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Шановні учасники, організатори та гості виставки!

Від імені Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України  щиро 
вітаю вас з  нагоди  відкриття 19-ї Між-
народної спеціалізованої виставки кон-
дитерської та  хлібопекарної  промисло-
вості SWEETS & BAKERY UKRAINE.

 Хлібопекарна індустрія є однією 
із соціально значущих галузей харчової 
промисловості України. Користуючись 
нагодою, від імені керівництва Мініс-
терства аграрної політики та продо-
вольства України, хочу подякувати тру-
довим колективам цієї галузі за невтомну 
працю задля стабільного забезпечення 
населення якісним хлібом та хлібобулоч-

ними виробами, що є запорукою продовольчої безпеки держави. Ви-
сокий урожай зернових культур в нинішньому році, а також Меморан-
дум про порозуміння між регіональними органами виконавчої влади, 
виробниками хлібобулочної продукції і закладами мережевої торгівлі 
створили надійне підґрунтя для стабілізації цінової ситуації на ринку 
хліба і хлібобулочних виробів до кінця поточного маркетингового року.

За останнє десятиріччя кондитерська індустрія, яка відзначається 
потужним потенціалом, стала однією із найбільш  експортно-орієнто-
ваних галузей харчової промисловості. Висококваліфіковані 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.

Переконаний, що, незважаючи на високий ступінь насичення 
внутрішнього ринку хлібобулочними та кондитерськими виробами 
власного виробництва, виставка SWEETS & BAKERY UKRAINE  ’2013 
сприятиме посиленню позицій вітчизняних виробників цієї продук-
ції, стимулюватиме їх до залучення інвестицій, пошуку нових і нетра-
диційних рішень та покращення інноваційної діяльності.

Бажаю усім учасникам і гостям виставки успіхів та розширення 
ділових контактів!

З найкращими побажаннями,

Олександр Сень
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

Dear participants, organizers and visitors of the exhibition!

On behalf of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine 
I sincerely congratulate you on the occasion of opening of the 
19th  International specialized exhibition of confectionery and bakery 
industry SWEETS & BAKERY UKRAINE.

Baking industry is one of the socially important sectors of Ukraine’s 
food industry. Taking this opportunity, on behalf of the Ministry of 
Agrarian Policy and Food of Ukraine, I want to thank the employees of 
bakery industry for their tireless work aimed at meeting the requirements 
of population in high quality bread and bakery products and thus 
ensuring food safety of the state. Rich grain corn crop and Memorandum 
of Cooperation between regional authorities, manufacturers of bakery 
products and trade establishments have created a solid foundation for 
stabilizing market prices on bread and bakery products by the end of the 
current marketing year.

In the last decade, confectionery industry, that has great potential, 
has become one of the most export-oriented sectors of the food 
industry. Highly qualified staff, high quality raw materials and European 
standards have gained it reliable basis and international prestige. The 
above-mentioned can be evidenced by the fact that today Ukrainian 
confectionery is exported to over 50 countries of the world.

I am sure that despite the high degree of saturation of the domestic 
market with domestic bakery and confectionery, SWEETS & BAKERY 
UKRAINE ’2013 will strengthen the position of domestic producers in 
the market of bakery and confectionery products and encourage them 
to attract investors, seek new and innovative solutions and improve 
investment activity.

I wish all the participants & visitors of the exhibition success & further 
expansion of business contacts!

Yours sincerely,

Alexander Sen
Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine
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FOOD UA. FOOD TECHNOLOGIES 
& EQUIPMENT
ТОВ СМАРТ КАПІТАЛ, Інформаційно-
аналітичні журнали
а/с 95
вул. М. Раскової, 11, корп. Б, оф. 707
Київ, 02660, Україна
тел./факс: (044) 541 1155
тел.: (067) 216 1601
e-mail: reklama1@food.com.ua
www.food.com.ua

Інформаційно-аналітичні журнали для спеціалістів сфери вироб-
ництва і продажу продуктів харчування, напоїв, обладнання, тари 
й упаковки. Аналітичні огляди українського, російського й світових 
ринків харчової промисловості, ресторанного ринку і ритейла від 
власних журналістів та провідних консалтингових компаній України. 
А також матеріали про управління підприємством, технології ви-
робництва, логістику, дистрибуцію, фінансовий консалтинг.

LAD GROUP, s.r.o
Stropkovská, 568
08901 Svidník, Slovakia
tel.: +42 190 775 4050
e-mail: ladgroup@pobox.sk
www.ladgroup.sk

Купівля та продаж сухофруктів, спецій, какао для пекарів 
і кондитерів.

OBORUD.INFO, Портал обладнання
ул. Садовники, 2
Москва, 115487, Росcия 
тел.: +7 495 979 4797 
e-mail: info@oborud.info 
www.oborud.info 

OBORUD.INFO — портал обладнання: торговельне, холодильне, 
харчове, пакувальне, складське та інше обладнання. 

Інтернет-довідник обладнання для підприємств, що працюють 
у сфері торгівлі та харчування, харчової промисловості та суміжних 
галузей:

•  довідник підприємств; 
•  каталог обладнання;
•  стрічка новин; 
•  календар заходів; 
•  тендерний майданчик;
•  біржа вакансій
і багато іншого.

АВГУСТ, ТМ
вул. Лозівська, 5, Харків, 61017, Україна

тел.: (050) 303 0024; факс: (057) 714 2394
e-mail: info@tm-avgust.com

www.tm-avgust.com

ТМ АВГУСТ — український виробник наповнювачів, начинок, 
глазурі для кондитерської, хлібопекарської та молочної промисло-
вості, а також для виробництва морозива.

Асортимент продукції складається з 70 продуктів у 7 основних 
групах: кондитерські глазурі, начинки, наповнювачі фруктові та мо-
локовмісні, згущене молоко, та ін.

Продукція ТМ АВГУСТ представлена у всіх областях України, 
а також експортується в більшість країн СНД (Росія, Молдова, Ка-
захстан, Грузія і т. п.).

АЙ БІ КОНТАКТС, ТОВ
вул. Оболонська набережна, 7, корп. 3

Київ, 04211, Україна 
тел.: (044) 359 0200; факс: (044) 359 0219

e-mail: welcome@ibcontacts.org.ua
www.ibcontacts.org.ua

Група компаній IBcontacts спеціалізується на розвитку міжнарод-
них торговельних відносин і об’єднує наступні напрямки бізнесу:

• IBcontacts — керуюча компанія, що надає сервісне обслуго-
вування клієнтів групи;

• Кредитно-рейтингове агентство IBrating;
• Міжнародна юридична компанія IBadviser;
• IBproject — компанія, що надає повний спектр послуг із 

залучення експортного фінансування;
• IBpromo — агентство, що спеціалізується в сфері стратегічних 

комунікацій, фінансового PR та IR. 

АКАДЕМІЯ ПРОДУКТІВ 
І ТЕХНОЛОГІЙ, Журнал

вул. М. Раскової, 11-А, оф. 614
Київ, 02660, Україна

тел./факс: (044) 501 5703
e-mail: ra@p-a.com.ua

www.p-a.com.ua

Професійне видання, присвячене ринку продуктів харчування, 
устаткуванню для їх виробництва, новітнім технологіям переробки 
і взаємодії із суміжними галузями. У журналі — лише компетентна 
ексклюзивна інформація про сферу харчової промисловості, ри-
тейл та інновації:

• аналіз українського продовольчого ринку;
• надання актуальної інформації про інноваційні технології і ви-

робниче устаткування, взаємодія із суміжними галузями;
• інформування про новинки, ключові тренди галузі;
• аналітика, фінансово-економічний аналіз і прогнози;
• маркетингові стратегії, PR, менеджмент виробництва.
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АЛОКОЗАЙ ТІ, ТОВ
БЦ «Шевченківський»
пр-т Шевченка, 4-Д, пов. 10, оф. 101
Одеса, 65044, Україна
тел.: (048) 777 3373 (багатоканальний)
факс.: (048) 777 6553
e-mail: halim@alokozay.com.ua
www.alokozay.com.ua

ТОВ «АЛОКОЗАЙ ТІ» представляє інтереси компанії AGC в Україні 
і є її головним представництвом з розвитку торгової марки Alokozay 
Tea. На сьогоднішній день компанія AGC має 30 представництв, 
розташованих у країнах Європи, Азії та Африки.

Вся продукція виробляється виключно з вищих сортів цейлонсь-
кого чаю, а під час фасування чаю, на фабриці в Джебель Алі (ОАЕ), 
використовуються суперсучасні технології, що дозволяють макси-
мально зберегти корисні речовини чайного напою.

Ми запрошуємо до співпраці дистриб’юторів з України та країн 
Східної Європи і завжди відкриті до пропозицій з розвитку торгової 
марки Alokozay Tea.

АРСПРОЕКТ, ТОВ
вул. Червонопрапорна, 28
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 527 6868; факс: (044) 527 6800
e-mail: mail@arsis-ua.com
www.arsis-ua.com

Компанія є постачальником та забезпечує технологічну підтрим-
ку високоякісної сировини від провідних європейських виробників: 
IREKS Gmbh, Siebin, Westfaia, Lubeca, Hans G Werner Gmbh, IPSA; 
інвентар Martellato, Silikomart, Schneider Gmbh, Siluett; технологічне 
обладнання від Karl Heuft Gmbh, Unifiller Europa, KRUMBEIN.rationell, 
Sigma, Lillnord, а також комплексні поставки технологічних ліній.

БЕТСІ ТМ
Салтівське шосе, 264
Харків, 61176, Україна
тел./факс:  (057) 310 0169
тел.: (066) 726 9132
e-mail: betsi.2009@yandex.ua

ТМ »Бетсі» почала свою діяльність у 2009 році. Сьогодні це під-
приємство, що виробляє майже 200 найменувань продукції. На ви-
робництві встановлено обладнання європейських виробників, яке 
дозволяє дотримуватись суворих технологій виробництва конди-
терських виробів. У процесі виготовлення використовується тільки 
якісна сировина, що відповідає вимогам сертифікації.

Наша фірма виробляє продукцію, яка сподобається найвибагли-
вішим гурманам, тому, що у ній сконцентровано усе саме найкраще: 
знання, вміння і любов.

В кожному виробі міститься іскорка душі її творця. Ми щиро ба-
жаємо, щоб наша продукція зробила ваше життя таким же солодким!

БРУТТО, Журнал
РІА САГІТТА, Видавець

вул. Паустовського, 50
Київ, 03061, Україна 
тел.: (067) 406 2421

тел./факс: (044) 408 6366
е-mail: brutto2007@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»:
• це бізнес-організатор для всіх, хто працює на продовольчому 

ринку України;
• це інформаційний носій для оптових торгових компаній, виробни-

ків та реалізаторів  продуктів харчування, упаковки та обладнання.
Журнал виходить 6 разів на рік.

ГУДС МАТРІКС, ТОВ
Головний офіс:

наб. речки Смоленки, 14
Санкт-Петербург, 197178, Россия 

Представництво в Україні:
тел.: (066) 219 5374, (044) 361 4739 

e-mail: goodsmatrix.ua@mail.ru
www.goodsmatrix.ru

www.goodsmatrix.com.ua

GoodsMatrix.ru, GoodsMatrix.com.ua — незалежні універсальні 
Інтернет-Каталоги продуктів харчування і товарів FMCG для спожи-
вачів та професіоналів.

Завдання проекту GoodsMatrix — миттєвий доступ до вичерпної 
інформації про товари за допомогою будь-якого сучасного кана-
лу зв’язку, розвиток та популяризація сервісу «Розширена упаков-
ка» — надання офіційної інформації від виробників.

Інноваційна технологія використання штрих-кодів для збору, 
зберігання та поширення інформації про товари.

ДЕН-СЕРВІС, ТзОВ
вул. 8-го Березня, 12

смт. Старий Яричів, Кам’янка-Бузький р-н
Львівська обл., Україна

тел./факс: (032) 247 7229
e-mail: den.service777@gmail.com

www.den-service.lviv.ua

Торгівля, ремонт, гарантійне та післягарантійне обслуговування 
обладнання вітчизняного та закордонного виробництва для хлібо-
пекарської та кондитерської промисловості. 
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ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА
КВЄНТА, ТОВ
вул. Васильківська, 2-А, оф. 52, Київ, 03040, Україна 
тел./факс: (044) 257 8565
e-mail: dl@ukrlogistica.com.ua
www.ukrlogistica.com.ua

Інформаційно-аналітичний журнал, присвячений питанням 
оптимізації логістичних процесів на всіх етапах виробництва, 
розподілу та збуту. Спираючись на практичні рішення провідних 
українських компаній, аналізуючи іноземний досвід побудови 
логістичних та дистрибуційних систем, журнал «ДИСТРИБУЦИЯ 
И ЛОГИСТИКА» розглядає актуальні питання розвитку української 
логістики в контексті її взаємодії з основними виробничими проце-
сами — плануванням, маркетингом, розподілом.

Передплатний індекс — 08217.

ІЛЬЯС ЕЛІТ, ТОВ
просп. Шевченка, 4-Д, оф. 101
Одеса, 65044, Україна
тел.: (048) 777 3373; факс: (048) 777 6553
e-mail: halim@ilias.com.ua
www.ilias.od.ua

ТОВ «ІЛЬЯС ЕЛІТ» є одним з найбільших постачальників горіхів 
і сухофруктів з різних країн світу на український ринок. Враховуючи 
попит та побажання наших покупців, з кожним роком ми збільшуємо 
обсяг і асортимент поставок. 

Асортимент продукції орієнтований на кондитерську і хлібо-
пекарську промисловість, виробників снеків і сухих сніданків, 
великі оптові торгові організації, а також приватних підприємців.

Ми пропонуємо арахіс, кеш’ю, мигдаль, кунжут, кокосову струж-
ку, ізюм, фісташки; смажені арахіс, кеш’ю, мигдаль і фісташки.

Регулярні поставки і широкий асортимент фракцій арахісу до-
зволяють забезпечити потреби будь-якого замовника.

Ми впевнені, що наша гнучка цінова пропозиція і умови роботи 
можуть стати прекрасним початком довгострокової співпраці!

ІМПЕКСМАШ, 
Торговельно-технічний центр
вул. Добровольського, 2-В, Кіровоград, 25005, Україна
тел.: (0522) 308 920; факс: (0522) 308 921
e-mail: info@impex.kr.ua
www.impex.kr.ua

Більш ніж 17 років ТТЦ «Імпексмаш» пропонує асортимент 
обладнання для всіх видів кондитерського та хлібопекарського 
виробництва, різного за вартістю, в залежності від потужності ви-
робництва, рівня автоматизації та індивідуальних вимог замовника:

• обладнання для кондитерських цехів та фабрик різної потужності;
• технологічні лінії для виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів на хлібозаводах;
• оснащення міні-пекарень;
• обладнання для пекарень у супермаркетах, кафе, барах і ресторанах.

ІНВЕРТ, ТОВ
вул. Вузька, 19, Полтава, 36022, Україна
тел.: (053) 258 4343; факс: (053) 258 4344

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

ТОВ «Інверт» — виробник цукрового печива ТМ Диканське. Про-
дукція відома на досить широкій території, завдяки своєму унікаль-
ному асортименту та якості. Одним із критеріїв компанії є пропозиція 
«на будь-який смак» від найменшого до найвибагливішого споживача.

Відмінною рисою є те, що ТМ Диканське не просто цукрове печиво, 
а печиво, поєднане з мармеладом, зефіром та іншими кондитерсь-
кими масами, що в комбінації між собою дає неперевершений смак.

ІНОТЕРРА, ТОВ
вул. Унiверситетська, 108-А

Донецьк, 83114, Україна
тел.: (050) 473 0020, (067) 620 0004

факс: (0620) 345 3005
e-mail: sales@inoterra.com.ua

www.inoterra.org

Компанія «Інотерра» — офіційний дистриб’ютор кондитерської 
фабрики «Комунарка», Республіка Білорусь (www.kommunarka.by). 
У зв’язку з тим, що накопичено великий досвід продажів подібної 
продукції, на найближчий час — це пріоритетні товарні групи.

Сьогодні СВАТ «Комунарка» — одне з найвідоміших підприємств-
виробників солодощів, улюблене багатьма поколіннями. При вироб-
ництві продукції використовується тільки натуральна,  екологічно 
чиста сировина. Процес обробки какао-бобів здійснюється безпосе-
редньо на підприємстві, дозволяючи домогтися особливо ретельно-
го контролю якості продукції, що випускається. Якість кондитерських 
виробів і систематичне оновлення асортименту ТМ «Комунарка» — 
важливі показники та орієнтири в роботі компанії.

КОМПАСС УКРАЇНА, ПрАТ
а/с 4337, Харків, 61166, Україна

тел./факс: (057) 758 7830
(057) 759 1266

e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua, www.board.kompass.ua

www.kompass.com — найбільший міжнародний пошуковий 
портал в Україні (база даних: 3 300 000 компаній із 67 країн світу).

Видання електронного довідника виробників товарів і послуг 
«КОМПАСС Україна» (47  000 компаній) і СНД (303  000 компаній). 
Безкоштовна демо-версія — www.demo.kompass.ua.

Інформаційні послуги, підбір потенційних партнерів, пошук 
постачальників. Розміщення інформації та реклами українських 
підприємств у базах даних КОМПАСС по Україні, СНД, Східній Європі 
і на міжнародному пошуковому сервері www.kompass.ua.

Міжнародна дошка оголошень: http://board.kompass.ua.
Українська стрічка новин бізнесу: http://news.kompass.ua.
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КОНТУР, ТОВ
вул. Молодогвардійська, 3, Бердянськ
Запорізька обл., 71100, Україна
тел.: (06153) 64 911; факс: (06153) 36 103
e-mail: kontur-ooo@mail.ru
www.ukrzdoba.net

Комбінат харчових продуктів ТМ «Українська здоба» — один 
з  провідних комплексів харчової галузі Запорізького краю, сфера 
діяльності якого охоплює розробку, виробництво і реалізацію хліба, 
хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів і тортів.

Продукція ТОВ «Контур» широко представлена в Приазов’ї і низ-
ці областей Східної України. Впізнаною і улюбленою покупцями про-
дукцією комбінату є хліб, торти, випічка, листкове печиво та круаса-
ни, що випускаються під торгівельною маркою «Українська здоба». 

Наша хлібобулочна продукція складає основу асортименту 
хлібного ринку низки міст південно-східних областей України. ТОВ 
«Контур» є володарем різних дипломів і бізнес-винагород. Продук-
ція компанії неодноразово виставлялася на багатьох регіональних 
виставках, де мала незмінний попит не лише у  фахівців, але і 
рядових споживачів.

МАРКО ПАК, ПП
вул. Кутузова, 18/7, оф. 602, Київ, 01133, Україна
тел.: (044) 502 1740 (багатоканальний)
тел./факс: (044) 501 6358, (044) 286 1345
e-mail: manager@mirupak.kiev.ua
www.packaging.kiev.ua, www.prodinfo.com.ua

«Мир Упаковки» — досліджує ринок упаковки та технології 
пакування. Єдине в Україні спеціалізоване видання, присвячене 
вивченню маркетингового аспекту розвитку пакувального бізнесу.

Видається з 1998 р. Періодичність: 6 разів на рік. 
Розповсюдження: виставки, підписка, цільова розсилка.
«Мир Продуктов» — іміджеве рекламно-інформаційне видання. 

На ринку з 2002 р. Періодичність — 10 номерів на рік, від 60 повно-
кольорових сторінок форматом А4, тираж 2000 примірників.

Місія журналу «Мир Продуктов»: надання актуальної інформації 
топ-менеджменту харчової та торгової промисловості, налагоджен-
ня між ними тісного взаємозв’язку, сприяння продуктивній співпраці.

Розповсюдження: у всіх регіонах України та за її межами за пе-
редплатою, на всіх спеціалізованих виставках, дистрибуція за сис-
темою директ-мейл.

ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ, Журнал
вул. Мартиросяна, 16/14, Київ, Україна
тел./факс: (044) 248 9764
e-mail: bioprom@i.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

«Продукты&Ингредиенты®» — провідний в Україні міжнарод-
ний науково-практичний журнал для спеціалістів харчової про-
мисловості. Основні рубрики: інгредієнти, сировина, напої, якість, 
упаковка, обладнання. Виходить 11 разів на рік (окрім липня). 

Передплатний індекс в каталозі України — 09761.

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

Ми пропонуємо різноманітне обладнання для мініпекарень, 
автоматичні лінії для виробництва всіх видів печива та хліба, 
міксери, печі, глазурувальне обладнання та відсадні машини. Також 
у нас можна придбати вертикальні, горизонтальні і термоусадочні 
пакувальні машини. Всі машини виробництва італійських фірм. 
Запуск і налагодження устаткування нашими фахівцями, гарантійне 
і післягарантійне обслуговування, навчання персоналу покупця. 
Доставка та встановлення оригінальних запчастин. 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ФАБРИКА 
СОЛОДОЩІВ, ТОВ

вул. Севастопольська, 39
Сімферополь, АРК, 95013, Україна

тел.: (0652) 442 656, (0652) 442 930
факс: (0652) 441 017

e-mail: skf.07@mail.ru

Виробництво кондитерських виробів, а саме:
• вафлі з жировими начинками;
• цукерки неглазуровані — батончики;
• цукерки неглазуровані молочні;
• цукерки глазуровані:

 – пралінові;
 – вафельні;
 – збивні;
 – желейні;
 – двошарові (желейно-збивні);
 – кремові куполоподібні;
 – помадні;
 – з корпусом із сухофруктів;
 – з грильяжним корпусом.

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ, TM
вул. Пiонерська на Московську, 2/2

Пiвденне, Україна
тел.: (050) 400 9179, (050) 303 2036

e-mail: sladkaia.zhizn@mail.ru
www.sweet-life.com.ua

Солодке життя — сучасне підприємство, що розвивається. 
Компанія існує на ринку кондитерських виробів з 2005 року. 
Завдяки темпам нашого розвитку ми входимо в ТОП-10 кращих 
малих підприємств України. Пропонуємо вам великий асортимент 
натуральної та доступної кожному продукції. Ми весь час рухаємося 
лише вперед, ставлячи перед собою щоразу нові цілі. Нашою візитів-
кою є ексклюзивне печиво: Маковей, Африка, Находка. Наша ком-
панія складається з кваліфікованих фахівців, які працюють для вас.
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СФЕРА, Видавничий дім
 БЦ «Андреевский Двор»
В. О. Большой пр.,18-А, оф. 358
Санкт-Петербург, 199034, Россия
тел.: +7 812 702 3670
факс: +7 812 702 3673
e-mail: info@sfera.fm
www.sfera.fm

Видавничий дім «СФЕРА» — один з провідних гравців російсько-
го ринку b2b видань для харчової промисловості. На сьогодні в порт-
фель ВД входять журнали СФЕРА: «Мясная СФЕРА», «Кондитерская 
СФЕРА/ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ», «Молочная СФЕРА» та «ПТИЦЕПРОМ», 
«Рыбная СФЕРА».

Т ПРЕСТИЖ, ТОВ
вул. Лозівська, 5
Харків, 61017, Україна
тел.: (050) 303 0933
факс: (057) 714 2394
e-mail: rilykova@mail.ru
www.tprestige.com.ua

Кондитерська фабрика «Кондитер Т Престиж», заснована більше 
10 років тому, і на сьогодні є одним з підприємств, що найбільш 
динамічно розвиваються на українському ринку кондитерських 
виробів.

Асортимент продукції складається з понад 500 видів виробів: 
печиво, вироби з листкового тіста, желейно-мармеладна продукція, 
шоколадні цукерки, тістечка, торти і багато іншого.

Продукція виготовляється на сучасному обладнанні виробницт-
ва Італії, Німеччини, Франції, України, як за класичними, так і новими 
рецептами.

Продукція «Кондитер Т Престиж» представлена у всіх областях 
України, а також експортується в країни СНД.

УКРПРОДМАШБУД, ТОВ
вул. Нова, 21
Бородянський р-н, Київська обл.
07835, Україна
тел.: (044) 227 7957, (044) 227 7956
факс: (045) 773 9280
e-mail: sale@upmb.com.ua
www.upmb.com.ua

Український виробник кондитерського та хлібопекарного 
обладнання: лінії для виробництва пряників, вівсяного печива, 
цукрового печива, відсадного печива, вафель. Тістомісильні маши-
ни, нагнітачі опари та тіста, тістоподільники, тістоокруглювачі, 
бараночні автомати, багето- та батоноформуючі машини.

УНІПАК, ТОВ
вул. Піщана, 7, смт. Безлюдівка
Харківська обл., 62489, Україна

тел./факс: (057) 749 6143
e-mail: info@unipack.com.ua

www.unipack.com.ua

Компанія є підприємством з повним циклом поліграфічного 
виробництва. Друкарня виробляє упаковку для кондитерської 
та харчової промисловості, побутової хімії. Підприємство вико-
ристовує макулатурний, целюлозний та бар’єрний картон.

Присутні всі можливі види післядрукарської обробки: конгрев, 
УФ-лак, тиснення фольгою, висічка, вклейка віконець, склейка, ка-
ширування. У 2012 році підприємство було сертифіковане за сис-
темою ISO 2001: 2008. 

ФАВОРІТ-ТЕХНО, ТОВ
вул. Скорохода, 24, Харків, 61093, Україна

тел./факс: (057) 372 4105, (057) 372 6142
e-mail: ua@ftehno.com

www.ftehno.com

Обладнання для хлібопекарської і кондитерської промисловостей 
від провідних італійських виробників: Zucchelli Forni, TeknoStamap, 
Me.Tra, Alba&TechnoService, Sandore, Delfin, Gorreri, De Danieli, Gasparin, 
Pavoni, Minipan, Laser та ін. Відсадні, формувально-ротаційні та екстру-
зійні машини; глазуруючі лінії та обладнання для шоколадної про-
мисловості; печі та розстійні шафи; тістомісильні та кремозбивальні 
машини; модульні лінії для шорованого та дріжджового тіста; тісто-
поділювачі, тістоокруглювачі, тістозакатки та розкатки, пакувальне 
обладнання, дозатори та ін.

ХАРЧОВИК
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

«ХАРЧОВИК» — авторитетне всеукраїнське видання харчової 
галузі. Газета подає достовірну, своєчасну та якісну загальногалузе-
ву інформацію. Це видання для керівників та фахівців про найважли-
віші, найактуальніші події різних сегментів харчової промисловості.

Періодичність — двічі на місяць.
Загальний наклад — 8000 примірників.
Передплатний індекс в каталозі Укрпошти: 91972.
Спеціалізовані видання газети «Харчовик»:
• «М’ясна індустрія» для фахівців м’ясної промисловості 

(передплатний індекс — 99056);
• «Пекарня та кондитерська» для фахівців хлібопекарської та 

кондитерської промисловості (передплатний індекс — 99057).
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ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ 
БИЗНЕС, Журнал
вул. Мартиросяна, 16/14, Київ, 03186, Україна
тел.: (044) 248 0354; факс: (044) 248 9764
e-mail: mbm@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Спеціалізований журнал для керівників і технологів хлібопе-
карської та кондитерської галузі.

Виходить 6 разів на рік. Передплатний індекс: 89751. 

ХЛЕБОПЕК, Науковий виробничо-
практичний журнал
ул. Кульман, 1, оф. 30, Минск, 220013, Беларусь
тел./факс: +375 (17) 292 4472, +375 (17) 292 4335
+375 (17) 292 4041, +375 (29)753 5283
e-mail: hlebopek@tut.by, editor@hlebopek.by
www.hlebopek.by

Спеціалізоване видання, присвячене проблемам розвитку хлі-
бопекарської, кондитерської та макаронної галузей промисловості. 
Видається з квітня 2003 року. Містить інформацію про вітчизняний 
ринок хлібопечення; аналітичні огляди, новинки обладнання, тех-
нології, сировину, упаковку, передовий зарубіжний досвід, репор-
тажі з виставок, семінарів, конференцій.

Повнокольоровий журнал, обсягом не менше 68 сторінок, вихо-
дить 6 разів на рік. Розповсюджується за передплатою та на виставках, 
конференціях, семінарах в Австрії, Білорусі, Німеччині, Казахстані, 
Латвії, Литві, Молдові, Польщі, Росії, Україні, Чехії та інших країнах.

Передплатити можна з будь-якого номера в редакції. Перед-
платний індекс — 00777, 007772.

Журнал «Хлебопек» — це путівник у сфері хлібопечення і конди-
терського виробництва!

ХЛЕБОПЕКАРСКОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО, Журнал
КОРСАР, ПП
просп. Московський, 23, Київ, 04655, Україна
тел./факс: (044) 464 7244, (044) 464 8064
e-mail: korsar@visti.com    
www.nashedelo.com.ua

«Хлебопекарское и кондитерское дело» — український спеціа-
лізований журнал для технологів і керівників підприємств хлібопе-
карної та кондитерської галузі — професійне видання про техноло-
гії виробництва і обладнання, про сировину, інгредієнти, упаковку, 
про готову продукцію і її виробників. Журнал також містить що-
квартальний та інформаційно-аналітичний огляд хлібопекарної 
і кондитерської промисловості України.

«Хлебопекарское и кондитерское дело» — гідний внесок у ваше діло!
Передплатний індекс: 94548.
Періодичність: 6 разів на рік. Розповсюдження: Україна і СНД.

ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-
ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ 

УКООПСПІЛКИ
вул. Трутенка, 8

Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 257 5211, (044) 503 8321

факс: (044) 257 7140
e-mail: ckvlu@ua.fm

www.ckvl.com.ua

Розробляємо нормативну документацію на всі види харчової 
продукції (технічні умови, рецептури, технологічні інструкції, техно-
логічні карти).  

Проводимо випробування харчової продукції і сировини: ви-
значення фізико-хімічних показників, вмісту солей важких металів, 
пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів (цезію, стронцію).

Працює Центральна дегустаційна (приймальна) комісія з орга-
нолептичної оцінки нових видів продукції для впровадження її 
у виробництво.

ШОКОЛАДНІ ЧУДЕСА, КМ, ТОВ
вул. Довнар-Запольського, 3/2, кв. 18

Київ, 04116, Україна
тел.: (044) 495 6273

e-mail: chocochudesa@mail.ru
www.chocochudesa.com.ua

ТОВ «КМ «Шоколадні чудеса» займається виготовленням шоко-
ладних виробів, має широкий асортимент шоколадних подарун-
ків, приурочених до свят, та з радістю допоможе втілити ваші інди-
відуальні побажання у вигляді шоколадного шедевру.

КМ «Шоколадні чудеса» займається нанесенням індивідуальної 
інформації (логотип, текст та ін.) на шоколад та поліграфію. Фото 
на шоколаді, об’ємний логотип та шоколадні таблички для декору — 
з нами ваші найсміливіші фантазії стають реальністю.

ЩОДЕННИК КОНДИТЕРА, 
Інформаційний портал 

Львів, Україна
тел.: (067) 608 9905

e-mail: help@konditer-info.com.ua
www.konditer-info.com.ua

Інформаційний проект «Щоденник Кондитера» — єдиний в Україні 
спеціалізований майданчик, покликаний об’єднати та допомогти 
в роботі усім спеціалістам кондитерської галузі: постачальникам 
продати чи купити якісну сировину та матеріали, виробникам 
створити смачний і недорогий продукт, збуту та маркетингу —
дізнатися про нові тенденції в галузі.
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Кондитерська упаковка, етикетка
Р.П.С. ЛТД
Промислова упаковка
Р.П.С. ЛТД
Пакувальне і маркувальне обладнання
АРСПРОЕКТ
Р.П.С. ЛТД

Горіхи, сухофрукти 
LAD GROUP
АРСПРОЕКТ
ІЛЬЯС ЕЛІТ
Какао-продукти
LAD GROUP
АРСПРОЕКТ
ІНОТЕРРА

Цукор, борошно
ІНВЕРТ

Желатин, агар-агар, пектин
АРСПРОЕКТ

Наповнювачі
АВГУСТ
ІМПЕКСМАШ

Барвники, ароматизатори
АРСПРОЕКТ

Яєчні продукти
АРСПРОЕКТ
КОНТУР

Харчові добавки
АРСПРОЕКТ
ІМПЕКСМАШ

Жири
АРСПРОЕКТ
КОНТУР

АЛОКОЗАЙ ТІ 

FOOD UA
OBORUD.INFO
АЙ БІ КОНТАКТС
АКАДЕМІЯ ПРОДУКТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ
БРУТТО
ГУДС МАТРІКС
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА
КОМПАСС УКРАЇНА
МАРКО ПАК
ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ
СФЕРА
УНІПАК
ХАРЧОВИК
ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС
ХЛЕБОПЕК
ХЛЕБОПЕКАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
ЦКВЛ УКООПСПІЛКИ
ЩОДЕННИК КОНДИТЕРА

пЕрЕліК ЕКспонЕнтіВ За номЕнКлатурою

Борошняні кондитерські вироби
АРСПРОЕКТ
БЕТСІ ТМ
ДЕН-СЕРВІС
ІМПЕКСМАШ
ІНВЕРТ
СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
Т ПРЕСТИЖ
Хлібобулочні вироби
LAD GROUP
АРСПРОЕКТ
ДЕН-СЕРВІС
ІМПЕКСМАШ
Шоколад та шоколадні вироби 
LAD GROUP
АВГУСТ
АРСПРОЕКТ
ІНОТЕРРА
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ФАБРИКА СОЛОДОЩІВ
Т ПРЕСТИЖ
ШОКОЛАДНІ ЧУДЕСА
Східні солодощі
LAD GROUP
Т ПРЕСТИЖ
Солодкі молочні вироби, згущене молоко
АРСПРОЕКТ
Консервована продукція (варення, 
повидло, джеми)
АВГУСТ
Мед та продукція бджільництва
АВГУСТ
Креми та пасти кондитерські
АВГУСТ
АРСПРОЕКТ
Карамель, ірис, драже
АРСПРОЕКТ
ІНОТЕРРА
Т ПРЕСТИЖ
Морозиво та десерти
АРСПРОЕКТ

Кондитерське обладнання
АРСПРОЕКТ
ДЕН-СЕРВІС
ІМПЕКСМАШ
Р.П.С. ЛТД
УКРПРОДМАШБУД
ФАВОРІТ-ТЕХНО
Хлібопекарне обладнання
АРСПРОЕКТ
ДЕН-СЕРВІС
ІМПЕКСМАШ
Р.П.С. ЛТД
УКРПРОДМАШБУД
ФАВОРІТ-ТЕХНО
Аксесуари, оснастка
АРСПРОЕКТ
ДЕН-СЕРВІС
ІМПЕКСМАШ
Р.П.С. ЛТД

Готова продукція

обладнання

упаковка

Сировина та інГредієнти

Чай

видання, портали

InformatIon about exhIbItors
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ACADEMY OF FOOD 
AND TECHNOLOGIES, Magazine
vul. M. Raskovoyi, 11-А, of. 614
Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 501 5703
e-mail: ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua

This is a professional periodical related to the market of food 
manufacturers, food producing & processing equipment, technologies 
as well as related industries.

The magazine provides relevant exclusive information on food 
industry, retail and innovations:

• analysis and analytics of the Ukrainian food market;
• providing relevant information about innovative technologies 

and  processing equipment, related industries;
• information about recent developments, key trends of the branch;
• financial-economic analysis and forecasts;
• marketing strategies, PR, production management.

ALOKOZAY TEA, LLC
prosp. Shevchenka, 4-D, fl. 10, of. 101
“Shevchenkivsky” BC
Odesa, 65044, Ukraine
tel.: +38 (048) 777 3373 (multi-channel)
fax.: +38 (048) 777 6553
e-mail: halim@alokozay.com.ua
www.alokozay.com.ua

“ALOKOZAY TEA” L.L.C. represents AGC in Ukraine and is its head 
office to develop brand Alokozay Tea. At present, AGC Group has 30 
offices located in Europe, Asia and Africa. All products are made entirely 
of high-grade Ceylon tea, and only the latest modern technologies are 
used at the tea packaging factory in Jebel Ali (UAE), to retain maximum 
nutrients of tea beverage.

We invite distributors from Ukraine and Eastern Europe to 
cooperation and are always pleased to receive any offers on Alokozay 
Tea brand development.

ARSPROEKT, LTD
vul. Chervonopraporna, 28
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 527 6868
fax: +38 (044) 527 6800
e-mail: mail@arsis-ua.com
www.arsis-ua.com

The company is a supplier and provider of technological support for 
high quality raw materials from leading European producers, such as: IREKS 
Gmbh, Siebin, Westfaia, Lubeca, Hans G Werner Gmbh, IPSA; inventory 
from: Martellato, Silikomart, Schneider Gmbh, Siluett; technological 
equipment from: Karl Heuft Gmbh, Unifiller Europa, KRUMBEIN.rationell, 
Sigma, Lillnord; and also complex technological lines.

AVGUST, ТМ
vul. Lozivska, 5

Kharkiv, 61017, Ukraine
tel.: +38 (050) 303 0024
fax: +38 (057) 714 2394

e-mail: info@tm-avgust.com
www.tm-avgust.com

TM AUGUST is the Ukrainian manufacturer of fillers, jams, glazes for 
the confectionery, bakery, dairy and ice-cream manufactories.

The product range consists of 70 kinds in 7 main groups: pastry 
glazes, fillings, fruit and milk-filling, condensed milk, etc.

The products of TM AUGUST are represented in all regions of 
Ukraine, and also exported to the most of CIS countries (Russia, 
Moldova, Kazakhstan, Georgia, etc.).

BETSI TM
Saltivske shose, 264

Kharkiv, 61176, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 310 0169

tel.: +38 (066) 726 9132
e-mail: betsi.2009@yandex.ua

Confectionary firm “Betsi” started its activities in 2009. Today, trade 
mark “Betsi” is the company that produces approximately 200 product 
items.

We use equipment of the European manufacturers only. High 
quality raw materials that meet the certification requirements are used 
in the production process.

BRUTTO, Magazine
AIA SAGITTA, Publishing house

vul. Paustovskogo, 50
Kyiv, 03061, Ukraine 

tel.: +38 (067) 406 2421
tel./fax: +38 (044) 408 6366
е-mail: brutto2007@ukr.net

www.brutto.com.ua

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

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

packing and equipment.
Periodicity — 6 magazines per year.
Prepayment index: 23937.
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CHOCOLATE MIRACLES, 
Confectionery Workshop, LLC
vul. Dovnar-Zapolskogo, 3/2, apt. 18
Kyiv, 04116, Ukraine 
tel.: +38 (044) 495 6273
e-mail: chocochudesa@mail.ru
www.chocochudesa.com.ua

The Limited liability company “Confectionery Workshop “Chocolate 
miracles” is engaged in manufacture of chocolate products, offers wide 
range of chocolate gifts to holiday occasions. “Chocolate miracles” offer 
chocolate tiles with your individual information (logotype, text, image, 
et cetra). Individual information can be inflicted on a chocolate tile or 
on polygraphy. Photo on chocolate, volume logotype and chocolate 
tablets for decoration are chocolate dreams, which you can realize with 
our help.

CONFECTIONER’S DIARY, Portal  
Lviv, Ukraine
tel.: +38 (067) 608 9905
e-mail: help@konditer-info.com.ua
www.konditer-info.com.ua

Information portal “Confectioner’s Diary” is the only Ukrainian 
specialized platform, designed to unite and assist all professionals 
of the confectionery industry: suppliers to sell or buy high quality 
raw materials, production workers to create delicious and not very 
expensive product, sales and marketing — to learn about new trends 
of the industry.

DEN-SERVICE, LTD
vul. 8-go Bereznia, 12
Staryi Jarychiv
Kamyanka-Buzkiy reg.
Lviv obl., Ukraine
tel./fax: +38 (032) 247 7229
e-mail: den.service777@gmail.com
www.den-service.lviv.ua

Sale, maintenance, after-sales service of bakery and confectionery 
equipment of domestic and foreign production.

DISTRIBUTION AND LOGISTICS
KVENTA, LLC

vul. Vasylkivska, 2-A, of. 52, Kyiv, 03040, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 257 8565

e-mail: dl@ukrlogistica.com.ua
www.ukrlogistica.com.ua

All-Ukrainian information and analytical magazine covering 
optimization of logistical processes at all steps of production, 
distribution and marketing.

Based on hands-on solutions of leading Ukrainian companies and 
analysing foreign experience of constructing logistical and distribution 
systems applicable to Ukrainian market, DISTRIBUTION AND LOGISTICS 
studies topical issues of Ukrainian logistics development in the context 
of its interaction with major production processes — planning, 
marketing, and distribution.

FAVORIT-TECHNO, JSPC
vul. Skorokhoda, 24

Kharkiv, 61093, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 372 4105

+38 (057) 372 6142
e-mail: ua@ftehno.com

www.ftehno.com

Equipment for the bakery and confectionary industries (new and 
renovated) of leading Italian producers: Zucchelli Forni, TeknoStamap, 
Me.tra, Alba& TechnoService, Gorreri, De Danieli, Delfin, Gasparin, 
Pavoni, Minipan, Laser and so on. Drop and forming machines, enrobing 
machines, ovens, mixers, modular lines for the flaky pastry and yeast 
dough, dough dividers, packing machines, dosing units and etc.

FOOD UA. 
FOOD TECHNOLOGIES & EQUIPMENT

SMART CAPITAl LTD, Information 
and analytical journals

vul. M. Raskovoyi, 11, build. B, of. 707
P.O.B. 95, Kyiv, 02660, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 541 1155
tel.: +38 (067) 216 1601

e-mail: reklama1@food.com.ua
www.food.com.ua

Journals about food and restaurant markets of Ukraine and also 
about retail. This edition is intended for business holders and new 
businessmen. It includes detailed reviews of food markets of our 
journalists and of the leading analytical and consulting companies of 
Ukraine. This journal also represents to your attention all information 
about logistics, human resources management, packing, ingredients, 
automation and equipment of different enterprises.
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GOODSMATRIX, LLC
Head office: nab. rechki Smolenki, 14
Saint Petersburg, 197178, Russia
Representative office in Ukraine:
tel.: +38 (066) 219 5374, +38 (044) 361 4739 
e-mail: goodsmatrix.ua@mail.ru
www.goodsmatrix.ru, www.goodsmatrix.com.ua

GoodsMatrix.ru, GoodsMatrix.com.ua — independent universal 
Internet Directories food & FMCG products for consumers & professionals.

The project’s objective — instant access to comprehensive information 
about the goods on any modern communication channels, development 
and promotion of the service “Advanced Packaging” — providing official 
information from manufacturers.

The innovative technology of bar codes for the collection, storage 
and dissemination of information about products protected by a patent 
of the Russian Federation State.

HARCHOVYK
Editorial Board:
vul. Sadova, 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” — an authoritative all-Ukrainian edition for food industry. 
Newspaper gives reliable, opportune and competent information. The 
newspaper is destined for managers and technologists; about the most 
important and actual events of different parts of food industry.  

Frequency — two times per month. Circulation — 8,000 copies.
Postal subscription index: 91972.
Specialized issues of the newspaper ”Harchovyk”:
• “Meat industry” for the meat industry experts (subscription index 

99056);
• “Bakery and confectionery” for the baking and confectionary 

industry experts (subscription index: 99057).

HLEBOPEK, Magazine
ul. Kulman, 1, of. 30, Minsk, 220013, Belarus
tel./fax: +375 172 924 472, +375 172 924 335
+375 172 924 041, +375 297 535 283
e-mail: hlebopek@tut.by, editor@hlebopek.by
www.hlebopek.by

The only publication in Belarus dedicated to the problems of bread 
baking, confectionery and pasta industry development. There is reliable 
information about local bread baking market, analytical articles, latest 
news about equipment and technology, ingredients, packaging, useful 
foreign experience. Full-colour magazine on 68 pages issued 6 times 
a year. Distributed to subscribes, as well as during trade and workshops in 
Austria, Belarus, Czech Republic, Germany, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, 
Poland, Russia, Ukraine and others. The magazine “Hlebopek” is a guide 
in the sphere of bread making and confectionery manufacture!

IBCONTACTS, LLC
vul. Obolonska naberezhna, 7, build. 3

Kyiv, 04211, Ukraine
tel.: +38 (044) 359 0200; fax: +38 (044) 359 0219

e-mail: welcome@ibcontacts.org.ua
www.ibcontacts.org.ua

IBcontacts Holding focuses on the development of international 
trade relations, integrating the following business directions:

• Holding management company IBcontacts provides services to 
the Group’s clients;

• Credit rating agency IBrating;
• International legal company IBadviser;
• Company IBproject provides full range of services on raising 

export financing;
• Agency IBpromo specializes in strategic communications, 

financial PR and IR.

ILIAS ELIT, LLC
prosp. Shevchenka, 4-D, of. 101

Odesa, 65044, Ukraine
tel.: +38 (048) 777 3373; fax: +38 (048) 777 6553

e-mail: halim@ilias.com.ua
www.ilias.od.ua

“ILIAS ELIT” LLC is a large supplier of nuts and dried fruits from 
different countries to the Ukrainian market. Taking into account our 
customers demand and wishes, we enlarge products assortment and 
delivery volume every year.

Our products can be used in confectionery and baking industries, 
by producers of snacks and cereals, for realization by large wholesale 
organizations and private entrepreneurs.

Currently we offer for sale peanuts, cashew, sesame seeds, desiccated 
coconut, raisins, pistachio; roasted peanuts, cashew, almond & pistachio.

Regular supplying and wide range of peanut grades allow us to 
satisfy any customer demand.

We are sure, our smooth price offer and work conditions can set up 
long term cooperation!

IMPEKSMASH, Trading 
and Technical Center

vul. Dobrovolskogo, 2-V
Kirovograd, 25005, Ukraine

tel.: +38 (0522) 308 920; fax: +38 (0522) 308 921
e-mail: info@impex.kr.ua

www.impex.kr.ua

TTC “Impeksmash” performs the full list of jobs needed for a bakery 
or confectionary production: advice on range of products, selection of 
technological equipment, development of working draft before the 
delivery, conducting cycle tests, personnel training, further guarantee 
and after guarantee service.
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INOTERRA, LLC
vul. Universytetska, 108-А
Donetsk, 83114, Ukraine 
tel.: +38 (050) 473 0020
+38 (067) 620 0004
fax: +38 (0620) 345 3005
e-mail: sales@inoterra.com.ua
www.inoterra.org

“Inoterra” Сompany is the official distributor of “Kommunarka” 
confectionery factory (Republic of Belarus), www.kommunarka.by. 

OJSC “Kommunarka” is one of the most famous manufacturers 
of confectionery popular with many generations. Only natural and 
environmentally clean raw materials are used in the production. The 
whole process of cocoa beans’ working up is carried out directly at 
the factory that makes it possible to achieve a thorough control over 
output production quality.

The quality of “Kommunarka’s” confections is one of the most 
important indicators and guidelines in its work.

INVERT, LLC
vul. Vuzka, 19
Poltava, 36022, Ukraine
tel.: +38 (053) 258 4343
fax: +38 (053) 258 4344
e-mail: info@invert.com.ua
www.invert.com.ua

Co. LLC. “Invert” — manufacturer of sugar cookies under 
TM Dikanske. Products are known for quite a wide area thanks to their 
unique product range and quality. One of the criteria of the company 
is to offer “for every taste” from the least to the most demanding 
customer. A distinctive feature of TM Dikanske is that these are not 
just sugar cookies and biscuits, but cookies combined with fruit jelly, 
marshmallows and other confectionery masses that in combination 
give a perfect taste.

KHLEBNYI I KONDITERSKIY BIZNES, 
Magazine
vul. Martyrosyana, 16/14
Kyiv, Ukraine
tel.:+38 (044) 248 0354
fax: +38 (044) 248 9764
e-mail: mbm@bioprom.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Specialized magazine for executives and technologists of baking 
and confectionery industry.

Issued 6 times a year.

KHLEBOPEKARSKOYE 
I KONDITERSKOYE DELO, Magazine

КОRSAR, PE
Мoskovsky prosp., 23

Kyiv, 04655, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 464 7244, +38 (044) 464 8064

e-mail: korsar@visti.com    
www.nashedelo.com.ua

Ukrainian specialized magazine for technologists & administration 
of the bakery and confectionery industries — the only professional 
issue about technologies of processing and equipment, raw materials, 
ingredients, packaging, ready-made products and their producers. The 
magazine contains quarterly informational and analytical review about 
bakery and confectionery industries of Ukraine.

Period of issue: 6 times a year.
Circulation: Ukraine and CIS countries.

KOMPASS UKRAINE, PE
P.O.B. 4337, Kharkiv, 61166, Ukraine

tel./fax: +38 (057) 758 7830
+38 (057) 759 1266

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

www.board.kompass.ua 

www.kompass.com is the largest B2B search portal in Ukraine, 
listing 3.3 million companies in 67 countries worldwide.

Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-directory, listing 47,000 Ukrainian 
companies. Free demo — http://database.kompass.ua.  

Search for potential business partners with EasyBusiness service 
and suppliers with Contact+ service.

Information and advertising services to Ukrainian businesses within 
KOMPASS database for Ukraine, CIS, Eastern Europe and worldwide at 
www.kompass.com. 

Business e-board at http://board.kompass.ua. 
Ukrainian business news line at http://news.kompass.ua.

KONTUR, LLC
vul. Molodogvardiyska, 3

Berdyansk, Zaporizka obl., 71100, Ukraine
tel.: +38 (06153) 64 911; fax: +38 (06153) 36 103

e-mail: kontur-ooo@mail.ru
www.ukrzdoba.net

Food plant under TM “Ukrainska zdoba” — one of the leading food 
processing complexes of Zaporizhzhya region, whose activities include 
production and sale of bread, bakery products, pastry and cakes, as well 
as biscuits and croissants under the trademark “Ukrainska zdoba”.

Production of “Kontur” LLC holds a lot of diplomas and business 
rewards. Company takes part in a lot of regional exhibitions.
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LAD GROUP, s.r.o
Stropkovská, 568
08901 Svidník, Slovakia
tel.: +42 190 775 4050
e-mail: ladgroup@pobox.sk
www.ladgroup.sk

Buying and selling dried fruit, spices, cocoa for bakers and 
confectioners.

MARKO PACK, PE
vul. Kutuzova, 18/7, of. 602
Kyiv, 01133, Ukraine
tel.: +38 (044) 502 1740 (multichannel)
tel./fax: +38 (044) 501 6358
+38 (044) 286 1345
e-mail: manager@mirupak.kiev.ua
www.packaging.kiev.ua
www.prodinfo.com.ua

“Mir Upakovki” (World of Packing) is a professional edition issued 
eight times a year since 1998. Issues are sent to producers of canning, 
soft drink, brewing, wine, alcoholic and dairy industry, as well as to all 
other subscribers.

Editor of the magazine is advertising agency “Marko Pack”.
“World of Food” magazine is issued in Ukraine since 2002.
It’s a magazine about safety and quality of foodstuffs. 
Periodicity: 10 times a year; format: A4, 56 full-colour pages; 

circulation: 2,000 copies.
Distribution: all regions of Ukraine and outside the country by 

subscription, at specialized exhibitions, by direct-mail system.
You can achieve great results at the Ukrainian market, if you 

cooperate with us.

OBORUD.INFO, Equipment portal
ul. Sadovniki, 2
Moscow, 115487, Russia
tel.: +7 495 979 4797
e-mail: info@oborud.info
www.oborud.info

OBORUD.INFO — portal of the food industry: trading, refrigerating, 
food, packing, warehouse and other equipment.

Information resource for trade and public catering outlets, food 
industry and related industries.

PRODUCTS AND INGREDIENTS, 
Magazine

BIOPROM, LTD
vul. Martyrosyana, 16/14

Kyiv, Ukraine
tel./fax:+38 (044) 248 9764
e-mail: bioprom@i.kiev.ua

www.meatbusiness.ua

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

R.P.S.LTD
prosp. Vidradnyi, 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-bakery, automatic 
lines for the production of all kinds of biscuits and bread, mixers, 
coating machines, ovens and dosing-dropping machines.

Also, you can buy vertical, horizontal and shrinking packaging 
machines in our company. All machines are of Italian origin. Installation 
and adjustment of equipment made by our specialists, warranty and 
post warranty service and staff training. Original spare parts delivery 
and installation.

SFERA, Publishing House 
“Andreevskiy Dvor” BC

V. O. Bolshoy pr.18, lit. A, of. 358
Saint-Petersburg, 199034, Russia

tel.: +7 812 702 3670
fax: +7 812 702 3673

e-mail: info@sfera.fm
www.sfera.fm

Publishing House SFERA is one of the leading players on the Russian 
market of the specialized publications for the food industry. 

At the moment we issue magazines: Meat SFERA, Confectionery 
SFERA/BAKERY, Dairy SFERA, POULTRY, Fish SFERA for companies of the 
Russian food industry.
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SIMFEROPOL FACTORY OF SWEETS, LLC
vul. Sevastopolska, 39
Simferopol, Crimea, 95013, Ukraine
tel.: +38 (0652) 442 656, +38 (0652) 442 930
fax: +38 (0652) 441 017
e-mail: skf.07 @ mail.ru

Manufacture of confectionery, namely:
• Waffles with filling;
• Sweets without chocolate coating;
• Milk sweets without chocolate coating;
• Sweets with chocolate coating:

 – with praline filling;
 – with waffle filling;
 – with aerated creamy filling;
 – with jelly filling;
 – with two-layer filling (jelly and aerated creamy filling);
 – creamy cupola-shaped;
 – with sugar fondant filling;
 – with dried fruits filling;
 – with candied roasted nuts filling.

SOLODKE ZHITTYA, TM
vul. Pionerska na Moskovsku, 2/2
Pivdenne, Ukraine
tel.: +38 (050) 400 9179, +38 (050) 303 2036
e-mail: sladkaia.zhizn@mail.ru
www.sweet-life.com.ua

“Solodke Zhittya” is a modern fast-devoloping company that is 
present on the confectionery market since 2005.

We offer large assortment of natural delicious products at 
reasonable prices. We constantly keep moving forward and reaching 
new horizons.

Our trademark is presented by such exclusive cookies as Makovei, 
Afrika, Nakhodka. Great team of highly-qualified experts working for 
our company joined their efforts to please our customers.

T PRESTIGE, LTD
vul. Lozivska, 5
Kharkiv, 61017, Ukraine
tel.: +38 (050) 303 0933
fax: +38 (057) 714 2394
e-mail: rilykova@mail.ru
www.tprestige.com.ua

The pastry factory “Confectioner T Prestige” was founded over 
10 years ago and today is one of the fastest growing companies on the 
Ukrainian market of confectionery products.

Product range consists of more than 500 kinds: biscuits, puff pastry, 
jelly and marmalade products, chocolates, cakes, pies and others.

Products are manufactured on modern equipment from Italy, 
Germany, France and Ukraine, using both classic and new recipes.

Products of “Confectioner T Prestige” are represented in all regions 
of Ukraine, and also exported to CIS countries.

THE CENTRAL CONTROL AND 
PRODUCTION LABORATORY 

OF UKOOPSPILKA
vul. Trutenka, 8

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 257 5211, +38 (044) 503 8321

fax: +38 (044) 257 7140
e-mail: ckvlu@ua.fm

www.ckvl.com.ua

We develop regulatory documentation for all types of food products 
(specifications, formulations, process instructions, process maps).

We conduct food product and raw material tests: determination 
of physico-chemical parameters, content of heavy metals, pesticides, 
mycotoxins, radionuclides (cesium, strontium).

UKRPRODMASHBUD, LLC
vul. Nova, 21, Borodyanskyi reg.

Kyiv obl., 07835, Ukraine
tel.: +38 (044) 227 7957, +38 (044) 227 7956

fax: +38 (045) 773 9280
e-mail: sale@upmb.com.ua

www.upmb.com.ua

Ukrainian manufacturer of confectionery and bakery equipment: 
production line for cakes, oatmeal cookies, sugar cookies, butter 
cookies, wafers.

UNIPACK, LLC
vul. Pishchana, 7, Bezlyudivka

Kharkiv obl., 62489, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 749 6143

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

The Company Unipack has complete cycle of polygraphic 
production. Our printing house produces packaging for confectionary, 
food industry, domestic chemistry. The enterprise uses recycled, 
cellulose, barrier board. We offer all kinds of post-printing processes: 
hot-foil stamping, UV lacquer, die-cutting, folder-gluing, windows-
patching. Our company is certified according to ISO 9001:2008.
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Confectionery packing, labels
R.P.S.LTD

Industrial packing
R.P.S.LTD
Рackaging and labeling equipment
ARSPROEKT
R.P.S.LTD

Nuts, dried fruits
ARSPROEKT
ILIAS ELIT
LAD GROUP
Cacao products
ARSPROEKT
ILIAS ELIT
LAD GROUP

Sugar, flour
INVERT

Gelatin, agar, pectin
ARSPROEKT

Filling agents
AVGUST
IMPEKSMASH

Colouring agents, aromatizers 
ARSPROEKT

Egg products
ARSPROEKT
KONTUR

Food additives
ARSPROEKT
IMPEKSMASH

Fats
ARSPROEKT
KONTUR

ALOKOZAY TEA

ACADEMY OF FOOD AND TECHNOLOGIES
BRUTTO
CCPL OF UKOOPSPILKA
CONFECTIONER’S DIARY
DISTRIBUTION AND LOGISTICS
FOOD UA
GOODSMATRIX
HARCHOVYK
HLEBOPEK
IBCONTACTS
KHLEBNYI I KONDITERSKIY BIZNES
KHLEBOPEKARSKOYE I KONDITERSKOYE DELO
KOMPASS UKRAINE
MARKO PACK
OBORUD.INFO
PRODUCTS AND INGREDIENTS
SFERA
UNIPACK

lIst of exhIbIts

Flour confectionery 
ARSPROEKT
BETSI TM 
DEN-SERVICE
IMPEKSMASH 
INVERT 
SOLODKE ZHITTYA
T PRESTIGE

Bakery
ARSPROEKT
DEN-SERVICE 
IMPEKSMASH 
LAD GROUP

Chocolate and chocolate production 
ARSPROEKT 
AVGUST
CHOCOLATE MIRACLES
INOTERRA
LAD GROUP
SIMFEROPOL FACTORY OF SWEETS 
T PRESTIGE
Oriental sweets
LAD GROUP
T PRESTIGE
Sweet milk production, condensed milk
ARSPROEKT
Canned produce (jam, fruit butter)
AVGUST
Honey and beekeeping products
AVGUST

Confectionery creams and pastes
ARSPROEKT
AVGUST
Caramel, toffee, dragée
ARSPROEKT
INOTERRA
T PRESTIGE

Ice-cream and desserts
ARSPROEKT

Confectionery equipment 
ARSPROEKT
DEN-SERVICE
FAVORIT–TECHNO
IMPEKSMASH
R.P.S.LTD
UKRPRODMASHBUD
Bread-making equipment
ARSPROEKT
DEN-SERVICE
FAVORIT–TECHNO
IMPEKSMASH
R.P.S.LTD
UKRPRODMASHBUD
Accessories, fittings
ARSPROEKT
DEN-SERVICE
IMPEKSMASH
R.P.S.LTD

Integrated products

equIpment

packIng

raw materIal & IngredIents

tea

specIalIzed lIterature & portals




