 
вул. О.Трутенка, 34, пов. 2

Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 209 0254

(044) 561 7309, (050) 328 5486
e-mail: info@vactech.com.ua

www.vactech.com.ua

Продаж і сервіс вакуумного обладнання, а тобто насосів, фільтрів, вакуумного 
мастила та компресорів різного типу та модифікацій.

ВП СХІД-СЕРВІС, ТОВ
пр-т Льва Ландау, 149
Харків, 61128, Україна

тел./факс: (057) 756 3584 
e-mail: Info_k@vpvs.com.ua

www.vpvs.com.ua

Стільниковий картон, вироби з стільникового картону.

ГАММАГРАФІК, ТОВ
пров. Баумана, 6, кв. 7

Київ, 03190, Україна
тел./факс: (044) 592 6391

e-mail: gammagrafik@gmail.com
www.gammagrafik.com 

Наше підприємство розробляє й виготовляє голограми, пластикові картки, захисні 
етикетки, а також розробляє й впроваджує автоматизовані системи обліку й контролю 
за рухом (застосуванням) маркованих документів і товарів.

Будемо раді бути корисними вам, шановні замовники, у захисті ваших документів 
і товарів голограмами, які, завдяки своїм оптичним властивостям, зможуть не тільки 
захистити від підробки, але й забезпечити додаткову привабливість упаковок ваших 
товарів у торговельних точках, сприяючи тим самим їх максимальному збуту.
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ГЕНРІХ, ПП
вул. Жмеринська, 1
Київ, 03148, Україна
тел.: (044) 403 8250
факс: (044) 403 8251
e-mail: v.lutsyk@henrich.com.ua
www.henrich.com.ua

ПП Генріх є офіційним представником французької компанії Markem-Imaje — на-
дійного глобального постачальника рішень в області маркування і відслідковування 
продукції, який пропонує повний спектр надійних та інноваційних краплеструмене-
вих, термотрансферних та лазерних систем маркування, а також обладнання для друку 
та нанесення етикеток на продукцію (print&apply).

Наші принтери можуть наносити маркування різним по складу і кольору чорнилом 
на кабель, труби, напої і продукти харчування (в т. ч. маркування спеціальним харчо-
вим чорнилом як безпосередньо харчових продуктів, так і упаковок, що контактують 
з продуктами).

ГРАНД КЕЙСІНГ, ТОВ
вул. Пирогівський шлях, 34
Київ, 03680, Україна
тел./факс: (044) 501 0920
e-mail: info@grandcasing.com.ua
www.grandcasing.com.ua

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 та петлями.

ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА, ТОВ
БЦ «Нивки Сіті» 
пр-т Перемоги, 67, корп. «G», оф. 309–310
Київ, 03062, Україна 
тел.: (044) 581 1377
факс: (044) 501 5474
e-mail: info@dalgakiran.com.ua
www.dalgakiran.com.ua

«Далгакиран Компресор Україна» є офіційним представництвом турецької компа-
нії «DALGAKIRAN» в Україні, яке було відкрито у 2005 році в м. Київ.

Ми пропонуємо:
•	 компресорне обладнання,
•	 дизельні електростанції,
•	 промислові системи охолодження,
•	 осушувачі та фільтри для стисненого повітря,
•	 повітродувки,
•	 насосне обладнання,
•	 оригінальні запасні частини
•	 високий рівень сервісного обслуговування.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 
БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (ДНТБ УКРАЇНИ)

вул. Антоновича, 180
Київ-150, 03680, МСП, Україна

тел.: (044) 528 2338, (044) 529 4204
факс: (044) 529 4392

e-mail: gntb@gntb.gov.ua
www.gntb.gov.ua

Бібліотека загальнодержавного рівня, фонд якої налічує близько 21 млн. примір-
ників, а саме: патенти, нормативні документи, промислові каталоги, неопубліковані 
документи, науково-технічна література.

Пропонує: бібліотечно-інформаційне обслуговування; проведення патентного 
пошуку; депонування наукових робіт; складання бібліографічних списків літератури; 
фактографічну інформацію про підприємства і їх продукцію; копіювання та сканування 
документів; Інтернет-послуги; електронну доставку документів та інше.

ДИЗАЙН-ПРИНТ УКРАЇНА, 
Видавничий дім, ТОВ

вул. Кропивницького, 18, кв. 24
Київ, 01004, Україна 

Адреса виробничих потужностей: 
вул. Полковника Шутова, 16, оф. 413

Київ, 03067, Україна 
тел./факс: (044) 351 1293

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

Упаковка «під ключ»: ми розробимо вашу упаковку (конструктив + дизайн), 
виготовимо її і доставимо за вашою адресою! Компанія «Видавничий дім «Дизайн-
Принт Україна» пропонує повний спектр поліграфічних послуг, а також розробку 
дизайну і конструктивів, верстку макетів, створення фірмового стилю.

Друк товарів проводиться відповідно до стандарту ISO12647-2: 2008.
Система наскрізного контролю якості вбудована в процес на всіх етапах 

виробництва товарів. Упаковку вашої мрії зробимо ми!

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 р. 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 з можливістю їх друку.
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ДУБНОТЕХ, ТОВ
вул. Сурмичі, 93
Дубно, Рівненська обл.
35604, Україна
тел.: (0365) 644 828
факс: (0365) 644 829
e-mail: dubno_tech@ukr.net
www.dubnotech.com

ТОВ «Дубнотех» на ринку молочної промисловості з 1996 року. Підприємство 
виготовляє технологічне обладнання, а також проводить ремонт технологічного 
обладнання, монтажні та пусконалагоджувальні роботи на підприємствах харчової 
промисловості України.

ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА, ТОВ
вул. М. Трублаїні, 2-А, оф. 221
Київ, 03134, Україна
тел./факс: (044) 458 9645
тел.: (044) 402 8800
(095) 281 8678
e-mail: kiev@eco-resource.com.ua
www.eco-resource.com

Сучасна виробнича компанія на вітчизняному ринку. Ми пропонуємо широкий 
асортимент натуральних барвників і ароматизаторів власного виробництва для різних 
сегментів харчової промисловості:

•	 кондитерської;
•	 хлібобулочної;
•	 молочної і жирової;
•	 напоїв, соків і води;
•	 м’ясної та ін.
Також постачаємо різні види синтетичних і мінеральних барвників та інші 

інгредієнти.
Основним нашим принципом є виробництво високоякісних 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» є українським виробником фасувально-пакувального обладнання, 
яке з 1992 року являє собою синонім успіху, якості, надійності і динамічного розвитку. 

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

ЄВРОМАСТИЛА, ТОВ
вул. Бориспільська, 12-Б

Київ, 02099, Україна
тел./факс: (044) 566 9946

e-mail: office@evrosmazki.ua
www.evrosmazki.ua

Євромастила — офіційний дистриб’ютор провідних німецьких виробників олив, 
мастил і рідин технічного та спеціального призначення Kluber Lubrication, Chem-Trend, 
ACMOS, Petrofer, Perma-Tec та CellMark.

Перелік продукції включає спеціальні мастильні матеріали (оливи, мастила, пасти) 
для підшипників, ланцюгів, ущільнювальні матеріали, компресорні, редукторні, 
гідравлічні та пневматичні оливи. Вся продукція з харчовим допуском зареєстрована 
згідно стандартів NSF H1, H2, H3, Halal та Kosher. 

ЗІКО ТзОВ, м. Львів
пр-т В. Чорновола, 45-А, корп. 5

Львів, 79058, Україна
тел./факс: (032) 240 3155

e-mail: o.rubay@ziko.com.ua
www.ziko.com.ua

Сучасне «ЗІКО» — це вузькоспеціалізована компанія, яка формувалася з жовтня 
1993 року на ринку водоочистки та водопостачання. Основним набутим капіталом за 
ці роки є наш досвід складних, але успішних проектів.

Наші інженерні рішення включають використання наступного обладнання: 
водоочистне обладнання; насоси для перекачування води; насоси у гігієнічному 
виконанні (хімічні, харчові та ін.); баки та гідроакумулятори; системи очистки стоків.

ЗРЗА, ТОВ
бульв. Центральний, 4

Запоріжжя, Україна
тел.: (061) 224 6656
факс: (061) 220 0079

e-mail: sales@amelon.com.ua
www.amelon.com.ua

Компанія спеціалізується на імпорті різноманітної продукції для харчової 
промисловості.

ІНОКС ТАЙМ, Виробнича компанія, ТОВ 
вул. Київська, 27/2, Вишневе

Київська обл., 08232, Україна
тел./факс: (044) 503 7182

e-mail: inoxtime.vk@gmail.com
www.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 з виробництва високоякісних коліс та колісних 
опор. Відповідне колесо для будь-якої галузі!
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ІНТА, ТОВ 
вул. Шутова, 16
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 351 1470
факс: (044) 351 1471
e-mail: intakiev@mail.ru 
www.inta.org.ua 

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

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

ІНТЕРМАШ, НВП, ТОВ 
вул. Виборзька, 94-А
Київ, 03680, Україна
тел./факс: (044) 351 1988
e-mail: ipack113@gmail.com
www.intermash.kiev.ua

НВП ІНТЕРМАШ — це підприємство, яке було засновано у 1997 році. За цей час ко-
лектив власними зусиллями зробив великий крок у розвитку в сфері пакувального об-
ладнання та технологій.  

НВП ІНТЕРМАШ — це виробництво пакувального устаткування для фасування пас-
топодібних, рідких і сипких продуктів у полімерні плівки, пакети «Doy-Pack», пластико-
ві та алюмінієві стаканчики, алюмінієві та ламінатні туби й інші види тари.

Обладнання, виготовлене на підприємстві НВП ІНТЕРМАШ, працює на тисячах під-
приємств як в Україні, так і в країнах близького і далекого зарубіжжя: Азербайджані, Бі-
лорусі, Вірменії, Естонії, Казахстані, Молдові, Росії, Туркменістані, Узбекистані, Алжирі, 
Канаді, Конго, Німеччині, ПАР, Польщі, Румунії, США та ін.

ІТАК, ТОВ
вул. Червоноткацька, 44
Київ, 02094, Україна
тел.: (044) 574 0409, (044) 451 8840
факс: (044) 574 0407
e-mail: itak@itak.ua
www.itak.ua    

ТОВ «ІТАК» — виробник гнучких комбінованих полімерних матеріалів — пропонує:
•	 розробку дизайну;
•	 кольороподіл;
•	 виготовлення та продаж плівки СРР (типу CAST);
•	 флексографічний друк до 8 кольорів;
•	 упаковку для харчових і нехарчових продуктів, подарунків та 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.

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

Черкаси, 18000, Україна
тел./факс: (0472) 714 177

e-mail: meatech.com.ua@yandex.ua
www.meatech.com.ua

ПП «М’ясний технік» пропонує м’ясопереробне обладнання як власного виробни-
цтва, так і від провідних виробників з Німеччини, Австрії, Польщі та ін. країн, а також 
нове та після капітального ремонту і модернізації на власній виробничій базі. Наше 
підприємство постійно проводить науково-технічні розробки направлені на підви-
щення надійності роботи обладнання, покращення його технічних характеристик та 
якості продукції.

МАНУЛІ УКРАЇНА ЛТД, 
Спільне українсько-італійське ТОВ

вул. Малинська, 18
Київ, 03680, Україна

тел./факс: (044) 502 1237
e-mail: techno@manuli.ua

www.manuli.ua

Пакувальне обладнання та матеріали для кінцевих стадій упаковки. ТОВ «Манулі 
Україна Лтд» є частиною міжнародної Manuli Stretch Group, представництва якої є в ба-
гатьох країнах світу. Manuli Stretch Group спеціалізується на виробництві стретч-плівок 
LLDPE. Українське представництво було засноване в 1997 році. Сьогодні СУІ ТОВ «Ману-
лі Україна Лтд» спеціалізується на комплексних рішеннях для кінцевих стадій упаковки.

МАРКО ПАК, ПП
вул. Кутузова, 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» та «Молочная Индустрия».

МАТІМЕКС-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Софіївська, 4, кв. 26

Київ, 01001, Україна
тел.: (044) 279 0409, (044) 363 5551

факс: (044) 363 5553
e-mail: matimex@matimex.ua

www.matimex.ua

Продаж багатофункціональних добавок та спецій фірми «Альмі» (виробництва Ав-
стрії) для м’ясопереробної промисловості, технологічна підтримка. Продаж, монтаж, 
пуск, гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання для м’ясопереробної 
промисловості (виробництва Австрії та Німеччини), продаж запасних частин та супут-
ніх матеріалів. Продаж кліпс, петель для кліпсаторів «Poly Clip», 9-шарових термозсі-
дальних пакетів «PremiumPack», сосисочної та ковбасної оболонок Heka та Fibran.
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МЕГА-ТЕХ, ТОВ
вул. Залізнична, 64
ст. Ярмолинці
Хмельницька обл., Україна
тел./факс: (03853) 23 560
e-mail: manager@mega- tex.com.ua

ТОВ «МЕГА-ТЕХ» є українським лідером в проектуванні та виготовленні сертифі-
кованого обладнання для м’ясопереробної промисловості. Компанія включена до 
Єдиного реєстру виробників України. Фірма пропонує високу якість виготовленої про-
дукції; на підприємстві запроваджена система якості продукції ISO 9001:2000, що під-
тверджується міжнародними та українськими сертифікатами якості.

Ми пропонуємо:
•	 проектування, виготовлення та монтаж обладнання для підприємств м’ясопе-

реробної промисловості «під ключ» згідно з вимогами ЕС;
•	 лінії для забою ВРХ, свиней, МРХ та птиці;
•	 рішення питань з відводу та очищення стічних вод;
•	 різноманітні каналізаційні системи;
•	 а також всі види нестандартного обладнання.

МЕДІАДЖЕТ, ТОВ
вул. Господарська, 6
с. Велика Олександрівка
Бориспільський р-н, Київська обл.
08320, Україна
тел./факс: (044) 237 0297
e-mail: sale@mediajet.kiev.ua
www.mediajet.kiev.ua

Виробник гнучкої упаковки, алюмінієвих кришок з друком, самоклеючих етикеток.
ТОВ «Медіаджет» — це сучасне поліграфічне підприємство, яке динамічно розви-

вається та виділяється на ринку оперативністю виконання замовлень, конкурентними 
цінами та індивідуальним підходом до кожного клієнта!

МУЛЬТІВАК УКРАЇНА, ТОВ 
пров. 1-го Травня, 30
с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н.
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 та всіх 

необхідних пакувальних матеріалів, включаючи плівку з друком.

МЯСНОЙ БИЗНЕС, Міжнародний 
науково-практичний журнал 

для професіоналів м’ясного бізнесу
БІОПРОМ, ТОВ

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

тел.: (044) 248 9764, (044) 248 0354
(044) 242 0709 (гол. ред.)

факс: (044) 243 3297
e-mail: bioprom@i.kiev.ua

redactor@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

«Мясной бизнес®» — провідний в Україні міжнародний науково-практичний жур-
нал для професіоналів м’ясного бізнесу. Основні рубрики: обладнання, упаковка, ін-
гредієнти, технології, огляди ринку.

НАПОЇ. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАцІЇ, Журнал
вул. Їжакевича, 8/7, оф. 7

Київ, 04123, Україна
тел./факс: (0362) 608 821
e-mail: napitki1@gmail.ru

www.techdrinks.com.ua

Міжнародний науково-аналітичний журнал для фахівців з садівництва, виногра-
дарства та виробництва напоїв (пива, соків, горілки та інших алкогольних і безалко-
гольних напоїв), суміжних галузей, наукових установ. 

Спеціальні рубрики: лабораторне обладнання, упаковка, логістика і транспорт, тор-
гівля, ресторанний менеджмент, юридична консультація, освіта, маркетингові технології.

НАцІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

вул. Володимирська, 68, Київ, Україна
тел./факс приймальної комісії: (044) 289 6400

тел. факультету доуніверситетської освіти:
(044) 287 9492, (044) 289 6713

www.nuft.edu.ua

НУХТ — навчально-науковий комплекс, у якому створений замкнений цикл доуні-
верситетської, ступеневої та післядипломної підготовки і перепідготовки фахівців. До 
складу комплексу входять 12 факультетів, 2 інститути післядипломної освіти, 8 регіо-
нальних навчально-наукових центрів і 13 технікумів і коледжів, які розташовані у різних 
містах України. Всього у нашому навчальному комплексі здобувають знання близько 
30 тис. студентів і слухачів. У навчальному процесі задіяні понад 150 докторів наук та 
професорів, більше 480 кандидатів наук. Серед них 21 академіки та члени-кореспонден-
ти Національної академії наук та галузевих академій України, 19 лауреатів Державної 
премії України, 16 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти.

До кола інтересів науковців НУХТ належить розроблення сучасних технологій та 
обладнання для виробництва та зберігання харчових продуктів. В НУХТ функціонує 
наукова школа пакувальників, розробки якої широко відомі в Україні та за її кордоном.  
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ПЛАСТІКС-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Межигірська, 82-А, 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, ПВХ / ПЕ);
•	 бар’єрні плівки;
•	 пакувальні матеріали: стрейч-плівка, скотч, повітряно-бульбашкова плівка, 

спінений ПЕ в рулонах, стрепінг.

ПРОДМАШ ТЕХСЕРВІС, ТОВ
вул. Будкевича, 62

Бершадь, Вінницька обл.
24400, Україна

тел./факс: (04352) 21 667
e-mail: prodm.vn@gmail.com

www.prodm.com.ua

Виробництво технологічного обладнання для харчової промисловості.
Виробництво різних видів закатних машин для консервних виробництв, наповню-

вачів для ікри, рідких, сипучих та в’язких продуктів, транспортерів, запасних частин 
для закатних машин та технологічного обладнання за технічним завданням замовника. 

Виготовляємо нестандартне обладнання і здійснюємо модернізацію технологічно-
го обладнання для консервних виробництв.

ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ, 
Міжнародний науково-

практичний журнал
БІОПРОМ, ТОВ

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

тел.: (044) 248 0354, (044) 248 9764
(044) 245 7519 (гол. бухг.)

факс: (044) 243 3297
e-mail: bioprom@i.kiev.ua

ingredient@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

«Продукты&Ингредиенты®» — провідний в Україні міжнародний науково-практич-
ний журнал для спеціалістів харчової промисловості.

Основні рубрики: інгредієнти, сировина, напої, якість, упаковка, обладнання.
Виходить 11 разів на рік (окрім липня). 
Передплатний індекс в каталозі України — 09761.

НАША, Торговий Дім, ТОВ
вул. Академічна, 31
Київ, 03027, Україна
тел.: (044) 237 2771
(044) 233 8761
e-mail: td.nasha@mail.ru

«НАШЕ життя будується НАШИМИ думками» — це вислів одного з п’яти мудрих дав-
ньоримських імператорів — Марка Аврелія!

ТОВ «ТД «НАША» є офіційним представником українського виробника харчових 
добавок ТМ «НАША» для м’ясної та рибної промисловості. ТМ «НАША» готова запро-
понувати вам високоякісні харчові добавки, якість яких не поступається закордонним 
аналогам, а ціна у 1,5–2 рази нижча. Асортимент запропонованих добавок становить 
більше 700 найменувань. Завжди раді з вами співпрацювати!

ОМАГ С.Р.Л., Представництво 
пр-т Героїв Сталінграду, 20-А
Київ, 04210, Україна 
тел.: (044) 537 6547
факс: (044) 537 6533
e-mail: omag@omag.com.ua
www.omag.com.ua, www.omag.ru
www.omag-pack.com.ua

Починаючи з 1975 р., компанія «ОМАГ С.Р.Л» (Італія) виробляє пакувальне облад-
нання (вертикальні і горизонтальні автомати, виробничі лінії) для харчової, хімічної, 
косметичної, фармацевтичної та ін. галузей промисловості для фасування порошкопо-
дібних, гранульованих, сипких, пастоподібних, тістоподібних продуктів і рідин в 3- та 
4-шовні пакети «саше», упаковку «стік», «дой-пак» і фасування медичних капсул та пігу-
лок в упаковку «стріп».

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

Широка референція обладнання по всьому світу.

ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТОВ
пр-т Перемоги, 67, корп. «С»
Київ, 03062, Україна 
тел./факс: (044) 205 3867
e-mail: 2053867@gmail.com
www.packtech.com.ua

ТОВ «ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» — один з лідерів українського ринку машинобу-
дування. Компанія виділяється інноваційністю, гнучкістю і власним багатим досвідом 
у розробці рішень та виробництві фасувального, пакувального та технологічного об-
ладнання.

Компанія «ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» має штат власних кваліфікованих інженерів-
конструкторів, найпотужніший в Україні металообробний цех, компетентний 
комерційний відділ, високий рівень сервісу і виконаних проектів.

Продукція компанії «ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» поєднує в собі високі експлуатаційні 
показники, функціональність та європейську якість, а також дозволяє вирішити як 
приватні, так і комплексні завдання підприємств харчової та технічної галузі. 
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СМАРТ КАПІТАЛ, ТОВ
вул. М. Раскової, 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. Харчо-
ві технології та обладнання» — інформаційно-аналітичні журнали про продовольчий, 
ресторанний ринки та ринок рітейлу України. Виходять в одному комплекті.

Видання для власників бізнесу, представників топ-менеджменту та технологічної 
ланки.

Найповніші огляди ринків харчової промисловості від власних журналістів і про-
відних аналітичних та консалтингових компаній України.

А також все про логістику, управління персоналом, тару й упаковку, інгредієнти, 
автоматизацію та обладнання виробництва.

СП ЛТД
вул. Садова, 3-В

Миколаїв, 54001, Україна
тел.: (050) 335 8570

e-mail: antibiks@ukr.net
www.ruchki-ruchki.com.ua

Торгова марка «М14» — бренд українського виробника широкого спектру полі-
мерних виробів, компанії ТОВ «СП ЛТД».

Асортимент вироблених товарів постійно розширюється, адже ми вчасно реагуємо 
на зміни на ринках.

Ми дорожимо співпрацею з нашими клієнтами і партнерами, тому постійно контр-
олюємо якість продукції, що випускається, і шукаємо найкращі рішення при розробці 
наших товарів.

СПЕцТЕХОСНАСТКА, ТОВ
вул. Васильєвська, 122

Кам’янське, Дніпропетровська обл.
51921, Україна

тел.: (0569) 588 710
факс: (0569) 588 737

e-mail: vitalplast@vitalplast.com
vgavrik@d-sto.com

www.vitalplast.com

Виробництво поліпропіленової тари різної форми (круг, овал, трикутник, прямо-
кутник) від 0,15 л до 11,2 л для харчової та нехарчової промисловості. Герметичні, 
з контролем відкриття. Контейнери під запайку. 

Застосування технології IML. 
Вся продукція виготовляється згідно ТУ У 13429839.002-2000 та з вимогами дер-

жавної санітарно-епідеміологічної експертизи України. На підприємстві впроваджена 
система менеджменту якості, сертифікована відповідно до стандарту ISO 9001: 2000-
12, а також стандарту ISO 22000-2005.  

Розглядаємо будь-які запити на виготовлення упаковки та виробів з пластику на 
замовлення. 

САБОНА, ТОВ
вул. Машинобудівна, 42
Київ, Україна
тел.: (044) 459 0510
e-mail: info@ sabona.kiev.ua
www.sabona.kiev.ua

САБОНА є одним з провідних виробників картонної і паперової упаковки на ринку 
України. Основним видом діяльності компанії є виробництво еко-боксів (які ефектив-
но використовуються в ресторанній сфері, фаст-фудах, службах доставки їжі), пакетів 
на винос та брендованих пакетів преміум-класу (для магазинів одягу, бутіків, а також 
презентацій, акцій і заходів).

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 про-
дукції), принтери для друку на гофротарі TIFLEX, принтери-апплікатори самоклеючих 
етикеток WEBER, роликові термопринтери DIKAI, термотрансферні принтери YANJIE та 
SAVEMA.

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

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

СКАЙЛАЙН СОФТВЕР
а/с 214, Київ, 01019, Україна
тел./факс: (044) 422 5555
e-mail: 1c@1c.ua
www.1c.ua

«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження програм «1С» в Україні) зай-
мається продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм на платформі 
«1С:Підприємство» для автоматизації управління та обліку на підприємствах різного 
масштабу та спеціалізації, у тому числі на підприємствах харчової та переробної про-
мисловості.

Партнери-1С:Франчайзі представляють найбільш розгалужену на комп’ютерному 
ринку України партнерську мережу, яка нараховує понад 500 компаній, що виконують 
постачання програмних продуктів, мають великий досвід обслуговування клієнтів, 
впровадження, супроводу та часто й розробки програм.

На сьогодні понад 130 000 організацій України — від маленьких фірм до великих хол-
дингів — використовують наші прикладні програми на платформі «1С:Підприємство» 
для вирішення найрізноманітніших завдань свого бізнесу.     
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УКРМ’ЯСО, Національна 
асоціація виробників м’яса 

та м’ясопродуктів України 
вул. Марини Раскової, 4-А, оф. 402

Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 517 6394
факс: (044) 517 8977

e-mail: vipopov@naverex.kiev.ua  

Громадська організація. 
Асоціація є добровільною, недержавною, некомерційною та саморегульованою 

організацією, що не здійснює підприємницької діяльності і, за дорученням засновни-
ків, представляє та захищає їх інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, ін-
ших державних і громадських організаціях та координує роботу підприємств м’ясної 
промисловості з делегованих питань, без права контролю або управління.

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 органі-
зацією, яка створена для своєчасного інформування своїх учасників про ситуацію в 
молочній галузі, що сприяє забезпеченню економічно вигідних умов для виробників 
молока і молочної продукції, зацікавленості їх у підвищенні ефективності виробни-
цтва, поліпшенні якості сировини і готової продукції, збільшенні експортних поставок, 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

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

УПАКОВКА, Інформаційно-аналітичний центр
вул. М. Раскової, 11

Київ, 02660, МСП-660, Україна
тел.: (044) 517 2323, (044) 517 2255

тел./факс: (044) 517 2383
e-mail: upakjour@nbi.com.ua, upakjour@ukr.net

www.upakjour.com.ua

Спеціалізований журнал для виробників та споживачів тари і упаковки видається з 
1996 р. Передплата: в редакції, на сайті www.upakjour.com.ua, у передплатних агенціях 
або через Укрпошту (індекс: 40265). Видаємо спеціалізовану літературу, проводимо 
маркетингові дослідження.

Щорічно ми проводимо: науково-практичну конференцію «Пакувальна індустрія»; 
всеукраїнські конкурси «Українська зірка упаковки», «Українська етикетка», «Упаковка 
майбутнього»; конференцію молодих вчених «Новітні технології пакування»; конкурс 
наукових студентських робіт «Золотий каштан».

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

СТАНДАРТ-ПАК, ТОВ
вул. Академіка Шалімова, 60/1
Софіївська Борщагівка, Київська обл.
0831, Україна
тел.: (044) 353 8038 
e-mail: marketing@standart-pak.com.ua 
www.standart-pak.com.ua

Компанія СТАНДАРТ-ПАК з початку цього тисячоліття ефективно працює на україн-
ському ринку. Зростання компанії відображає попит на упаковку в різних галузях про-
мисловості, а також для зростаючої кількості застосувань нашої тари. Ми пропонуємо 
повну лінійку пакувальних матеріалів і боксів для виробників, вантажоперевізників, 
служб доставки і упаковки. Всі наші напрямки спираються на нашу давню прихиль-
ність до якісного обслуговування клієнтів і залишаються на передовій сучасних тех-
нологій. Крім того, наше рішення для робототехніки під ключ працює без проблем в 
рамках існуючої складської інфраструктури.

ТЕХНОЛОГ, ВП у формі ТОВ
вул. Примакова, 46
Харків, 61004, Україна
тел.: (057) 733 0127, (057) 751 9208
факс: (057) 783 8681
e-mail: tehnolog03@gmail.com
www.tehnolog.com.ua 

Більше 100 найменувань технологічних установок і напівавтоматів, що успішно 
працюють в різних країнах світу:

•	 ростери для кави, дестонери;
•	 поточні лінії для переробки горіхів, насіння та кави: обсмажування, лущення, па-

кування, миття, нанесення добавок;
•	 обладнання для м’ясопереробних цехів: коптильно-варильні камери, димогене-

ратори, м’ясомасажери;
•	  обладнання для консервного виробництва: закаточні машини, автоклави, паро-

генератори;
•	  шнекові та стрічкові змішувачі, подрібнювачі;
•	  обладнання для сушіння зерна, овочів, фруктів, ягід, грибів.

ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ
вул. Б. Хмельницького, 106
Львів, 79024, Україна
тел.: (032) 245 9341
факс: (032) 245 9342
e-mail: lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.ua

Ми займаємось реалізацією спеціалізованих шлангів та з’єднань, фітингів, обойм та 
інших аксесуарів для всіх галузей промисловості.

Співпрацюємо з відомими іноземними виробниками. Це дає нам змогу пропонувати 
товар, що відповідає найвищим вимогам та має відповідні атестати та сертифікати.

Виконуємо монтаж готових рукавів відповідно до специфікації клієнта.
Виконання найвищих вимог наших клієнтів, а також постійне вдосконалення, 

гарантується системою контролю якості ISO 9001:2000.
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ФАВОР, ТОВ
вул. Курська, 18
Суми, 40020, Україна
тел./факс: (0542) 700 919
e-mail: sbyt@favor.net.ua
www.favor.net.ua

ТОВ «Фавор» виробляє металеву тару та надає комплексне вирішення питань упа-
ковки, починаючи від підбору різних варіантів упаковки, розробки дизайну і до відван-
таження готової тари споживачу. При цьому враховуються всі фактори: вид продукту, 
для якого необхідна упаковка, її позиціонування на ринку, тип ринку, а найголовні-
ше — побажання замовника стосовного того, якою має бути упаковка.

ФЕДЕРАцІЯ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ
вул. Оболонська, 4, оф. 1
Київ, 04071, Україна
тел.: (044) 425 5525
факс: (044) 425 4590
e-mail: ofu@organic.com.ua 
www.organic.com.ua 

ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ ставить за мету всебічну пропаганду цін-
ностей та світогляду, притаманних прибічникам світового органічного руху, підви-
щення ефективності сільськогосподарського виробництва з одночасним розвитком 
сучасних світових та вітчизняних, безпечних для природи та людини, технологій, спри-
яння розвитку органічного руху в Україні, в т. ч. не лише безпосередньо виробництву, 
переробці та експорту органічної продукції, а й формуванню вітчизняного ринку спо-
живання. 

ФОРТЕКС-УКРАЇНА, ВІК, ТОВ
вул. Бориспільська, 7
Київ, 02099, Україна
тел.: (044) 578 5757
факс: (044) 578 5050
e-mail: fortex@fortex.com.ua
www.fortex.com.ua

ТОВ «ВІК «ФОРТЕКС–УКРАЇНА» є офіційним представником в Україні багатьох євро-
пейських виробників:

•	 Stephan Machinery (Німеччина) — обладнання для виробництва плавленого 
сиру, дитячого харчування, майонезу, кетчупу;

•	 Fasa (Литва) — фасувально-пакувальне обладнання для масла, маргарину, плав-
леного сиру;

•	 Andritz separation (FRAU, Італія) — сепаратори для молочної та сокової промис-
ловості; 

•	 Serac (Франція) — рішення для упаковки для молочної та сокової промисловості; 
•	 Pakma (Литва) — лінії для виробництва глазурованих сирків;
•	 Normit (Словаччина) — обладнання для харчової промисловості.

ФРЕГАТ, ТОВ
вул. Червоноткацька, 90, оф. 6

Київ, 02000, Україна
тел.: (044) 360 6337; факс: (0562) 362 947

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

Виробник колес та роликiв, а також офіційний дистриб’ютор німецької компанії 
TORWEGGE GmbH & Co на території України. Колеса і ролики будь-яких видів на чор-
ній, сірій та еластичній гумі; поліуретані; із поліаміду-6, алюмiнiю, чавуну; пневматичні; 
із кронштейном і без (діаметри від 50 до 400 мм, навантаження до 4000 кг). Ми пропо-
нуємо професійний товар за низькими цінами. Великий склад, гарантія, доставка.

ФУД ПАК СЕРВІС, ПП
вул. С. Оврашка, 8-А, Бориспіль

Київська обл., 08300, Україна
тел./факс: (044) 227 5360, (044) 223 6968

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

Компанія «ФудПак Сервіс» — постачальник професійного пакувального облад-
нання, а також обладнання та витратних матеріалів для харчової промисловості, 
м’ясопереробних підприємств і ресторанного бізнесу. Широка асортиментна лінійка 
представлена обладнанням з різноманітним ціновим діапазоном та розрахована на 
підприємства з різними видами обслуговування і виробничим навантаженням. 

ФУД ПЛАНТ, ПП
вул. С. Оврашка, 8-А, Бориспіль

Київська обл., 08300, Україна
тел./факс: (044) 227 5360, (044) 223 6968

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

Компанія «Фуд Плант» успішно займається імпортом обладнання та комплектуючих, 
а також витратних матеріалів для харчової промисловості. Одним з провідних 
напрямків нашої діяльності є гарантійне та післягарантійне обслуговування.

ХАРЧОВИК, Газета
Адреса редакції:

вул. Садова, 2-А, 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, 
своєчасну та якісну загальногалузеву інформацію. Це видання для керівників та фахівців 
про найважливіші та найактуальніші події різних сегментів харчової промисловості.

Періодичність: раз на місяць. Загальний наклад: 5000 примірників.
Передплатний індекс в каталозі Укрпошти: 91972.
Спеціалізовані видання газети: «М’ясна індустрія» — для фахівців м’ясної промис-

ловості (передплатний індекс 99056); «Пекарня та кондитерська» — для фахівців хлібо-
пекарської та кондитерської промисловості (передплатний індекс 99057).



УКРУКР

5958

всеукраїнський тиждень
харчових технологій

THE ALL-UKRAINIAN
FOOD TECHNOLOGY WEEKUPAKOVKA

INPRODMASH
& UPAKOVKA

INPRODMASH
&

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

ІнфорМацІя Про екСПоненТІв

ХІМТЕК ПЛЮС, ТОВ
вул. Здолбунівська, 7-Г
Київ, 02081, Україна
тел.: (044) 561 9912
факс: (044) 229 4606
e-mail: nvsl@mail.ru
www.santek.kiev.ua

ТОВ «Хімтек плюс» (ТМ «Сантек») з 2007 року виготовляє професійні технічні мийні 
засоби для підприємств харчової промисловості, а саме: м’ясопереробної, молокопе-
реробної, рибопереробної, кондитерської, олієжирової, птахопереробної, консерв-
ної, пивобезалкогольної, тощо.

Наші препарати створено, щоб комплексно вирішувати питання санітарії харчо-
переробних виробництв. САНТЕК вигідно виділяється співвідношенням ціни та якості 
серед аналогів.

ШТАЙНЕР-УКРАЇНА, ПП
пров. Індустріальний, 23, оф. 205 
Київ, 03056, Україна
тел.: (044) 390 7338
e-mail: office@steiner.com.ua
info@steiner.com.ua
www.steiner.com.ua
www.steiner-pumps.com

Більше 10 років Штайнер-Україна спеціалізується на інжинірингу та консалтингу 
в сфері виробництва продуктів харчування, фармацевтичної та хімічної промисловос-
ті. Ми здійснюємо поставку технологічного та пакувального обладнання, а також насо-
сів та систем для промислових підприємств в країнах СНД. Здійснюємо монтаж, запуск 
і гарантійне обслуговування встановленого обладнання.

Штайнер — з думкою про майбутнє!

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

Маркування первинної та вторинної упаковки, етикетування палет.
Клейові станції NORDSON.
Сервісне обслуговування.

ЯСІОНА, ТОВ
вул. Пiвнiчно-Сирецька, 3
Київ, 04136, Україна
тел.: (044) 200 2020
факс: (044) 205 3427
www.yasiona.com

Виробництво текстильної ковбасної оболонки.
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ГРЕЙНФІЛД, Компанія, ТОВ
бульв. Катеринославський, 2

Дніпро, 49000, Україна 
тел.: (056) 732 2017

ТОВ «Компанія «Грейнфілд» — найкрупніший в Україні виробник ядра насіння 
соняшника для хлібобулочної та кондитерської промисловості, а також для 
виробництва снеків. Якісні характеристики продукції, що виробляється, відповідають 
найвищим міжнародним вимогам. Виробництво сертифіковане за стандартом ISO 
22003:2013.

Основна продукція: ядро насіння соняшника вищого ґатунку з чистотою продукту 
більше 99,95%. 

Продукція користується попитом на кондитерських та хлібобулочних виробництвах 
України та Західної Європи.

ГРУША УА, ТОВ
вул. Ушинського, 40, оф. 222

Київ, 03151, Україна
тел.: (044) 353 1317

e-mail: info@grusha.ua
www.grusha.ua

GRUSHA.UA — інтернет-магазин кави.
Мета проекту — відродження українського виробника та скорочення часу від ви-

робництва до продажу, щоб забезпечити покупця свіжою кавою.
Ми прагнемо бути чимось більшим, ніж інтернет-магазином. Свою задачу бачимо 

у впровадженні в кавову галузь європейських стандартів виробництва та споживання 
кави. У нашому каталозі продукція тільки тих виробників, які розділяють наші погляди 
та переконання.  

ГУРМАН FAMILY
ШУДРЯ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, ФОП

пров. Героїв Бреста, 86-А, Кременчук
Полтавська обл., 39600, Україна

тел.: (0536) 776 908
e-mail: gf2012@i.ua

www.gurmanfamily.com

Кондитерська компанія «Гурман Family» була заснована в 1999 р. і виросла з неве-
ликого цеху до сучасного виробництва з новітнім європейським обладнанням.

Сьогодні наш асортимент налічує близько 300 найменувань різних видів продукції: 
від класичних ласощів до власних рецептур.

Наша продукція продається в Україні та за кордоном і ми активно шукаємо мож-
ливості для розширення ринку збуту, у тому числі в ближньому і далекому зарубіжжі.
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КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХЛІБОПЕКАРСЬКИЙ 
КОМПЛЕКС, Українсько-словенське 
спільне підприємство, ТОВ
Комплекс будівель та споруд №3
територія Крушинської сільської ради
Васильківський р-н, Київська обл.
08635, Україна
тел./факс: (044) 580 2301
e-mail: kanteruk@kulinichi.com.ua
www.kulinichi.com.ua

ТОВ «Українсько-словенське СП «Київський обласний хлібопекарський комп-
лекс» — це сучасне високотехнологічне підприємство по виробництву хлібобулочних 
та кондитерських виробів. Комплекс оснащено сучасним обладнанням від кращих 
європейських виробників. Широкий асортимент продукції задовольняє весь спектр 
споживчого попиту. Особливою популярністю у споживачів користуються хліба жит-
ньо-пшеничні «Пушкарівський» та «Бородінський», що виробляються за традиційними 
технологіями, нарізні батони на великій густій опарі та булочна здоба на різний смак.

КНИШ НІНА АКМАЛІЇВНА, ФОП
вул. Снігова, 4
Миколаївка, Новомосковський р-н
Дніпропетровська обл., 51254, Україна 
тел.: (096) 930 2147, (096) 930 2146
(098) 560 7800, (067) 523 9196
факс: (0569) 375 648
e-mail: marina.knysh@gmail.com
sun-nikol@ukr.net
www.39516.ua.all.biz

ФОП Книш спеціалізується на калібруванні кондитерського соняшнику і виробни-
цтві очищеного ядра соняшнику.

Постійно в продажу:
•	 очищене ядро насіння соняшнику;
•	 каліброване насіння соняшнику кондитерських і олійних сортів.
Надаємо послуги з:
•	 виробництва ядра соняшнику очищеного шляхом лущення;
•	 калібрування соняшника;
•	 очищення/сортування будь-якого виду сипучих матеріалів за принципом поділу 

за кольором на кольоровому фото-сепараторі.

КОНТАКТ ПЛЮС, ТОВ
вул. Шевченка, 53 
Шостка, Сумська обл.
а/с 19, 41100, Україна
тел./факс: (05449) 71 010
e-mail: shostka-hleb@mail.ru
www.shostka-hleb.com.ua

Виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів.

КУЛИНИЧІВСЬКИЙ, 
Хлібопекарський комплекс, ТОВ

УКРАЇНСЬКО-СЛОВЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
вул. Шкільна, 17, смт Кулиничі

Харківська 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, хліба житньо-пшеничні, вироби булочні, 

вироби булочні здобні, бараночні вироби, сухарні вироби;
•	 кондитерські вироби: пряники, печиво, кекси, тістечка, торти;
•	 заморожені листкові напівфабрикати.

ЛЕКОРНА, ТОВ
вул. Млинова, 2

Богодухів, Харківська обл.
62103, Україна 

тел.: (067) 571 6030
e-mail: office@lekorna.com

www.lekorna.com

Компанія «Лекорна» — провідний виробник вафельної продукції в сегментах B2C 
(фасована продукція) та B2B (для виробників морозива, кондитерів, HoReCa). Сучасні 
потужності дозволяють нам поставляти продукцію в 7 країн світу і працювати з такими 
міжнародними мережами як METRO, AUCHAN, BILLA.

Виробничі потужності відповідають стандартам FSSC 22000.

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД, ПАТ 
вул. Героїв Майдану, 10

Новоград-Волинський
Житомирська обл., Україна

тел.: (04141) 53 004, (04141) 57 016
факс: (04141) 56181

e-mail: nv-hlib@ukr.net
www.nvhlib.com.ua

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» виробляє 26 найменувань хлібобулочних 
та 44 найменування здобних булочних виробів, серед яких хліб пшеничний, житній, 
житньо-пшеничний, батони, здоба. 

Одним з найважливіших принципів роботи товариства є застосування лише нату-
ральної сировини з дотриманням всіх технологічних параметрів, за класичною техно-
логією.

Наш девіз: «Жодної копійки прибутку — на здоров’ї споживача». Спеціалісти хлі-
бозаводу постійно працюють над поліпшенням якості продукції, оновленням та роз-
ширенням асортименту.
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ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД, ТОВ
вул. Ворошилова, 85, с. Нові Петрівці
Київська обл., 07354, Україна 
тел./факс: (04596) 45 488
e-mail: psh.commercial@mail.ru
www.psh.com.ua

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних конди-
терських виробів, тортів і тістечок нетривалого та тривалого зберігання, виробництво 
сухарів і сухого печива, торгівля іншими продуктами харчування.

ПРОДІМПЕКС, ТОВ
пл. 10 Квітня, 1
Одеса, 65009, Україна
тел./факс: (0482) 346 632
e-mail: prodimpex.odessa@mail.ru
www.prodimpeks.com.ua

Компанія ТОВ «Продімпекс» займається продажем сировини та інгредієнтів для 
кондитерської та хлібобулочної промисловості в сегменті В2В. Компанія самостійно 
імпортує сировину під ТМ «Мельник»: арахіс (Аргентина, Індія), кунжут (Індія), кокосова 
стружка (Індонезія). У компанії є власне виробництво, на якому на замовлення клієнта 
відбувається подрібнення, смаження та фасування арахісу.

Р.П.С. ЛТД
пр-т Відрадний, 95
Київ, 03061, Україна
тел./факс: (044) 455 4693
e-mail: info@rps.com.ua
www.rps.com.ua

Пропонуємо різноманітне обладнання для міні-пекарень, хлібозаводів та конди-
терських фабрик: автоматичні лінії для виробництва різних видів печива та хліба; міксе-
ри і тістоміси; відсадні машини для печива та екструдери для пряників; глазурувальне 
обладнання; ротаційні, подові, тунельні печі під різні види теплоносія (газ, електрика, 
пелети, дизель, зріджений газ) та багато іншого. Також у нас можна придбати якісне 
пакувальне обладнання — вертикальні, горизонтальні «флоу-пак» машини та машини, 
що пакують в термозбіжну плівку. Всі машини виробництва італійських фірм. В ціну об-
ладнання включено: запуск та наладку обладнання, гарантійне обслуговування та на-
вчання персоналу. Післягарантійне обслуговування. Маємо свій склад запчастин.

РОВЕСТА ЕЛІТ, ТзОВ
вул. Перемоги, 21-А, с. Полонка
Луцький р-н, Волинська обл., Україна
тел./факс: (0332) 708 517
тел.: (098) 988 0289
e-mail: office@cukorka.com.ua
www.cukorka.com.ua

Цукерки торгової марки «Волинські солодощі» виготовляються з високоякісної 
натуральної сировини: чорносливу, сушеного абрикоса, груші, персика, дині, інжиру, 
фініка, волоського та лісового горіхів, меду, вершкового масла та згущеного молока. 
Цю продукцію знають і люблять не тільки в Україні, але і за її межами. Цукерки не 
містять консервантів, барвників, стабілізаторів та ГМО.

САМШИТ ЛТД, Фірма, ТОВ
пров. Кравцова, 11/5, Харків, 61057, Україна

тел.: (050) 302 0078, (068) 302 0078
факс: (057) 758 6986

e-mail: office@samshit-aroma.com
www.samshit-aroma.com

Більш ніж 20-річний досвід роботи на ринку інгредієнтів для харчової промисловості 
дозволив нам стати одним з лідерів ринку харчових ароматизаторів і обслуговувати 
клієнтів на всій території України.

Ми пропонуємо найкращі ароматичні композиції для всіх галузей харчової 
промисловості — кондитерської, молочної, масложирової, гастрономічної, снекової.

Наш головний принцип співпраці — «Завжди надійне партнерство!».

СІДВЕЛС, ТОВ
вул. Павлика Морозова, 3, Світловодськ

Кіровоградська обл., 27500, Україна
тел.: (05236) 74 053, (097) 704 0948

факс: (05236) 3 39 20
e-mail: pavlovav@svk.net.ua

На сьогодні в нашій країні з’явилось чимало виробників таких традиційних ласощів, 
як халва. Але серед всіх виділяються лідери, зокрема, компанія Сідвелс, що базується 
в місті Світловодськ. Наше підприємство пропонує високоякісну халву в будь-якому 
асортименті з можливістю самостійно обрати наповнювач.

Маємо сертифікат якості ISO 22000 та підтвердження кошерності своєї продукції.

УКРКОНДПРОМ, Асоціація 
вул. Мала Житомирська, 3-А

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 
хлібопекарної промисловості 

пр-т Визволителів, 1, Київ, 02125, Україна
тел.: (044) 543 0132; факс: (044) 543 0478

e-mail: info@ukrhlibprom.org.ua
ukrhlebprom@gmail.com  
www.ukrhlibprom.org.ua

Головними завданнями Об’єднання є:
•	 представництво і захист законних інтересів підприємств-учасників в державних, 

господарських та міжнародних організаціях;
•	 робота по визначенню пріоритетних проблем в сфері науково-технічного прогресу;
•	 створення системи технічного інформаційного забезпечення та освіти учасників 

Об’єднання.
До складу Укрхлібпрому входить Центральна виробничо-технологічна лаборато-

рія, яка є базовою організацією зі стандартизації і володіє фондом діючої нормативної 
та технологічної документації, а також промисловим фондом чистих культур молочно-
кислих бактерій та дріжджів.
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Пере лІк екСПоненТІв За ноМенк лаТ урою

1. ТехнологІЧне оБлаДнання
1.1. Переробне обладнання
ІНОКС ТАЙМ
1.1.1. Для забою та первинної переробки 
м’ясної сировини 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЗІКО
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
ФУД ПАК СЕРВІС
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.1.2. Для переробки м’яса птиці 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЗІКО
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА
ФУД ПАК СЕРВІС

1.1.3. Для переробки риби і морепродуктів 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЗІКО
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ФУД ПАК СЕРВІС
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.1.4. Для переробки зерна
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА

1.1.5. Для переробки олійних культур 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ДУБНОТЕХ
ЗІКО
ФОРТЕКС-УКРАЇНА

1.1.6. Для переробки овочів, фруктів та ягід
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ZACMI
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ДУБНОТЕХ 
ЗІКО
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.1.7. Для переробки кави, чаю та тютюну
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА

1.2. виробниче обладнання
CAGRI IND. INC.

1.2.1. Для виробництва м’ясних виробів, ковбас 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
STERIFLOW
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЗІКО
М’ЯСНИЙ ТЕХНІК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.2. Для виробництва молочних продуктів 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
STERIFLOW
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ДУБНОТЕХ 
ЗІКО
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.3. Для виробництва хліба 
та хлібобулочних виробів
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЗІКО

1.2.4. Для виробництва макаронних виробів
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА

1.2.5. Для кондитерської промисловості 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЗІКО
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА, ТОВ
вул. Перекопська, 12, Херсон, 73002, Україна
тел.: (0552) 316 060 (приймальня)
(0552) 316 004 (відділ збуту)
факс: (0552) 226 539
e-mail: candy.kherson@gmail.com
www.hkf.in.ua

Багата історія фабрики і величезний досвід її співробітників — запорука високої 
якості продукції, яка відома на території України і за кордоном. Користується попитом 
продукція в Литві, Молдові, Грузії, Таджикистані, Азербайджані, Киргизстані.

Фабрика — це виробничий комплекс потужністю 7000 тонн на рік. На фабриці 
є три цехи (карамельний, цукерковий, вафельний), а також п’ять фірмових магазинів. 
Виробництво планується і регулюється з урахуванням купівельного попиту.

ХЛІБОДАР, ТзОВ
вул. Біла, 35, Рівне, 33009, Україна
тел.: (0362) 625 861
факс: (0362) 625 878
e-mail: hlibodar@rovno.biz
www.rumianets.ua

Виробництво хліба та хлібобулочної продукції (хліб в асортименті).

ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД
вул. Ільїна, 248, Черкаси, 18000, Україна 
тел.: (0472) 710 120; факс: (0472) 733 310
e-mail: xlebzavod@rambler.ru
www.formula-smaku.com

ТОВ «Черкасихліб ЛТД» є виробником широкого асортименту хлібобулочних та кон-
дитерських виробів, виготовлених виключно з натуральної сировини. 

Підприємство входить в ТОП-10 підприємств України за обсягами виробництва та 
є одним із лідерів по впровадженню нових технологічних ліній і процесів. 

Товариство виробляє понад 270 найменувань хлібобулочної та кондитерської про-
дукції.  Вся продукція виготовляється під торговою маркою «Формула Смаку».

ШОКОЛІНО, Кондитерський Дім, ТОВ
вул. Єлізавети Чавдар, 1, оф. 8
Київ, 02140, Україна 
тел./факс: (044) 502 2806, (044) 502 2804
тел.: (067) 232 4678, (050) 397 7749, (063) 628 3700
e-mail: sales-chocolino@mail.ru, sales.chocolino@gmail.com
www.chocolino.com.ua, www.shocolino.ua

Кондитерський Дім «Шоколіно» — виробник сувенірної та рекламної шоколадної 
продукції. З 2003 року ми втілюємо ідеї замовників в шоколаді.

Компанія спеціалізується на виготовлені шоколадних виробів будь-якої складності 
з класичної та елітної шоколадної сировини в різноманітній оригінальній упаковці:

•	 логотип на шоколаді;
•	 шоколадний декор для прикраси тістечок, тортів, морозива, пасок та десертів;
•	 шоколадні листівки, набори та високоточні шоколадні фігури;
•	 шоколад на весілля;
•	 фото на шоколаді та індивідуальні ексклюзивні набори, листівки, медалі;
•	 корпоративні та бізнес-подарунки.

INPRODMASH & UPAKOVKA
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1.2.6. Для консервної промисловості
GETRIEBEBAU NORD GMBH
STERIFLOW
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ПРОДМАШ ТЕХСЕРВІС
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.7. Для виробництва алкогольних 
та безалкогольних напоїв 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ДУБНОТЕХ
ЗІКО
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.8.Для виробництва напівфабрикатів 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ФУД ПАК СЕРВІС
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.9. Для виробництва дитячого харчування 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
STERIFLOW
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕНРІХ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ДУБНОТЕХ
ЗІКО
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

1.2.10. Для виробництва функціональних 
та дієтичних продуктів
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ФОРТЕКС-УКРАЇНА

1.3. Промисловий холод 
(морозильне/розморожувальне обладнання)
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА

1.4. Інструмент та інвентар
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ФУД ПЛАНТ

2.ІнгреДІЄнТи, ДоБавки, СПецІї
НАША

2.1. Добавки: поліпшувачі, загусники, 
консерванти, ароматизатори, тощо
ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА

2.2. Спеції, пряно-ароматичні суміші, маринади
МАТІМЕКС-УКРАЇНА

3.МаТерІали
ГЕНРІХ
ЄВРОМАСТИЛА
МАНУЛІ УКРАЇНА
ПЛАСТІКС-УКРАЇНА

4. уПаковка
4.1. Пакувальне обладнання
APPEC GROUP

4.1.1. Для виготовлення упаковки
ATHA MAKİNA
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ІНТА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМАГ С.Р.Л.
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПЛАСТІКС-УКРАЇНА
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ
ФУД ПАК СЕРВІС

4.1.2. Для кондитерської промисловості
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
МАНУЛІ УКРАЇНА 
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМАГ С.Р.Л.
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

4.1.3. Для розливу і упаковки напоїв
EFFYTEC
GETRIEBEBAU NORD GMBH
VACUUM BARRIER SYSTEMS
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ОМАГ С.Р.Л.
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

4.1.4. Для молочної продукції
EFFYTEC
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМАГ С.Р.Л.
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

4.1.5. Для дитячого харчування
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ОМАГ С.Р.Л.
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФОРТЕКС-УКРАЇНА
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

4.1.6. Для виготовлення склотари
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ВАКУУМ ТЕХНОЛОГІЇ
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА

4.1.7. Маркувальне обладнання
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ZACMI
ГЕНРІХ
ДОМІНАНТА
ІНТЕРМАШ
МАНУЛІ УКРАЇНА 
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СИСТЕМА ЛТД
ЮКОН

4.1.8. Сортувальники, дозуючі 
і фасувальні установки
ATHA MAKİNA
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
VACUUM BARRIER SYSTEMS
ZACMI
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЕЛО ПАК
ІНТА
ІНТЕРМАШ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ОМАГ С.Р.Л.
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

4.1.9. вагове обладнання та системи
ATHA MAKİNA
GETRIEBEBAU NORD GMBH
SELO B.V.
ГРАНД КЕЙСІНГ
ІНТЕРМАШ
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

4.1.10. устаткування для утилізації 
відходів упаковки
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH

4.2. Пакувальні матеріали, допоміжні засоби
GENERAL PLASTICS 
АРТІЛЬ ПАК
ВП СХІД-СЕРВІС
ГАММАГРАФІК
ДИЗАЙН-ПРИНТ УКРАЇНА
МАНУЛІ УКРАЇНА 
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕДІАДЖЕТ
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
СП ЛТД
ФУД ПАК СЕРВІС
ЯСІОНА

4.3. Тара та упаковка (готові вироби)
ATHA MAKİNA
MOESCHLE POLSKA
OPAKOMET 
ZPO OPAKOMET ŁOWICZ 
АВЕНТИН
АРТІЛЬ ПАК
БАЗИСПАК
ВП СХІД-СЕРВІС
ГАММАГРАФІК
ГЕНРІХ
ДИЗАЙН-ПРИНТ УКРАЇНА
ІТАК
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕДІАДЖЕТ
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
САБОНА
СПЕЦТЕХОСНАСТКА
СТАНДАРТ-ПАК
ФАВОР
ФУД ПАК СЕРВІС
ЯСІОНА

4.4. екологічна упаковка
ZPO OPAKOMET ŁOWICZ 
АРТІЛЬ ПАК
ВП СХІД-СЕРВІС
ДИЗАЙН-ПРИНТ УКРАЇНА
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МЕДІАДЖЕТ
ФУД ПАК СЕРВІС
ЯСІОНА

4.5. Послуги для галузі: декорування, поліграфія
ВП СХІД-СЕРВІС
ГЕНРІХ
ДИЗАЙН-ПРИНТ УКРАЇНА
САБОНА
СИСТЕМА ЛТД
ФАВОР

5. СклаДСЬка Та вироБниЧа логІСТика
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ВП СХІД-СЕРВІС
ГЕНРІХ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
МУЛЬТІВАК УКРАЇНА
СТАНДАРТ-ПАК
ФРЕГАТ
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iNfOrmaTiON abOuT ExhibiTOrS
1. хлІБоПекарСЬке, конДиТерСЬке 
Та БороШноМелЬне оБлаДнання
Р.П.С. ЛТД

2. хлІБ, хлІБоБулоЧнІ Та БороШнянІ 
конДиТерСЬкІ вироБи
КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХЛІБОПЕКАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС
КОНТАКТ ПЛЮС
КУЛИНИЧІВСЬКИЙ
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД

ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД
УКРХЛІБПРОМ
ХЛІБОДАР
ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД

3. ТехнологІї
Р.П.С. ЛТД
УКРХЛІБПРОМ

4. уПаковка
Р.П.С. ЛТД

1. гоТовІ конДиТерСЬкІ вироБи вСІх груП
ГУРМАН FAMILY
ЛЕКОРНА
РОВЕСТА ЕЛІТ
СІДВЕЛС
УКРКОНДПРОМ

2. ШоколаД, ШоколаДна ПроДукцІя
РОВЕСТА ЕЛІТ
УКРКОНДПРОМ
ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
ШОКОЛІНО

3. конДиТерСЬкІ вироБи Для ДІаБеТикІв
УКРКОНДПРОМ 
ХЕРСОНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА

4. харЧовІ конценТраТи
УКРКОНДПРОМ

5. екСТруДернІ вироБи
УКРКОНДПРОМ

6. наПІвфаБрикаТи
ЛЕКОРНА

7. Сировина, ІнгреДІЄнТи
ГРЕЙНФІЛД
КНИШ НІНА АКМАЛІЇВНА
ЛЕКОРНА
УКРКОНДПРОМ
ШОКОЛІНО

8. уПаковка
УКРКОНДПРОМ
ШОКОЛІНО

9. ароМаТиЗаТори Для харЧової ПроМиСловоСТІ
САМШИТ ЛТД 

6. ПроМиСлова СанІТарІя
SELO B.V.
STERIFLOW
БЛУМІ
ІНОКС ТАЙМ
МАТІМЕКС-УКРАЇНА
СІТІБІЗ
ФУД ПЛАНТ
ХІМТЕК ПЛЮС

7. елекТроТехнІЧне оБлаДнання І вироБи
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА

8. коМПреСорне, наСоСне оБлаДнання 
Та ПневМоТехнІка
ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ЗІКО
ШТАЙНЕР-УКРАЇНА

9. СиСТеМи венТиляцІї Та конДицІонування
GETRIEBEBAU NORD GMBH

ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ ТОВ

10. аСоцІацІї, феДерацІї, науково-
ДоСлІДницЬка роБоТа Та оСвІТа
ДНТБ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
УКРМ’ЯСО
УКРМОЛПРОМ
ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ

11. галуЗевІ ЗМІ
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
БРУТТО
МАРКО ПАК
МЯСНОЙ БИЗНЕС
НАПОЇ. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ
СМАРТ КАПІТАЛ
УПАКОВКА
ХАРЧОВИК

BAKERY Ukraine
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HOLLAND PAVILION
PIB FoodTechLink Ukraine Coordinators:  
Benno Grimberg
tel.: +31 053 478 0443
e-mail: benno.grimberg@foodtechlink.com 
Rene Kremers
tel.: +31 058 215 4288, +31 065 372 0748
e-mail: rene.kremers@foodtechlink.com 
PIB FoodTechLink Ukraine Liaison Manager Office:
Natalia Zelenska
tel.: +38 (050) 474 7760
e-mail: natalia.zelenska@foodtechlink.com 
Natalia Gorbachenko
tel.: +38 (044) 428 8113
e-mail: natalia.gorbachenko@foodtechlink.com

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

The PIB FoodTechLink Ukraine cluster of companies focuses on the most promising food 
processing industries: fruits & vegetables, bakery & confectionery, dairy and meat.

The following Dutch companies will be represented:

Concept Engineers designs and produces innovative tailor-made optical sort-
ing solutions for your product (fruit, vegetables, seafood, confectionery). We 
deliver constant quality, reliability & optimal service to all our customers.
www.conceptengineers.nl

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

Grimco Trade Holland is the sales agent for Dutch exporters of foodstuff & 
drinks & is representing in Ukraine Dutch suppliers of equipment for the 
food processing industry and suppliers of various packaging solutions.

www.grimco.com.ua 

HOS BV is Europe’s largest (over 55,000 m2 warehouse storage space) com-
pany specialized in secondhand refrigeration machines (compressors, 
evaporators, condensers, water chillers, spiral- and tunnel freezers, parts, 
etc.) with customers all over the world. The company was founded in 2002 
by Ted Swart, who started to trade with one single compressor unit. Now 
14 years later we have over 5,000 machines in stock, ready for their new 
owner. For every cooling/freezing demand we have a solution!
www.hosbv.com 

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 & pet food industries.
www.jasa.nl

Kiremko develops, manufactures and installs all machinery required for 
the automatic and semi-automatic processing of potatoes and vegetables, 
not only for fresh, but also for the deep-frozen and chilled market. 
www.kiremko.com 

Lenssen Vul- en Sluittechniek offers new twist-off machines and 
rebuilding of used equipment for the food, beverage and canning 
industry: 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, phar-
maceutical, chemical and packaging industry. These machines are mainly 
for de-palletizing, cleaning, filling, closing, canning, pasteurization, labe-
ling and packing of all kinds of rigid containers with preserves, fruits, veg-
etables, beverages, powders and fluids. 
www.ltc-bv.nl 

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, Lek-
kerkerker also delivers product technology and know-how.
www.lekkerkerker.nl

Strengthening and stimulating the economy of the provinces of Gelder-
land and Overijssel, that is the mission of East Netherlands Development 
Agency (Oost NV). 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 

The 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 & 
optimize cold stores, distribution centers, production companies and 
food villages.
www.rbk.nl 

Sigrow produces modular sensors and control systems to simplify 
modern agriculture, therefore making it accessible for everyone.
www.sigrow.com 

Sormac specializes in the development and production of machines 
for the vegetable processing industry, mainly potatoes, carrots, onions, 
leafy vegetables, cucumbers and bell peppers, like e.g. onion peeler, car-
rot topper, potato knife peeler, salad washer and leafy vegetable centri-
fuge.
www.sormac.nl 

Tolsma Grisnich Group offers solutions from storage till processing of all 
Borsch vegetables, potatoes, onions, cabbage, red beets and carrots for 
agricultural packaging and processing companies.   
www.tolsma.nl 

For over 15 years Unifreezing BV has been a competent partner in the in-
ternational food and beverage industry specializing in industrial cooling 
and freezing systems.
www.unifreezing.nl, www.unifreezing.com
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AGROTECHNOLOGII, Innovation Center, LLC
Trutenka str., 8
Kyiv, 03022, Ukraine
tel.: +38 (044) 223 7642
e-mail: office@obolonki.org

Sale of collagen sausage casings TM “Fibran”: direct calibres Ø from 40 mm. to 100 mm. 
and round — Ø from 22 mm. to 57 mm., as well as edible sausage collagen casings TM 
“Edicas”: Ø from 18 mm. to 26 mm.

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 the production of all types of MDM, MRM, 3 mm. meat from 
meat and poultry residues, as well as deboners and deboning lines. 18 years of successful 
activity at the Ukrainian market.

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

APPEC GROUP, A.S.
Sokolova, 32
Brno, 619 00, Czech Republic
tel.: +420 602 559 953
e-mail: treuova@appecastro.cz
obchod@appecastro.cz
www.appecastro.cz

Development, production, commerce and service of the packaging machinery: vertical 
and horizontal packaging machines; machines for dosing into completed bags; shrinking 
group packing machine with tunnel; volume and auger dosing machines; multi-head 
and linear weighers; auger, belt and modular conveyors and transferring lines; complete 
packaging lines.

ARTEL PACK, Production Company, LLC
Kyivska str., 115-A, Obukhiv
Kyiv obl., 08203, Ukraine 
tel.: +38 (096) 795 6454
+38 (067) 440 9876
+38 (050) 888 4663
e-mail: artilpak@gmail.com
www.artilpak.prom.ua

Production and sale of packaging. Development and implementation of individual 
packaging for your product.

ATHA MAKİNA Metal Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 10006 sok. No:2 

Ulukent, Izmir, Turkey
tel.: + 90 232 375 7422
fax: + 90 232 375 7411

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

ATHAPACK is a leading Turkish manufacturer of vertical packaging machines, Doypack 
and horizontal packaging machines, combinational multi-head weighers, linear weighers, au-
ger filling and volumetric dozing units, food processing machines, vertical and Z-type bucket 
elevators, various conveyors and special projects. Our goal is to provide our customers with 
comprehensive projects, sales, manufacturing, supply, service, installation and commission-
ing of technologically advanced and efficient packaging machines and packaging lines.

AVENTIN, РЕ
P.O.B. 80, Vyshgorod

Kyiv obl., 07300, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 585 5585

e-mail: info@aventin.ua
www.aventin.ua

AVENTIN works in the market of flexible packaging materials and packages. All the 
products are manufactured on equipment produced by the world’s leading brands 
such as WINDMÖLLER & HÖLSCHER (Germany), KAMPF (Germany), DuPont (USA), SOMA 
Engineering (Czech Republic). The company produces flexible packaging materials for food 
products, household chemicals and cosmetics. The company has implemented ISO 9001, 
ISO 22000, FSSC 22000.

AYVAZ UKRAINE, LTD
Fedora Ernsta str., 3-B, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 390 5757
fax: +38 (044) 390 5758

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

Ayvaz Ukraine production range: expansion joints, steam traps, level controllers, flexible 
metal hoses, valves (butterfly and ball valves), check valves and strainers, dynamic type 
balancing valves, steam separators.

BAZISPACK, LTD
Peremohy ave., 67, Kyiv, 03062, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 364 7374
e-mail: info@bazispack.com.ua

www.bazispack.com.ua/sh-fil
 
BAZISPACK, Ltd is a national manufacturer of polymer packaging. The main production 

capacities are located in Western, Central and Eastern regions of Ukraine.
Our company produces: multilayer shrink film (film thickness — 45 microns), standard 

shrink film, agricultural film, construction film, pallet film, black&white film, milk film, stretch 
film, packing bags. We accept individual orders.
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BLOOMY, LLC
Leningradske shose, 4
Odesa, 65031, Ukraine
tel./fax: +38 (0482) 347 919
e-mail: o.krivospitskaya@globalabc.com.ua
www.abc-chemicals.com.ua 

Bloomy LLC has been active in the segment of professional chemistry, promoting the 
products of domestic manufacturer LLC “ABC Chemicals Industry” in the Ukrainian market. 
Both of these companies are a part of the Global ABC Corporation. Our company produces 
a wide range of detergents both under its own brands Helper, LIV, SNOW PANDA and under 
the brand names of customers. Our customers include major retail stores of Ukraine: ATB, 
Auchan, Silpo, Expansion, Tavria-V, etc. Manufactured products have all the necessary 
documentation confirming excellent quality.

BRUTTO, Magazine
SAGITTA, PE, Publisher
Paustovskoho str., 50
Kyiv, 03061, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 408 6366
tel.: +38 (097) 489 4427
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, as well as preservation, realization and 
packaging of food products.

BRUTTO is:
•	 a business organizer for all workers of grocery market of Ukraine;
•	 informational bearer for producers and sellers of food products, packaging and 

equipment.
Publication frequency: 4 times a year.
Prepayment index: 23937.

BUSINESS-DOSYE, LTD
Shevchenka str., 55, of. 4
Dnipro, 49044, Ukraine
tel.: +38 (0562) 340 900
fax: +38 (0562) 340 902
e-mail: uaprice@priceua.com
www.priceua.com

Professional advertising and informational editions of 200,000 Ukrainian enterprises 
and “PC PLUS” for direct-marketing dealing. 

Yearly catalogues and CD’s:
•	 Metal and equipment;
•	 Build;
•	 Agribusiness, equipment and packing;
•	 Piece of furniture.  

CAGRI IND. INC.
Davutpasa st., 14/1

Topkapi, 34010, Istanbul, Turkey
tel.: +90 212 444 0042
fax: +90 212 567 1416

e-mail: info@alhan-cagri.com
www.alhan-cagri.com

CAGRI IND INC is a manufacturer of modular belts, plastic chains and conveyor 
components under the brand name ALHAN. Our company exports to about 40 countries 
with more than 2,000 products. CAGRI IND INC serves with its products to various 
industries such as food, beverage, dairy, pharmaceutical, automotive. Increasing our 
activity worldwide, closely following technological developments and constantly evolving 
approach to enlarge ALHAN brand are our biggest goals. 

DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE, LLC
“Nyvky City” Business Center

Peremohy ave., 67, build. G, of. 309-310
Kyiv, 03062, Ukraine 

tel.: +38 (044) 581 1377
fax: +38 (044) 501 5474

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

The company “Dalgakiran Compressor Ukraine” is the official representative of the 
Turkish company “DALGAKIRAN” in Ukraine, which was established with head office in 
Kyiv in 2005. We offer: compressor equipment, diesel power stations, systems for industrial 
cooling, dryers and air filters, rotary blowers, pumping equipment, spare parts and high 
quality of service.

DESIGN-PRINT UKRAINE, 
Publishing House, LLC

Kropyvnytskogo str., 18, apt. 24
Kyiv, 01004, Ukraine  

Address of production facilities: 
Shutova str., 16, of. 413

Kyiv, 03067, Ukraine 
tel.: +38 (044) 351 1293
fax: +38 (044) 351 1293

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

Turnkey packaging solutions: we will work out your package (structural elements + 
design), produce and deliver to your address!

The company “Publishing House Design-Print Ukraine” offers a full range of printing 
services, as well as the creation of design and structural elements, layout setting and 
creation of corporate identity.

Printed products are manufactured according to ISO12647-2: 2008.
The through quality control system is built into the process at all production stages.
We will create the packaging of your dream!
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DOMINANTA, LTD
Baggovutivska str., 17/21, 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 Company successfully operates at the Ukrainian market since 1997. It rep-
resents various world leading equipment manufacturers: DOMINO (UK) — coding and 
marking equipment; KEY TECHNOLOGY (USA) — sorting, inspecting equipment and spe-
cial conveyors; LOMA (UK) — inspection, weighing equipment and metal detectors; INTREX 
(Poland) — self-adhesive label applicators; MECKELBORG (Finland) — self-adhesive label 
equipment with the label print option.

DRINKS. TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
Izhakevycha str., 8/7, of. 7
Kyiv, 04123, Ukraine
tel./fax: +38 (0362) 608 821
e-mail: napitki1@gmail.ru
www.techdrinks.com.ua

International scientific and analytical magazine for specialists in: gardening, viticulture 
and production of beverages (beer, juice, vodka and other alcoholic and non-alcoholic 
beverages); related industries; research institutions. 

Special category — laboratory equipment, packaging, logistics and transportation, 
trade, restaurant management, legal consulting, education and marketing techniques.

DUBNOTECH, LTD
Surmychi str., 93, Dubno
Rivne obl., 35604, Ukraine
tel.: +38 (0365) 644 828
fax: +38 (0365) 644 829
e-mail: dubno_tech@ukr.net
www.dubnotech.com

Dubnotech, LTD has been on the market of dairy industry since 1996.The company 
manufactures and repairs technological equipment, as well as carries out installation and 
commissioning works at the enterprises of food industry of Ukraine.

ECO RESOURCE UKRAINE, LTD
M. Trublaini str., 2-A, of. 221
Kyiv, 03134, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 458 9645
tel.: +38 (044) 402 8800
+38 (095) 281 8678
e-mail: kiev@eco-resource.com.ua
www.eco-resource.com

Contemporary local manufacturer. Assortment line includes natural colors and flavors 
of own production intended for different food industry segments, including following 
applications: confectionery, bakery, dairy and fat industry, beverages, juices, water; meat 
products and others. We supply a wide range of synthetic food colors, mineral pigments 
and other ingredients. Our key principle is the production of high quality products at a fair 
price, which is competitive to that of the European market.

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 types of products from different sectors in sachets and 
pouches: food, cosmetics, chemicals, pharma and other applications. A company composed 
by a team of great highly qualified professionals 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, highest quality and innovative packaging.

ELO PACK, LTD
Mashynobudivna str., 50

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 wide spectrum of packaging machines, including small devices and high-
speed fully automatic lines developed for dosing and packaging grains, liquids, pieces of 
products, fruits and vegetables, packaging in groups, etc. Different types of transporting 
systems that fulfill various technological operations are produced as accessories.

Highly skilled personnel constantly improves and expands the assortment and 
possibilities of equipment.

EVROSMAZKI, LLC
Boryspilska str., 12-B 
Kyiv, 02099, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 566 9946
e-mail: office@evrosmazki.ua

www.evrosmazki.ua

Evrosmazki LLC is the official distributor of the leading German manufacturers of 
oils, greases and technical specialty fluids from Kluber Lubrication, Chem-Trend, ACMOS, 
Petrofer, Perma-Tec and CellMark.

The list of products includes special lubricants for bearings, chains, sealing materials, 
compressor & hydraulic oils. All food grade products are registered according to NSF H1, H2, 
H3, Halal and Kosher standards.

FAVOR, LTD
Kurska str., 18, Sumy, 40020, Ukraine

tel./fax: +38 (0542) 700 919
e-mail: sbyt@favor.net.ua

www.favor.net.ua

Favor Ltd. produces metal packaging and provides complete packaging solutions: 
from the selection of different packaging variants, design development to shipment of 
completed product to the customer. Thereby, we consider all factors: type of product that 
requires packaging, its market positioning, market type and, most importantly, customer`s 
wishes relating to the packaging.
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FOOD PACK SERVICE, PE
S. Ovrashka str., 8-A, Boryspil
Kyiv obl., 08300, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 227 5360, +38 (044) 223 6968
e-mail: Info@foodpacks.com.ua
www.foodpacks.com.ua

Food Pack Service is a supplier of professional packing equipment, equipment and ex-
pendable materials for food industry, food processing enterprises and restaurant business. 
A wide assortment line is represented by equipment at various price ranges and designed 
for enterprises with different forms of service and production load. 

FOOD PLANT, PE
S. Ovrashka str., 8-A, Boryspil
Kyiv obl., 08300, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 227 5360, +38 (044) 223 6968
e-mail: Info@foodplant.com.ua
www.foodplant.com.ua

“Food Plant” company is successfully engaged in the import of equipment and 
components, as well as supplies for the meat processing industry. One of the main directions 
of our activity is warranty and after-sales service.

FORTEX-UKRAINE, VIK, LLC
Boryspilska str., 7, Kyiv, 02099, Ukraine
tel.: +38 (044) 578 5757
fax: +38 (044) 578 5050
e-mail: fortex@fortex.com.ua
www.fortex.com.ua

LLC ”VIK FORTEX-UKRAINE” is the official representative in Ukraine of many European 
manufacturers:

•	 Stephan Machinery (Germany) — equipment for the production of cheese, baby 
food, mayonnaise, ketchup;

•	 Fasa (Lithuania) — packaging equipment for butter, margarine, cream cheese;
•	 Andritz separation (FRAU, Italy) — separators for dairy and juice industry;
•	 Serac (France) — packaging solutions for dairy and juice industry;
•	 Pakma (Lithuania) — production line for glazed curd (sweet) cheeses;
•	 Normit (Slovakia) — equipment for the food and chemical industry.

FREGAT, LLC
Chervonotkatska str., 90, of. 6 
Kyiv, 02000, Ukraine
tel.: +38 (044) 360 6337
fax: +38 (0562) 362 947
e-mail: info@fregat.com.ua
www.fregat.com.ua

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

GAMMAGRAFIK, LTD
Baumana lane, 6, apt. 7

Kyiv, 03190, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 592 6391

e-mail: gammagrafik@gmail.com
www.gammagrafik.com 

Our company develops and manufactures holographic images, plastic cards, security 
labels, as well as develops and introduces automated management and control systems for 
monitoring the circulation (use) of labeled documents and goods.

Dear customers, we’ll be happy to provide you with assistance in protecting your docu-
ments and goods with holograms, which — due to their optical properties — can not only 
provide counterfeit protection, but also add eye appeal to your goods’ package design, 
thus facilitating their most efficient marketing.

GENERAL PLASTICS SRL
Via Salaria, 1302, Italy

tel.: +39 068 889 941; fax: +39 068 889 945
e-mail: sales@generalplastics.it

www.generalplastics.it

General Plastics are the European leaders in ties and bag closures since 1952. We are 
located in Rome and are present in most European countries: our widespread distribution 
network allows us to be included among the elite of privileged suppliers by the most 
important distributors in the packaging field, the best bag-closing-machines’ manufacturers, 
as well as some of the finest bakeries, cake producers and food companies in general. Our 
aim is to expand our network and enter the Ukrainian packaging market.

GETRIEBEBAU NORD GMBH, 
Representative office in Ukraine

Vasylkivska str., 1, of. 100/3
Kyiv, 03040, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 537 0615
e-mail: info@nord-ukr.com

www.nord.com, www.nord-ukraine.com

GETRIEBEBAU NORD is a leading manufacturer of drive technology and integrated drive 
solutions. Development, solutions manufacturing in the area of mechanical and electrical 
engineering, electronics. 35 assembly plants. Global service network. 

Drive technology, motors, geared motors, engine units, frequency converters, drive en-
gineering, special drives, servo drives, systems for drives’ synchronization and programma-
ble logic controllers for driving tasks.

GRAND CASING, LTD
Pyrohivskyi Shliakh str., 34 

Kyiv, 03680, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 501 0920

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

Grand Casing, Ltd is engaged in supplying enterprises of the Ukrainian meat processing 
industry with natural and artificial sausage casings and edible sausage casings, as well as 
clips and loops.
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HARCHOVYK, Newspaper
Editorial Board: Sadova str., 2-A, Lviv, 79054, Ukraine        
Postal address: P. O. B. 5911, Lviv, 79054, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 244 1100 
e-mail: harch@prominfo.com.ua
www.harchovyk.com

“Harchovyk” is an authoritative all-Ukrainian edition for the food industry. 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 
segments of food industry.  

Frequency: once a month. Circulation: 5,000 copies. Postal subscription index: 91972.
Specialized issues of the newspaper “Harchovyk”:
•	 “Meat industry” — for meat industry experts (subscription index: 99056);
•	 “Bakery and confectionary” — for bakery and confectionary industry experts (99057).

HENNEKEN   
Hedderhagen, 10
33181 Bad Wünnenberg, Germany
tel.: +38 (044) 539 3009
e-mail: poultry@ex.ua

FERDINAND HENNEKEN GMBH is one of the world leading producers of food processing 
equipment of highest qualitym such as vacuum tumblers, steakers, tenderizers, injectors, 
brine mixers, cooling systems, loaders, storage tanks with cooling, etc. Vacuum tumblers 
and other HENNEKEN products are completely made at own factory in Germany, have 
TUV certificate and can work in different modes, such as high pressure cooking, intensive 
vacuum defrosting, soft vacuum tumbling and intensive vacuum tumbling with cooling. 
Models range with drums volume from 50 to 18,000 liters.

HENRICH, PE
Zhmerynska str., 1, Kyiv, 03148, Ukraine
tel.: +38 (044) 403 8250  
fax: +38 (044) 403 8251
e-mail: v.lutsyk@henrich.com.ua
www.henrich.com.ua

PE Henrich is the official distributor of French company Markem-Imaje — the reliable 
and global marking equipment supplier, which presents the full range of CIJ, thermal 
transfer and laser marking systems, including equipment for printing and applying labels. 
Our industrial printers mark with the inks of different types and chemical composition onto 
cable & wires, pipes, food & drinks (including marking with the special food inks directly on 
the product or packaging, which is in contact with it).

HIMTEK PLUS, LLC
Zdolbunivska str., 7-G, Kyiv, 02081, Ukraine
tel.: +38 (044) 561 9912; fax: +38 (044) 229 4606
e-mail: nvsl@mail.ru
www.santek.kiev.ua

Since 2007, LLC “Himtek plus” (TM “Santek”) produces professional technical detergents 
for food industry (meat, dairy, fish, confectionery, oil and fat, etc.).

Our products were created to completely decide all of sanitation problems. SANTEK 
helps you save money and keeps your factory clean.

INOX TIME, Production Company, LLC
Kyivska str., 27/2, Vyshneve

Kyiv obl., 08232, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 503 7182

e-mail: inoxtime.vk@gmail.com
www.inoxtime.com.ua

INOX TIME is the manufacturer of stainless steel technological equipment and 
accessories for the food industry. The company pays particular attention to industrial 
hygiene and sewerage in the workplace.

Since 2016, INOX TIME is the official business partner of Colson Group in Ukraine. Colson 
Group is a worldwide leader in the manufacture and supply of high quality wheels. We offer 
advice and reliable solutions for all your applications. The right wheel for every business!

INTA, LTD
Shutova str., 16

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 351 1470
fax: +38 (044) 351 1471

e-mail: intakiev@mail.ru 
www.inta.org.ua 

Production of dozers, semi-automatic and automatic machines for packing of free-
flowing, liquid and paste-like products, ready packets, cups and jars.

INTERMASH, SPE, LTD
Vyborzka str., 94-A

Kyiv, 03680, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 351 1988

e-mail: ipack113@gmail.com
www.intermash.kiev.ua

SPE INTERMASH produces packing equipment for pre-packaging paste-like, liquid and 
free-flowing products in polymer films, “Doy-Pack” bags, plastic and aluminum glasses, alu-
minum and laminated tubes, etc.

Equipment, manufactured by INTERMASH Company, is used by thousands of enter-
prises in Ukraine, Azerbaijan, Belarus, Armenia, Estonia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Turk-
menistan, Uzbekistan, Algeria, Canada, Congo, Germany, South Africa, Poland, Romania, 
USA and other countries.

ITAK, LTD
Chervonotkatska str., 44

Kyiv, 02094, Ukraine
tel.: +38 (044) 574 0409, +38 (044) 451 8840

fax: +38 (044) 574 0407
e-mail: itak@itak.ua

www.itak.ua    

ITAK, LTD, a national manufacturer of various packaging made using imported equipment 
and materials, offers: design, color separation, production of Cast Polypropylene Films 
(CPP), flexoprinting up to 8 colors, packaging for food and non-food products, production 
of bread bags, different types of perforations, lamination, production of multilayer film with 
printing, production of Doy-Pack bags, films for mayonnaise, ketchup and other sauces,  
selective metalizing.
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LINCO FOOD SYSTEM A/S
Vester Mollevej, 9
DK-8380, Trige, Denmark
tel.: +38 (044) 539 3003
e-mail: meat@ua.fm

Linco Food Systems A/S is one of the worldwide leading manufacturers of equipment 
for poultry plants and poultry processing industry. The company develops, produces and 
supplies single machines, automatic lines and complete solutions for poultry processing 
and packaging. Also our production program includes different equipment for fish 
processing industry.

MANULI UKRAINE LTD, JVC
Malynska str., 18
Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 502 1237
fax: +38 (044) 502 1237
e-mail: techno@manuli.ua
www.manuli.ua

Packaging equipment and materials for the final stages of packaging.
Ukrainian-Italian JVC “Manuli Ukraine Ltd” is a part of Manuli Stretch Group, whose of-

fices are located in many countries. The main line of business of Manuli Stretch Group is the 
production of LLDPE stretch film. The company also distributes equipment and materials 
for the final stage of packaging. Ukrainian representative office was established in 1997. 
JVC “Manuli Ukraine Ltd” specializes in integrated solutions for the final stages of packing.

MARKO PACK, Agency
Kutuzova str., 18/7, of. 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 — advertising and information agency — publishes specialized magazines 
“World of Food” and “World of Packaging”.    

MATIMEX-UKRAINE, LLC
Sofiyivska str., 4, apt. 26 
Kyiv, 01001, Ukraine
tel.: +38 (044) 279 0409, +38 (044) 363 5551
fax: +38 (044) 363 5553
e-mail: matimex@matimex.ua
www.matimex.ua

Sale of multifunction Almi (Austria) blends and spices for meat processing industry, 
technological support. 

Sale, mounting, start-up, guarantee and after-guarantee service of equipment for 
meat processing industry (produced in Austria and Germany), sale of spare parts and 
accompanying materials.

Sale of Poly Clip clips and loops, 9-layer shrink packages PremiumPack, sausage casings 
Heka and Fibran.

MEAT BUSINESS, International scientific and 
practical magazine for meat industry experts

BIOPROM, LTD
Martyrosyana str., 16/14, Kyiv, 03186, Ukraine

tel.: +38 (044) 248 9764, +38 (044) 248 0354
+38 (044) 242 0709 (chief editor)

fax: +38 (044) 243 3297
e-mail: bioprom@i.kiev.ua

redactor@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Meat Business® is the Ukraine’s leading international scientific and practical magazine 
for meat industry experts. Headlines: equipment, packing, ingredients, technologies, 
market reviews, FEA (Foreign Economic Activity). It is issued 11 times a year (except July). 
Subscription index in the Ukrainian catalogue is 23696.

MEAT TECH, PE
Kobzarska str., 1-A

Cherkasy, 18000, Ukraine
tel./fax: +38 (0472) 71 4177

e-mail: meatech.com.ua@yandex.ua
www.meatech.com.ua

Meat Tech, PE offers meat processing equipment of its own production and equipment 
produced by the leading manufacturing companies from Germany, Austria, Poland and 
other countries, as well as new and worked-over equipment modernized on its own 
production base. Our company constantly carries out research and development aimed at 
improving the reliability of equipment and its technical characteristics and product quality.

MEDIAJET, LTD
Gospodarska str., 6

Velyka Oleksandrivka, Boryspil reg.
Kyiv obl., 08320, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 237 0297
e-mail: sale@mediajet.kiev.ua

www.mediajet.kiev.ua

The manufacturer of flexible packaging, aluminum lids with a seal, self-adhesive labels.
Mediajet is a modern dynamically developing printing company, which stands out in 

the market: efficient execution of orders, competitive prices and individual approach to 
each client!

MEGA-TEX, LTD
Zaliznychna str., 64, Yarmolyntsi

Khmelnytska obl., Ukraine
tel./fax: +38 (03853) 23 560

e-mail: manager@mega-tex.com.ua

Company offers:
•	 projection, manufacture and installation of equipment for meat processing industry;
•	 lines for slaughtering pork, cattle, poultry;
•	 different sewage systems;
•	 production of nonstandard equipment, etc.
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MOESCHLE POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Przemysłowa, 9, 36-065 Dynów, Poland
tel.: +48 16 / 676 5330; fax: + 48 16 / 676 5331
e-mail: moeschle@moeschle.pl
www.moeschle.pl

Moeschle Polska Sp. z o.o. is a leading supplier of stainless steel tanks and containers.

MPS MEAT PROCESSING SYSTEMS
Albert Schweitzerstraat, 33
7131, Lichtenvoorde, the Netherlands
tel.: +31 544 390 500; fax: +31 544 375 255
e-mail: info@mps-group.nl
www.mps-group.nl

MPS 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, including 
the Aranea film wrapping units and intra-logistics systems for the food industry. 

All systems delivered can be supported by the 24/7 MPS Service & Spares department. 
MPS provides also effluent treatment systems (WWTP).

MULTIVAC UKRAINE, LLC
Pershogo Travnia lane, 30, Novi Petrivtsi
Vyshgorod distr., Kyiv obl., 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 films with printing.

NASHA, Trade House, LTD
Akademichna str., 31, Kyiv, 03027, Ukraine
tel.: +38 (044) 237 2771, +38 (044) 233 8761
e-mail: td.nasha@mail.ru

NASHA Trade House LTD is the official representative of the Ukrainian producer of food 
additives for meat and fish industry under TM “НАША” (NASHA). NASHA, TM is ready to offer 
you high quality food additives at acceptable prices.

The assortment of additives consists of more than 700 items.

NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES
Volodymyrska str., 68, Kyiv, Ukraine 
tel.: +38 (044) 289 6400
+38 (044) 287 9492, +38 (044) 289 6713
www.nuft.edu.ua

NUFT — the only university in Ukraine that trains specialist for a wide range of specialties 
in the field of food and processing technology, paying special attention to the high level of 
scientific and practical training. NUFT has a strong scientific school. University trains nearly 
30,000 students and postgraduates. It employs nearly 150 Doctors of Science and 480 
Candidates of Science (PhD). Scientific developments of our scientists were awarded the 
State Prize in science and technology.

OMAG S.R.L.
Via G. Santi, 42-A, Gradara (PU), 61012, Italy

tel.: +39 0541 950 854; fax: +39 0541 953 913
e-mail: omag@omag.com.ua

www.omag.com.ua, www.omag.ru
www.omag-pack.com.ua

Since 1975 the company OMAG S.r.l. (Italy) has been manufacturing packaging 
equipment (vertical and horizontal packaging machines, complete lines) for food, chemical, 
cosmetic, pharmaceutical and other branches of industry to pack powder-like, granular, 
dry, paste-like and liquid products in 3-seam and 4-seam sachets, “stick” bag, “doy-pack”, 
medical capsules and tablets in “strip” bag.

OMAG S.r.l. is represented at the CIS market by Ukrainian (Kyiv) & Russian (Moscow) rep-
resentative offices for more than 30 years. Wide reference of equipment in the entire world.

OPAKOMET S.A.
ul. Karola Łowińskiego, 7-D

31-752, Kraków, Poland
tel.: +48 124 163 232, +48 124 163 333

fax: +48 124 163 090
e-mail: opakomet@opakomet.com.pl

OPAKOMET S. A. is a leading Polish producer of packaging made of synthetic and plastic 
materials. We offer packaging for the automotive, construction, food and agricultural 
industry. We offer our clients only high quality products, professional service, flexible 
approach and competitive prices. The quality of our products is confirmed by certificates.

ORGANIC FEDERATION OF UKRAINE
Obolonska str., 4, of. 1, Kyiv, 04071, Ukraine 

tel.: +38 (044) 425 5525; fax: +38 (044) 425 4590
e-mail: ofu@organic.com.ua 

www.organic.com.ua 

Organic Federation of Ukraine seeks overall goal of promoting the values & worldview in-
herent to supporters of global organic movement, improving the efficiency of agricultural pro-
duction together with the simultaneous development of modern global and domestic technol-
ogy safe for humans & nature, promoting the organic movement in Ukraine, including not only 
the production, processing & export of organic products, but also the formation of the domes-
tic consumption market, widespread dissemination of values & advantages of organic farming.

PACKAGING TECHNOLOGY, LTD
Peremohy ave., 67, build. C

Kyiv, 03062, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 205 3867

e-mail: 2053867@gmail.com
www.packtech.com.ua

One of the leaders of the Ukrainian mechanical engineering market. The company 
stands out for innovation, flexibility and its rich experience in solutions development and 
production of filling, packaging and process equipment. We have our own staff consisting 
of skilled design engineers, the most powerful in Ukraine metalworking shop, competent 
Commercial Department, high level of service and completed projects. Products combine 
high performance, functionality and European quality, and also allow solving both private 
and complex problems of food and technical industry enterprises.
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PLASTICS-UKRAINE, LTD
Mezhygіrska str., 82-A, build. 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: thermoforming films (PVC, PET, PET/PE, PVC/PE); barrier films; pack-
aging materials (stretch films, adhesive tapes, air-bubble film, PE foam rolls, PP strapping 
tape).

PRODMASH TEHSERVISE, LLC
Budkevycha str., 62
Bershad, Vinnytsia obl., 24400, Ukraine 
tel./fax: +38 (04352) 2 16 67
e-mail: prodm.vn@gmail.com
www.prodm.com.ua

Production of technological equipment for the food industry. Production of various 
types of equipment for the production of canned food, spare parts for equipment used in 
the food industry, equipment for filling tins with liquid, viscous products & bulk products, 
transporters & process equipment according to customer’s specifications. We produce non-
standard equipment & carry out modernization of technological equipment for canning.

PRODUCTS AND INGREDIENTS, 
International scientific & practical magazine
BIOPROM, LTD
Martyrosyana str., 16/14, Kyiv, 03186, Ukraine
tel.: +38 (044) 248 0354, +38 (044) 248 9764
+38 (044) 245 7519 (chief editor)
fax: +38 (044) 243 3297
e-mail: bioprom@i.kiev.ua
ingredient@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

“Produсts and Ingredients” is the Ukraine’s leading international scientific and practical 
magazine for food industry experts.

SABONA, LLC
Mashynobudivna str., 42
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 459 0510
e-mail: info@ sabona.kiev.ua
www.sabona.kiev.ua

SABONA is one of the leading manufacturers of cardboard and paper packaging on the 
Ukrainian market. The main company’s activity is the production of eco-boxes, takeaway 
packs and premium class branded packages.

SELO B.V.
Eektestraat, 1, 7575 AP Oldenzaal, 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 the production of wet pet food.

SISTEMA LTD
Observatorna str., 21/27, of. 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

Industrial ink-jet printers HITACHI, high resolution printers TIFLEX, label printer 
applicators WEBER, ink-roll coders DIKAI, thermal transfer printers YANJIE and SAVEMA.

SITIBIZ, LTD
Chystiakivska str., 2-A, of. 320, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 355 7041
e-mail: Ld.panpro@gmail.com

Manufacture and sale of professional detergents, disinfectants and liquid soap for food 
industry enterprises and public utilities.

SKYLINE SOFTWARE
P.O.B. 214, Kyiv, 01019, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 422 5555
e-mail: 1c@1c.ua

www.1c.ua

“Skyline Software” specializes in the development, distribution and support of 
“1C:Enterprise” platform-based solutions for management and accounting automation for 
companies of different level and specialization, including food and processing industry.

Companies with official status of 1C:Franchisee represent the most branched partner 
network in the Ukrainian technology market, which consists of more than 500 companies 
that supply software and have wide experience in customer service, implementation, 
software maintenance and development of own software products.

SMART CAPITAL, LTD
М. Raskovoyi str., 19, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 579 2258; fax: +38 (044) 579 2256
e-mail: reklama4@food.com.ua

www.food.com.ua

Magazines “FOOD UA. Products of Ukraine” and “FOOD Technologies & Equipment” —
information and analytical magazines about food, restaurant and retail markets of Ukraine 
that come out 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.
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SP LTD
Sadova str., 3-V, Mykolaiv, 54001, Ukraine
tel.: +38 (050) 335 8570
e-mail: antibiks@ukr.net
www.ruchki-ruchki.com.ua

“M14” is a brand of the Ukrainian manufacturer of a wide range of plastic products, the 
company “SP LTD”. The range of manufactured goods is constantly expanding in response 
to changes in market demand. We appreciate the cooperation with our customers and 
partners. Therefore, we constantly monitor the quality of products and look for the best 
solutions in the development of our products.

SPETZTEKHOSNASTKA, LTD
Vasilyevska str., 122, Kamyanske
Dnipropetrovsk obl., 51921, Ukraine
tel.: +38 (0569) 588 710; fax: +38 (0569) 588 737
e-mail: vitalplast@vitalplast.com, vgavrik@d-sto.com
www.vitalplast.com

Production of plastic packaging from 0.15 l. to 11.2 l. of different shape (round, oval, 
triangle, rectangle) for food and non-food industry. Leak-proof containers with tamper evi-
dent, as well as containers for sealing. Decoration is performed by means of in-mold labelling 
(IML). All products are produced in compliance with TU U 13429839.002-2000 and require-
ments of the State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine. The company is certified 
under Quality Management System ISO 9001:2000-12, as well as ISO 22000-2005. We eagerly 
consider any requests for the production of individual packaging and other plastic products.

STANDART-PACK, LLC
Akademika Shalimova str., 60/1
Sofiivska Borshchahivka, Kyiv obl., 0831, Ukraine
tel.: +38 (044) 353 8038 
e-mail: marketing@standart-pak.com.ua 
www.standart-pak.com.ua

Since the beginning of this millennium STANDART-PACK company effectively works on 
the Ukrainian market. Company’s growth reflects the demand for packaging in various indus-
tries and a growing number of its applications. We offer a complete line of reinforced packag-
ing materials and boxes for manufacturers, freight forwarders, providers of delivery and pack-
aging services. All of these directions are based on our long-standing commitment to high 
quality customer service and remain at the forefront of modern technology. Furthermore, 
our turnkey robotics solution works seamlessly within the existing warehouse infrastructure. 

STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARY 
OF UKRAINE (SSTL OF UKRAINE)
Antonovycha str., 180, Kyiv-150, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 528 2338, +38 (044) 529 4204
fax: +38 (044) 529 4392
e-mail: gntb@gntb.gov.ua
www.gntb.gov.ua

The library of national level, which holds around 21 million samples: patents, normative 
documents, industrial directories, unpublished documents, scientific & technical literature. SSTL 
OF UKRAINE offers: library & information services; patent search; depositing of research papers; 
compilation of bibliographic lists of literature; factual information about enterprises & their prod-
ucts; copying & scanning of documents; Internet services; electronic delivery of documents, etc. 

STEINER UKRAINE, PE
Industrialnyi lane, 23, of. 205 , Kyiv, 03056, Ukraine

tel.: +38 (044) 390 7338
e-mail: office@steiner.com.ua

info@steiner.com.ua
www.steiner.com.ua

www.steiner-pumps.com

Steiner Ukraine specializes in engineering and consulting in the field of food production, 
pharmaceutical and chemical industry with over 10 years’ experience. We deliver process 
and packaging equipment, as well as pumps and systems to industrial enterprises of the 
CIS countries. We provide installation, commissioning and warranty service of the supplied 
equipment. Steiner — thinking ahead!

STERIFLOW
Boulevard Victor Hugo, 92/98

92110 Clichy, France
tel.: +33 140 370 845
fax: +33 140 380 699

e-mail: contact.paris@steriflow.com
www.steriflow.com

Global leading supplier of autoclaves (retorts) for the sterilization, pasteurization 
or cooking under vacuum for food and pharmaceutical industries with more than 2.800 
installed units in 111 countries worldwide, including Ukraine.

SVENTA AG
Rifflispielstr., 9, СH-6052, Hеrgiswil, Switzerland

tel.: +41 415 002 941; fax: +41 416 310 868
e-mail: vg-sventa@paco.net

www.sventa-meat.ru

TIPPER TIE: сutters of various performance, double automatic clip-machines, SwiStick; 
manual, desktop, semi-automatic and automatic clip-machines; clip-machines for food and 
non-food industry, packing systems for the poultry-processing industry.

GÜNTHER: injectors, meat-massaging machines, equipment for brine making.
MAJA: ice-making machines and skinning machines. 
WEBOMATIC: packing machines; chamber and conveyor vacuum machines; thermo-

shrinkable capacities and lines.
MAGURIT: frozen meat cutting machines, slicers, vacuum minced meat mixers, 

emulsifiers, separators.
TREIF: slicing and cutting solutions. 
KNECHT: grinding machines. 
BANSS: slaughtering technologies.
KOHLHOFF: hygienic solutions. 

TECHNOLOG, PC, LTD
Prymakova str., 46, Kharkiv, 61004, Ukraine
tel.: +38 (057) 733 0127, +38 (057) 751 9208

fax: +38 (057) 783 8681
e-mail: tehnolog03@gmail.com

www.tehnolog.com.ua 

Рroduction company “Tehnolog” LTD produces and distributes more than 100 items of 
technologic equipment for meat, fish, vegetable, fruit, coffee and corn refineries, as well as 
roasters for coffee.



ENGENG

9594

всеукраїнський тиждень
харчових технологій

THE ALL-UKRAINIAN
FOOD TECHNOLOGY WEEKUPAKOVKA

INPRODMASH
& UPAKOVKA

INPRODMASH
&

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

BAKERY Ukraine
SWEETS Ukraine

TUBES INTERNATIONAL LLC
B. Khmelnytskogo str., 106, Lviv, 79024, Ukraine
tel.: +38 (032) 245 9341; fax: +38 (032) 245 9342
e-mail: lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.ua

TUBES INTERNATIONAL sells specialized hoses and couplings, fittings, clips and other 
accessories for all branches of industry. We cooperate with famous foreign manufacturers, 
what enables us to offer products that meet the highest requirements and have the ap-
propriate certificates. We perform installation of readymade hoses according to customer 
specifications. Fulfillment of the highest requirements of our customers and continuous 
improvement are guaranteed by ISO 9001:2000 Quality Management System.

UKRMOLPROM, National Association of Milk 
Producers of Ukraine
B. Grinchenka str., 1, of. 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

The National Association of Milk Producers of Ukraine “Ukrmolprom” is a voluntary 
organization that was established to timely inform the participants about the situation in 
the dairy industry, as well as to provide cost-effective conditions for the producers of milk 
and dairy products, heighten their interest in increasing production efficiency, improving 
the quality of raw materials and finished products and increasing their export deliveries 
and competitiveness on domestic and foreign markets.

UKRMYASO, National Association 
of Meat & Meat Product Makers
M. Raskovoyi str., 4-А, of. 402, Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (044) 517 6394; fax: +38 (044) 517 8977
e-mail: vipopov@naverex.kiev.ua  

UKRMYASO is a voluntary, non-governmental, non-profit and self-regulatory organiza-
tion, which carries out no business activities. It represents and protects the interests of its 
founders in legislative & executive authorities, other state & public organizations and coor-
dinates work of meat industry enterprises without supervision rights or controlling interest. 

UPAKOVKA, Information & Analytical Center
M. Raskovoyi str., 11, Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (044) 517 2323, +38 (044) 517 2255
tel./fax: +38 (044) 517 2383
e-mail: upakjour@nbi.com.ua, upakjour@ukr.net
www.upakjour.com.ua

Upakovka Magazine is a specialized magazine for producers and consumers of pack-
aging industry market that is issued since 1996. You can get a magazine subscription in 
editorial office, on the our website, in subscription agencies or via Ukrposhta (index: 40265). 

We hold annual events, namely: Conference “Packaging industry”; All-Ukrainian compe-
titions: “Ukrainian packaging star”, “Ukrainian label”, “Packaging of the future”; Conference 
of Young Scientists “New packaging technologies”; Competition of student scientific works 
“Golden chestnut”. Our search system www.packinfo.com.ua is a meeting place for manu-
facturers, sellers and their potential customers.

VACUUM BARRIER SYSTEMS
Rue de l’Atelier, 4

1480 Tubize, Belgium
tel.: +32 2354 7177
fax: +32 2354 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 to 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, LTD
О. Trutenka str., 34, fl. 2

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 209 0254

+38 (044) 561 7309, +38 (050) 328 5486
e-mail: info@vactech.com.ua

www.vactech.com.ua

Sale and servicing of vacuum equipment, namely vacuum pumps, filters, vacuum oil 
and compressors of different types and modifications.

VP SKHID-SERVIS, LLC
Lva Landau ave., 149

Kharkiv, 61128, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 756 3584 

e-mail: Info_k@vpvs.com.ua
www.vpvs.com.ua

Cellular cardboard, goods made of cellular cardboard. 

YASIONA, LTD
Pivnichno-Syretska str., 3

Kyiv, 04136, Ukraine
tel.: +38 (044) 200 2020
fax: +38 (044) 205 3427

www.yasiona.com

Manufacturer of textile sausage casings.

YUKON, UTC, LLC
Bakulina str., 11, of. 5-33
Kharkiv, 61166, Ukraine
tel.: +38 (050) 300 8509
fax: +38 (057) 760 4839

e-mail: utkyukon@gmail.com
www.yukoncode.com

Industrial printers, labeling and coding systems. Adhesive dispensing systems. Service.
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ZACMI
Via Mantova, 65, 43122 Parma, Italy
tel.: +39 0521 490 211
fax: +39 0521 243 701
e-mail: sales@zacmi.it
www.zacmi.com

Zanichelli meccanica (ZACMI) was founded in 1954 in Parma. It manufactures machines 
and complete plants for the food industry. More than 100 people work on a 37.000 m2 area 
planning and manufacturing components and processing equipment for the food industry. 
Around 2.000 customers worldwide are an evidence of our experience.

ZIKO LLC, Lviv
V. Chornovola ave., 45-A, build. 5
Lviv, 79058, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 240 3155
e-mail: o.rubay@ziko.com.ua
www.ziko.com.ua

Modern “ZIKO” is a highly specialized company that was formed in October 1993 on 
water purification and water supply markets. The main capital gained over the years is 
our experience of difficult, but successful projects. Our engineering solutions include the 
use of the following equipment: water-purifying equipment; pumps for water; pumps in 
hygienic performance (chemical, food, etc.); tanks and hydraulic accumulators; wastewater 
treatment systems.

ZPO OPAKOMET ŁOWICZ SP. Z O.O.
ul. Armii Krajowej, 98
99-400, Lowicz, Poland
tel.: +48 468 376 875
fax: +48 468 376 876
e-mail: biuro@opakomet.lowicz.pl
www.opakomet.lowicz.pl

ZPO OPAKOMET has been manufacturing aluminum tubes since 1990. The plant is 
based in a logistics friendly location in the center of Poland. The tubes are eco-friendly, 
biodegradable, aesthetic, and durable packaging containers for the pharmaceutical, 
cosmetics, food, and household chemical industries (ointments, creams, gels, balsams, hair 
dyes, glues, thickened milk, food pastes, and many others).

The production of aluminum tubes is based on the requirements of the quality 
management systems, i.e. ISO 9001:2008 and 22001:2006. Our products have also been 
approved for trade by the National Institute of Public Health in Warsaw.

ZRFTA, LLC
Tsentralnyi blvd., 4, Zaporizhia, Ukraine
tel.: +38 (061) 224 6656
fax: +38 (061) 220 0079
e-mail: sales@amelon.com.ua
www.amelon.com.ua

The company is specialized in import of various products for the food industry.
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CHERKASYHLIB LTD
Ilyina str., 248, Cherkasy, 18000, Ukraine

tel.: +38 (0472) 710 120; fax: +38 (0472) 733 310
e-mail: xlebzavod@rambler.ru

www.formula-smaku.com

“Cherkasyhlib Ltd.” is a producer of a wide range of bakery and confectionery products 
made from only natural ingredients.

The Сompany is ranked among the Top 10 enterprises in Ukraine in terms of production 
and is one of the leaders in the introduction of new production lines and processes.

The Company produces more than 270 names of bakery and confectionery products.
All products are produced under the brand name “Formula Smaku”.

GRAINFIELD, Company, LLC
Katerynoslavsky blvd, 2
Dnipro, 49000, Ukraine
tel.: +38 (056) 732 2017

Grainfield, Company, LLC is the largest producer of sunflower kernels in Ukraine for 
bakery and confectionery industry, as well as for the production of snacks. Quality features 
of our products meet the highest international standards. Production is certified according 
to ISO 22000:2013.

Our main product: sunflower kernels with more than 99.95% purity. Our products are in 
high demand by bakery and confectionery industry enterprises of Ukraine and East Europe.

GRUSHA.UA, LLC
Ushynskogo str., 40, of. 222

Kyiv, 03151, Ukraine
tel.: +38 (044) 353 1317
e-mail: info@grusha.ua

www.grusha.ua

GRUSHA.UA is a coffee online store. In order to provide our customers with fresh coffee, 
our main aim lies in revival of Ukrainian coffee producer & reduction of time needed from cof-
fee production to its sale. We strive to be more than just an online store. We see our task in the 
implementation of European coffee production & consumption standards in the coffee in-
dustry. Our product catalogue contains only those producers, who share our views & beliefs.

GURMAN FAMILY
SHUDRYA OLEKSANDR YURIYOVYCH, PE

Heroiv Bresta lane, 86-A, Kremenchuk
Poltava obl., 39600, Ukraine

tel.: +38 (0536) 776 908
e-mail: gf2012@i.ua

www.gurmanfamily.com/en 

Confectionery Company “Gurman Family” was founded in 1999 and has grown from 
a small bakery to a modern production facility with the newest European equipment. Today, 
our product range includes around 300 SKU’s: from classic delicacies to our own recipes.

Our products are sold in Ukraine and abroad and we are actively looking for opportunities 
to expand our sales area in foreign markets.
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HLIBODAR LTD
Bila str., 35
Rivne, 33009, Ukraine
tel.: +38 (0362) 625 861
fax: +38 (0362) 625 878
e-mail: hlibodar@rovno.biz
www.rumianets.ua

Bread and bakery products (bread in stock).

KHERSON CONFECTIONARY FACTORY, LLC
Perekopska str., 12, Kherson,73002, Ukraine
tel.: +38 (0552) 316 060 (reception)
+38 (0552) 316 004 (sales department)
fax: +38 (0552) 226 539
e-mail: candy.kherson@gmail.com
www.hkf.in.ua

The rich history of the factory and the vast experience of its employees — the key to 
high-quality products that are known both in Ukraine and abroad. Our products are in 
demand in Lithuania, Moldova, Georgia, Tajikistan, Azerbaijan and Kyrgyzstan. 

Our factory is a production complex with a capacity of 7,000 tons a year. The factory has 
three workshops (caramel, candy, wafer), as well as five brand stores. Production is planned 
and adjusted according to the consumer demand.

KNYSH NINA AKMALIIVNA, PE
Snigova str., 4, Mykolaivka
Dnipropetrovsk obl., 51254, Ukraine
tel.: +38 (096) 930 2147, +38 (096) 930 2146
+38 (098) 560 7800, +38 (067) 523 9196
fax: +38 (0569) 375 648
e-mail: marina.knysh@gmail.com
sun-nikol@ukr.net
www.39516.ua.all.biz

Private entrepreneur Knysh specializes in calibration of confectionary sunflower and 
production of sunflower kernels.

Always on sale: calibrated sunflower of confectionery and oilseed sorts, cleaned 
sunflower seeds.

Our services: production of sunflower kernels cleaned by hulling; sunflower calibration; 
cleaning/sorting of bulk materials of any kind on the principle of color separation on a color 
photo separator.

KONTACT PLUS, LLC
Shevchenka str., 53, Shostka, Sumy obl. 
P.O.B. 19, 41100, Ukraine
tel./fax: +38 (05449) 71 010
e-mail: shostka-hleb@mail.ru
www.shostka-hleb.com.ua

Manufacture and sale of bakery and confectionery products.

KULINICHEVSKY, Baking complex, LTD
Shkilna str., 17, Kulynychi, Kharkiv obl., 62404, Ukraine

tel.: +38 (057) 775 9299
e-mail: shevchenko@kulinichi.com.ua

www.kulinichi.com

Manufacture and sale of the following products: 
•	 bakery products: wheat bread, rye and wheat bread, bun goods, cracknels, croutons;
•	 confectionery products: spice cakes, cookies, cupcakes, cakes, pies;
•	 frozen semi-finished products.

KYIV REGIONAL BREAD-BAKING COMPLEX, LTD
Facilities Complex No. 3, territory of Krushinsky Village Council

Vasylkiv reg., Kyiv obl., 08635, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 580 2301

e-mail: kanteruk@kulinichi.com.ua
www.kulinichi.com.ua

LLC Ukrainian-Slovenian Joint Venture “Kyiv Regional Bread-Baking Complex” is a 
modern high-tech enterprise that produces bakery and confectionery products. The 
complex is equipped with modern equipment from the best European manufacturers. Our 
range of products meets the entire spectrum of consumer demand.

LEKORNA, LTD
Mlynova str., 2, Bogodukhiv, 62103, Ukraine

tel.: +38 (067) 571 6030
e-mail: office@lekorna.com

www.lekorna.com

Lekorna is a leading international provider and manufacturer of wafer products for 
B2C and B2B segments. With production facilities that allow us to satisfy the needs of both 
national and international retailers, we sell our products to 7 countries throughout the 
world. Our clients include METRO, AUCHAN, BILLA. 

LEKORNA food items have been manufactured with regards to FSSC 22000, which is 
fully recognized by the Global Food Safety Initiative and based on existing ISO standards.

NOVOGRAD-VOLYNSKYI KHLIBOZAVOD, PJSC
Heroiv Maidanu str., 10, Novograd-Volynskyi, Ukraine

tel.: +38 (04141) 53 004, +38 (04141) 57 016
fax: +38 (04141) 56 181
e-mail: nv-hlib@ukr.net

www.nvhlib.com.ua

Novograd-Volynskyi Khlibozavod, PJSC produces 26 types of breads and 44 types of 
rolls and buns.

PERSHYI STOLYCHNYI KHLIBOZAVOD, LLC
Voroshylova str., 85, Novi Petrivtsi

Vyshgorod reg., Kyiv obl., 07354, Ukraine
tel./fax: +38 (04596) 45 488

e-mail: psh.commercial@mail.ru
www.psh.com.ua

Production of bread and bakery products, manufacture of pastry and cakes, dry biscuits 
and trade with other food products.
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PRODIMPEX, LTD
10 April sq., 1
Odesa, 65009, Ukraine
tel./fax: +38 (0482) 34 66 32
e-mail: prodimpex.odessa@mail.ru
www.prodimpeks.com.ua

Prodimpex company sells raw products and ingredients for confectionaries and bread 
factories in B2B segment. The company imports raw product under TM “Melnick”: peanuts 
(Argentina, India), sesame (India), desiccated coconut (Indonesia). The company has its own 
production, where splitting, frying and peanut packing is held.

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

We offer different kinds of equipment for mini bakeries, confectionary and bakery fac-
tories: automatic lines for the production of all kinds of biscuits and bread; mixers; dosing-
dropping machines and extruders; coating machines; rotating, deck and tunnel ovens for 
different types of energy carriers (gas, electrics, pellets, diesel, liquefied petroleum gas) and 
much more. Also you can purchase packaging machines from us — we offer vertical, horizon-
tal flow-pack machines and shrink wrap machines. All machines are of Italian origin. The price 
of our equipment includes: start-up and commissioning of equipment, warranty service and 
personnel training. Also we offer post-warranty service. We have a warehouse of spare parts.

ROWESTA ELIT, LTD
Peremohy str., 21-A, Polonka
Lutsk distr., Volyn obl., Ukraine
tel./fax: +38 (0332) 708 517
tel.: +38 (098) 988 0289
e-mail: office@cukorka.com.ua
www.cukorka.com.ua

Candies under the trademark “Volyn Sweets” are made of high quality natural ingredi-
ents: prunes, apricots, pears, melon, figs, dates, walnuts, hazelnuts, honey, butter and con-
densed milk. Our products are well-known and deserved recognition not only in Ukraine, 
but also abroad. Sweets don’t contain preservatives, food colorings, stabilizers and GMOs.

SAMSHIT LTD, FIRM 
Kravtsova lane, 11/5
Kharkiv, 61057, Ukraine
tel.: +38 (050) 302 0078, +38 (068) 302 0078
fax: +38 (057) 758 6986
e-mail: office@samshit-aroma.com
www.samshit-aroma.com

With more than 20 years of experience in the market of ingredients for the food industry, 
SAMSHIT LTD became one of the market leaders in food flavorings and serves customers on 
the whole territory of Ukraine.

We offer the best aroma compounds for all sectors of the food industry: confectionery, 
dairy, fat, culinary, snack. Our main principle of cooperation — “Always reliable partnership!”

SEEDWEALTH, LTD
Pavlyka Morozova str., 3, Svitlovodsk

Kirovograd obl., 27500, Ukraine
tel.: +38 (05236) 74 053, +38 (097) 704 0948

fax: +38 (05236) 33 920
e-mail: pavlovav@svk.net.ua

Nowadays, there are a lot of manufacturers of such traditional sweets as sunflower halva 
in Ukraine. But among them, the leaders are standing apart. And Seedwealth Company, 
based in Svitlovodsk, is one of the leading factories manufacturing and distributing halva in 
Ukraine and abroad. Our company offers high quality halva in various assortments and with 
fillers at your choice. The factory is certified to the ISO 22000 Quality Management System 
and we also have a Kosher Certificate.

SHOCOLINO, Confectionery House, LTD
Elizavety Chavdar str., 1, of. 8

Kyiv, 02140, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 502 2806, +38 (044) 502 2804

tel.: +38 (067) 232 4678
+38 (050) 397 7749, +38 (063) 628 3700

e-mail: sales-chocolino@mail.ru
sales.chocolino@gmail.com

www.chocolino.com.ua, www.shocolino.ua

SHOCOLINO, Confectionery House is the manufacturer of souvenir & promotional choco-
late products. Since 2003, our company manufactures chocolate products of any complexity.

UKRKHLIBPROM, Association of Bread Baking 
Industry Enterprises

Vyzvolyteliv ave., 1, Kyiv, 02125, Ukraine
tel.: +38 (044) 543 0132
fax: +38 (044) 543 0478

e-mail: info@ukrhlibprom.org.ua
ukrhlebprom@gmail.com 
www.ukrhlibprom.org.ua

The main objectives of the Association are:
•	 representation and protection of the legitimate interests of participating enterprises 

in the state, economic and international organizations;
•	 identification of priority problems in the field of scientific and technical progress;
•	 creation of technical information support system and education system for members 

of the Association.

UKRKONDPROM, Association 
Mala Zhytomyrska str., 3-A

Kyiv, 01001, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 279 6913

e-mail: ukrkondprom@cyfra.net
www.ukrkondprom.com

Production of confectionery, concentrates, coffee, tea.
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LiST Of ExhibiTS

1. TEChNOLOgiCaL EQuiPmENT
1.1. Processing equipment 
INOX TIME
1.1.1. Slaughtering and primary 
meat processing equipment
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FOOD PACK SERVICE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
STEINER UKRAINE
ZIKO

1.1.2. Poultry processing equipment
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FOOD PACK SERVICE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
MULTIVAC UKRAINE
STEINER UKRAINE
ZIKO

1.1.3. Equipment for processing fish & seafood
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FOOD PACK SERVICE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
MULTIVAC UKRAINE
STEINER UKRAINE
ZIKO

1.1.4. Equipment for processing grains
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH

1.1.5. Equipment for processing vegetable oil crops
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DUBNOTECH
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
ZIKO

1.1.6. Equipment for processing vegetables, 
fruits and berries
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DUBNOTECH
ZIKO
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
MULTIVAC UKRAINE
STEINER UKRAINE
ZACMI

1.1.7. Equipment for processing coffee, tea & tobacco
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH

1.2. Production equipment
CAGRI IND. INC.
1.2.1. Equipment for producing 
manufactured meat and sausage-products
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
MATIMEX-UKRAINE
MEAT TECH
MULTIVAC UKRAINE
SELO B.V.
STEINER UKRAINE
STERIFLOW
VACUUM TECHNOLOGY
ZIKO

1.2.2. Equipment for producing dairy products
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DUBNOTECH
ZIKO
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
MULTIVAC UKRAINE
STEINER UKRAINE
STERIFLOW
VACUUM TECHNOLOGY

1.2.3. Equipment for producing bread & bakery products
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
VACUUM TECHNOLOGY
ZIKO

1.2.4. Equipment for producing pasta
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH

1.2.5. Equipment for confectionery industry
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
MULTIVAC UKRAINE
SELO B.V.
STEINER UKRAINE
VACUUM TECHNOLOGY
ZIKO

INPRODMASH & UPAKOVKA

1.2.6. Equipment for canned foods industry
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
MULTIVAC UKRAINE
PRODMASH TEHSERVISE
STEINER UKRAINE
STERIFLOW
VACUUM TECHNOLOGY

1.2.7. Equipment for producing alcoholic and soft 
drinks
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DUBNOTECH
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
STEINER UKRAINE
VACUUM TECHNOLOGY
ZIKO

1.2.8. Equipment for producing semi-finished 
products
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FOOD PACK SERVICE
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
MATIMEX-UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
SELO B.V.
STEINER UKRAINE
VACUUM TECHNOLOGY

1.2.9. Equipment for producing baby food
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
DUBNOTECH
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
SELO B.V.
STEINER UKRAINE
STERIFLOW
VACUUM TECHNOLOGY
ZIKO

1.2.10. Equipment for the production of functional 
and dietetic products
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH

1.3.industrial cold (freezing and defrosting 
equipment)
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE

1.4.Tools and utensils
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FOOD PLANT

2.iNgrEdiENTS, addiTiVES, SPiCES
NASHA

2.1. additives: improvers, thickeners, 
preservatives, flavorings, etc. 
ECO RESOURCE UKRAINE

2.2. Spices, spice-aromatic compounds, marinades 
MATIMEX-UKRAINE

3.maTEriaLS
EVROSMAZKI
HENRICH
MANULI UKRAINE 
PLASTICS-UKRAINE

4. PaCkagiNg
4.1. Packaging equipment
APPEC GROUP
4.1.1. Equipment for package production
ATHA MAKİNA
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FOOD PACK SERVICE
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
INTA
MULTIVAC UKRAINE
OMAG SRL
PACKAGING TECHNOLOGY
PLASTICS-UKRAINE
TUBES INTERNATIONAL LLC
VACUUM TECHNOLOGY

4.1.2. Equipment for confectionery industry
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FORTEX-UKRAINE
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
MANULI UKRAINE 
MULTIVAC UKRAINE
OMAG SRL
PACKAGING TECHNOLOGY
SELO B.V.
STEINER UKRAINE

4.1.3. Equipment for beverage 
bottling and packaging
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
EFFYTEC
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
OMAG SRL
PACKAGING TECHNOLOGY
STEINER UKRAINE
TUBES INTERNATIONAL LLC
VACUUM BARRIER SYSTEMS
VACUUM TECHNOLOGY

4.1.4. Equipment for dairy products
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
EFFYTEC
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
MATIMEX-UKRAINE
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1. bakEry, CONfECTiONEry 
& fLOur-griNdiNg EQuiPmENT 
R.P.S. LTD

2. brEad, bakEry PrOduCTS 
aNd fariNaCEOuS fOOdS
CHERKASYHLIB LTD
HLIBODAR
KONTACT PLUS
KULINICHEVSKY

KYIV REGIONAL BREAD-BAKING COMPLEX
NOVOGRAD-VOLYNSKYI KHLIBOZAVOD
PERSHYI STOLYCHNYI KHLIBOZAVOD
UKRKHLIBPROM

3. TEChNOLOgiES
R.P.S. LTD
UKRKHLIBPROM

4. PaCkagiNg 
R.P.S. LTD

1. rEadymadE CONfECTiONEry Of aLL grOuPS
GURMAN FAMILY
LEKORNA
ROWESTA ELIT
SEEDWEALTH
UKRKONDPROM 

2. ChOCOLaTE, ChOCOLaTE PrOduCTS
KHERSON CONFECTIONARY FACTORY
ROWESTA ELIT
SHOCOLINO
UKRKONDPROM 

3. diabETiC CONfECTiONEriES
KHERSON CONFECTIONARY FACTORY
UKRKONDPROM 

4. fOOd CONCENTraTES
UKRKONDPROM

5. ExTrudEd PrOduCTS
UKRKONDPROM

6. SEmi-fiNiShEd PrOduCTS
LEKORNA

7. raW maTEriaLS, iNgrEdiENTS
GRAINFIELD
KNYSH NINA AKMALIIVNA
LEKORNA
SHOCOLINO
UKRKONDPROM 

8. PaCkagiNg
SHOCOLINO
UKRKONDPROM

9. fLaVOriNgS fOr ThE fOOd iNduSTry 
SAMSHIT LTD

STANDART-PACK 
VP SKHID-SERVIS

6. iNduSTriaL SaNiTaTiON
BLOOMY
FOOD PLANT
HIMTEK PLUS
INOX TIME
MATIMEX-UKRAINE
SELO B.V.
SITIBIZ
STERIFLOW

7. ELECTriCaLLy-POWErEd EQuiPmENT 
aNd ELECTriCaL PrOduCTS
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH

8. COmPrESSOr aNd PumPiNg EQuiPmENT, 
air ENgiNEEriNg
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
STEINER UKRAINE
ZIKO

9. VENTiLaTiON aNd air CONdiTiONiNg SySTEmS
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
TUBES INTERNATIONAL LLC

10. aSSOCiaTiONS, fEdEraTiONS, 
rESEarCh aCTiViTiES aNd EduCaTiON
NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES 
ORGANIC FEDERATION OF UKRAINE
SSTL OF UKRAINE
UKRMOLPROM
UKRMYASO 

11. SPECiaLiZEd mEdia
BRUTTO
BUSINESS-DOSYE
DRINKS. TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
HARCHOVYK
MARKO PACK
MEAT BUSINESS
PRODUCTS AND INGREDIENTS
SMART CAPITAL
UPAKOVKA

MULTIVAC UKRAINE
OMAG SRL
PACKAGING TECHNOLOGY
STEINER UKRAINE
TUBES INTERNATIONAL LLC

4.1.5. Equipment for baby food
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
FORTEX-UKRAINE
GETRIEBEBAU NORD GMBH
OMAG SRL
PACKAGING TECHNOLOGY
SELO B.V.
STEINER UKRAINE

4.1.6. Equipment for glassware production
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH
VACUUM TECHNOLOGY

4.1.7. marking equipment
DOMINANTA
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
INTERMASH
MANULI UKRAINE 
MULTIVAC UKRAINE
PACKAGING TECHNOLOGY
SISTEMA LTD
YUKON
ZACMI

4.1.8. Sorters, weighing-and-filling machines
ATHA MAKİNA
DALGAKIRAN COMPRESSOR UKRAINE
ELO PACK
GETRIEBEBAU NORD GMBH
INTA
INTERMASH
MATIMEX-UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE
OMAG SRL
PACKAGING TECHNOLOGY
SELO B.V.
STEINER UKRAINE
VACUUM BARRIER SYSTEMS
ZACMI

4.1.9. Weighing equipment and systems
ATHA MAKİNA
GETRIEBEBAU NORD GMBH
GRAND CASING
INTERMASH
MULTIVAC UKRAINE
PACKAGING TECHNOLOGY
SELO B.V.
STEINER UKRAINE

4.1.10. Equipment for packaging waste utilization
GENERAL PLASTICS 
GETRIEBEBAU NORD GMBH

4.2. Packing materials, auxiliary packing means
ARTEL PACK
DESIGN-PRINT UKRAINE
FOOD PACK SERVICE
GAMMAGRAFIK
GENERAL PLASTICS 
MANULI UKRAINE 
MATIMEX-UKRAINE
MEDIAJET
MULTIVAC UKRAINE
SP LTD
VP SKHID-SERVIS
YASIONA

4.3. Packing and wrapping materials (finished 
products)
ARTEL PACK
ATHA MAKİNA
AVENTIN
BAZISPACK
DESIGN-PRINT UKRAINE
FAVOR
FOOD PACK SERVICE
GAMMAGRAFIK
HENRICH
ITAK
MATIMEX-UKRAINE
MEDIAJET
MOESCHLE POLSKA
MULTIVAC UKRAINE
OPAKOMET 
SABONA
SPETZTEKHOSNASTKA
STANDART-PACK 
VP SKHID-SERVIS
YASIONA
ZPO OPAKOMET ŁOWICZ 

4.4. Ecological packaging
ARTEL PACK
DESIGN-PRINT UKRAINE
FOOD PACK SERVICE
MATIMEX-UKRAINE
MEDIAJET
VP SKHID-SERVIS
YASIONA
ZPO OPAKOMET ŁOWICZ 

4.5. industry-based services: decoration, printing
DESIGN-PRINT UKRAINE
FAVOR
HENRICH
SABONA
SISTEMA LTD
VP SKHID-SERVIS

5. WarEhOuSE aNd PrOduCTiON LOgiSTiCS
FREGAT
GETRIEBEBAU NORD GMBH
HENRICH
MATIMEX-UKRAINE
MULTIVAC UKRAINE










