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Шановні учасники, організатори та гості виставки!

Від імені Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України щиро вітаю вас з нагоди відкриття 
18-ї Міжнародної спеціалізованої виставки кондитерської 
та хлібопекарної промисловості SWEETS & BAKERY.

Хлібопекарна і кондитерська галузі є важливими 
складовими агропромислового комплексу України. 
Мінагрополітики постійно працює над тим, щоб під-
приємства хлібопекарної галузі стабільно забезпе-
чували населення якісним хлібом і хлібобулочними 
виробами, що значною мірою гарантує продовольчу 
безпеку нашої країни. Кондитерська ж галузь є 
своєрідним інтегратором багатьох підгалузей харчової 
промисловості України, зокрема борошномельної, 
цукрової, олійно-жирової, молочноконсервної, спирто-

вої, виноробної, крохмало-патокової, харчоконцентратної, плодоконсервної, плодо-
сушильної та таропакувальної промисловості. Галузь відзначається потужним 
експортним потенціалом і щороку забезпечує значний обсяг валютних надходжень 
від експорту продукції у понад 50 країн світу.

Проведення виставки SWEETS & BAKERY стало доброю традицією для усіх 
виробників та шанувальників зазначених видів продукції. Інтерес до цієї виставки 
постійно зростає, незважаючи на високий ступінь насичення внутрішнього ринку 
вітчизняними хлібобулочними та кондитерськими виробами. Це свідчить про те, 
що висока якість і конкурентоспроможність продукції українського виробництва, 
у поєднанні з досягненнями кращих підприємств вказаних галузей, отримали високу 
оцінку у найвибагливіших споживачів. 

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

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

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 18th International specialized 
exhibition of confectionery and bakery industry SWEETS & BAKERY UKRAInE.

Bakery and confectionery industry is an important constituent part of agro-industrial 
complex of Ukraine. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine bends every effort 
to help enterprises of bakery industry provide people with quality bread and bakery 
products, and thus to ensure our country’s food safety. Confectionery industry is an 
integrator of many sub-industries of Ukraine’s food industry, namely flour-grinding, sugar, 
oil and fat, dairy, tinned food, alcohol, wine-making, starch and syrup, food concentrates 
and fruit industry. This branch has a strong export potential and annually meets the 
requirement in a significant amount of foreign exchange earnings gained from production 
export to more than 50 countries of the world.

Holding of SWEETS & BAKERY UKRAInE exhibition became a good tradition for all 
producers and fans of these products. Interest in this exhibition is growing, despite 
the high degree of saturation of the domestic market with domestic bakery and 
confectionery. This suggests that the high quality and competitiveness of Ukrainian 
production, combined with advances of the best companies operating in this field, won 
a high appraisal of the most demanding consumers.

I am sure that this exhibition event 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,

Alexander Sen
Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine
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інформація про експонентів

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ

COUNTRY 
OF ORIGIN КОМПАНІЯ СOMPANY

ALLSTARCH Німеччина Germany ІНТЕРСТАРЧ – УКРАЇНА InTERSTARCH-UKRAInE

CHCO Росія Russia НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ nEW TECHnOLOGIES

DAnZI FORnI Італія Italy РУПАС-ПАК RUPAS-PACK

FAW Україна Ukraine ФАВ-УКРАЇНА FAW-UKRAInE

FERMER.ORG.UA Україна Ukraine ФЕРМЕРИ УКРАЇНИ ОНЛАЙН FERMERY UKRAInY OnLInE

FLAMIC Італія Italy РУПАС-ПАК RUPAS-PACK

GOLDEn TREE Африка Africa nAAJOBOAT VEnTURES nAAJOBOAT VEnTURES

HÄnSEL PROCESSInG Німеччина Germany ЛЬОШПАК LOESCHPACK

KRÜGER & SALECKER Німеччина Germany ЛЬОШПАК LOESCHPACK

LInDSTROM Фінляндія Finland ЛІНДСТРЕМ LInDSTREM

LIZA Україна Ukraine МАЛЛАТІ MALLATI

LOESCHPACK Німеччина Germany ЛЬОШПАК LOESCHPACK

MCE Італія Italy РУПАС-ПАК RUPAS-PACK

nEW DEL ORO Італія Italy РУПАС-ПАК RUPAS-PACK

TEKnO STAMAP Італія Italy ФАВОРИТ ТЕХНО FAVORIT TECHnO

VASILKIVHLIBOPRODUKT Україна Ukraine ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ VASILKIVHLIBOPRODUKT

VAVRYK&CO Україна Ukraine ВАВРИК І КОМПАНІЯ VAVRYK AnD COMPAnY

АВГУСТ Україна Ukraine АВГУСТ AVGUST

БЄТСІ Україна Ukraine БЄТСІ ТМ BETSI TM

ІЛЬЯС Україна Ukraine ІЛЬЯС ILIAS

НФС Україна Ukraine ДИАД DIAD

САЛЕКС Україна Ukraine САЛЕКС АБСОЛЮТ SALEKS ABSOLUT

УКРАЇНСЬКА ЗДОБА Україна Ukraine КОНТУР KOnTUR

ФІТОНІКА Україна Ukraine ВІТАМІЛК VITAMILK

перелік торгових марок
LiST of TRAdEmARKS
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перелік експонентів За країнами
Китай
nAAJOBOAT VEnTURES

Німеччина
ЛЬОШПАК

Польща
EXPOVORTAL.COM

Росія
OBORUD.InFO
ГУДС МАТРІКС
КЭНДИНЕТ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СФЕРА

Україна
FOOD UA
АВГУСТ 
АВІЛОН
АСОЦІАЦІЯ «УКРКОНДПРОМ» 
АФІНА
БЄТСІ ТМ
БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ
БРУТТО
БУЧАЦЬКИЙ СИРЗАВОД
ВАВРИК І КОМПАНІЯ
ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ
ВІТАМІЛК
ГРЕСЬ С. О.
ДЕГУСТАТОР
ДЕН-СЕРВІС
ДИАД
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА
ДНТБ УКРАЇНИ
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ХАРЧОВОГО ОБЛАДНАННЯ
ІЛЬЯС
ІМПЕКСМАШ
ІНТЕР АГРО
ІНТЕРСТАРЧ-УКРАЇНА
КАСКАД
КАСКАД-ІМПРЕСЙОН
КОМПАСС УКРАЇНА
КОНТУР
ЛІНДСТРЕМ
МАЛЛАТІ
МАРКО ПАК
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ
ПРОМЛЕНД
РУПАС-ПАК
САЛЕКС АБСОЛЮТ
САМШИТ ЛТД
СЛІДОПИТ
СПЕЦАГРОСС
СТРІЛА
ТРЕЙДМАСТЕР ГРУП
УКРДААР
УНІПАК
ФАВОРИТ ТЕХНО
ФАВ-УКРАЇНА
ФЕРМЕРИ УКРАЇНИ ОНЛАЙН
ФУДАКТІВ
ХАРЧОВИК
ХЛЕБОПЕКАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
ЦЕНТР ПАКУВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ
ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ УКООПСПІЛКИ
ЧАРІВНА МОЗАЇКА
ЩОДЕННИК КОНДИТЕРА
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EXPoVoRTAL.Com, виставковий портал
ul. Dąbrowskiego, 23/4
60-840 Poznań, Poland
tel.: +48 (61) 664 7080
fax: +48 (61) 664 7001
е-mail: redakcja@expovortal.com
www.expovortal.com

Expovortal.com — це один з найбільших виставкових порталів Польщі, що 
динамічно розвивається, сприяючи встановленню плідних контактів між польськими 
підприємцями та фірмами з Росії, країн СНД і Балтії. 

Expovortal.com — це: 
•	календар виставкових заходів; 
•	щоденна інформація про ярмарки та виставки; 
•	 запрошення на виставки, звіти, інтерв’ю. 
Розмовляємо російською!

food UA. food TECHnoLoGiES&EQUiPmEnT
інформаційно-аналітичні журнали 
смарт капітал, тов
а/с 95
вул. М. Раскової, 11, корп. Б, оф. 707
Київ, 02660, Україна
тел./факс: (044) 541 1155; тел.: (044) 216 1601
e-mail: reklama1@food.com.ua
www.food.com.ua

Інформаційно–аналітичні журнали для спеціалістів сфери виробництва 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 виробництва, 
про логістику, дистрибуцію, фінансовий консалтинг.

LindSTRom oY 
Представництво в Україні:
ЛІНДСТРЕМ, ТОВ
вул. Віскозна, 8
Київ, 02660, Україна 
тел.: (044) 583 0341
факс: (044) 501 3105
e-mail: customer.service@lindstrom.ua 
www.lindstrom.ua 

ТОВ «Ліндстрем» — сімейна компанія, що була заснована у Фінляндії в 1848 р., 
є світовим лідером у постачанні та обслуговуванні робочого одягу та вестибюльних 
килимів у Європі та Азії. Ми пропонуємо весь цикл послуг з оренди спецодягу: підбір 
моделей та розмірів, індивідуальне маркування одягу, прання, доставку, ремонт 
та  заміну зношеного одягу. На ринку України працюємо з 2006 р. Серед наших 
клієнтів — провідні підприємства харчової та інших промисловостей.

Запрошуємо до співпраці!

nAAJoBoAT VEnTURES, LTd
RM.S123, 2/F, Tianhe Plaza

Dongpu, China
tel.: +8 613 711 278 747

fax: +8 620 8259 6919
e-mail: boatengadu@hotmail.com

Какаовмісна продукція: шоколад, какао-напої.

oBoRUd.info, портал обладнання, тов 
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. Лозовська, 5, Харкiв, Україна

тел.: (050) 300 0933
(067) 999 4601, (096) 555 2115

(050) 618 0045; факс: (057) 714 2344
e-mail: napolnitel@mail.ru

ТМ АвгусТ — український виробник високоякісних наповнювачів для 
кондитерської та молочної промисловості. Ми пропонуємо різноманітні фруктові 
термостійкі наповнювачі для випікання та для вже готових виробів. Також, молочні 
наповнювачі з різними ароматами. 

ТМ АвгусТ пропонує готову термостійку макову начинку, а також кондитерські глазурі.

авілон, нвп тов
просп. Кірова, 35, пов. 4

Дніпропетровськ, Україна 
тел./факс: (0562) 369 606; тел.: (0562) 360 215

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

НВП ТОВ «Авілон» займається розробкою, виробництвом і реалізацією конди-
терських, хлібних, фірмових стелажів і контейнерів протягом останніх 20 років. 
Своя високотехнологічна виробнича база і накопичений досвід дозволяють нам 
здійснювати постійні поставки торгового і логістичного обладнання в Європу, а також 
бути одним з основних операторів українського ринку.
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асоціація «УкрконДпром» 
об’єднання виробників кондитерської, 
харчоконцентратної та крохмалопатокової 
галузей України
вул. Мала Житомирська, 3-А
Київ, 01001, Україна
тел./факс: (044) 279 6913
e-mail: ukrkondprom@cyfra.net
www.ukrkondprom.com.ua

Асоціація «Укркондпром» є єдиним галузевим об’єднанням виробників 
кондитерської, харчоконцентратної, крохмалопатокової продукції та кави в Україні.

Основними задачами Асоціації є налагодження ефективного діалогу між 
бізнесом та владою, досягнення розумного балансу між державним регулюванням 
та інтересами розвитку бізнесу, боротьба за просування української продукції 
на зовнішні ринки.

До Асоціації входять 18 учасників, що забезпечують понад 70% кондитерського 
та харчоконцентратного виробництва та 100% крохмалопатокового виробництва 
в загальному обсязі виробництва галузі в Україні.

афіна, торговельний Дім
просп. Московський, 5
Київ, Україна
тел.: (044) 468 8949, (044) 468 5909
(044) 468 5898, (044) 468 5434, (044) 468 5292
(050) 330 4521, (096) 062 5880
(044) 501 7668, (044) 501 7665
е-mail: th-afina@ukr.net
www.th-afina.com.ua

Торговельний Дім «Афіна» (заснований у 1995 р.) пропонує широкий асортимент 
товарів (більше 5000 найменувань) в трьох цінових категоріях, за допомогою яких 
можна оснастити посудом, інвентарем і обладнанням кондитерську, пекарню, 
піцерію, ресторан, кафе, бар, робочу їдальню та будь-яке інше підприємство 
громадського харчування. 

Торговельний Дім «Афіна» проводить також семінари-практикуми з навчання 
кондитерів сучасних технологій використання нового кондитерського інвентарю. 

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

ТМ «БЄТСІ» почала свою діяльність у 2009 році. Сьогодні це підприємство, що 
виробляє майже 200 найменувань продукції. 

На виробництві встановлено обладнання європейських виробників, яке дозволяє 
дотримуватись суворих технологій виробництва кондитерських виробів.

У процесі виготовлення використовується лише якісна сировина, що відповідає 
вимогам сертифікації.

Наша ТМ виробляє продукцію, яка сподобається найвибагливішим гурманам, 
тому, що в ній сконцентровано усе саме найкраще: знання, вміння і любов.

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

БіЗнес-пропоЗиція, 
всеукраїнський рекламний проект 

а/с 2222, вул. Зелена, 105
Львів, 79008, Україна

тел.: (032) 241 8466, (032) 241 8450
факс: (032) 241 8454

e-mail: reklama@biznes-pro.ua
www.biznes-pro.ua

«Бізнес-пропозиція» — це всеукраїнський рекламний проект, орієнтований 
на ділову аудиторію, який включає інтернет-портал, друковане видання, та активну 
участь у спеціалізованих виставках України. 

Журнал «Бізнес-пропозиція»:
•		видається	з	2001	року,	один	раз	на	місяць;	
•		об’єм:	більше	120	сторінок;
•		формат:	А4;		
•		розповсюджується	по	всій	території	України	за	адресами	бізнес-організацій;	
•		аудиторія:	ділові	кола	України.
Комплексні рішення, які пропонує «Бізнес-пропозиція», — це втричі більше 

можливостей для вас та вашого бізнесу, адже ваша реклама працює в трьох 
напрямках: на сторінках інтернет-порталу, в журналі, та на спеціалізованих виставках 
України. 

Наш досвід та професійність — це запорука успішності ваших рекламних 
кампаній. 

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, виробників та реалі-

заторів продуктів харчування, упаковки та обладнання.
Журнал видається 6 разів на рік.
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БУЧацЬкий сирЗавоД, тов
вул. Галицька,176
Бучач, Тернопільська обл.
48400, Україна
тел.: (03544) 26679
факс: (03544) 26735
е-mail: buchach_cheese@meta.ua
www.buchachcheese.com

ТОВ «Бучацький сирзавод» — сучасне підприємство з переробки молочної 
сировини, зокрема виробництва сичужних сирів, сухих молочних продуктів 
за допомогою мембранних технологій, яке займає передові позиції серед 
молокопереробних підприємств Тернопільської області. Продукція ТОВ «Бучацький 
сирзавод» виробляється з натуральної сировини, з використанням натуральних 
компонентів та культур молочнокислих бактерій.

•		сири	тверді;
•		масло	вершкове;
•		сухе	знежирене	молоко;
•		демінералізована	сироватка	суха;
•		цукор	молочний	харчовий	(лактоза);
•		концентрат	сироваткових	білків	сухий;
•		протеїн-продукт	для	спеціального	дієтичного	та	спортивного	харчування;
•		гідролізований	білок;
•		продукти	молочні,	згущені,	варені	та	карамелізовані.

ваврик і компанія, лтД, тов 
вул. Гранична, 14-А
Чортків, Тернопільська обл.
48500, Україна
тел.: (03552) 20 814, (03552) 20 754
e-mail: info@vavryk.com
www.vavryk.com

Кондитерські вироби.
Готова продукція — 40 найменувань, випускається у ваговому та фасованому вигляді:
•	вафельні рулети (неглазуровані та глазуровані шоколадом);
•	вафельні трубочки з начинкою і без начинки (неглазуровані і глазуровані 

шоколадом).
Напівфабрикати — 21 найменування, випускаються у ваговому вигляді:
•	вафельні ріжки для морозива з рівним або нерівним верхом;
•	вафельна трубочка для морозива (неглазурована і глазурована всередині).

василЬківхліБопроДУкт, пат
вул. Володимирська, 22
Васильків, Київська обл.
08600, Україна
тел.: (04571) 24 040
тел./факс: (04571) 21 813
e-mail: vkhp@spp.com.ua

Виробництво борошна (вищого сорту, першого сорту) та крупи манної, послуги 
із зберігання зерна та продуктів його переробки.

вітамілк, тов
пров. Джинчарадзе, 4, секція 1

Дніпропетровськ, 49044, Україна
тел./факс: (0562) 366 745

e-mail: vita-milk@yandex.ru
www.fitonika.com.ua

«Фітоніка» — продукт смачний, натуральний і корисний. Основа «Фітоніки»: какао-
боби і какао-масло, молоко і горіхи, доповнені корисними ягодами і лікарськими тра-
вами. Наш продукт не тільки приносить радість своїм смаком, але і володіє оздоровчим 
ефектом лікарських рослин, діючих комплексно і стимулюючих захисні сили організму.

гресЬ світлана олексанДрівна, фоп
вул. Ентузіастів, 5/1, кв. 24

Київ, 02154, Україна
тел./факс: (044) 295 3193

тел.: (050) 419 7098
e-mail: ankoagent@i.ua, nuovass@bigmir.net

ПП Гресь є ексклюзивним агентом фірми AnKO (Тайвань) в Україні і пропонує 
обладнання її виробництва за заводськими цінами.

Також, пропонуємо обладнання від провідних світових фірм для виробництва:
•	шоколадних виробів (плавлення, темперування, заливка у форми, глазурування 

і декорування шоколадних виробів);
•	мучних кондитерських виробів: печива, пряників, тістечок;
•	виробів з листкового та дріжджового тіста, булочок, рулетиків з різноманітними 

начинками;
•	печива типу «горішок» з двома начинками;
•	бісквітного печива з желе і глазурованого шоколадом;
•	формування цукерок типу чорнослив (курага) з горішком або кремом всередині, 

глазурованих шоколадом, помадних цукерок з начинкою у шоколадній глазурі 
та інше.

Обладнання для обгортування цукерок, поштучної упаковки тістечок, печива, 
пряників і подібних кондитерських виробів.  

Рiзноманiтне вживане обладнання для кондитерської промисловості.

гУДс матрікс, тов
GoodSmATRiX

Головний офіс:
наб. речки Смоленка, 14

Санкт-Петербург, 197178, Россия
тел.: +7 (812) 380 1187, +38 (066) 219 5374

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 споживачів та професіоналів.

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

Інноваційна технологія використання штрих-кодів для збору, зберігання 
та поширення інформації про товари; захищена державним патентом РФ.
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ДегУстатор
а/с 6367, Дніпропетровськ, 49127, Україна 
тел.: (068) 408 3180
e-mail: partner@degustator.net.ua
www.degustator.net.ua

Видання для тих, хто є гурманом, полюбляє дегустувати та оцінювати.
Цільова аудиторія: особи, що працюють в сфері готельно-ресторанного бізнесу 

(HoReCa): готельєри, ресторатори, шеф-кухарі і просто ті, хто цікавиться світом 
вишуканої кулінарії та інноваціями сфери.

Ден-сервіс, тзов 
вул. Шашкевича, 29
смт. Новий Яричів, Кам’янка-Бузький р-н
Львівська обл., 80465, Україна
тел./факс: (032) 247 7229

Виготовлення та продаж хлібопекарського та кондитерського обладнання.

ДерЖавна наУково-техніЧна 
БіБліотека України (ДнтБ України)
вул. Горького, 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

Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, 
сучасну назву — 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-
технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та про-
мислової документації, авторефератів, дисертацій, видань органів науково-технічної 
інформації; бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; 
організаційно-методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламно-
інформаційна діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання 
фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та 
зарубіжні) та їхню продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; 
надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, 
сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.

Директор — Ніколаєнко Леонід Іванович. 

ДиаД, тов
вул. Бахмет’єва, 46
Донецьк, 83117, Україна 
тел./факс: (062) 301 9581
e-mail: office@diad.com.ua
www.diad.com.ua

Компанія «ДИАД» була заснована у 1995 році. Зараз компанія є однією з найбільших 
на сході України торгівельно-промислових компаній. У асортименті компанії більш 
ніж 6000 найменувань продукції найвідоміших виробників кондитерських виробів 
України, продукція власного виробництва (листкове печиво, яке не має аналогів 
в Україні, здобне печиво, маршмелоу, цукерки, зефір) та власна торгова марка чаю. 

ДистриБУция и логистика
вул. Васильківська, 2-А, к. 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, журнал «ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА» розглядає актуальні 
питання розвитку української логістики в контексті її взаємодії з основними 
виробничими та торгівельними процесами.

Передплатний індекс в «Каталозі видань України» — 08217.

ДосліДний ЗавоД харЧового 
оБлаДнання, тов

вул. Жулянська, 40-А
Софіївська Борщагівка, Київ, 08131, Україна 

тел.: (044) 507 1947, (044) 227 6101, (044) 227 6121
тел./факс: (044) 507 1948; факс: (044) 507 1949 

e-mail: ozpo@i.com.ua
www.ozpo.com.ua

Постачаємо обладнання для хлібозаводів, міні-пекарень та кондитерських 
фабрик.

Новинки:
•	універсальна ділильно-закочувальна машина УДЗМ-1 для виробництва 

бубликових виробів;
•	машина для формування тістових заготовок пряників А3-ШФЗ;
•	машина для виплавки кондитерської глазурі і покриття кондитерських виробів 

з охолоджуючим тунелем - МАГ-250;
•	піч для випікання «горішків», «шишок», «тарталеток», «сердечок», «жолудів», 

«грибочків» — ПЭ-2;
•	дозатор-наповнювач крему;
•	форми «тульський пряник»;
•	матриця до А2-ШФЗ «патент»;
•	насадки до И8-ШФО (аналог «MULTI-DROP»);
•	 змінний вузол «сушка-малютка» до Б4-58;
•	 змінний вузол «човник» до Б4-58.

ілЬяс, тов 
просп. Шевченко, 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

Імпорт/експорт горіхів та сухофруктів, оптовий продаж, постачання для 
кондитерської промисловості.
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імпексмаШ, ттц 
вул. В. Чорновола, 14/2, оф. 1
Україна
тел.: (0522) 308 920
факс: (0522) 308 921
e-mail: impexmash@romb.net
www.impex.kr.ua

ТТЦ «Імпексмаш» виконує повний перелік робіт, необхідних для створення 
хлібопекарського або кондитерського виробництва: від рекомендацій по асорти-
менту продукції, що випускається, підбору технологічного устаткування, розробки 
робочого проекту до постачання, запуску, проведення пробних випікань, навчання 
персоналу і подальшого гарантійного і післягарантійного обслуговування.

інтер агро, тов
просп. Московський, 257
Харків, 61044, Україна
тел./факс: (057) 716 4911
e-mail: inter_agro@agro3.kharkov.ua
www.iagro.com.ua

ТОВ «ІНТЕР АГРО» є інжиніринговою компанією і постачальником на територію 
України сучасного обладнання провідних європейських та російських виробників 
для приймання, зберігання, підготовки, транспортування, дозування, обліку сипких 
і рідких компонентів та пропонує комплексні технічні рішення і обладнання для таких 
технологічних процесів як:

•		тарне	і	безтарне	зберігання;
•		просіювання;
•		боротьба	із	зависанням	продукту	в	бункерах;
•		транспортування	спіральними	конвеєрами,	шнеками,	пневмотранспортом;	
•		рецептурне	перемішування;
•		рецептурне	дозування	і	облік;
•		мікродозування;
•		дозування	води	заданої	температури;
•		солерозчинення.

інтерстарЧ-Україна, торговий дім, тов  
вул. Електриків, 29-А
Київ, 04176, Україна
тел.: (044) 351 7380
факс: (044) 351 7381
e-mail: th@upi.com.ua

ТОВ ТД «Інтерстарч-Україна» є виробником та продавцем продуктів переробки 
кукурудзи та пшениці: глюкозні, мальтозні, глюкозно-фруктозні сиропи, кристаліч-
на глюкоза, кукурудзяний та пшеничний крохмаль та олія кукурудзяна, пшенична 
клейковина. Продукція застосовується в кондитерській, хлібобулочній, пивобезалко-
гольній, консервній, молочній промисловості у виробництві хліба, кексів, тістечок, 
карамелі, цукерок, води та соків, пива, джемів, згущеного молока, морозива, тощо.

каскаД, тов 
вул. Комсомольська, 52-А

Дніпропетровськ, 49000, Україна
тел./факс: (0562) 340 374

тел.: (056) 744 5998, (056) 744 2817
факс: (056) 794 5483

e-mail: rkaskad@mail.ru
www.kaskadltd.com.ua

Наша фірма спеціалізується на розробці конструкцій, дизайнів, а також вироб-
ництві ексклюзивної картонної упаковки. Багатокольоровий офсетний друк, друк на 
металізованому картоні, УФ-лакування, вибіркове УФ-лакування, лакування глітер-
ним лаком, тиснення, конгрев, підклеювання прозорих віконець, вирубка, склеювання.

Наш підхід до замовника — «Від ідеї до готової продукції».

каскаД-імпресйон, тов
вул. Будівельників, 6

Рівне, 33006, Україна
тел./факс: (0362) 609 562

e-mail: kaskad.impres@gmail.com
www.kaskad-impression.com.ua

Компанія «Каскад-Імпресйон» надає широкий спектр поліграфічних послуг, 
пов’язаних з виготовленням упаковки: 

•	паперові пакети з прямокутним дном для фасування чаю, кави, сипких продуктів, 
сухих сумішей,  спецій;

•	паперові пакети-саше для упаковки хлібобулочних виробів;
•	паперові пакети-саше з поліпропіленовою вставкою;
•	подарункові пакети з паперовими ручками, нанесенням фірмового логотипу на 

замовлення;
•	упаковка з гофро- та мікрогофрокартону. 

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
УкраїнсЬка ЗДоБа, тм 
вул. Молодогвардійська, 3
Бердянськ, Запорізька обл., 71100, Україна
тел.: (06153) 64 911; тел./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, діяльність якого охоплює розробку, 
виробництво і реалізацію хліба, хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських 
виробів і тортів. Продукція ТОВ «Контур» широко представлена в Приазов’ї і ряді 
областей Східної України. 

кЭнДинет (CAndYnET.RU)
Росcия
тел./факс: +7 (811) 533 6164
e-mail: candynet@candynet.ru
www.candynet.ru

Кондитерський портал, що створює сучасний канал продажів і просування для 
виробників, дистриб’юторів і оптових продавців кондитерських виробів, снеків, 
сировини та обладнання. Свіжі новини, повна інформація про компанії, новинки, події 
та ціни кондитерського ринку України та зарубіжжя. Зручні інтерактивні інструменти 
оптових продажів і закупівель кондитерських виробів, ефективні рекламні сервіси, 
надійне партнерство.

лЬоШпак, тов 
Industriestrasse, 1
Altendorf, 96146, Germany 
tel.: +49 (0) 9545/ 449-0 
fax: +49 (0) 9545/ 449-500
e-mail: b.buettel@loeschpack.com
www.loeschpack.de

Льошпак — міжнародна компанія, лідер в області розробки, виробництва та 
сервісного обслуговування пакувальних машин і комплексних систем для первинної 
та вторинної упаковки кондитерських виробів, в т. ч. шоколаду, шоколадних 
батончиків, наполітанок, драже і жувальної карамелі, печива, крекерів, вафель, 
жувальної гумки і т. п. Машини, що виробляються, широко використовуються 
у сферах упаковки м’яса, ковбаси, сиру, заморожених продуктів, фруктів і овочів.

маллаті, пп 
пров. Онілової, 8/10
Одеса, 65011, Україна
тел./факс: (0482) 328 259, (0482) 328 260
e-mail: oleynik@mallati.com.ua
www.liza-tm.com.ua

Імпорт (сухофрукти, горіхи, цукати), експорт (ядро насіння соняшника, ядро 
горіха грецького), виробництво.

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.packaging.kiev.ua

www.prodinfo.com.ua

Рекламно-інформаційне агентство «Марко Пак» представляє спеціалізовані 
видання «Мир Упаковки» та «Мир Продуктов».

Бізнес-організатор пакувальної промисловості «Мир Упаковки» видається з 1998 р., 
6 разів на рік, від 56 повнокольорових сторінок форматом А4; наклад 2000 екз. 

Іміджеве рекламно-інформаційне видання «Мир Продуктов» на ринку з 2002 
року. Періодичність — 10 разів на рік, від 56 повнокольорових сторінок форматом 
А4; наклад 4500 екз.

націоналЬний Університет харЧових 
технологій

вул. Володимирська, 68
Київ, 01033, Україна

тел.: (044) 287 9777; факс: (044) 289 6000
e-mail: akutina@nuft.edu.ua

www.nuft.edu.ua

Національний університет харчових технологій готує фахівців, здатних вирішувати 
завдання науково-дослідного характеру, удосконалювати традиційні та розробляти 
нові технології хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів.

новЫе технологии, тов
ул. Академика Павлова, 155

Тула, Тульская обл., 300024, Россия 
тел.: +78 (495) 789 4966/204

факс: +78 (499) 269 0438
e-mail: tek-df@mail.ru

www.chocolatecompany.nl

Ексклюзивний виробник шоколадних виробів торгової марки CHCO на території 
Росії, України, Білорусі і Казахстану.

Наша продукція: шоколад на дерев’яній ложці HOTCHOCSPOOn, оригінальний 
квадратний шоколад CHOCBAR, шоколадне фондю CHOCDIP, багато маленьких 
шоколадок MInIMEnDIAnTS.

оріЄнтал світс, тов
вул. Телегіна, 16-А

АРК, 95052, Україна
тел./факс: (0652) 583 434

е-mail: market@pahlava.com.ua
www.pahlava.com.ua

Виробництво турецьких та арабських солодощів. Пахлава, лукум, нуга, щербет, 
пішманьє.
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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 міжнародний науково-
практичний 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.

промленД, Українська промислова група
вул. Леніна, 90, к. 12, Київ, Україна
тел.: (044) 360 8404
e-mail: info@promland.biz
www.promland.biz, www.promland.com.ua, www.promland.info

Виробництво та реалізація обладнання для харчової та аграрної промисловості. ЗМІ.

рУпас-пак, пп
просп. Відрадний, 95, Київ, 03061, Україна
тел./факс: (044) 455 4693
e-mail: info@rupas-pack.com.ua
www.rupas-pack.com.ua

Ми пропонуємо різноманітне обладнання для міні-пекарень, автоматичні лінії 
для виробництва усіх видів печива та хліба, міксери, глазурувальне обладнання, печі 
та відсаджувальні машини. Також у нас можна придбати вертикальні, горизонтальні 
та термоусадкові пакувальні машини. Всі машини виробництва італійських фірм. Запуск 
та наладка обладнання нашими спеціалістами, гарантійне та післягарантійне обслуго-
вування, навчання персоналу покупця. Доставка та встановлення оригінальних запчастин.

салекс аБсолЮт, тов
просп. 50-річчя Жовтня, 144
Кременчук, Полтавська обл., 39627, Україна
тел.: (0536) 792 502; факс: (0536) 792 503
e-mail: saleks.com@mail.ru
www.saleks.com

Виробник широкого асортименту якісних кондитерських виробів, серед яких: 
пісочне, цукрове та листкове печиво, цукерки, східні солодощі. ТМ «Салекс» є вірною 
своїй генеральній лінії — при незмінному орієнтирі на якість зберігати доступність 
продукції широким верствам населення.

самШит лтД, фірма, тов 
пров. Кравцова, 11, оф. 5, Харків, 61003, Україна
тел.: (057) 758 6126; факс: (057) 758 6986
e-mail: office@samshit-aroma.com
www.samshit-aroma.com

Більш ніж 15-річний досвід роботи на ринку інгредієнтів для харчової 
промисловості дозволив нам стати одним з лідерів ринку харчових ароматизаторів 
і обслуговувати клієнтів по всій території України. 

Ми пропонуємо найкращі ароматичні композиції для всіх галузей харчової 
промисловості: кондитерської, молочної, масложирової, гастрономічної, снекової, 
а також для виробництва напоїв. Також ми готові запропонувати вітчизняним 
виробникам ароматизаторів, ковбасних преміксів та смако-ароматичних добавок 
для виробництва снеків висококонцентровані ароматизатори. 

Наш головний принцип співпраці — «Завжди надійне партнерство!»

сліДопит, тов, Бренд-консалтингова 
компанія 

вул. Чистяковська, 2-А, оф. 204
Київ, 03062, Україна

тел./факс: (044) 503 3142
e-mail: reception@sledopyt.com.ua

www.sledopyt.com.ua

«Слідопит» — спеціалізована бренд-консалтингова компанія, яка допомагає 
знайти ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ «ЩО РОБИТИ?», щоб бренд допомагав заробляти 
більше грошей. Компанія створена в 2003 році і має досвід успішного розвитку 
брендів на більш ніж 80 ринках товарів і послуг.

Основні послуги: бренд-аудит, створення нового бренду, розробка бренд-
стратегії, маркетингові дослідження, брендинг персоналу. 

Клієнти «Слідопита»: «Миронівський хлібопродукт», ТМ «Наша Ряба», ТМ «Легко», 
«УкрНет», «Сандора», ТМ Askold, TM Batik, ТМ «Аквамарин», компанія «Рошен», Concorde 
Capital, ТМ «Золотой век», «Коктебель», «Хладик», «Булкин», Batik, «Мивина», «З грядки», 
Millennium, «МакМай», «Любимов», «Пицца Челентано», Fidem Life та багато інших.

спецагросс, тов
вул. Медична, 3, кв. 22

Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.
51931, Україна

тел./факс: (0569) 588 523
e-mail: expert.agross@gmail.com

polymer.web-box.ru

Підприємство надає послуги з очищення та напилення антипригарного покриття 
на форми хлібопекарські, а також продаж хлібопекарських форм з термостійким 
стаціонарним покриттям, виготовлення дек (листів для випічки) в асортименті, 
виготовлення хлібних візків, шпильок, контейнерів для лотків. Продаж колес для 
візків в асортименті. Працює з підприємствами по всій Україні.

стріла, Чернігівська кондитерська 
фабрика, пат 

вул. Комунальна, 2
Чернігів, 14005, Україна

тел.: (0462) 72 70 58, (0462) 65 13 50
тел./факс: (0462) 65 11 71

e-mail: strela1231@yandex.ru, office@strila.ua
www.strela.cn.ua

Виробництво та продаж цукерок, карамелі, печива.
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сфера, видавничий дім, тов
В.О. Большой пр., 18-А
Санкт-Петербург, 199034, Россия
тел.: +8 (812) 702 3670; факс: +8 (812) 702 3673
e-mail: o.palenova@sfera.fm
www.sfera.fm, www.exposfera.com

Видавничий дім «СФЕРА» — один з провідних гравців російського ринку 
видань b2b для харчової промисловості. На сьогодні, портфель ВД СФЕРА налічує 
наступні журнали: «Кондитерская СФЕРА», «Мясная СФЕРА», «Молочная СФЕРА», 
«ПТИЦЕПРОМ», «Рыбная СФЕРА» і офіційне видання виставки ЕкспоСфера. Основна 
мета видання — надати відвідувачам найповнішу та найактуальнішу інформацію про 
організаторів виставок, їх учасників та ділову програму. Видання знайомлять читачів-
відвідувачів виставок з основними тенденціями та новинами ринку.

трейДмастер грУп, тов
просп. Московський, 8, корп. 1, пов. 3
Київ, 04073, Україна
тел./факс: (044) 383 8628
e-mail: st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua

B2B медіа-група TradeMaster® Group — це:
•	Портал роздрібної та оптової торгівлі: www.TradeMaster.UA;
•	Портал про Власні торгові марки: www.PrivateLabel-TM.com;
•	Журнал TradeMaster® (PrivateLabel, «Логістика»);
•	Професійний організатор Всеукраїнських практичних конференцій;
•	Організатор Національних В2В-Премій (PrivateLabel, Made-in-Ukraine, Retail-in-

Ukraine);
•	Професійний В2В Тренінговий центр — навчання для власників, топ-та лінійних 

менеджерів;
•	В2В-маркетингові та PR-проекти.

УкрДаар, тов
вул. Садова, 23
с. Горенка, Київська обл., 08105, Україна
тел.: (099) 551 1245
e-mail: ukrdaar@mail.ru

Виробництво сухарів і сухого печива, борошняних кондитерських виробів, тортів 
і тістечок тривалого зберігання.

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. Друкар-
ня виробляє упаковку для кондитерської та харчової промисловості, побутової хімії.

Підприємство використовує макулатурний, целюлозний та бар’єрний картон.

Присутні всі можливі види післядрукарської обробки: конгрев, УФ-лак, тиснення 
фольгою, висічка, вклейка віконець, склейка, каширування.

У 2012 році підприємство було сертифіковане за системою ISO 2001: 2008.

фаворит техно, тов 
вул. Скорохода, 24

Харків, 61093, Україна
тел./факс: (057) 372 4105

e-mail: ftechno-ua@mail.ru
www.favouritetechno.ru

Компанія Фаворит Техно займається продажем хлібопекарного та кондитерського 
обладнання італійського виробництва.

фав-Україна, тов
пров. Балтійський, 20

Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 585 5015

e-mail: stuzhniy_av@ais.com.ua
www.faw.com.ua

Основний вид діяльності — продаж нових комерційних вантажних автомобілів. 
Компанія надає повний комплекс сервісу автомобілів, їх передпродажну підготовку, 
гарантійне і післягарантійне обслуговування. 

фермери України онлайн, пп
вул. Радянська, 41, с. В. Тарасівка

Білоцерківський р-н, Київська обл., Україна
тел.: (050) 381 5568

e-mail: admin@fermer.org.ua
www.fermer.org.ua

«Фермери України Онлайн» — спеціалізований соціально-інформаційний портал 
для агропромисловців, а також унікальний майданчик для зручної покупки або 
продажу агропродукції. «Фермери України Онлайн»: з нашою допомогою ви можете 
спілкуватися з колегами, обмінюватися досвідом та ідеями, отримувати цінну 
інформацію, продавати і купувати.

фУДактів, тов
вул. Бориспільська, 9, корп. 57

Київ, 02660, Україна
тел./факс: (044) 369 5047

e-mail: director@foodactiv.com.ua
www.foodactiv.com.ua

ТОВ «Фудактів» є постачальником добавок (Франція) для різних галузей харчової 
промисловості. Ми пропонуємо нашим партнерам: 

•		підсолоджувачі	(аспартам,	ацесульфам,	сахарин,	цикламат,	готові	суміші);
•		барвники	(бета-каротин,	кармін,	антоціани,	куркума);
•		екстракти	рослин	(більше	1000	видів);
•		консерванти	(нізин,	натаміцин);
•		натуральний	антиоксидант	на	основі	розмарину.
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харЧовик, газета
Адреса редакції: 
вул. Садова, 2-А, Львів, 79054, Україна
Поштова адреса:
а/с 5911, Львів, 79054, Україна
тел./факс: (032) 244 1100/10
e-mail: harch@prominfo.com.ua
www.harchovyk.com

«ХАРЧОВИК» — 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: 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).

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 спеціалізований журнал для 
технологів і керівників підприємств хлібопекарної та кондитерської галузі — професійне 
видання про технології виробництва і обладнання, про сировину, інгредієнти, упаковку, 
про готову  продукцію і її виробників. Журнал також містить щоквартальний та інформа-
ційно-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.

центр пакУвання та ДиЗайнУ, тов
вул. Шабаліна, 29
Севастополь, 99029, Україна
тел.: (0692) 443 031, (0692) 465 352
факс: (0692) 450 558, (0692) 440 569
e-mail: centerpack@gmail.com

ТОВ «Центр пакування та дизайну» — це:
•	 сервіс;
•	виробництво на власній території без боргів і кредитів;
•	виробництво, що працює 6 днів на тиждень у 3 зміни;
•	власний транспорт і склад для доставки вантажів по Україні;
•	 відпрацьовані схеми роботи з підприємствами всіх рівнів від піцерій до склозаводів;
•	якість, підтверджена сертифікатами та системою менеджменту якості згідно 

ISO 9001:2008;
•	14 років на ринку гофроупаковки.

централЬна контролЬно-вироБниЧа 
лаБораторія Укоопспілки, кв

вул. Трутенка, 8
Київ, 03680, Україна

тел.: (044) 257 5211, (044) 503 8321
тел./факс: (044) 257 7140

e-mail: ckvl@ua.fm
www.ckvl.com.ua

Розробка нормативної документації (технічні умови, рецептури, технологічні 
інструкції), впровадження у виробництво нових видів харчової продукції і технологій. 
Лабораторні випробування харчової продукції і сировини.

Працює Центральна дегустаційна комісія з органолептичної оцінки нових видів 
продукції.

Чарівна моЗаїка, тм
вул. Автострадна Набережна, 21-А

Харків, 61038, Україна
тел.: (050) 352 5325
факс: (057) 738 3093

e-mail: charivna@mozaika.com.ua
www.mozaika.com.ua

Кондитерське підприємство ТМ «Чарівна Мозаїка» (м. Харків) — постійний 
учасник міжнародних виставок та щорічний призер конкурсів вищого рівня.

В нашому асортименті: оригінальне пісочне печиво, бісквіти, зефіри, шоколадні 
вироби. Ми виготовляємо високоякісні натуральні наповнювачі, що робить наші 
ласощі неповторними та улюбленими в усіх куточках України.

З моменту заснування підприємства (2000 рік) ми приділяємо велику увагу 
корисному та здоровому харчуванню. Постійно пропонуємо новинки нашим 
партнерам.

Працювати з нами смачно та зручно.
З «Чарівною Мозаїкою» КОЖНА МИТЬ ЧАРІВНА! 

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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infoRmATion ABoUT EXHiBiToRS

Готова ПРодУКція
Борошняні кондитерські 
вироби
БЄТСІ ТМ
ВАВРИК І КОМПАНІЯ
ДЕН-СЕРВІС
ДИАД
ІМПЕКСМАШ
КОНТУР
САЛЕКС АБСОЛЮТ
СТРІЛА
УКРДААР
ЧАРІВНА МОЗАЇКА

Хлібобулочні вироби
КОНТУР
УКРДААР

Шоколад та шоколадні 
вироби 
nAAJOBOAT VEnTURES
ВІТАМІЛК
ДИАД
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
САЛЕКС АБСОЛЮТ
СТРІЛА
ЧАРІВНА МОЗАЇКА

цукерки
САЛЕКС АБСОЛЮТ
СТРІЛА
ЧАРІВНА МОЗАЇКА

Східні солодощі
ДИАД
ОРІЄНТАЛ СВІТС
САЛЕКС АБСОЛЮТ

Харчоконцентрати (сухі сні-
данки, мюслі, кранчі, і т. п.)
ДИАД

Чай
ДИАД

СиРовиНа та іНГРедієНти
Горіхи, сухофрукти 
ДИАД
ІЛЬЯС
МАЛЛАТІ

Какао-продукти
nAAJOBOAT VEnTURES
ДИАД
СТРІЛА

цукор, борошно
ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ
ДИАД
СТРІЛА

Желатин, агар-агар, пектин
ДИАД

Молоко, сухе молоко 
та їх замінники
ДИАД

Наповнювачі
АВГУСТ 
ЧАРІВНА МОЗАЇКА

Барвники, ароматизатори
САМШИТ ЛТД
ФУДАКТІВ

яєчні продукти
ДИАД
СТРІЛА

Харчові добавки
ДИАД
ФУДАКТІВ

Жири
ДИАД

оБладНаННя
Кондитерське обладнання
АВІЛОН
ГРЕСЬ С. О.
ДЕН-СЕРВІС
ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ХАРЧОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ
ІМПЕКСМАШ
ІНТЕР АГРО
ЛЬОШПАК
ПРОМЛЕНД
РУПАС-ПАК
ФАВОРИТ ТЕХНО

Хлібопекарне обладнання
АВІЛОН
ГРЕСЬ С. О.
ДЕН-СЕРВІС
ІМПЕКСМАШ
ІНТЕР АГРО
РУПАС-ПАК
ФАВОРИТ ТЕХНО

Пакувальне та маркувальне 
обладнання
ГРЕСЬ С.О.
ЛЬОШПАК
РУПАС-ПАК

допоміжне обладнання 
та техніка
АВІЛОН
ФАВ-УКРАЇНА

інвентар, оснастка
АФІНА
ІНТЕР АГРО
РУПАС-ПАК

УПаКовКа
Кондитерська упаковка, 
етикетка
КАСКАД
КАСКАД-ІМПРЕСЙОН
ЛЬОШПАК
РУПАС-ПАК
УНІПАК

Промислова упаковка
КАСКАД
КАСКАД-ІМПРЕСЙОН
РУПАС-ПАК
УНІПАК

ПоСлУГи
ІМПЕКСМАШ
ЛІНДСТРЕМ
СЛІДОПИТ 
ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-ВИРОБ-
НИЧА ЛАБОРАТОРІЯ УКООПСПІЛКИ

ГалУзеві УСтаНови 
та оРГаНізації
АСОЦІАЦІЯ “УКРКОНДПРОМ”
ДНТБ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СПеціалізоваНі видаННя
БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЯ
БРУТТО
ДЕГУСТАТОР
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА
КОМПАСС УКРАЇНА
МАРКО ПАК
ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ
СФЕРА
ХАРЧОВИК
ХЛЕБОПЕКАРСКОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

СПеціалізоваНі ПоРтали
EXPOVORTAL.COM
FOOD UA
OBORUD.InFO
ГУДС МАТРІК
КЭНДИНЕТ
ПРОМЛЕНД
ТРЕЙДМАСТЕР ГРУП
ФЕРМЕРИ УКРАЇНИ ОНЛАЙН
ЩОДЕННИК КОНДИТЕРА

перелік експонентів 
За товарними категоріями
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LiST of EXHiBiToRS ACCoRdinG To CoUnTRiES
China
nAAJOBOAT VEnTURES

Germany
LOESCHPACK

Poland
EXPOVORTAL.COM

Russia
CAnDYnET.RU
GOODSMATRIX
nEW TECHnOLOGIES
OBORUD.InFO
SFERA

Ukraine
ASSOCIATIOn “UKRKOnDPROM” 
ATHEnA
AVGUST 
AVILOn
BETSI TM
BRUTTO
BUCHACH CHEESE MAKInG PLAnT
BUSInESS PROPOSITIOn
CEnTER OF DESIGn AnD PACKAGInG
CEnTRAL COnTROL AnD PRODUCTIVE LABORATORY OF UKOOPSPILKY
CHARIVnA MOZAIKA
COnFECTIOnER’S DIARY
DEGUSTATOR
DEn SERVICE
DIAD
DISTRIBUTIOn AnD LOGISTICS
FAVORIT TECHnO
FAW-UKRAInE
FERMERY UKRAInY OnLInE
FOOD UA
FOODAKTIV
GRES S. O.
HARCHOVYK
ILIAS
IMPEKSMASH
InTER AGRO
InTERSTARCH-UKRAInE
KASKAD
KASKAD-IMPRESSIOn
KHLEBOPEKARSKOYE I KOnDITERSKOYE DELO
KOMPASS UKRAInE
KOnTUR
LInDSTREM
MALLATI
MARKO PACK
nATIOnAL UnIVERSITY OF FOOD TECHnOLOGIES
ORIEnTAL SWEETS
OZPO
PRODUCTS AnD InGREDIEnTS
PROMLAnD
RUPAS-PACK
SALEKS ABSOLUT
SAMSHIT LTD
SLEDOPYT
SSTL OF UKRAInE
SPECAGROSS
STRILA
TRADEMASTER GROUP
UKRDAAR
UnIPACK
VASILKIVHLIBOPRODUKT
VAVRYK AnD COMPAnY
VITAMILK
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ASSoCiATion “UKRKondPRom” 
Union of confectionary, food concentrates 
and starch-syrup manufacturers of Ukraine
vul. Mala Zhytomyrs’ka, 3-А
Kyiv, 01001, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 279 6913
e-mail: ukrkondprom@cyfra.net
www.ukrkondprom.com.ua

Association “Ukrkondprom” is the only industrial association of confectionary food 
concentrates, starch-syrup and coffee manufacturers in Ukraine.

Main goals of Association are establishing an effective dialogue between business 
and government, achieving a reasonable balance between government regulation and 
business interests, promotion of Ukrainian goods for the foreign markets.

Association has 18 members that produce above 70% of confectionary goods and 
100% of starch in Ukraine.

ATHEnA, Trade House
prosp. Moskovsky, 5, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 468 8949, +38 (044) 468 5909, +38 (044) 468 5898
+38 (044) 468 5434, +38 (044) 468 5292, +38 (050) 330 4521
+38 (096) 062 5880, +38 (044) 501 7668, +38 (044) 501 7665
е-mail: th-afina@ ukr.net
www.th-afina.com.ua

“Athena” Trade House deals with restaurant, cafe, bar, pizzeria, bakery and confectionery 
complex equipping on the market of Ukraine since 1995. We have an interior-shop, where 
above 5,000 articles of equipment and accessories of national and foreign manufacture are sold. 

Our company organizes seminars aimed at teaching confectioners new technologies 
and principles of implementing novelties. 

AVGUST, тм 
vul. Lozovs’ka, 5, Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 (050) 300 0933, +38 (067) 999 4601
+38 (096) 555 2115, +38 (050) 618 0045
fax: +38 (057) 714 2344
e-mail: napolnitel@mail.ru

TM Avgust — Ukrainian producer of high quality fruit and milk fillers. Large assortment, 
natural raw material.

AViLon, LTd
prosp. Kirova, 35, fl. 4
Dnipropetrovsk, Ukraine
tel./fax: +38 (0562) 369 606; tel.: +38 (0562) 360 215
e-mail: avilon@avilon.ua
www.avilon.ua

Avilon Ltd. has been designing, producing and selling confectionary, bakery and brand 
display stands and roll containers for 20 years. Our in-house high-technology production 
capacities and accumulated experience help us to make constant deliveries of trade and 
logistic equipment to Europe, as well as being one of the main players on the Ukrainian market.

BETSi Tm
Saltivske shose, 264

Kharkiv, 61176, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 310 016

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

TM “BETSI” started its activities in 2009. Today it is a company that produces over 
200 types of products.

Our TM manufactures products that will appeal to the most demanding gourmets, 
because it concentrated all the very best: knowledge, skill and love.

Each product contains a spark of the soul of its creator. We sincerely hope that our 
products will make your life sweet.

BRUTTo, magazine
AiA “SAGiTTA”, Publishing house

vul. Paustovskogo, 50
Kyiv, 03061, Ukraine

tel.: + 38 (067) 406 2421
fax: + 38 (044) 408 6366

e-mail: brutto2007@ukr.net
www.brutto.com.ua

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

BRUTTO is:
•	business organizer for all workers  of the Ukrainian grocery market;
•	 informational bearer for producers and sellers of food products, packing 

and equipment.

BUCHACH CHEESE mAKinG PLAnT, LTd
vul. Galycka,176

Buchach, Ternopil obl., 48400, Ukraine
tel.: +38 (03544) 26679
fax: +38 (03544) 26735

е-mail: buchach_cheese@meta.ua
www.buchachcheese.com

LTD “Buchach Cheese Making Plant” — a modern raw milk processing and rennet 
cheese producing enterprise, which occupies leading position among the milk businesses 
in Ternopil region. Also, we produce dried milk products using membrane technology. 
Production of the Company “Buchach Cheese Making Plant” is made of natural ingredients 
and cultures of lactic acid bacteria:

•	cheese;
•	butter;
•	skimmed	milk;
•	demineralized	whey;
•	sugar,	dairy	food	(lactose);
•	dry	whey	protein	concentrate;
•	product	for	special	dietary	and	sports	nutrition	(protein);
•	hydrolysed	protein;
•	food	milk	(condensed,	boiled	and	caramelized).
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BUSinESS PRoPoSiTion, The All-Ukrainian 
Publicity Project 
P.O.B. 2222
vul. Zelena, 105
Lviv, 79008, Ukraine 
tel.: +38 (032) 241 8466, +38 (032) 241 8450
fax: +38 (032) 241 8454
e-mail: reklama@biznes-pro.ua
www.biznes-pro.ua

“Business Proposition” is the All-Ukrainian publicity project focused on the business 
audience that includes website, periodical publication and active participation in the 
specialized exhibitions, organized in Ukraine. 

The “Business Proposition” Magazine:
•	Since 2001, monthly; 
•	Volume: more than 120 pages; A4 size;
•	 Is distributed all over Ukraine, namely, sent to the addresses of business companies; 
•	Audience: business sphere of Ukraine.
Complex solutions offered by “Business Proposition” mean three times more 

possibilities for you and your business, because your publicity works in three directions: 
on the website, in the magazine, and on the specialized exhibitions of Ukraine. 

Our experience and professionalism are the guarantee of your advertising campaigns’ 
success! 

CAndYnET.RU
Russia
tel./fax: +7 (811) 533 6164
e-mail: candynet@candynet.ru
www.candynet.ru

Confectionery portal and international online marketplace for producers, distributors 
and wholesalers of candies, snacks, chocolate, raw materials and ingredients for bakery 
and confectionery industry. Our services: free sale and buy offers trading board, actual 
product and price lists, continuously updated catalog of companies, confectionery news, 
new products announcements, promotion and advertisement on the lucrative Russian 
sweets and snacks market.

CEnTER of dESiGn And PACKAGinG, LLC
vul. Shabalina, 29
Sevastopol, 99029, Ukraine
tel.: +38 (0692) 44 30 31, +38 (0692) 46 53 52
fax: +38 (0692) 45 05 58, +38 (0692) 44 05 69
e-mail: centerpack@gmail.com

“Centre of Design and Packaging” specializes in manufacture of made from corrugated 
cardboard packaging.

Our experts are ready to offer services connected with the development of packaging 
design pate-up and to give advice about its design.

All production is certified and fully meets the requirements of normative documents.

CEnTRAL ConTRoL And PRodUCTiVE 
LABoRAToRY of UKooPSPiLKY

vul. Trutenka, 8, Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 257 5211, +38 (044) 503 8321; 

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

www.ckvl.com.ua

normative forms and records development (specifications, compounding, technological 
manuals), implementation into production new kinds of products and technologies.

Food’ and raw materials’ trials.
Central testing committee in organoleptic estimation of new products’ kinds.

CHARiVnA moZAiKA, Tm
vul. Avtostradna Naberezhna, 21-А

Kharkiv, 61038, Ukraine
tel.: +38 (050) 352 5325; fax: +38 (057) 738 3093

e-mail: charivna@mozaika.com.ua
www.mozaika.com.ua

The Confectionery Company “Charivna Mozaika” (The Magical Mosaic) from Kharkiv 
city is the permanent participant of the International Exhibitions and the annual prize-
winner of the highest level competitions and contests. We offer great choice of shortcakes, 
marshmallow, chocolate of all kinds. We produce top quality natural fillings that make our 
sweets the best and the most favorite ones in all parts of Ukraine.

From the first days of our activity (the year of 2000) our company has paid a very 
special attention to the healthy and useful catering.

We constantly offer new products to our partners.
TO DEAL WITH US IS TASTY AnD COMFORTABLE
With “Magical Mosaic” each moment is Magical!!!

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 one in Ukraine 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 a delicious and not 
very expensive product, sales and marketing — to learn about new trends of the industry.

dEGUSTAToR
P.O.B. 6367, Dnipropetrovsk, 49127, Ukraine

tel.: +38 (068) 408 3180
e-mail: partner@degustator.net.ua

www.degustator.net.ua

Specialized issue about food and drinks. 
Magazine was made for gourmand, for people who have passion for food, drinks and 

tobacco and choose the best one.
Magazine is full of new and classic stories, recipes of chiefs, hot topics and relevant 

themes; includes collections about seasonal ingredients or travel and dining ideas.
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dEn SERViCE, LLC
vul. Shashkevycha, 29
Noviy Jarychiv, Kamyanka-Buzkiy reg.
Lviv obl., 80465, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 247 7229

Production and sale of bakery and confectionery equipment.

diAd, LLC
vul. Bakhmetieva, 46
Donetsk, 83117, Ukraine 
tel./fax: +38 (062) 301 9581
fe-mail: office@diad.com.ua
www.diad.com.ua

“DIAD” company was founded in 1995. nowadays, we are one of the biggest trade and 
manufacturing companies at the east of Ukraine. The assortment of the company is more 
than 6,000 confectionery items of the biggest and famous manufacturers of Ukraine, 
products of our own factory (puff pastry, which has no analogues in Ukraine, biscuits, 
marshmallow, sweets) and own trade mark of tea.

diSTRiBUTion And LoGiSTiCS
vul. Vasylkivska, 2-А, apt. 52
Kyiv, 03040, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 257 8565
e-mail: dl@ukrlogistica.com.ua
www.ukrlogistica.com.ua

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 analyzing 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.

EXPoVoRTAL.Com, Exhibition portal
ul. Dąbrowskiego, 23/4
60-840 Poznań, Poland
tel.: +48 (61) 664 7080
fax: +48 (61) 664 7001
e-mail: redakcja@expovortal.com
www.expovortal.com

Expovortal.com is one of the biggest exhibition portals in Poland. It is a dynamically 
developing portal that promotes fruitful contacts between Polish entrepreneurs and 
companies from Russia, CIS and Baltic countries.

Expovortal.com is:
•	an exhibition calendar;
•	daily information about fairs and exhibitions;
•	 invitations to exhibitions, reports, interviews.
We speak Russian!

fAVoRiT TECHno, LTd
vul. Skorokhoda, 24

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

e-mail: ftechno-ua@mail.ru
www.favouritetechno.ru

Our company offers equipment for bakery and confectionery industry from leading 
Italian manufacturers.

fAW-UKRAinE, LTd 
prov. Baltiyskiy, 20

Kyiv, 04073, Ukraine 
tel.: +38 (044) 585 5015

e-mail: stuzhniy_av@ais.com.ua
www.faw.com.ua

The main activity — sale of new commercial cars. The company provides a full range 
of service vehicles, their pre-training, warranty and post warranty service.

fERmERY UKRAinY onLinE, PE
vul. Radianska, 41

V. Tarasivka, Bilotserkivsky reg., Kyiv obl., Ukraine
tel.: +38 (050) 381 5568

e-mail: admin@fermer.org.ua
www.fermer.org.ua

“Fermery Ukrainy Online” — specialized social and information portal for workers 
of agro-industrial complex and a unique platform for easy buying or selling agricultural 
products. “Fermery Ukrainy Online”: with our help you can chat with colleagues, share 
experiences and ideas, valuable information, buy and sell.

food UA. food, TECHnoLoGiES&EQUiPmEnT
information and analytical journals 

of SmART CAPiTAL LTd 
vul. Maryny Raskovoyi, 11, build. B, of. 707

Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 541 1155; tel.: +38 (044) 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 presents to your attention all information 
about logistics, human resources management, packing, ingredients, automation and 
equipment of different enterprises.
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foodAKTiV, LLC
vul. Boryspilska, 9, build. 57
Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 369 5047
e-mail: director@foodactiv.com.ua
www.foodactiv.com.ua

LLC Foodaktiv is a supplier of food additives (France) for different branches of food 
industry. We offer our partners:

•		sweeteners	(aspartame,	acesulfame,	saccharin,	cyclamate,	premix);
•		colorants	(beta-carotene,	carmine,	anthocyans,	curcuma);
•		natural	extracts	(more	than	1,000	kinds);
•		preservatives	(nisin,	natamicine);
•		natural	rosemary	antioxidant.

GoodSmATRiX, LTd
nab. rechki Smolenka, 14
St. Petersburg, 197178, Russia
tel.: +7 (812) 380 1187, +38 (066) 219 5374
e-mail: goodsmatrix.ua@mail.ru
www.goodsmatrix.ru, www.goodsmatrix.com.ua 

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

The project’s objective GoodsMatrix — 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 barcodes for the collection, storage and dissemination 
of information about products protected by a patent of the Russian Federation State.

GRES S. o., iP-o
vul. Entuziastiv, 5/1, apt. 24
Kyiv, 02154, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 295 3193; tel.: +38 (050) 419 7098
e-mail: ankoagent@i.ua, nuovass@bigmir.net

Supplier of equipment for production of confectionery, bread, self-finished products. 
Working clothes.

HARCHoVYK, newspaper
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 intended for managers and technologists. It enlightens the most 
important and actual events of different segments of food industry.  

Frequency: twice a 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 bakery and confectionary industry experts 

(subscription index: 99057).

iLiAS, LLC
prosp. Shevchenko, 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

Import/export of nuts and dried fruits. Wholesale, supply for confectionery industry.

imPEKSmASH, TTC 
vul. V. Chornovola, 14/2, of. 1

Ukraine
tel.: +38 (0522) 308 920
fax: +38 (0522) 308 921

e-mail: impexmash@romb.net
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.

inTER AGRo, LTd
prosp. Moskovsky, 257 

Kharkiv, 61044, Ukraine 
tel./fax: +38 (057) 716 4911 

e-mail: inter_agro@agro3.kharkov.ua 
www.iagro.com.ua

“InTER AGRO” LTD is an engineering company that supplies to Ukraine modern 
equipment produced by the leading European manufacturers and Russian companies. 
The offered equipment is destined for receiving, storage, preparation, transportation, 
dispensing, accounting of granular and liquid components. Also, we offer comprehensive 
technical solutions and equipment for such processes as: 

•		packing	storage;	
•		sifting;	
•		transportation	by	means	of	spiral	conveyors,	screw	conveyors,	pneumatic	transport;	
•		prescription	mixing;	
•		prescription	dosing	and	accounting;	
•		microdosing;	
•		salt	dissolution.
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inTERSTARCH-UKRAinE, Trade House, LTd
vul. Elektrykiv, 29-А, Kyiv, 04176, Ukraine
tel.: +38 (044) 351 7380; fax: +38 (044) 351 7381
e-mail: th@upi.com.ua

TH “Interstarch-Ukraine” LTD is a manufacturer and seller of the products from treated 
corn and wheat, such as: glucose, maltose, glucose-fructose syrups, crystalline dextrose, 
native corn and wheat starches, vital wheat gluten. The products are used in confectionery, 
bakery, brewery, canned foods and dairy industries. The products are used for bread, cake, 
pastries, hard candy, soda and beer, jams, condensed milk, ice-cream and so forth.

KASKAd, LTd 
vul. Komsomolska, 52-A
Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine
tel./fax: +38 (0562) 340 374; tel.: +38 (056) 744 5998
+38 (056) 744 2817; fax: +38 (056) 794 5483
e-mail: rkaskad@mail.ru
www.kaskadltd.com.ua

Our company specializes in the development of constructions, designs and production 
of exclusive cardboard packing. Full-color offset printing, printing on metalized cardboard, 
UV-varnish, selective UV-varnish, glitter, varnish glazing, blocking, gluing of clear film on 
slot windows, cutting down and gluing.

Our approach to the customer: “From idea to ready-made product”.

KASKAd-imPRESSion, LLC
vul. Budivelnykiv, 6, Rivne, 33006,Ukraine
tel./fax: +38 (0362) 609 562
e-mail: kaskad.impres@gmail.com
www.kaskad-impression.com.ua

“Kaskad-Impression” provides a wide range of services related to the production 
of printed goods such as:

•	paper bags with square bottoms;
•	paper sachets for packaging bakery products;
•	paper sachets with polypropylene insert;
•	gift bags with paper handles with the application of a logo to order;
•	package made of corrugated and micro-corrugated paperboard.

KHLEBoPEKARSKoYE i KondiTERSKoYE 
dELo, magazine
“коRSAR”, PE
prosp. Мoskovsky, 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 and administration of the bakery and 
confectionery industries — the only professional issue about technologies of processing 
and equipment, about raw materials, about ingredients, about packaging, about 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 mln 
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
UKRAinSKA ZdoBA, Tm

vul. Molodogvardiyska, 3
Berdyansk, Zaporizka obl., 71100, Ukraine

tel.: +38 (06153) 64 911; tel./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. 

LindSTRom oY
Representative office in Ukraine:

LInDSTREM, LTD
vul. Viskozna, 8

Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (044) 583 0341; fax: +38 (044) 501 3105

e-mail: customer.service@lindstrom.ua 
www.lindstrom.ua 

Lindstrom OY is a family company, which has been running its business since 1848. 
Founded in Finland, now it is the world leader in supplying and maintenance of work 
wear and mats in Europe and Asia. We offer full range of work wear rent services: from 
selection of models and sizes, individual identification marking to laundry, maintenance 
and delivery services.

On the Ukrainian market we have been operating since 2006 and established 
a reputation of a reliable business partner. We would like to cooperate with you!
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LoESCHPACK, GmbH
Industriestrasse, 1
Altendorf, 96146, Germany 
tel.: +49 (0) 9545/449-0 
fax: +49 (0) 9545/449-500
e-mail: b.buettel@loeschpack.com
www.loeschpack.de

Loeschpack — an international company, a leader in the development, manufacture 
and full service of packaging machinery and complete packaging systems for primary 
& secondary packaging of confectionary, in particular chocolate tablets, bars, napolitains, 
dragees, jelly gum, biscuits, crackers, wafers, chewing gums, etc. Wide use of producible 
machines to pack meat, sausage, cheese, frozen food, fruits and vegetables.

mALLATi, PE
prov. Onilovoyi, 8/10
Odesa, 65011, Ukraine
tel./fax: +38 (0482) 328 259, +38 (0482) 328 260
e-mail: oleynik@mallati.com.ua
www.liza-tm.com.ua

Import (dried fruits, nuts, preserved fruits), export (sunflower seed kernels, walnut 
kernels), production.

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

Advertising and information agency “Marko Pak” issues “World of the Packaging” 
magazine for more than seven years. 

We offer you image advertising and information publishing.
“World of Food” magazine exists on the market since April 2002. Periodicity 10 times 

a year, coated matt, format A4, from 52 pages, circulation 4,500 copies, colors: 4/4.
“World of Packaging” — business organizer, which is issued eight times a year. 

Circulation — 2,000 copies, from 80 pages.

nAAJoBoAT VEnTURES, LTd
RM.S123,2/F, Tianhe Plaza
Dongpu, China
tel.: +8 613711278747
fax: +8 62082596919
e-mail: boatengadu@hotmail.com

Introduction of cocoa products: chocolate, cocoa drink.

nATionAL UniVERSiTY of food 
TECHnoLoGiES

vul. Volodymyrska, 68
Kyiv, 01033, Ukraine

tel.: +38 (044) 287 9777
fax: +38 (044) 289 6000

e-mail: akutina@nuft.edu.ua
www.nuft.edu.ua

The national University of Food Technologies trains specialists, which are able to meet 
the challenges of scientific and experimental type, update traditional and develop new 
technologies of bakery, macaroni, confectionery products and food concentrates.

nEW TECHnoLoGiES, LTd
ul. Akademika Pavlova, 155

Tula, Tula obl., 300024, Russia
tel.: +78 (495) 789 4966/204

fax: +78 (499) 269 0438
e-mail: tek-df@mail.ru

www.chocolatecompany.nl

The exclusive producer of chocolate products under CHCO trademark at the territory 
of Russia, Ukraine, Belarus and Kazakhstan. 

Our production: chocolate on a wooden spoon of HOTCHOCSPOOn, original 
square CHOCBAR chocolate, chocolate fondue of CHOCDIP, a lot of small chocolates 
of MInIMEnDIAnTS.

oBoRUd.info, Equipment portal, LTd 
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.

oRiEnTAL SWEETS, LTd
vul. Telegina, 16-А

АRC, 95000, Ukraine
tel./fax: +38 (0652) 583 434

е-mail: market@pahlava.com.ua
www.pahlava.com.ua

Production of Turkish and Arabic delights.
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oZPo, food equipment plant
vul. Zhulyanska, 40-A
Sofiivska Borschagivka, Kyiv, 08131, Ukraine
tel.: +38 (044) 507 1947, +38 (044) 227 6101, +38 (044) 227 6121
tel./fax: +38 (044) 507 1948; fax: +38 (044) 507 1949 
e-mail: ozpo@i.com.ua
www.ozpo.com.ua

Our company supplies equipment to bakeries and confectionary factories. 
Our novelties:
•	versatile pitch-closing machine UDZM-1 for the production of donut products;
•	machine for molding dough cakes A3-SHFZ;
•	machine (MAG-250), intended for melting and covering confectionery pieces with 

glazing. It is designed with cooling tunnel and has productivity 250 kg/hour;
•	oven for baking “nuts”, “tartes” (“pie”), “hearts”, “mushrooms” — PE-2;
•	filling depositor;
•	 cookie shapes “Tulskiy pryanik”;
•	 changeable patented matrix to A2-ShFZ;
•	Multiple nozzles I8-ShFO (analogical to “MULTI-DROP”);
•	 changeable knots “Sushka malutka” (little “baby” bread ring) to B4-58;
•	 changeable knots “Boat-shaped Sushka” to B4-58.

PRodUCTS And inGREdiEnTS, magazine 
BioPRom, LTd
vul. Martirosyana, 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. 

PRomLAnd, Ukrainian industrial group 
vul. Lenina, 90, of. 12
Ukraine
tel.: +38 (044) 360 8404
e-mail: info@promland.biz
www.promland.biz, www.promland.com.ua, www.promland.info

Manufacture and sale of equipment for food and agrarian industries. Media.

RUPAS-PACK, PE
prosp. Vidradnyi, 95
Kyiv, 03061, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 455 4693
e-mail: info@rupas-pack.com.ua
www.rupas-pack.com.ua

We offer different kinds of equipment for mini-bakery, automatic lines for production 
of all kinds of biscuits, mixers, coating machines, ovens and dosing-dropping machines. 
Also you can buy vertical, horizontal and shrink packaging machines in our company. All 
machines are of Italian origin.

SALEKS ABSoLUT, LLC
prosp. 50-richchia Zhovtnia, 144

Kremenchuk, Poltava obl., 39627, Ukraine
tel.: +38 (0536) 792 502
fax: +38 (0536) 792 503

e-mail: saleks.com@mail.ru
www.saleks.com

Producer of the wide range of qualitative confectionery, among which: sand, sugar and 
puff cookies, candies, east sweets. TM “Saleks” is true to its general line — at an invariable 
reference point on quality to keep availability of production to a general population.

SAmSHiT LTd
prov. Kravtsova, 11, of. 5
Kharkiv, 61003, Ukraine
tel.: +38 (057) 758 6126
fax: +38 (057) 758 6986

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

More than 15 years of experience in the field of ingredients for the food industry has 
allowed us to become one of the leaders of flavourings and serve clients all over Ukraine. 

We offer the best aromatic compositions for the following branches of food industry: 
confectionery, dairy, fat, gourmet, snack, as well as for the beverage industry. We are also 
ready to offer domestic producers of flavours, sausage premixes and flavoured additives 
to produce highly concentrated flavours of snacks. 

Our main principle of cooperation — “Always reliable partnership!”

SfERA, Publishing house, LTd
V. O. Bolshoy pr., 18-A

St-Petersburg, 199034, Russia
tel.: +8 (812) 702 3670
fax: +8 (812) 702 3673

e-mail: o.palenova@sfera.fm
www.sfera.fm, www.exposfera.com

Publishing House SFERA is one of the leading players on the Russian market of b2b 
publications for the food industry. 

At the moment we issue the following magazines: Confectionery SFERA, Meat SFERA, 
Dairy SFERA, POULTRY, Fish SFERA and the official exhibition newsletter ExpoSfera. The 
main aim of the publishing house is to provide visitors with the most complete and topical 
information about the exhibition organizers, participants and business program. The 
publication acquaints readers and visitors of exhibitions with the main trends and market 
news. 
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SLEdoPYT, LTd, Brand consulting company
vul. Chystiakivska, 2-А, of. 204
Kyiv, 03062, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 503 3142
e-mail: reception@sledopyt.com.ua
www.sledopyt.com.ua

Sledopyt is a specialized brand consulting company that helps find answers to the 
questions “What helps the brand earn more money?”. The company was established in 
2003 and has a lot of experience in the successful development of brands on more than 
80 markets of goods and services.

Main services: brand audit, creation of a new brand, developing brand strategy, 
marketing research, internal branding.

Clients of Sledopyt are “MHP”, nasha Ryaba TM, Legko TM, Ukrnet, Sandora TM, 
Askold TM, Batik TM, Aquamarine TM, Roshen Company, Concorde Capital, Zolotoy Vek TM, 
Koktebel TM, Hladyk TM, Bulkin TM, Batik TM, Myvyna TM, Millennium TM, MakMay TM, 
Lyubimov TM, Pizza Celentano, Fidem Life and many others.

SPECAGRoSS, LLC
vul. Medychna, 3, apt. 22
Dniprodzerzhinsk, Dnipropetrovsk obl., 51931, Ukraine
tel./fax: +38 (0569) 588 523
e-mail: expert.agross@gmail.com
polymer.web-box.ru

We offer services connected with cleaning and spraying the non-stick polymer on 
baking forms. We sell baking forms in stock and baking sheets of own production, 
made according to the dimensions of the customer. We work with companies all over 
Ukraine.

STATE SCiEnTifiC And TECHniCAL LiBRARY 
of UKRAinE (SSTL of UKRAinE)
vul. Gorkogo, 180
Кyiv-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 was founded in March 1935. On the 6 of June 1960 it was granted the status 
of State Library. It was given its present name in 1992. Main types of activity: scientific 
and technical literature and documentation fund formation including patent, normative 
and technical, industrial documentation, auto synopsis dissertations, publication of 
bodies of scientific and technical information; library and bibliographic, reference 
and informational service; topic patent quest; giving of the factographic information about 
the firm, organization, enterprise (domestic and foreign) and its products; deposition 
of scientific works; documentation copy making; providing with computer technique and 
Internet, documentation and image scanning, electronic delivery of documents, etc.

STRiLA, oJSC
vul. Komunalna, 2

Chernigiv, 14005, Ukraine
tel.: +38 (0462) 72 70 58, +38 (0462) 65 13 50

tel./fax: +38 (0462) 65 11 71
e-mail: strela1231@yandex.ru, office@strila.ua

www.strela.cn.ua

Production and sale of sweets, caramel and cookies.

TRAdEmASTER GRoUP, LTd
prosp. Moskovskyi, 8, build. 1, fl. 3

Kyiv, 04073, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 383 8628

e-mail: st@trademaster.com.ua
www.TradeMaster.ua

B2B Media-group TradeMaster® Group:
•	Web-portal about retail and wholesale www.TradeMaster.UA;
•	Web-portal about PrivateLabel: www.PrivateLabel-TM.com;
•	TradeMaster® Magazine;
•	Professional All-Ukrainian conference provider for the owners and top managers of 

commercial and industrial companies;
•	The initiator of the annual national B2B Awards: “PrivateLabel”, “Made-in-Ukraine”, 

“Retail-in-Ukraine”;
•	B2B Training Center;
•	B2B marketing and PR-projects implementation for key partners.

UKRdAAR, LTd
vul. Sadova, 23

Gorenka, Kyiv obl., 08105, Ukraine
tel.: +38 (099) 551 1245

e-mail: ukrdaar@mail.ru

Production of rusks and cracknels; production of flour pastry, cakes and pastries of the 
protracted storage.

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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VASiLKiVHLiBoPRodUKT, PJSC
vul. Volodymyrska, 22
Vasylkiv, Kyiv obl.
08600, Ukraine
tel.: +38 (04571) 24 040
tel./fax: +38 (04571) 21 813
e-mail: vkhp@spp.com.ua

Production of flour (highest grade, first-rate) and semolina, services.

VAVRYK And ComPAnY, LTd
vul. Granychna, 14-А
Chortkiv, Ternopil obl.
48500, Ukraine
tel.: +38 (03552) 20 814
+38 (03552) 20 754
e-mail: info@vavryk.com
www.vavryk.com

Confectionery.
Finished goods — 40 items, weight and packed form:
•		wafer	rolls	(uncoated	and	coated	with	chocolate);
•		waffle	rolls	filled	and	unfilled	(unglazed	and	glazed	with	chocolate).
Semis — 21 items are available in weight form:
•	waffle	cones	for	ice-cream	with	a	smooth	or	bumpy	top	part;
•		ice-cream	waffle	rolls	(unglazed	and	glazed	inside).

ViTAmiLK, LLC 
prov. Dzhyncharadze, 4, section 1
Dnipropetrovsk
49044, Ukraine
tel./fax: +38 (0562) 366 745
fax: +38 (0562) 366 745
e-mail: vita-milk@yandex.ru
www.fitonika.com.ua

“Fitonika” is a delicious, natural and very wholesome product. Basis of “Fitonika” 
consists of: cocoa beans and cocoa butter, milk and nuts, supplemented by useful berries 
and herbs.

Our product brings not only joy with its taste, but also has health-improving 
effect of medicinal plants acting as complex and stimulating the body’s defence 
mechanisms.

InteGRateD PRoDUCts
Flour confectionery 
BETSI TM
CHARIVnA MOZAIKA
DEn SERVICE
DIAD
IMPEKSMASH
KOnTUR
SALEKS ABSOLUT
STRILA
UKRDAAR
VAVRYK AnD COMPAnY

Bakery products
KOnTUR
UKRDAAR

Chocolate and chocolate 
production
CHARIVnA MOZAIKA
DIAD
nAAJOBOAT VEnTURES
nEW TECHnOLOGIES
SALEKS ABSOLUT
STRILA
VITAMILK 

Candies 
CHARIVnA MOZAIKA

oriental sweets
DIAD
ORIEnTAL SWEETS
SALEKS ABSOLUT

Food concentrates 
(muesli, crunches)
DIAD

tea
DIAD

Raw mateRIal 
anD InGReDIents
nuts, dried fruits
DIAD
ILIAS
MALLATI

Cocoa products 
DIAD
nAAJOBOAT VEnTURES
STRILA

sugar, flour
DIAD
STRILA
VASILKIVHLIBOPRODUKT

Gelatin, agar, pectin 
DIAD

milk, dried milk 
DIAD

Filling agents 
AVGUST 
CHARIVnA MOZAIKA

Colouring agents, 
aromatizers 
FOODAKTIV
SAMSHIT LTD

egg products 
DIAD
STRILA

Food additives
DIAD
FOODAKTIV

oil
DIAD

eqUIPment
Confectionery equipment 
AVILOn
DEn SERVICE
FAVORIT TECHnO
GRES S. O.
IMPEKSMASH
InTER AGRO
LOESCHPACK
OZPO
PROMLAnD
RUPAS-PACK

Bread-making equipment
AVILOn
DEn SERVIC
FAVORIT TECHnO
GRES S. O.
IMPEKSMASH
InTER AGRO
RUPAS-PACK

Packaging and labelling 
equipment
GRES S.O.
LOESCHPACK
RUPAS-PACK

Peripherals
AVILOn
FAW-UKRAInE

Inventory and accessories
ATHEnA
InTER AGRO
RUPAS-PACK

PaCkInG
Confectionery packing, label
KASKAD
KASKAD-IMPRESSIOn
LOESCHPACK
RUPAS-PACK
UnIPACK

Industrial packing 
KASKAD
KASKAD-IMPRESSIOn
RUPAS-PACK
UnIPACK

seRvICes
CEnTRAL COnTROL AnD PRODUCTIVE 
LABORATORY OF UKOOPSPILKY
IMPEKSMASH
LInDSTREM
SLEDOPYT

BRanCh InstItUtIons 
anD oRGanIzatIons
ASSOCIATIOn “UKRKOnDPROM” 
nATIOnAL UnIVERSITY OF FOOD 
TECHnOLOGIES
SSTL OF UKRAInE

sPeCIalIzeD lIteRatURe
BRUTTO
BUSInESS PROPOSITIOn
DEGUSTATOR
DISTRIBUTIOn AnD LOGISTICS
HARCHOVYK
KHLEBOPEKARSKOYE 
I KOnDITERSKOYE DELO
KOMPASS UKRAInE
MARKO PACK
PRODUCTS AnD InGREDIEnTS
SFERA

sPeCIalIzeD PoRtals
CAnDYnET.RU
COnFECTIOnER’S DIARY
EXPOVORTAL.COM
FERMERY UKRAInY OnLInE
FOOD UA
GOODSMATRIX
OBORUD.InFO
PROMLAnD
TRADEMASTER GROUP

LiST of EXHiBiToRS ACCoRdinG 
To PRodUCT CATEGoRY






















