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Це не лише щомісячне видання, 
    редакція організовує та проводить 
 тематичні конкурси та семінари 
• всеукраїнський конкурс «Кращий молодий агроном»; 
• семінар «Моя молочна ферма»;
• семінар «Ефективне свинарство»;

www.agroexpert.uaПЕРЕДПЛАТИТИ 
електронну версію

Підготовка та видання 
спеціалізованих книг

ПППППііііідддгггоооотттооовк

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА

Реєстрація обов’язкова!

Тел.: 044 583 06 59 або 067 460 06 87 

або e-mail: subscribe@agroexpert.ua

Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі  

Моя молочна ферма
Ефективна репродуктивність стада,

який відбудеться в рамках виставки

 ПІД ЧАС СЕМІНАРУ ДОПОВІДАЧІ ПІДНІМУТЬ ПИТАННЯ:
• Як розуміти сигнали фертильності корів
• Як провести синхронізацію статевої охоти
• Які новітні українські дослідження були представлені 

на Всесвітньому конгресі зі здоров’я жуйних тварин WBC 2018
• Менеджмент відтворення стада. Практичний досвід

КІЛ

Те
а

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СЕМІНАРI 

ЕФЕКТИВНЕ СВИНАРСТВО
ВІДТВОРЕННЯ СТАДА

ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ В РАМКАХ ВИСТАВКИ AGROEXPO, 
25 ВЕРЕСНЯ 2019 

ПОЧАТОК РЕЄСТРАЦІЇ: 10.00
Місце проведення: виставковий комплекс AGROEXPO,

 м. Кропивницький, 
вул. Мурманська, 8 (конференц-зала 2, перший поверх )

• Комбікорм, в якому 
ви впевнені

• Фруктани та їхня роль 
у годівлі свиней

• Практичний досвід роботи 
з відтворенням стада

• «Розганяємо» плідника 
на максимум

• Режим годівлі «досхочу». 
Вплив на продуктивність 
свиноматок та поросят

Теми виступів:

ÂÕIÄ ÂIËÜÍÈÉ 

тел.: 044 583 06 59

або 067 460 06 87, 

e-mail: subscribe@agroexpert.ua



www.freshbusiness-expo.com

Міжнародна спеціалізована виставка з виробництва, обробки, переробки та 
зберігання плодоовочевої продукції в Україні та СНД. Логістика та торгівля у 

плодоовочевій індустрії.

International Exhibition for Fruit and Vegetable Production, 
Processing, Storage & HandlingTechnologies and Fresh Produce 

Supply and Trade in Ukraine and CIS. 

ТОВ «Компанія «Місто Мрії»
вул. Б. Гмирі, 13, офіс 3
Київ, 02144 Україна
Тел.: +380 44 577 04 25
Факс: +380 44 577 04 26
E-mail: freshbusiness@cityofdreams.com.ua

Nova Exhibitions B.V.
Organisation and Sales International:
P.O. Box 257 3740 AG Baarn
Нідерланди
Tel: +31 85 401 73 97
E-mail: info@nova-exhibitions.com
www.nova-exhibitions.com
Chamber of commerce: 60938889

Підтримка / Supported by:

Італійське торгівельне агентство / 
Italian Trade Agency

Офіс Радника з сільськогосподарських 
питань Посольства Королівства Нідерланди / 

The office of Agricultural Counsellor of the 
Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Асоціація Укрсадпром (АУСП) / 
Association Ukrpromsad (USPA) 

Асоціаєція «Ягідництво України» (АЯУ) / 
Ukrainian Berries Association (UBA) 

Холодильна асоціація України / 
Refrigerating Association of Ukraine 
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Висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам 
за вагомий внесок і підтримку.

We would like to thank our sponsors for their 
generous support and commitment.
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ПРОГРАМА ◆ PROGRAM

Всеукраїнська науково-практична конференція
VІ СИМИРЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:

«САДІВНИЦТВО: ОСВІТА ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»

30 листопада

10.00—10.55 Реєстрація учасників конференції. Ознайомлення з науковою
спадщиною родини Симиренків з фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки
НУБіП України. Виставка-презентація сучасних навчальних посібників та наукових
праць за авторством співробітників кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.

11.00—11.30 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Отченашко Володимир Віталійович, начальник науково-дослідної частини
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
Гадз Петро Іванович, голова Наглядової Ради Асоціації «Укрсадпром»,
голова ФГ «Гадз», Герой України,
Матвієць Олександр Григорович, голова Асоціації «УКРСАДПРОМ»,
Центило Леонід Васильович, Директор ТОВ «Агрофірма «Колос» , голова
Ради роботодавців Агробіологічного факультету, НУБіП України.

11.30—11.40 Мазур Борис Миколайович, завідувач кафедри садівництва ім. проф.
В.Л. Симиренка. Професор Володимир Симиренко. Його ім’я носить кафедра

11.40—12.00 Вольвач Петро Васильович, академік УЕАН, лауреат премії ім.
Л.П. Симиренка НАН України. В лабіринтах розстрільної справи професора Володимира Симиренка

1200—12.20 Корост Тетяна Михайлівна, голова Котелевської селищної ради,
Герой України; Козак Василь Васильович, голова Сокирянської МТГ; Ковдрин Олег
Іванович, голова Трибухівської ОТГ. Садівництво у розвитку сільських територій

12.20—12.40 Ткачук Олександр Анатолійович, директор ТОВ «Агровесна
2011»; Пилипончик Євген, директор ТОВ «Кооператив Агровесна». Кооперація в ягідній галузі

12.40—13.00 Клименко Світлана Валентинівна, професор, доктор
біологічних наук, завідувач відділу акліматизації плодових рослин Національного
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Роботи Національного ботанічного саду імені М.М. 
Гришка з інтродукції і селекції плодових культур

13.00—13.30 КАВА-БРЕЙК. Ознайомлення з експозицією виставки Fresh Business Expo

13.30—13.50 Меженський Володимир Миколайович, доктор с.-г. наук, професор кафедри садівництва ім. 
проф. В.Л. Симиренка. Внесок кафедри садівництва НУБіП у розвиток галузі

13.50—14.10 Матвієць Андрій Олександрович, науковий співробітник Інституту садівництва НААН України.
Проектування плодово-ягідних насаджень та систем зрошення

14.10—14.30 Бондаровський Василь Володимирович, директор компанії Біохім Агро, група компаній ЕФТ 
груп. Хімічне прорідження яблуні, сучасні препарати для якісного врожаю

14.30—14.50 Михальчук Микола Васильович, магістр кафедри садівництва ім. проф. В.Л Симиренка, регіо-
нальний представник TimacAgro Ukraine; Панас Марія, продакт менеджер TimacAgro Ukraine. Оптимізація 
живлення плодових культур біостимуляторами TimacAgro Ukraine

15.00—15.30 Підведення підсумків роботи першого дня конференції
Обговорення з випускниками кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, роботодавцями та
іншими стейкхолдерами пропозицій щодо шляхів вдосконалення освітньої програми «Садівни-
цтво та виноградарство» для студентів ОС Бакалавр та Магістр відповідно до тенденцій розвитку
плодоовочевої та виноградарської галузей України та світу, а також з врахуванням сучасних
вимог ринку праці: Домбровська Анна, ФГ Фруктовий сад АТ; Змійчук Сергій, ТОВ Фрутек; Машківський 
Віктор, ТОВ «Агрофірма «Колос»; Полонський Іван, ФГ Теолинське.
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ПРОГРАМА ◆ PROGRAM

Перша національна конференція 
«Підвищення ефективності в плодоовочівництві»

1 грудня

10:00 – 11:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава

11:00 – 11:10 Вітальне слово від організаторів

11:10 – 11:40 Ірина Кобринець. Агроном консультант з ягідних культур, Центр фермерських компетенцій.
Технологія вирощування ремонтантної малини

11:40 – 12:10 Оксана Білозуб. Фахівець з вирощування овочів та ягід у теплиці, незалежний агрокон-
сультант. 
Основні аспекти вирощування ягідних культур на гідропоніці

12:10 – 12:40 Ольга Шарапанюк. Фахівець з плодових та горіхових культур, Уманський національний 
університет садівництва. 
Кісточкові та зерняткові культури: закладка саду без помилок

12:40 – 13:00 Вадим Остапенко. Фахівець з безпілотних рішень для агробізнесу, QUADRO.UA. 
Коптери для внесення ЗЗР

13:00 – 14:00 Обід

14:00 – 14:30 Олена Болтовська. Фахівець з захисту плодоовочевих культур та запилення, Росана-1.
Інтегрований захист рослин в теплицях

14:30 – 14:45 Валерій Яковенко. Співзасновник компанії DroneUA. 
Роботизовані технології для українських виробників ягід, фруктів та овочів - доступно та ефек-
тивно! Презентація спільного Проекту USAID АГРО та DroneUA

14:45 – 15:15 Надія Марченко. Фахівець з вирощування зелені, незалежний агроконсультант.
Особливості вирощування зелені та салатів на гідропоніці

15.15 – 15:30 Денис Рудичев. Інженер з проектування зрошувальних систем, ПрофПолив.
Інноваційні системи поливу та фертигації

15:30 - 16:00 Андрій Мельничук. Заступник директора ОРСП «Шувар».
Чого бажає споживач? Або як змінились вподобання покупців на оптових ринках

16:00 – 16:30 Антон Дундій. Кооператив «Родинний Добробут».
Кооперація як ефективний інструмент для продажів

16:30 - 17:00 Світлана Жаглова. Виконавчий директор ГС «Інноваційне фермерство та кооперація».
Агросупровід як ефективний інструмент для підвищення ефективності виробництва
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АЛФАВІТНИЙ СПИСОК УЧАСНИКІВ ◆ ALPHABETICAL LISTING

4 СТИХІЇ
АГРАР МЕДІЄН УКРАЇНА
АГРОВЕСНА
АГРОСТАР
АЛЬФАІНТЕРПЛАСТ
АРТЕС ПОЛІТЕХНІКА УКРАЇНА
БАРСЬКИЙ САД
ВОЛЯ САД
ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА
ДГС УКРАЇНА
ДОЛИНА-АГРО
ЄВРОПЕЙСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ
ЄФТ ПЛЮС
ІЛМАКС ТЕРМ
ІННОВАЦІЙНЕ ФЕРМЕРСТВО ТА КООПЕРАЦІЯ, ГС
ІНСОЛАР ХОЛОД
ІНФОІНДУСТРІЯ
КП «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ДІМ, САД, ГОРОД»
МЕДІА ГРУПА «ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКО КУЛЬТУРА
ОВОЧІ ТА ФРУКТИ, ЖУРНАЛ
ПЕРЕВІЗНИК
ПЛАСТКО УКРАЇНА
ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 2М
ПРО-СТОК
ПРОФПОЛИВ
РОДОНІТ
РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС
РУСБАНА ІНЖИНИРІНГ
САД ОК
ТВК РАМОС
ТОЛСМА ТЕКНІК ТОВ
УКРАЇНСЬКА ОВОЧЕВА КОМПАНІЯ
УКРСАДПРОМ
ФРУКТОВИЙ САД АТ
ХОЛОД-ІНЖИНІРИНГ
ХОМСТІЛ ГРУП 
AGRICO UKRAINE 
AGRUROTECH
ANIVOL
ASTRA GROUP
DroneUA
ELIFAB SOLUTIONS
ESCANDE
FAM
FERLO
GRIMCO TRADE HOLLAND
GRISNICH
INSORTEX
JASA PACKAGING SOLUTIONS
KIREMKO 
LODDER UNTERLAGEN 
MEGA SP. Z O.O. 
OCTOFROST AB
PACK-TRADE
PAKFRUT
PASTERKAMP METAL SHEET SOLUTIONS 
PND 
POLLAK SALA
RAYTEC VISION
SANOTREE
SORMAC 
TECNOFRUTTA
TECO SRL 
TOLSMA
UNI-MASZ H.M.JUSZCZUK SP.J. 
VAN DIJK TECHNICS

C8
B2
C5

C17
G5-1
C10
D7

B12
B7

C13
C19
C12

D1, C16
A8
C3
B9
B3
C9
A2
A4

B5-1
B5

C21
A3
G6

C15
B8
C8
G8

C20
C18
B13
D2
G4
B4
B1
B1

B13
B13
C10

C6
B12-2

B13
B10
B13
B13
B13
B13
B11
B13
B13
C19
G7
D6
B6

B13
B13
B13
B13
B13
C19
B13
B13
G9

B13
C14
A5
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ПЛАН ВИСТАВКИ ◆ FLOOR PLAN
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ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS

Я радий вітати учасників, організаторів та відвідувачів міжнародної 
виставки «Fresh Business Expo 2021».

Ця виставка стала важливою діловою платформою для представників 
плодоовочевого сектору в Україні. Впевнений, в її цінності для підтри-
мання та налагодження нових ділових контактів всі сьогодні перекона-
лися.  Учасники і відвідувачі мають зустрічатися, вони не можуть спілку-
ватися тільки через відеозв’язок. 

Сьогодні світ бореться з пандемією, яка водночас змінила наші життя і випробує на міцність cу-
спільні інститути а також наші робочі та особисті стосунки.

Водночас, нами ще не вирішені завдання адаптації до зміни клімату, забезпечення продоволь-
ством населення з повагою до збереження людських цінностей та обмежених ресурсів планети. 
Споживачі вимагають від виробників здорових та поживних продуктів харчування, виготовлених 
у сталий спосіб і доставлених додому чи в заклади громадського харчування, а фермери, зі свого 
боку, потребують достойної оплати за свою нелегку працю і вже знають, як можна втратити до-
ступ до своїх покупців.

Вірю, нас має об’єднати створення продовольчої системи, що забезпечує загальну харчову 
безпеку у такий спосіб, що не шкодить економічним, соціальним і екологічним ресурсам, необ-
хідним для забезпечення харчової безпеки майбутніх поколінь. Cтворення сталої продовольчої 
системи покладено в основу Цілей Сталого Розвитку Організації Об’єднаних Націй. 

Аграрна галузь Нідерландів готова взяти на себе провідну роль у здійсненні необхідних змін. В 
секторі постійно впроваджуються інновації, з урахуванням багаторічного досвіду. Впевнений, що 
використання нідерландських досягнень  аграрними виробниками України зміцнює співробітни-
цтво між нашими країнами.  

На виставці представлена нідерландська експозиція компаній, що пропонують в Україні іннова-
ційні рішення для вирощування, зберігання, доробки та переробки сільськогосподарської про-
дукції, а також продукцію для споживачів.  Я вдячний їм за участь. 

Висловлюю подяку організаторам виставки: компанії «Nova Exhibitions» BV, «Місто Мрії», а також 
компаніям, за участю яких відбувається цей захід.

Бажаю всім цікавих зустрічей, налагодження партнерства та успішних ділових ініціатив на «Fresh 
Business Expo». Не забувайте зберігати дистанцію але будьте разом!

З повагою,
Рейнауд Наутен
Радник з питань сільського господарства
Посольство Королівства Нідерландів в Україні

12



www.freshbusiness-expo.com

ПРИВІТАННЯ ◆ OFFICIAL GREETINGS

I would like to welcome all participants, organizers, and visitors of the 
International Exhibition «Fresh Business Expo 2021». 

This event is an important platform for the representatives of the Fresh 
Produce Industry in Ukraine. I believe, its value for maintaining and 
establishing new business contacts is extra confirmed today. Participants and 
visitors want to stay together, they cannot go on with videocalls only.

The world is fighting a pandemic, which changed our lives by testing all the 
social systems humans created so far, but also testing our business and personal relations. 

At the same time, we are still challenged to find ways to respond to climate change and to feed 
world’s growing population with respect to human values and limited resources of our Earth.  
Consumers still expect producers to come with healthy, sustainable, and nutritious food at home or 
in the restaurant, while farmers want to be paid a fair price for their hard work and who recently 
experienced loss of their access to the markets. 

I believe, we will be united by the establishment of a food system that delivers food security and 
nutrition for all in such a way that the economic, social and environmental bases to generate food 
security and nutrition for future generations are not compromised. Sustainable food system lies at 
the heart of the United Nations’ Sustainable Development Goals. 

The Dutch agricultural sector is uniquely placed to play a leading role in bringing about the necessary 
changes by the constant development of innovations that lean on many years of experience. I am 
convinced that the application of Dutch achievements by the agricultural producers in Ukraine leads 
to prosperous cooperation for both sides. 

We are joining in the exhibition with a Netherlands Pavilion of companies who offer in Ukraine 
innovative Dutch solutions for growing, storage, post-harvesting handling and processing, and 
consumer products. I would like to thank them all for their participation. 

I would like to extend my gratitude to organizers of this significant event: «Nova Exhibitions» BV, 
«City of Dreams», and to all the participants who make this event a success. 

I wish you all lots of interesting meetings, newly developed partnerships and successful business 
activities during «Fresh Business Expo»!  Don’t forget to keep the distance but stay together! 

Yours faithfully, 
Reinoud Nuijten, Agricultural Counsellor
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine
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Від імені Італійського Торгівельного Агентства - Секції сприяння торгівлі 
італійського Посольства в Україні, для мене велика честь представити 
українським та міжнародним відвідувачам – італійських Експонентів, що 
беруть участь у «Fresh Business Expo 2021». 
 
Італійська агрохарчова промисловість визнана у всьому світі своїми 
високими стандартами, якістю, безпечністю, інноваційністю, стійкістю, 
біорізноманіттям, повагою до традицій та походження та позитивним 
соціальним впливом. 

Ключові фактори, серед іншого, що сприяють досягненням італійської агропродовольчої промис-
ловості: 
• науково-технічні дослідні центри для забезпечення постійного розвитку нових технологій; 
• правила контролю якості та безпеки харчових продуктів, що забезпечують перевірки та кон-
троль на різних етапах виробництва та життєвого циклу продукту; 
• мережі «Індустріального району», що призводить до скорочення ланцюга поставок, зниження 
витрат на транспортування та виробництво; 
• система кооперативів, яка є результатом давньої традиції соціального співробітництва, при-
діляє пріоритетну увагу потребам сільських спільнот та їх мешканців; 
• сертифікати якості походження та справжності продуктів, знаки якості, які є гарантією для 
споживача походження продуктів та/або того, що виробничий процес відповідає специфікаціям, 
встановленим національною та місцевою владою. 
 
Італійські компанії, які беруть участь у Fresh Business Expo 2021, безумовно, поділяють ці цін-
ності. 
Бажаю всім учасникам плідного досвіду, щоб отримати результати, яких вони очікують, та повер-
нутися додому із взаємовигідними угодами та хорошими можливостями для бізнесу. 
 
Щиро Ваш, 
Тоні Коррадіні 
Директор 
Італійське Торгівельне Агентство - Відділ просування торгівлі Посольства Італії в
Україні
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On behalf of the Italian Trade Agency – Trade promotion Section of the 
Italian Embassy in Ukraine, I am honored to present to the Ukrainian and 
international visitors the Italian Exhibitors participating in the «Fresh 
Business Expo 2021».

The Italian Agri-food industry is internationally recognised for its high 
standards of quality, safety, innovation, sustainability, biodiversity, respect 
for tradition and origin, and positive social impact. The key factors that 
contribute to the achievements of the Italian Agri–food Industry are represented, among others, 
by:
• Scientific and Technological Research centers to assure constant development of 
new technologies;
• Quality Control and Food Safety Regulations that ensure checks and controls throughout the 
different stages of the production and product’s life;
• «Industrial District» networks that result in short supply chain, cutting costs of transportation and 
production;
• A System of Cooperatives, the result of a long tradition of social cooperation, prioritizes the needs 
of the rural communities and their inhabitants;
• Quality Certifications of Origin and Authenticity of Products, Quality labels that constitute a 
guarantee to the consumer of the origin of products, and/or that the production process follows 
specifications laid down by National and Local Authorities.

The Italian companies taking part in «Fresh Business Expo 2021» surely embrace these values.
I wish all participants a fruitful experience, in order to get the results, they are expecting, and to 
return home with mutually beneficial agreements and good business opportunities.

Yours sincerely,
Tony Corradini
Director
Italian Trade Agency – Trade promotion Section of the Italian Embassy in Ukraine
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Шановні колеги!

Асоціація «Ягідництво України» вже кілька років поспіль виступає 
партнером виставки «Fresh Business Expo» і я неймовірно рада, що 
цей рік не став виключенням. Адже я впевненa, що саме такі події є 
справжніми драйверами плодоовочевої галузі України. 

Крім того, дуже тішить той факт, що попри пандемію та посилення 
карантинних обмежень як в Україні так й за її межами, виставка змогла 
зібрати чимало представників українського і закордонного бізнесу. 

Можливо, ця виставка зібрала трохи менше учасників, ніж зазвичай, але якість цих контак-
тів, безумовно, набагато вища! Адже приїхали на виставку найвідповідальніші та найсміливіші, 
справжні новатори та професіонали. Це саме ті гравці плодоовочевого бізнесу, хто поточні зміни 
та тенденції сприймає не як перепони, а як виклики. Це саме ті учасники сектору, хто розуміє, 
що через низку факторів, в тому числі, через пандемію у світі, кон’юнктура ринку фруктів, овочів 
та ягід змінюється дуже швидко. А, отже, щоб завоювати та утримати топові позиції в цьому сек-
торі, необхідно ще швидше змінювати свої підходи до виробництва, погляди на ведення бізнесу 
та сприйняття нових реалій. 

Все це ми бачимо наразі в ягідному сегменті, як українському, так й закордонному. Більшість  
трендів, які панували на цьому ринку лише пару років тому, вже сьогодні зійшли нанівець! Від-
повідно, щоб працювати успішно, фермери мали доволі різко змінити й свої стратегії. Зокрема ми 
побачили, як цього року доволі стрімко впав експорт свіжої лохини, тоді як ще донедавна Украї-
на активно нарощувала свої позиції на світовому ринку цієї ягоди. Але спричинило це зовсім не 
зниження експортного попиту, а суттєве зростання споживання цієї ягоди всередині країни, адже 
українці також почали надавати перевагу здоровому і корисному харчуванню в пандемію. Крім 
того, ми побачили, що малина стала справжнім хітом сезону, а це матиме наслідки…

Більше детально про підсумки ягідного сезону ми поговоримо під час Першої національної кон-
ференції «Підвищення ефективності в плодоовочівництві», яка проходить в рамках виставки 
Fresh Business Expo. І ми впевнені, що такий тандем профільної події та провідної виставки ство-
рює для українських аграріїв подвійну цінність заходу, підвищує його ефективність та сприяє 
ефективному розвитку сектору в цілому.

З повагою, Ірина Кухтіна, 
Президент Асоціації «Ягідництво України»         
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Dear Colleagues! 
 
The Ukrainian Berries Association has been a partner of the Fresh Business Expo 
exhibition performing for a few years in a row. I am incredibly glad that 
this year was no exception. After all, I am sure that such events are the 
real drivers of the fruit and vegetable industry of Ukraine. 
 
In addition, it is very gratifying that despite the pandemic and the intensification 
quarantine restrictions both in Ukraine and abroad, the exhibition was able to 
gather a lot of representatives of Ukrainian and foreign business. 
 
Maybe this exhibition gathered a little less participants than usual, but the quality of these contacts is definitely 
much higher! After all, the most responsible and courageous, real innovators and professionals came to the 
exhibition. These are the players in the fruit and vegetable business who perceive current changes and trends 
not as obstacles, but as challenges. These are the participants in the sector who understand that due to a 
number of factors, including the global pandemic, the market for fruits, vegetables and berries is changing 
very quickly. And, therefore, to win and maintain a top position in this sector, it is necessary to change their 
approaches to production, views on doing business and perception of new realities even faster. 
 
We see all this now in the berry segment, both Ukrainian and foreign. Most of the trends that prevailed in 
this market only a couple of years ago have already come to naught today! Accordingly, in order to work 
successfully, farmers had to change their strategies quite dramatically. In particular, we saw how the export 
of fresh blueberries fell quite sharply this year, while until recently Ukraine was actively increasing its position 
in the world market of berries. But this did not lead to a decrease in export demand, but a significant increase 
in consumption of berries within the country, because Ukrainians also began to prefer a healthy diet in a 
pandemic. In addition, we saw that raspberries have become a real hit of the season, and this will have 
consequences… 
 
We will talk in more detail about the results of the berry season during the First National Conference 
«Improving efficiency in fruit and vegetables», which is held as part of the exhibition Fresh Business Expo. And 
we are convinced that such a tandem of a professional event and a leading exhibition creates a double value 
of the event for Ukrainian farmers, increases its efficiency and contributes to the effective development of the 
sector as a whole. 
 
Sincerely, Iryna Kukhtina, 
President of The Ukrainian Berries Association.
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Шановні друзі, колеги та партнери! 

Від імені ГС «Інноваційне фермерство та кооперація» неймовірно 
рада вітати Вас серед учасників провідної виставки 
Fresh Business Expo 2021! 

Дуже тішить той факт, що попри всі негаразди та перепони плодоовочева 
галузь України продовжує активно розвиватися. Свідченням цьому є той 
факт, що навіть в умовах карантинних обмежень ця подія зібрала всіх 
лідерів аграрної галузі, справжніх професіоналів та кращих з кращих у різних сегментах. 

Зі свого боку ми розуміємо, що сучасні тенденції змінюються шаленими темпами, 
причому нерідко провідну роль в цьому відіграють саме ті фактори, які майже неможливо перед-
бачити та попередити. Це й кліматичні зміни, і економічна нестабільність, і пандемія, яка досить 
несподівано, але, здається, безповоротно змінила векторі розвитку глобального плодоовочевого 
ринка, а також вплинула на всі етапи логістичного ланцюжку та споживацькі вподобання. Але в 
той же час ми розуміємо, наскільки важко українським фермерам не просто вижити у вихорі цих 
змін, але й навчитися працювати ефективно та перспективо. Отже, одну з місій ГС ІФК ми бачи-
мо в допомозі нашим аграріям не тільки адаптуватися до нових реалій сьогодення, але підвищи-
ти свою ефективність, опанувати провідні технології та нові напрямки.

Саме на це спрямована конференція «Підвищення ефективності в плодоовочівництві», яку ми 
проводимо разом з нашими партнерами – Асоціацією «Ягідництво України», 1 грудня. Програма 
заходу  включає виступи провідних експертів галузі, панельні дискусії за підсумками поточного 
сезону та практичні поради від визнаних фахівців. 

Ми також дуже вдячні компанії «Місто Мрії» за можливість провести нашу конференцію в рамках 
виставки «Fresh Business Expo», адже ми впевнені, що поєднання цих двох подій дає можливість 
нашим фермерам отримати максимум користі.

Дуже сподіваємося, що в подальшому наша співпраця з виставкою «Fresh Business Expo» стане 
доброю традицією, а конференція «Підвищення ефективності в плодоовочівництві» увійде по пе-
реліку must – visit івентів для всіх гравців сектору овочів, фруктів та ягід України.

З повагою, Світлана Жаглова, 
Виконавчий директор ГС «Інноваційне фермерство та кооперація»     
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Dear friends, colleagues and partners! 
 
On behalf of the PO «Innovative Farming and Cooperation» I am glad to welcome you 
among the participants of the leading exhibition Fresh Business Expo 2021! 
 
It is very gratifying that despite all the troubles and obstacles of fruit and vegetables 
Ukraine’s industry continues to develop actively. Evidence of this is that even under 
quarantine restrictions, this event brought everyone together: agricultural industry 
leaders, true professionals and the best of the best ones in various segments. 
 
For our part, we understand that current trends are changing at a breakneck pace, 
and often the leading role in this is played by those factors that are almost impossible to predict and prevent. 
These are climate change, economic instability and the pandemic, which quite unexpectedly, but seems to 
have irreversibly changed the vectors of the global fruit and vegetable market, as well as affected all stages 
of the logistics chain and consumer preferences. But at the same time, we understand how difficult it is for 
Ukrainian farmers not only to survive the whirlwind of these changes, but also to learn to work efficiently and 
in perspective. Thus, we see one of the missions of PO IFC in helping our farmers not only to adapt to the new 
realities of today, but to increase their efficiency, master the leading technologies and new directions. 
 
This is the purpose of the conference «Improving efficiency in horticulture», which we are holding together with 
our partners - the Ukrainian Berries Association, December 1. The program of the event includes speeches by 
leading experts in the field, panel discussions on the results of the current season and practical advice from 
renowned experts. 
 
We are also very grateful to the City of Dreams Company for the opportunity to hold our conference as part of 
the Fresh Business Expo, because we are confident that the combination of these two events gives our farmers 
the opportunity to get the most out of it. 
 
We very much hope that in the future our cooperation with the exhibition «Fresh Business Expo» will become a 
good tradition, and the conference «Improving efficiency in fruit and vegetable growing» will be included in the 
list of must-visit events for all players in the vegetable, fruit and berries sector of Ukraine. 
 
Sincerely, Svitlana Zhaglova, 
Executive Director of Innovative Farming and Cooperation
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Шановні учасники та гості виставки!
Від імені Асоціації «Укрсадпром»  вітаємо Вас на Fresh Business Expo 2021 – 
традиційній міжнародній спеціалізованій діловій платформі для садової 
спільноти України та багатьох інших країн світу.

Асоціація «Укрсадпром» – це об’єднання садоводів, виробників продукції з 
плодів та ягід, виробників садивного матеріалу, обладнання, сировини, 
інших матеріалів і послуг для здійснення садівництва і виробництва 
продукції з плодів та ягід, інших господарських та громадських об’єднань в галузі садівництва та 
переробки плодово-ягідної сировини.

Члени Асоціації  розуміють, що отримати якісну конкурентну продукцію можливо лише за умови 
впровадження сучасних технологій, що відповідають новим стандартам і які дотримуються на 
всіх етапах виробництва, зберігання та післязбиральної обробки плодово-ягідної продукції.
Бажаємо всім учасникам успішної комунікації і висловлюємо сподівання, що результатами ста-
нуть реальні контракти, плідні ділові переговори та досягнення поставлених цілей.
Зустрічаємося на об’єднаному стенді Асоціації «Укрсадпром», де представлені плоди роботи 
членів нашої Асоціації.

Олександр Матвієць
Голова Асоціації «Укрсадпром»  
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Dear participants and guests of the exhibition! 
On behalf of the Association «Ukrsadprom» we congratulate you on Fresh 
Business Expo 2021 - a traditional international specialized business platform 
for gardening communities of Ukraine and many other countries of the world. 
 
Association «Ukrsadprom» is an association of gardeners, manufacturers of
products from fruits and berries, producers of planting material, equipment, 
raw materials, other materials and services for the implementation of 
gardening and the production of products from fruits and berries, other economic and public 
associations in the field of gardening and processing of fruit and berry raw materials. 
 
Members of the Association understand that it is possible to obtain high-quality competitive products 
only if modern technologies are introduced that meet new standards and are observed at all stages of 
production, storage and post-harvest processing of fruit and berry products. 
We wish all participants successful communication and hope that the results will be real contracts, 
fruitful business negotiations and achievement of the set goals. 
We are meeting at the joint stand of the Association «Ukrsadprom», where the fruits of the work of 
the members of our Association are presented. 
 
Оlexander Matviyets 
Chairman of the Association «Ukrsadprom»
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Шановні експоненти, відвідувачі та партнери! 
 
Ласкаво просимо на 9-ту виставку Fresh Business Expo в Міжнародний 
виставковий центр! 
 
Навіть у ці нелегкі часи пандемії Covid-19 ми раді, що так багато експонентів 
вирішили бути присутніми на Fresh Business Expo! 
 
Цього року Fresh Business Expo приймає Національну конференцію «Садівництво: 
освіта та виклик сучасності», яка проводиться 30 листопада, та 1 грудня першу 
національну конференцію «Підвищення ефективності в плодоовочівництві», 
організована громадським об’єднанням «Інноваційне фермерство та кооперація», яка
Центром фермерських компетенцій та асоціаєцією «Ягідництво України» (АЯУ). 
 
Крім того, ми дуже раді прийняти щорічні збори УКРСАДПРОМ 30 листопада. 
 
Fresh Business Expo покликана стати ідеальним майданчиком для ведення бізнесу та обміну 
інформацією та досвідом у міжнародному середовищі Києва. Ми сподіваємось, що всі учасники 
та відвідувачі скористаються цією можливістю для встановлення хороших ділових контактів та 
ведення прибуткового бізнесу. 
 
Ми хотіли б подякувати нашим партнерам за підтримку: Офісу радника з питань сільського го-
сподарства
Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Італійській торговій агенції, Асоціації Укрсадпром 
(АУСП), Асоціаєції «Ягідництво України» (АЯУ) та Холодильній асоціації України за їх постійну 
підтримку та прихильність. 
 
Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас на стенд організаторів, якщо ми можемо щось зроби-
ти, щоб ваша виставка була успішнішою та ваше перебування тут приємнішим. Ми будемо дуже 
раді допомогти вам. 
 
Ласкаво просимо на Fresh Business Expo 2021, бажаю вдалої виставки та приємного перебування 
у Києві! 
 
 
Генеральний директор Nova Exhibitions B.V., 
Куно Якобс 
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Dear Exhibitor, visitors and partners!
 
Welcome to the 9th edition of Fresh Business Expo at the International 
Exhibition Centre! 

Even in these difficult times of the Covid-19 pandemic we are pleased that so 
many exhibitors have chosen to be present at Fresh Business Expo! 

This year Fresh Business Expo is host of the National conference «Horticulture: 
education and modern challenges», which is organized on November 30th, and the 
first national conference «Efficiency Improvement in Horticulture» organized by the public 
association «Innovative farming and co-operation», The Horticulture Competence Center and the 
Ukrainian Berries Association (UBA) organized on December 1st. 

In addition, we are very pleased to host the annual meeting of UKRSADPROM on the 30th of 
November.

Fresh Business Expo is designed to be the ideal platform to conduct business and exchange 
information and experiences in the international environment of Kyiv. We hope that all exhibitors and 
visitors will use this opportunity to make good business contacts and negotiate profitable business.

We would like to thank our supporting partners; The office of Agricultural Counsellor of the Embassy 
of the Kingdom of The Netherlands, Italian Trade Agency, Association Ukrpromsad (USPA), Ukrainian 
Berries Association (UBA) and the Refrigerating Association of Ukraine for their ongoing support and 
commitment.

Please do not hesitate to contact us at our management stand, if there is anything we can do to make 
your exhibition more successful or your stay more pleasurable. We will be most happy to assist you. 

Welcome to Fresh Business Expo 2021, please have a successful exhibition and enjoy your stay in 
Kyiv!

  
Nova Exhibitions B.V.    
Kuno Jacobs 
Managing Director  
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Шановні учасники та гості виставки!

Від імені ТОВ «Компанія «Місто Мрії» вітаємо Вас на 9-тій міжнародній 
спеціалізованій виставці, присвяченій технологіям вирощування, обробки, 
зберігання, переробки та маркетингу плодоовочевої продукції - 
Fresh Business Expo 2021!

Ми вдячні можливості знову провести виставку незважаючи на напружену 
епідеміологічну ситуації в світі. 

В цьому році ми плідно співпрацювали з основними асоціаціями України, щоби 
зробити виставку на найвищому рівні. Fresh Business Expo 2021 проходить за підтримки Асоціації 
«Укрсадпром», Асоціації «Ягідництво України» та Громадської спілки «Холодильна 
асоціація України». 

В рамках заходу відбудуться 6-ті Симиренківські читання «Садівництво: освіта та виклики сучас-
ності» та Перша національна конференція «Підвищення ефективності в плодоовочівництві», яку 
організовує Громадська спілка «Інноваційне фермерство та кооперація» за підтримки Асоціації 
«Ягідництво України» та Центру фермерських компетенцій. 

Fresh Business Expo - це місце для обміну знаннями, технологіями та інноваціями; це інструмент 
для встановлення та розвитку бізнесу; 
Fresh Business Expo - це багатофункціональна платформа, яку ми зробили, але працює вона 
завдяки Вам. 

Бажаємо усім учасникам та гостям виставки плідних переговорів, укладених угод і довготрива-
лих партнерств!

Ірина Слободянюк,
президент ТОВ «Компанія «Місто Мрії»
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Dear participants and visitors!

On behalf of the «City of dreams» company we welcome you to the 9th International 
specialized exhibition dedicated to growing, processing, storing and marketing 
technologies of fresh produce - Fresh Business Expo 2021! 

We are grateful for the opportunity to hold the exhibition this year despite the tense 
epidemiological situation in the world. 

This year we worked closely with the best Ukrainian associations so that we can hold 
the exhibition at the highest level. And we are happy to say that 9th Fresh Business 
Expo is supported by «Ukrsadprom» association, Ukrainian Berries Association and Refrigerating 
Association of Ukraine.

National conference «Horticulture: education and modern challenges» and First national conference 
«Efficiency improvement in horticulture», organized by Innovative farming and cooperation and 
supported by the Ukrainian Berries Association and Horticulture competence centre, will be held 
during the exhibition. 

Fresh Business Expo is a place for the exchange of knowledge, technologies and innovations; it is a 
tool for business establishment and development; 
Fresh Business Expo is a multifunctional platform we made, but it works thanks to you.

We wish all participants and guests of the exhibition fruitful negotiations, concluded agreements and 
long-lasting partnerships!

Iryna Slobodianiuk,
President of «City of dreams» Company, LLC
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4СТИХІЇ                                                                                                                                                                                                                                                                          
4STYKHII
вул. Київська, 4, 08132, Київська обл.,
Києво-Святошинський район, місто Вишневе, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 (044) 599-25-07, +38 (067) 627-48-89
E-mail: 4stykhii@4stykhii.com.ua
Website: www.facebook.com/4stykhii

Компанія 4 Стихії займається проектуванням, виготовленням, інсталяцією 
та сервісним гарантійним і після гарантійним обслуговуванням обладнання.
Основні напрямки роботи:
- холодильне обладнання для шокової заморозки;
- холодильне обладнання для охолодження, зберігання молочної продукції;
- холодильне обладнання для охолодження, зберігання м’ясної продукції;
- холодильне обладнання для зберігання фруктів;
- активна вентиляція для зберігання овочів;
- системи регулювання газового середовища (РГС) для тривалого зберігання фруктів;
- монтаж холодильних систем;
- сервісне гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- консультація з питань організації процесу зберігання.

Company 4STYKHII is engaged in the design, manufacture, installation and service warranty and post-warranty 
maintenance of equipment. 
Main areas of work: 
- refrigeration equipment for shock freezing; 
- refrigeration equipment for cooling, storage of dairy products; 
- refrigeration equipment for cooling, storage of meat products; 
- refrigeration equipment for fruit storage; 
- active ventilation for storage of vegetables; 
- gas environment control systems (GGS) for long-term storage of fruit; 
- installation of refrigeration systems; 
- service warranty and post-warranty service; 
- consultation on the organization of the storage process.

АГРАР МЕДІЄН УКРАЇНА, ТОВ 
AGRAR MEDIEN UKRAINE, LLC
вул. Сверстюка, 11А, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: 38 067 460 06 87
E-mail: subscribe@agroexpert.ua
Website: agroexpert.ua 

Видавництво ТОВ «Аграр Медієн Україна» Журнал Agroexpert (передплатний індекс 37150) - щомісячний 
практичний посібник керівника, агронома, інженера, ветлікаря, зоотехніка, механізатора.Книги: «Насін-
ня – золотий фонд урожаю», «Болезни плодовых», «Практичне садівництво», «Атлас болезней свиней», 
«Кормление свиней» тощо Семінари: «Ефективне свинарство», «Моя молочна ферма».
Всеукраїнський конкурс: «Кращий молодий агроном».Be Green Be Agroexpert – передплачуйте електронну 
версію.

Publishing house «Agrar Medien Ukraine» Agroexpert  (subscription index 37150) - monthly practical magazine 
for managers, agronomists, mechanics, vets, zoo technicians. Books: “Seeds”,  “Atlas of pigs diseases”,  “Pigs 
feeding”, “Practical Gardening”, “Hoof care”...Seminars: “Effective pig farming”, “My dairy farm”.
National Ukrainian competition: “The best young agronomist”   Be Green Be Agroexpert – subscribe e-version.
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«Агровесна» Кластер
«AgroVesna» Сluster
вул. Петровського, 126, с.Ніжиловичі, 08021, Україна / Ukraine 
Тел./Tel.: +38 044 383 83 08, +380 67 474 59 46
E-mail: office@agrovesna.com.ua
Website: agrovesna.com.ua

Кластер «АгроВесна» розпочав свою діяльність в 2011 році. Загальний розмір власних площ стано-
вить 500га. Місце розташування: траса Київ-Чоп (65 км), Макарівський район, біля села Небелиця. 
Спеціалізується на виробництві свіжих ягід: суниця, малина, лохина, смородина, порічка, ожина.

The AgroVesna cluster started its activity in 2011. The total size of own areas is 500 hectares. Location: Kyiv-
Chop highway (65 km), Makariv district, near the village of Nebelitsa. Specializes in the production of fresh 
berries: strawberries, raspberries, blueberries, currants, currants, blackberries.

АГРОСТАР, ТОВ 
AGROSTAR, LLC
вул. П.Калнишевського 7, оф. 1018, м. Київ 04201, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 464 20 15
E-mail: agrostar@ukr.net
Website: starteh.com.ua

ТОВ «Агростар» працює на ринку техніки для садівництва і виноградарства України з 2005 року. Наша 
фірма є офіційним, а у деяких випадках ексклюзивним дилером в Україні низки ведучих фірм-виробників 
такої техніки з Італії, Бельгії та Чехії. 
Ми пропонуємо повний набір техніки для виконання усіх основних агротехнологічних операцій у садівни-
цтві та виноградарстві. Надійність техніки підтверджено багаторічним досвідом її використання у господар-
ствах України, у тому числі великих. 
Пропонований асортимент включає такі машини, як, наприклад, контурні обрізувачі, мульчувачі та косар-
ки (у тому числі з бункером-накопичувачем для мульчі), обприскувачі, спеціалізовані розкидачі добрив, 
самохідні платформи і багато інших.
Ми забезпечуємо офіційну підтримку та гарантію виробника на всю техніку, проведення пусконалагоджу-
вальних робіт у господарстві покупця. 

The company Agrostar Ltd. has been working in the market of technology for horticulture and viticulture of 
Ukraine since 2005. Our firm is an official, and in some cases an exclusive dealer in Ukraine of a number of 
leading manufacturers of such equipment from Italy, Belgium and Czech Republic.
We offer the complete set of machines for performing all major agrotechnological operations in horticulture and 
viticulture. The reliability of the equipment is confirmed by long-term experience of its use in farms of Ukraine, 
including the big ones.
Our assortment includes such machines as, for example, contour trimmers, mulchers and mowers (including 
the ones with mulch storage bins), sprayers, specialized fertilizer spreaders, self propelled platforms and many 
more.
We provide official support and manufacturer warranty for all equipment, commissioning and commissioning 
works at the buyer’s farm.

АРТЕС ПОЛІТЕХНІКА УКРАЇНА, ТзОВ  
ARTES POLITECNICA UKRAINE, LLC
вул.Руська, 1А, Чернівецька обл., м.Чернівці, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 099 292 26 00, +38 050 917 36 86
E-mail: antigradovasitka@gmail.com / info@artespolitecnica.com.ua
Website: antigradovasitka.com

ТзОВ «Артес Політехніка Україна» представляє в Україні фірму Artes Politecnica s.r.l., 
провідного італійського виробника сіток що використовуються для захисту садів від 
граду, шкідників, а якщо йдеться про насадження черешні – то й від дощу, адже він псує врожай перед 
збиранням. Окрім захисних сіток, ТОВ «Артес Політехніка Україна» постачає із Італії усе необхідне для 
протиградових систем у саду – стовпи із попередньо напруженого бетону, складники для облаштування 
шпалери, фурнітуру для кріплення сіток, останню теж виготовлено на заводах Artes Politecnica. Придбаним 
матеріалам треба дати лад, й тому ТОВ «Артес Політехніка Україна» монтує протиградові системи у садах 
своїх клієнтів.

27

C5

C17

C10



www.freshbusiness-expo.com

Artes Politecnica Ukraine LLC represents in Ukraine a firm called Artes Politecnica s.r.l., a leading Italian 
manufacturer of nets used to protect gardens from hailstones, pests, and, if it comes to planting cherries, then 
from the rain, as it spoils the harvest before harvesting. In addition to the protective mesh, Artes Politecnica 
Ukraine LLC supplies from Italy all necessary for anti-gardnoy systems in the garden - pillars of pre-stressed 
concrete, components for the arrangement of wallpapers, fittings for fastening nets, the latter is also made at 
the factories of Artes Politecnica. The purchased materials have to be put into practice, and Artes Politecnica 
Ukraine LLC is installing anti-theft systems in the gardens of its clients.

БАРСЬКИЙ САД 
BARSKIY SAD
вул. Покровська, 1Д, с. Терешки, Вінницька обл., Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 970 61 70
E-mail: yuriyhromyk@gmail.com
Website: agro-italia.com

Барський сад імпортує, виробляє та відновлює техніку для садів та ягідників з 2011 року:
- обприскувачі різних типів;
- мульчери та косарки;
- контурні обрізники;
- агрегати для пристовбурової обробки: фрези, пристрої для внесення гербіциду, садова мітла, кореневий 
ніж, диски.

Barskiy Sad is a manufacturer and importer of machines and equipment  for orchards, vineyards and berry 
farms. 

ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА 
HOLLAND PLANT UKRAINE 
вул. Конівська, 17, с.Тарнівці, Закарпатська обл, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +380 312 450 209
E-mail: office@hopu.com.ua
Website: hopu.com.ua

Плодорозсадник ДП «Голланд Плант Україна»  є передовим сертифікованим плодорозсадником та ви-
робляє високоякісні саджанці резистентних та звичайних сортів яблунь, вишні та сливи, надаючи своїм 
партнерам повний технологічний супровід. Плодорозсадник володіє виключними ліцензійними правами 
на розмноження та поширення садивного матеріалу нових,резистентних, десертних сортів яблук: Луна®, 
Оріон®, Сіріус®, Розела®, Ред Топаз®, Соларіс®, Аллегро®. Бренд «Натуральне Яблуко ®»» надає 
виробникам та споживачам  численні переваги. Плодорозсадник також володіє виключною ліцензією та 
приймає замовлення на виробництво саджанців сорту сливи Топенд Плюс та вишні Уйфегертої Фюртеш. 

Holland Plant Ukraine  nursery is a leading certified nursery, producing high quality trees of disease resistant 
and traditional apple varieties , sour cherries  and plums, providing  partners with full technological support. 
The company possesses exclusive licence rights for production and distribution of propagation material of new, 
disease resistant, dessert varieties of apples : Luna ®, Orion ®, Sirius ®, Rozela ®, Red Topaz ®, Solaris®, 
Allegro®.  Natural Apple ® brand provides  a number of benefits to producers and consumers. The nursery also 
possesses exclucive licence and accepts orders for the production of plum trees of Topend Plus variety  and sour 
cherry trees of Ujfehertoi Furtesh variety.

ДГС-УКРАЇНА, ТОВ
DGS-UKRAINE, LLC
E-mail: dgs-ua@ukr.net, vs@viemose.nu
Website: viemose.nu; senmatic.com; lucchiniidromeccanica.it; taal-plast.dk

Група компаній займається розробкою та виготовленням сучасних продуктів, технологій та практичних 
рекомендацій для тепличної галузі.
Ми є фахівцями, які допомагають на всіх етапах проектів, починаючи від проектування та розробки, до 
консультацій, продажів, виробництва, післяпродажного обслуговування.
Ми маємо великий капітал знань, який робить нас професійною організацією, підготовленою до викликів 
сектору вирощування тепличних культур.
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The group of companies is engaged in development and production of modern products, technologies and 
practical recommendations for the greenhouse industry.
We are specialists who assist in all stages of projects, from design and development, to consulting, sales, 
production, after-sales service.
We have a large capital of knowledge that makes us a professional organization prepared to meet the 
challenges of the greenhouse crop sector.

ДОЛИНА-АГРО, ТЗОВ  
DOLYNA-AGRO, LLC
вул. Обліски 36а/4, м. Долина, Івано-Франківська обл., 
77500, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 050 373 85 25, +3800347727851
E-mail: info@dolyna-agro.com.ua
Website: dolyna-agro.com.ua

Розмноження садивного матеріалу ягідних культур та підщеп.

Planting material propagation of berry cultures and rootstocks.

ЄВРОПЕЙСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ, ТОВ 
Тел./Tel.: +38 066 574 75 17
E-mail: belandr@ukr.net
Website: ewc.com.ua

Виробництво та продаж систем очистки води. Дискові та гравійні системи очистки води.

Production and sale of water purification systems. Disk and gravel water purification systems.

ЄФТ ПЛЮС 
EFT GROUP
вул. Велика Кільцева 4В, 
c. Петропавлівська Борщагівка, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +380 44 333 33 45, +3800347727851
E-mail: eft.ukraine@gmail.com
Website: eftgroup.ua

Антиградові системи: 
Розмітка, монтаж стовпів, монтаж шпалери та антиградової системи. 
Техніка садова: 
Обприскувачі, трактори, косарки. 
Переробка: 
Обладнання для виготовлення соків прямого віджиму.
Посадковий матеріал.
Системи захисту та живлення саду. 
Консультування. 

Anti-hail systems:
Marking, installation of posts and anti-hail system.
Orchard machines:
Sprayers, tractors, mowers.
Processing:
Equipment for the production of fresh juices.
Planting material.
Orchard protection products.
Counseling.
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ІННОВАЦІЙНЕ ФЕРМЕРСТВО ТА КООПЕРАЦІЯ, ГС 
INNOVATIVE FARMING AND CO-OPERATION NGO
пр. Петра Григоренка, 22/20, оф. 609, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +30 67 487 37 40
E-mail: info@ifnc.com.ua
Website: ifnc.com.ua

Громадська спілка «Інноваційне фермерство та кооперація» – неприбуткова організація, створена в серпні 
2016 року з метою розвитку конкурентоспроможності малого та середнього фермерства.
На сьогодні ІФК працює майже з 1 500 малих та середніх фермерів по всій Україні, що зайняті в вирощу-
ванні плодоовочевої продукції та тваринництві.
В першу чергу ми фокусуємось на молочарстві, ягідництві, плодівництві та кооперації.
Місія:
ГС “Інноваційне фермерство та кооперація” було створено з метою розвитку конкурентоспроможності ма-
лого та середнього фермерства через
Розвиток бізнес-орієнтовного підходу до фермерства
Введення новітніх технологій, використання експертизи та найкращих світових практик;
Створення навчальних центрів та демонстраційних ферм;
Відкриття нових ринків та каналів збуту, включення фермерів до глобальних ланцюгів постачання;
Покращення прибутковості фермерства через кооперацію;
Побудову зав’язків та комунікацій між фермерами і кооперативами як в Україні, так й за кордоном.

NGO «Innovative Farming and Cooperation» is established in August 2016 to develop the competitiveness of 
small and medium farms.
Today, IFC works with almost 1,500 small and medium-sized farmers across Ukraine engaged in fruit and 
vegetable growing and animal husbandry.
We primarily focus on dairy farming, berry growing, fruit growing and cooperation.

Mission:
The Innovative Farming and Cooperation NGO was established to develop the competitiveness of small and 
medium-sized farms using the follow tools:
• Development of a business-oriented approach to farming
• Introduction of the newest technologies, use of expertise and the best world practices;
• Establishment of training centers and demonstration farms;
• Opening of new markets and sales channels, inclusion of farmers in global supply chains;
• Improving the profitability of farming through cooperation;
• Building ties and communications between farmers and cooperatives both in Ukraine and abroad.

ІНСОЛАР-ХОЛОД, ТОВ 
INSOLAR-HOLOD
просп. Науки, 50, м. Харків, 61072, Україна / Ukraine 
Тел./Tel.: +38 057 759 00 10
E-mail: info@insolar.com.ua
Website: insolar-holod.com

Підбір, проектування, поставка, монтаж, гарантійне та післягарантійне обслуговування комплексів для 
зберігання ягід та кісточкових.

Selection,  design, delivery, installation, warranty and post-warranty maintenance of storage complexes for 
berries and stone fruits.
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IA «ІНФОІНДУСТРІЯ»  
IA INFOINDUSTRY
вул. Б.Гмирі, 2, оф. 11, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +380 44 580 31 19
E-mail: infoindustria2014@ukr.net
Website: infoindustria.com.ua

ІА «Інфоіндустрія» пропонує співпрацю з Вашою компанією і просування Ваших інтересів за допомогою 
наших ресурсів:  
Інтернет-портал: http://infoindustria.com.ua, відвідуваність - 60 000 чоловік.
Агрохімічні форуми: KIEV AGROCHEM FORUM / ODESSA AGROCHEM FORUM/ Turkish Plant Nutrition Forum / 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ АГРОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ в Білорусії .
Конференції для фермерів, які проводить ІА «Інфоіндустрія» спільно з проектом UHBDP. 
Аналітика у вигляді щотижневих, щомісячних, річних оглядів по ринках мінеральних, спеціальних добрив, 
ЗЗР, зерна, олійних. 
Глянцевий журнал «Агроіндустрія», щомісячний тираж 5 000 примірників.
Agro.FM - інтернет медіа - ресурс для агробізнесу, який подає актуальну інформацію у аудіо, відео та тек-
стовому форматі, це спільнота професіоналів, експертів аграрної індустрії.
https://agro.fm/

Information Agency Infoindustry offers cooperation with your company and promotion of your interests by using 
our resources:
Web portal: http://infoindustria.com.ua, website traffic – 60,000 users.
Magazine «Agroindustry», monthly circulation – 5,000 copies.
Agrochemical Forums KIEV AGROCHEM FORUM / ODESSA AGROCHEM FORUM / Turkish Plant Nutrition Forum 
/ EAST EUROPEAN AGROCHEMICAL FORUM in Belarus. About 200 representatives of large agrochemical 
companies from Ukraine, CIS and Europe visit each forum.
Conferences for farmers, which are held by IA «Infoindustriya» in cooperation with the UHBDP project.
Analytics in the form of weekly, monthly, annual reports on mineral and special fertilizers markets, crop 
protection agents, grain, oilseeds.
Agrarian radio Agro.FM (http://agro.fm/).

КП РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ДІМ, САД, ГОРОД»
MAGAZINE «DIM, SAD, GOROD»
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 22-а, 
м. Київ, 02002, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 228-74-82, +38 044 223-22-58
E-mail: dsg@dimsadgorod.com
Website: dimsadgorod.com

Журнал «Дім, сад, город» входить до ТОП-20 найбільш тиражних журналів України  загальнодержавної 
сфери розповсюдження.
За 30 років свого існування редакцiя створила періодичні видання для пасiчникiв, квітникарів, виногра-
дарів, забудовникiв, любителiв iсторii рiдного краю та сiльського зеленого туризму; журнал про здоров’я 
для кожної родини.

The magazine «Dim, Sad, Gorod» is included in the TOP-20 of the most circulated magazines in the sphere of 
state distribution of Ukraine.
For 30 years, the publishing house has created magazines for beekeepers, wine growers, wine growers, flower 
growers, lovers of the history of their native land and green tourism; magazine about health for all.
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МЕДІАГРУПА «ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»
MEDIA GROUP «TECHNOLOGY AND INNOVATION»
вул. Міцкевича, буд.130/1, м. Рівне, 33028, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 068 568 58 22
E-mail: nadya.yashchuk@gmail.com, oksana.buh.ti@gmail.com
Website: jagodnik.info, techhorticulture.com, 
               techdrinks.info, beertechdrinks.com

Медіагрупа «Технології та Інновації» є видавцем спеціалізованих науково-аналітичних професійних жур-
налів B2B: «Садівництво і Виноградарство», «Горішник», «Ягідник», «Напої», «Пиво.Технології та Іннова-
ції» (Beer Technologies&Innovations)
Сайти www.techhorticulture.com, www.jagodnik.info, www.techdrinks.info є платформою для просування 
унікальних фахових друкованих і електронних журналів та інтернет-проєктів «Садівництво і Виноградар-
ство. Технології та Інновації», «Горішник», «Ягідник», «Напої. Технології та Інновації».
Ще один напрям роботи медіагрупи - організація щорічних фахових конференцій («Від землі – до готового 
продукту. Кісточкові», «Від землі – до готового продукту. Зерняткові», «Ягідництво і переробка: технології 
та інновації», «Успішне виноградарство і виноробство»).

Media group «Technologies and Innovations» is a publisher of specialized scientific and analytical professional 
journals B2B: «Horticulture and viticulture», «Nutcracker», «Berry», «Drinks», «Beer. Technologies and 
Innovations» (Beer Technologies & Innovations)
The sites www.techhorticulture.com, www.jagodnik.info, www.techdrinks.info are a platform for the promotion 
of unique professional printed and electronic magazines and online projects «Horticulture and Viticulture. 
Technologies and Innovations «,» Nutcracker «,» Berry «,» Drinks. Technology and Innovation».
Another area of   work of the media group is the organization of annual professional conferences («From land 
to the finished product. Bone», «From the land - to the finished product. Grain», «Berry and processing: 
technology and innovation», «Successful viticulture and winemaking»).

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКО КУЛЬТУРА, ТОВ
NAUKOVO-VYROBNYCHE PIDPRYIEMSTVO EKO KULTURA, LLC
вул. Сучкова, 115/58, Дніпропетровська обл., 
г. Новомосковськ, 51200, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 098 751 91 60
E-mail: info@ecoculture.biz
Website: ecoculture.biz

ЕКОКУЛЬТУРА це компанія - виробник ентомофагів та запилювачів для сільського господарства. На наших 
підприємствах впроваджено передові технології вирощування ентомофагів та технологію масового вироб-
ництва джмелів.  Як виробнича компанія ми можемо адаптуватися під індивідуальні вимоги Клієнта як в 
упаковці, так і в кількісному складі комах. І надати виробникам продукцію та сервіс найвищої якості.

ECOCULTURE is a company that produces entomophages and pollinators for agriculture. Our enterprises 
have introduced advanced technologies for growing entomophages and technology for mass production of 
bumblebees. As a manufacturing company, we can adapt to the individual requirements of the Client both in 
packaging and in the quantitative composition of insects. And provide manufacturers with products and services 
of the highest quality.

«ОВОЧІ ТА ФРУКТИ» ЖУРНАЛ
«VEGETABLES AND FRUITS» MAGAZINE      
пр-т. Науки, 54-б, оф. 8, 03083, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 492 77 42  
E-mail: reklama@pro-of.com.ua 
Website: www.pro-of.com.ua

Світовий та вітчизняний досвід вирощування плодових, овочевих та ягідних культур. Актуальна інформа-
ція по сортовому розмаїтті овочевих і плодово-ягідних культур і сучасні технології  їх вирощування, збері-
гання і переробки, а також світові тенденції розвитку насінництва. Практичні поради з вибору техніки та 
обладнання, а також багато іншої важливої та корисної інформації.

World and domestic experience in growing fruit, vegetable and berry crops. Current information on the varietal 
diversity of vegetable and fruit crops and modern technologies for their cultivation, storage and processing, 
as well as global trends in seed production. Practical advice on choosing machinery and equipment, as well as 
many other important and useful information.
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ПЕРЕВІЗНИК®, ТРАНСКОМ ПП 
PEREVISNYK, TRANSCOM PRESS AGENCY
вул. Світлицького, 35, Київ, 04123, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 503-72-38
E-mail: pereviznik@gmail.com
Website: pereviznyk.ua

ПП “ТРАНСКОМ” видає рекламно-інформаційний Бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®. 
Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про можливості транспортних фірм і організацій та 
розширити коло їх партнерів  на ринку вантажоперевезень; донести информацію власникам транспортних 
засобів про можливості автосервісних фірм, та розширити коло партнерів на ринку автосервіса. 
Бюлетень безкоштовно розповсюджується:
1. Шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct Mail, Україна) по фірмах-вантажовласниках, біз-
нес-центрах, оптових базах, автотранспортних підприємствах, експедиторських та логістичних фірмах.
2. На замовлення керівників  підприємств експортерів та імпортерів, зацікавлених  в  перевезенні власних 
вантажів;
3. На замовлення керівників автотранспортних підприємств.
4. На міжнародних, національних та універсальних виставках. 
Загальні дані: формат B5 (168 x 240 mm), об’єм – 72-80 стор., наклад–15000 пр.
Періодичність видання:  
Бюлетень - щоквартально. 
Додаток до Бюлетеня  - щомісячно. 
Електронна  версія - двічі на місяць.      
Видається з 2001 року. 
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5673 від 06.12.2001 р. Держкомінформ  України
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

Press agency “Transcom” publishing of advertising and information bulletin Pereviznyk.       
The aim of  edition (publication): to bring the information to cargoowners about possibilities of carriers of cargo 
and to broaden the circle of their partners on the cargo-transport market; to bring the information to owners 
of motor transporting companies about possibilities of service companies and to broaden the circle of their 
partners on the service market.  
Bulletin has free distribution:
1. By the Direct Mail across all Ukraine to cargoowners firms, business centres, wholesale basises, motor 
transporting companies, forwarder firms.
2. It’s making to order of  leaders of exporter and importer firms, who is interested in own cargo transporting. 
3. It’s making to order of  leaders of enterprises of motor transports.
4. On international, national and universal exhibitions.   
General informations: format B5 (168 x 240 millimetres), volume – 72-80 pages, circulation - 15000 copies.   
Periodicity: 
Bulletin – quarterly edition. 
Special edition – every month.
Electronic edition -  two times on a month.         
Published since 2001.
SUBSCRIPTION INDEX 99858

ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 2М, ТОВ
PRYVATNA INVESTYTSIINA KOMPANIIA 2M
вул. Скісна, 36, м. Одеса, 65091, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 050 395 55 65
E-mail: office@pic2m.com.ua
Website: pic2m.com.ua

Офіційний дилер компанії  BIRTEKNIK (Туреччина) – виробництво холодильного устаткування.
Проектування і будівництво холодильного складу виконується фахівцями турецької компанії під ключ.

The official dealer of BIRTEKNIK (Turkey) is the production of refrigeration equipment. 
The design and construction of the refrigerated warehouse is performed by specialists of the Turkish turnkey 
company.
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ПРО-СТОК, ТОВ 
PRO-STOK  LLC
вул. Червоноткацька, 42Б, оф. 37, м. Київ, 02094, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 501-09-71; +38 044 501-09-72
E-mail: lavrinenko@pro-stock.com.ua
Website: pro-stock.com.ua

Компанія «ПРО-СТОК» - українська компанія, заснована в 2009 році. На даний момент, є одним з лідерів 
України на ринку складського обладнання і пластикової тари. Асортимент продукції, що пропонується 
представлений товарами європейських і вітчизняних компаній, а також власного виробництва.Вибір для 
Клієнта широкий і включає в себе:
• металеві стелажі (палетні, поличні, мезоніни, консольні, комбіновані і автоматизовані системи);
• пластикова тара (палети, контейнери, ящики, лотки та бокси);
• складська техніка (самохідна, гідравлічна, ручна - навантажувачі, штабелери, візки);
• промислові колеса (для візків, харчових цехів, вантажопідйомного обладнання та ін.)
• шини для навантажувачів (пневматичні, суцільнолиті супереластик, бандажні)
• проектування стелажного обладнання, монтаж і демонтаж стелажів.

PRO-STOCK is a Ukrainian company founded in 2009. At the moment, it is one of the leaders of Ukraine in the 
market of warehouse equipment and plastic containers. The range of products offered is represented by the 
goods of the European and domestic companies, and also own production. The choice for the Client is wide and 
includes:
• metal racks (pallet, shelf, mezzanine, cantilever, combined and automated systems);
• plastic containers (pallets, containers, boxes, trays and boxes);
• warehouse equipment (self-propelled, hydraulic, manual - loaders, stackers, carts);
• industrial wheels (for trolleys, food shops, lifting equipment, etc.)
• tires for loaders (pneumatic, solid superelastic, tire)
• design of racking equipment, installation and dismantling of racks.

ПРОФПОЛИВ 
PROFPOLIV
вул.Велика Кільцева, 4-в, м.Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 383 46 93
E-mail: office@profpoliv.in.ua
Website: profpoliv.in.ua

Системи зрошення. 

Irrigation systems.

РОДОНІТ АГРО, ТОВ 
RODONIT AGRO LLC
вул.Харківське шосе, 144В, 02091, м.Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 502 31 56,+38 067 402 44 14 
E-mail: info@rodonit-agro.com.ua
Website: rodonit.ua

ТОВ «Родоніт Агро» займається продажем препаратів для підвищення врожайності с/г культур. Препарати 
компанії широко використовуються сільгоспвиробниками України. У асортименті компанії є стимулятори 
росту рослин, біофунгіциди,  гідрогелі на основі натуральних полісахаридів, препарати для гуміфікації рос-
линних рештків, добрива тощо. Головна мета нашої компанії – забезпечити виробників сільськогосподар-
ської продукції економічними та ефективними технологіями, інноваційними та унікальними препаратами, 
здатними вирішити гострі проблеми рослинництва з мінімальними витратами.

Rodonit Agro LLC sells many type pecticides for increase the yield of agricultural crops. The company’s products 
are widely used by Ukrainian farmers. The company’s range includes plant growth stimulants, biofungicides, 
hydrogels based on natural polysaccharides, preparations for humification of plant residues, fertilizers and 
more. The main goal of our company is to provide agricultural producers with economical and efficient 
technologies, innovative and unique drugs that can solve acute crop problems with minimal costs.

www.freshbusiness-expo.com 34

G6

C15

B8



www.freshbusiness-expo.com

РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС, ТОВ 
ROM-UKR TRADE SERVICE LLC
вул. Комарова, 3, м. Чернівці, Чернівецька обл., 
58018, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 03725471133 
E-mail: office@ruts.com.ua
Website: ruts.com.ua

Компанія «РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС» - офіційний представник
компаній ISOPAN, BALEX Metal та FRIGOMATIC в Україні. Серед пропонованої продукції слід відзначити:
сендвіч-панелі з теплоізоляційним шаром пінополіуретан;
двері для холодильних та морозильних камер, технічні двері для офісів, складських приміщень;
крепіжні елементи та комплектуючі.

ROM-UKR TRADE SERVICE Company is the official representative of the Romanian ISOPAN, BALEX Metal and 
FRIGOMATIC companies in Ukraine. Among the products offered on Ukrainian market are:
sandwich panels with a heat insulating layer of polyurethane foam;
doors for refrigeration and freezing cameras, technical doors for offices and warehouses; 
fasteners and components.

РУСБАНА ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА  
RUSBANA ENGINEERING UKRAINE
пр-т Перемоги, 67, oф. 321, 03062, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 200 23 00
E-mail: rusbana@ukr.net
Website: rusbana.com.ua

Компанія спеціалізується на реалізації інжинірингових проектів і постачанні устаткування для передпро-
дажної підготовки та харчової переробки сільськогосподарської продукції.

The company specializes in the implementation of engineering projects and supply of equipment for pre-sale 
preparation and food processing of agricultural products.

ТВК РАМОС                                                                                                                                            
TVK RAMOS
вул. Макарова, 44, м. Рівне, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 881 28 26
E-mail: rusbana@ukr.net
Website: tvk-ramos.com

ТОВ “ТВК Рамос” офіційний дилер професійного  садового інструменту іспанських 
компаній  Bellota та Altuna в Україні. Завдяки багаторічному досвіду роботи, ми пропонуємо перевірену 
продукцію, яка відповідає найвищим стандартам якості. А саме інструменти для садового  господарства 
та ландшафного дизайну: секатори, сучкорізи, пили, ножиці для кущів та газонів, граблі, вила і лопати, 
оприскувачі, спецодяг та багато ін. Завдяки широкому асортименту, надійності та якості, ці інструменти 
підійдуть як професіоналам так і садівникам любителям.

TVK Ramos LLC is the official dealer in Ukraine of professional garden tools of the Spanish companies Bellota 
and Altuna . Thanks to many years of experience, we can offer proven products that meets the highest quality 
standards,  namely: tools for gardening and landscaping:  one-handed and two-handed pruners, saws, shears 
for shrubs and lawns, rakes, pitchforks and shovels, sprayers, overalls and more. Due to the wide range, 
reliability and quality, these tools are suitable for both professionals and amateur gardeners.
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ТОЛСМА ТЕКНІК, ТОВ  
TOLSMA TECHNIK, LLC
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: tolsma.com.ua / tolsmagrisnich.com  

Комплексні рішення і компоненти для систем зберігання картоплі, цибулі, моркви, буряку, капусти. Вен-
тиляційні і охолоджувальні системи (стаціонарні або пересувні) для зберігання насипом, в контейнерах, 
системи примусової і просторової вентиляції. Також рішення для перереробки плодоовочевої продукції, в 
тому числі заморожування та сушка.

Integrated solutions and components for the storage of potatoes, onions, carrots, beets, cabbage. Ventilation 
and cooling system (stationary or mobile) for storage in clamps, containers, forced and space ventilation 
systems. Solutions for vegetables and fruits processing.

УКРАЇНСЬКА ОВОЧЕВА КОМПАНІЯ, ТОВ 
UKRAINIAN VEGETABLE COMPANY, LLC
вул. Матросова, 29-А, с. Любарці, Бориспільський р-н, 
08360 Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 586-52-56
E-mail: info@uvc.com.ua
Website: uvc.com.ua

Українська Овочева Компанія була заснована в 1995 р. На початку своєї трудової діяльності компанія 
займалася вирощуванням і продажем овочів. За той період діяльності ми освоїли технології виробництва 
сільгосп культур, застосовуючи імпортну техніку. Уже в 1998 році наше підприємство стало імпортувати 
сільськогосподарську техніку, так як на ринку відчувався гострий недолік якісної сучасної техніки, яка 
б задовольняла товаро- виробників. Фахівці Української Овочевий Компанії глибоко аналізують техніку, 
представлену на світовому ринку і вибирають найкращі зразки, тому компанія не представляє одного кон-
кретного виробника. На сьогоднішній день UVC є одним з найбільших імпортерів овочевої та садової тех-
ніки і запасних частин з Італії, Франції, Німеччини, Великобританії.

Ukrainian Vegetable Company was founded in 1995. At the beginning of its work the company was engaged in 
growing and selling vegetables. During this period of activity we have mastered the technologies of production 
of agricultural crops, using imported machinery. Already in 1998, our company began to import agricultural 
machinery, as the market felt a sharp lack of high-quality modern machinery that would satisfy the producers. 
Specialists of the Ukrainian Vegetable Company deeply analyze the technique presented on the world market 
and choose the best samples, so the company does not represent one specific producer. To date, UVC is one of 
the largest importers of vegetable and garden machinery and spare parts from Italy, France, Germany, and the 
United Kingdom.

«УКРСАДПРОМ» АСОЦІАЦІЯ
UKRSADPROM ASSOCIATION
вул. Солом’янська, 1, оф.410, 03035, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +39 097 888 62 14     
E-mail: info@ukrsadprom.org
Website: ukrsadprom.org

АСОЦІАЦІЯ “УКРСАДПРОМ” - це об’єднання садоводів, виробників продукції з плодів та ягід, виробників 
та постачальників садивного матеріалу, обладнання, сировини, інших матеріалів і послуг для здійснення 
садівництва і виробництва продукції з плодів та ягід, інших господарських та громадських об’єднань в га-
лузі садівництва та переробки плодово-ягідної сировини.

“UKRSADPROM” Association consolidates gardeners, producers of fruit and berries, suppliers of planting 
material, equipment, raw materials, other business associations in the production and processing of fruit 
and berry raw materials. Taking into account the fragmentation of fruit and berries producers and that most 
manufacturers are not represented in Internet, Association accumulates information about producers and 
suppliers, as well as provides trade relations with buyers.
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ФГ «ФРУКТОВИЙ САД АТ» 
FRUKTOVYI SAD AT
вул.Беркутова, 10В, с. Халеп’я, Обухівський р-н, 
Київська обл, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 096 931 80 69    
E-mail: sadok_prom@ukr.net
Website: fruitsad.com.ua

Розсадник ягідних культур – ФРУКТОВИЙ САД АТ – працює на ринку з 2008 року. 
Це родинна справа, яка у своєму багажі має більше 20 років досвіду у вирощуванні ягідних культур. До-
свід, який був зібраний протягом багатьох років, дав змогу дійти нам до технологій, які гарантують високу 
якість садивного матеріалу. 
Основною культурою господарстві є чорниця високоросла (лохина, голубика), об’єми її виробництва скла-
дають понад 500тис.шт. в рік. Велика частина пропонується для подальшого дорощування. В наш асор-
тимент також входять: жимолость, журавлина, брусниця, аґрус, ожина, актинідія, годжи. Кожного року 
випробовуємо нові сорти, кращі з них впроваджуємо у виробництво. 
Бажаємо хороших врожаїв.

We are a nursery of berry crops - FRUKTOVYI SAD AT - we have been working on the market since 2008.
This is a family business that has more than 20 years of experience in growing berry crops. The experience 
gained over many years has allowed us to reach technologies that guarantee high quality planting material.
The main crop of the farm is tall blueberries, the volume of its production is over 500 thousand pieces. per 
year. Most are offered for further growth. Our range also includes: honeysuckle, cranberries, gooseberries, 
blackberries, actinidia, goji. Every year we test new varieties, the best of them are introduced into production.
We wish you good harvests.

ХОЛОД-ІНЖИНІРИНГ, ТОВ 
HOLOD-ENGINEERING, LLC
вул. Петра Чаадаєва, 2-Б, 03146, Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 044 407 35 45
E-mail: office@h-e.com.ua
Website: h-e.com.ua

Будівництво овоче- та фруктосховищ «під ключ»:  від проекту - до післягарантійного обслуговування;
обладнання для  зберігання яблук в регульованому газовому середовищі (РГС);
системи активної вентиляції для інтенсивного охолодження ягід;
повітроохолоджувачі аграрної серії Kelvion;
тунелі Unidex, Oktofrost для шокової заморозки продуктів невеликого розміру: ягід, грибів, нарізаних 
фруктів та овочів;
системи холодозабезпечення  до тунелів шокової заморозки – Bitzer,  Thermofin  ;
сучасні системи комплексного управління сховищем;
енергоефективні  рішення для власників невеликих сховищ; 
власне виробництво напівкруглих вентиляційних каналів для зберігання картоплі та цибулі.

Construction of vegetable and fruit storage facilities on a turn-key basis: from project - to post-warranty 
service;
equipment for storage of apples in a regulated gas environment (CSG);
active ventilation systems for intensive cooling of berries;
air coolers of the agricultural series Kelvion;
Unidex, Oktofrost tunnels for shock freezing of small products: berries, mushrooms, chopped fruits and 
vegetables;
cold freezing systems for shock freezing tunnels - Bitzer, Thermofin;
modern integrated storage management systems;
construction and equipment of small shops of shock freezing capacity of 100-500 kg /h;
production of semi-circular ventilation ducts for storage of potatoes and onions.
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ХОМСТІЛ ГРУП, ТзОВ 
KHOMSTEEL
вул. Повітряна, 1, м. Львів, 79025, Україна / Україна
Тел./Tel.: +38 099 724 24 08
E-mail: a.khomsteel@ukr.net
Website: khomsteel.com.ua/ru

Компанія Хомстіл Груп є надійним торгово-будівельним партнером для Вашого бізнесу з 2009 року. Ми 
обрали стратегію довготривалих відносин із кожним клієнтом та змогли розширити за цей час географію 
роботи по всій території України. Маємо кілька основних векторів діяльності:
постачання та монтаж сендвіч-панелей;
розробка проєктної документації (КМ, КМД);
виготовлення та монтаж металоконструкцій;
послуга підряду(шеф-монтаж);
постачання сталі в рулонах;
торгівля додатковою продукцією;
Приймаємо замовлення: постачання сендвіч-панелей - від 200 м2, підрядні роботи -від 300 м2. Ми пропо-
нуємо в оптимальні терміни та раціонально інвестуючи, комплексно реалізувати цикл будівельних робіт 
шеф-монтажу, починаючи з Вашого бажання, закінчуючи готовим до роботи функціональним об’єктом, 
промислового чи цивільного призначення.

KHOMSTEEL Group has been a reliable trade and construction partner for your business since 2009. We have 
chosen a strategy of long-term relationships with each client and have been able to expand the geography of 
work throughout Ukraine during this time. We have several main vectors of activity: 
supply and installation of sandwich panels; 
development of project documentation (KM, KMD); 
manufacture and installation of metal structures; 
contract service (chief installation); 
supply of steel in rolls; 
trade in additional products; 
We accept orders: delivery of sandwich panels - from 200 m2, contract works - from 300 m2. We offer in the 
optimal time and rational investment, comprehensive implementation of the cycle of construction work of the 
chief installation, starting from your desire, ending with a ready-to-operate functional object, industrial or civil.

AGRICO UKRAINE 
АГРІКО УКРАЇНА
вул. Ковпака, 3, м. Київ,  Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 (067) 169-09-09
E-mail: N.Lysenko@papas.ua
Website: www.papas.ua  

ЗАКОХАНІ В КАРТОПЛЮ
Більше п’ятнадцяти років компанія «Агріко Україна» є представником лідера картопляного ринку - коопе-
ративу Agrico.B.V. і постачає якісну насіннєву картоплю з Нідерландів українським фермерам. 
Ми створили торгову марку «PAPAS», під якою постачаємо нашу картоплю в мережі та ресторани, бо хоче-
мо, щоб смачна картопля була в кожному домі
Картопля для варіння, картопля для смаження, картопля для запікання та фрі -  Viva Los Papas!

IN LOVE WITH POTATOES
For more than 15 years Agrico Ukraine represents the Dutch cooperative Agrico B.V. - world leader in potatoes. 
We supply quality seed potatoes from the Netherlands to Ukrainian farmers.
We created the brand PAPAS to supply our potato varieties to supermarkets and restaurants, because we want 
our tasty potatoes to be in every house.
Potatoes for boiling, for frying and for baking - Viva Los Papas! 
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AGUROTECH
Emmalaan 9, 1075 AT Amsterdam, Нідерланди / The Netherlands
Тел./Tel.: +38 (099) 537 47 05  
E-mail: info@agurotech.com 
Website: www.agurotech.com 

Ми розробляємо ефективні рішення, щоб допомогти фермерам, які займаються сільським господарством і 
садівництвом, підвищити продуктивність, оптимізувати використання води та зменшити використання до-
брив і пестицидів на основі даних.
Рішення для управління зрошенням від Agurotech вказує фермерам, коли, де і скільки потрібно зрошувати, 
залежно від їх конкретного типу ґрунту та культури. Ми пропонуємо:
● високонадійна технологія датчиків,
● індивідуальні рекомендації щодо поливу,
● підключення в режимі реального часу через інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні інтерфейс 
користувача.
Ми пропонуємо повне рішення, яке надає точні рекомендації щодо поливу (у мм) на основі статусу вашого 
поля, вимірювань датчиків у реальному часі, моделей врожаю/ґрунту, місцевих даних про погоду, вашого 
ґрунту та типу культури. Щоб дізнатися більше, зв’яжіться з нами!

We develop actionable solutions to help agricultural and open horticultural farmers increase productivity, 
optimize water usage and reduce use of fertilizers and pesticides on data-driven insights. 
Agurotech’s irrigation management solution tells farmers exactly when, where and how much to irrigate based 
on their specific soil- and crop type. Our consists offers:
● robust & Highly reliable sensing technology,
● tailored irrigation recommendations,
● real-time connection through intuitive and easy to use user-interface.
We offer a complete solution that provides accurate irrigation recommendations (in mm) based on the status of 
your field, real-time sensor measurements, crop/soil models, local weather data, your soil- and crop type.
To know more, please, contact us and we will get in touch with you!

ANIVOL, LLC
АНІВОЛ, ТЗзОВ 
Чернівецька обл., с.Топорівці
Тел./Tel.: +38 050 101 61 61
E-mail: anivolua@gmail.com

Анівол забезпечує  надійне вирішення проблем у вашому садівництві. Продаж якісної та багатофункціо-
нального обладнання та техніки  для обробки,чистки садів.Асортимент різноманітний.

Anivol provides a reliable solution to the problems in your gardening. Sale of quality and multifunctional 
equipment and equipment for processing, garden cleaning. Variety of assortment.

ASTRA GROUP
АСТРА, ТОВ
E-mail: astra@astra.dp.ua
Website: astra.ua

Компанія виконує будівництво, проектування, монтаж, проводить всі 
пусконалагоджувальні роботи, приймає на сервісне обслуговування та супроводжуємо 
інженерні мережі об’єкта до їх його наступної модернізації. При цьому приймає відповідальність за весь 
комплекс інженерних мереж об’єкта, в основі якого – система холодопостачання, а також системи теплопо-
стачання, кондиціювання, вентиляції та електропостачання із освітленням.
Ми реалізуємо: 
Розподільчі  центри
холодильні склади
овочесховища
збірно-розбірні  холодильні камери
холодильні та морозильні двері
холодильні агрегати
сендвіч панелі.
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The company performs construction, design, installation, conducts all commissioning, accepts for service and 
we support engineering networks of object to their next modernization. At the same time takes responsibility 
for the entire complex of engineering networks of the object, basically which - refrigeration system, as well as 
heat supply, air conditioning, ventilation and power supply with lighting. 
We sell: 
Distribution centers 
refrigerated warehouses 
vegetable storages 
collapsible refrigerators 
refrigeration and freezing doors 
refrigeration units 
sandwich panel.

ELIFAB SOLUTIONS
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: elifab.com

Elifab has developed a new line of optical sorting machines for blueberries, cherries and cherry tomatoes that 
incorporate Ellips TrueSort™ Technology. We are committed to accurate grading by size and gentle handling of 
your fruits by color and defects. 

Компанія Elifab розробила нову лінійку оптичних сортувальних машин для лохини, черешні та помідорів 
черрі, яка включає технологію Ellips TrueSort ™. Ми прагнемо точного калібрування по розміру та дбайли-
ве сортування ваших фруктів по кольору і дефектам. 

ESCANDE 
Millet, 47500 Saint Vitte, Франція / France 
Тел./Tel.: +33 5 53 71 22 13
E-mail: info@pepinieres-escande,com 
Website: www.pepinieres-escande.com 

Розсадник фруктових дерев Escande розводить і створює нові сорти фруктів з 1947 року. Ми спеціалізує-
мось на абрикосах, сливах, яблуках та грушах. На сьогоднішній день у нас є понад 25 га експерименталь-
них садів у Франції, Іспанії та Марокко.
Escande виробляє більше 700 000 дерев на рік. 

Tree nursery Escande has been breeding and creating new fruit varieties since 1947.
We are specialized in apricots, plums, apples and pears. To date, we have more than 25 hectares of 
experimental orchards in France, Spain and Morocco.
Escande produces more than 700 000 trees a year. 

FAM
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: fam.be

FAM focusses on the development of industrial cutting machines for the food industry. Company provides 
customers with the solutions they need for the cutting, slicing and dicing of fruit, vegetables & nuts, cheese, 
meat & poultry, fish, potato chips and French fries.

FAM зосереджується на розвитку промислових машин для нарізки  для харчової промисловості. Компанія 
пропонує клієнтам  рішення для нарізання  фруктів, овочів та горіхів, сиру, м’яса та птиці, риби, картопля-
них чіпсів і картоплі фрі.
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FERLO
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: fam.be

Компанія FERLO спеціалізується на виробництві обладнання для харчової та фармацевтичної промисло-
вості, приділяючи особливу увагу необхідності адаптувати виробничі процеси до конкретних потреб кож-
ного клієнта, пропонуючи індивідуальні рішення для кожного проекту. В даний час FERLO стала символом 
інновації у процесах стерилізації продукції у глобальній харчовій та фармацевтичній промисловості.

Ferlo Company is a business dedicated to the manufacture of machinery for the food and pharmaceutical 
industries, always manufacturing with the premise of adapting the production processes to the specific needs 
of each client, offering tailored solutions for each project. Currently, Ferlo is the innovation reference in 
sterilization in the food industry and pharmaceutical world.

GRIMCO TRADE HOLLAND
Hooiraamhoek 76 7546 MB Enschede, Нідерланди / The Netherlands
Тел./Tel.: +380 503 161 600
E-mail: info@grimco.nl / v.kokorina@grimco.com 
Website: www.grimco.com.ua 

Grimco Trade Holland спеціалізується на секторі харчової промисловості та надає консультації та комерцій-
ну підтримку компаніям, які шукають високоякісне голландське обладнання.
Сфери діяльності:
• Комерційний агент в Україні для голландських компаній, виробників/постачальників харчових продуктів, 
обладнання для харчової промисловості та пакувальних ліній/машин (нових та вживаних).
• Сорсинг та аутсорсинг
• Маркетингові дослідження, пошук партнерів та метчмейкінг
• Організація торговельних місій, колективної участі у виставках, а також здійснення  маркетингових до-
сліджень у різних сферах бізнесу.

Grimco Trade Holland is active in the food processing sector, providing consultancy and commercial support for 
companies which are looking for high quality Dutch equipment.
Areas of activity:
• Commercial agent in Ukraine for Dutch producers/suppliers of foodstuffs, food processing equipment and 
packaging lines/machines, both new and reconditioned
• Sourcing & outsourcing
• Market studies, partner search & matchmaking
• Organization of Netherlands Pavilions and trade missions

GRISNICH
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: tolsma.com.ua / tolsmagrisnich.com  

Обладнання для доробки овочів: лінії по калібруванню, мийці, поліруванню, шліфуванню, зважуванню, 
пакуванню, транспортуванню всередині сховища і т.ін.
та ін.

Equipment for handling vegetables: grading lines, washing, polishing, grinding, weighing, packaging, 
transporting inside the storage, etc.
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ІНСОРТЕКС ТОВ                                                                                                                                    
INSORTEX LLC
Тел./Tel.: 38 (067) 577 13 75
E-mail: insortex@gmail.com
Website: insortex.com

Компанія ІНСОРТЕКС - лідер українського ринку у виробництві обладнання для переробки ягід. Компанія 
працює з 2019 року та поставляє своє обладнання вже більш ніж у 5 країн світу. Переваги компанії, це 
перш за все, індивідуальне проектування обладнання під потреби клієнтів, швидкі терміни виробництва, 
технічна пітримка 24/7 , виїзд бригад швидкого реагування, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 
Компанія ІНСОРТЕКС виготовляє барботажні миючі машини, вібровіялки, вібросита та калібратори, інспек-
ційні конвеєри, дробарки, шнекові транспортери, металодетектори та багато різноманітних виробів з мета-
лу.  

INSORTEX is the leader of the Ukrainian market in the production of equipment for berry processing. The 
company has been operating since 2019 and supplies its equipment to more than 5 countries. The company’s 
advantages are, first of all, individual design of equipment for customer needs, fast production times, 24/7 
technical support, departure of rapid response teams, installation and commissioning works. INSORTEX 
manufactures bubble washers, vibrating rollers, vibrating screens and calibrators, inspection conveyors, 
crushers, screw conveyors, metal detectors and many different metal products.

JASA PACKAGING SOLUTIONS
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: jasa.nl

JASA Packaging Solutions stands for innovation, quality and flexible packaging machines. We are your specialist 
partner in the development of vertical packaging machines, Sleevers, and complete weighing and packaging 
lines. 

JASA Packaging Solutions розробляє інноваційні, якісні та функціональні пакувальні машини. Ми є вашим 
партнером-спеціалістом у розробці вертикальних пакувальних машин, машин для обертання упаковок кар-
тонним чохлом, комплексних зважувальних та пакувальних ліній. 

KIREMKO 
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: kiremko.com

Картопля фрі, як заморожена, так і свіжа, картопляні чіпси, пластівці, снеки та багато інших картопляних 
страв потребують певної процедури обробки. Компанія Kiremko виробляє технологічні лінії базуючись на 
високій якості кінцевого продукту.

French fries, both frozen and fresh, potato chips, flakes, pellet snacks, and many other potato specialties 
require a specific processing procedure. Kiremko manufactures processing lines, based on a high-quality end 
product. 
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LODDER UNTERLAGEN 
Hiddingsel, Elvert 5, 48249, Duelmen, Німеччина / Germany   
Tel./Тел.: +49 (0)2590 9456-0
Fax/Факс: +49 (0)2590 9456-21
E-mail: contact@LODDER.de 
Website: www.LODDER.de 

ЛОДДЕР УНТЕРЛАГЕН спеціалізується на підщепах для ЯБЛУНІ, ВИШНІ, ЧЕРЕШНІ, СЛИВИ, ГРУШІ, ПЕР-
СИКІВ, НЕКТАРИНІВ та АБРИКОСІВ. Коріння продукції Штефана ЛОДДЕРА гарантують Вам 99% віддачі та 
успіху! Ми постачаємо і в Германії, і в Євросоюзі, і кожному бажаючому! Досконале сорту- вання відоме як 
в Канаді, так і в Україні з 1958 року, коли дід Ерхарда ЛОДДЕРА заснував фірму! 

LODDER-ROOTSTOCKS are specialized for APPLES, CHERRIES, PLUMS, PEARS, PEACHES, NECTARINES and 
APRICOTS. ROOTS of STEFFEN LODDERs‘ production guarantee your 99 %
- success of FRUIT-TREE – output in your nursery! We supply in Germany, the E.U. and anybody in world. 
Perfect grading is known in Canada as well as in Ukraine since 1958, when ERHARD LODDERs‘ grandfather 
founded the company! 

MEGA SP.Z O.O.
Przemyslowa Str. 52, Pl- 24-200 Belzyce, Польща / Poland 
Тел./Tel.: +48 502 508 275
Факс/Fax: +48 8151 722 63
E-mail: biuro@megabelzyce.pl
Website: www.megabelzyce.pl  

Компанія MEGA Sp. z o.o. виробляє комплексні лінії для заморожування фруктів та ягід, лінії для переробки 
свіжих фруктів та ягід, лінії фасування та упаковки та інші. Наша пропозиція адресована підприємствам, 
які переробляють фрукти та овочі, групам виробників та індивідуальним покупцям. Технологічні рішен-
ня засновані на багаторічному досвіді роботи та проектуванні для галузі переробки фруктів та овочів, а 
також на постійному впровадженні нових технологій у наявні проекти. Лінії комплектуємо в залежності від 
виду продукту (свіжий або морозивний, також в залежності від виду фруктів та ягід), але сновні процеси 
це миття, очищення, видалення листків та плодоніжок, сортування, фасування, упаковка, якщо потрібно 
полірування, сульфітація) дозволяє нам пропонувати найкращі над ринком виробничі рішення.

MEGA Sp. z o.o. manufactures complete lines for freezing fruits and berries, lines for processing fresh 
fruits and berries, filling and packaging lines and others. Our offer is addressed to fruit and vegetable 
processing companies, producer groups and individual customers. Technological solutions are based on many 
years of experience and design for the fruit and vegetable processing industry, as well as on the constant 
implementation of new technologies in existing projects. We complete the lines depending on the type of 
product (fresh or frozen, also depending on the type of fruits and berries), but the main processes are washing, 
cleaning, removing leaves and stalks, sorting, packing, packaging, if polishing, sulfitation is required) allows us 
to offer the best manufacturing solutions on the market.

OCTOFROST AB
Volframgatan 3, SE- 21364 Malmö, Швеція / Sweden        
Тел./Tel.: +46 40 42 33 22 60
E-mail: info@octofrost.com
Website: www.octofrost.com   

OctoFrost є всесвітньо визнаним постачальником рішень для переробки IQF, постійно прислухаючись до 
справжніх потреб клієнтів та впроваджуючи їх у новітні технології харчової промисловості. Ми пропонуємо 
унікальні та інноваційні технології, такі як технологічні лінії IF Cooker, IF Blancher, IF Chiller, IQF Freezer та 
IQF, які дозволяють обробляти широкий спектр продуктів - від фруктів, овочів і ягід до м’яса, морепродук-
тів, молочних продуктів і навіть зернових. OctoFrost™ – це більше, ніж безпечна покупка. За допомогою 
Octofrost Link ми допомагаємо нашим клієнтам зв’язуватися з понад 200 трейдерами, які шукають високоя-
кісні продукти IQF у всьому світі.

OctoFrost is a globally recognized supplier of IQF processing solutions, a position kept by continuously listening 
to the true needs of customers and implementing them into the latest food processing technologies. We 
offer unique and innovative technologies such as the IF Cooker, IF Blancher, IF Chiller, IQF Freezer and IQF 
processing lines, which can process a wide range of products - from fruits, vegetables and berries to meat, 
seafood, dairy and even grains. OctoFrost™ is more than a safe buy. With the help of Octofrost Link, we are 
helping our customers connect with over 200 traders who search high quality IQF products around the world.

M A S Z Y N Y  D L A

P R Z E M Y S Ł U  S P O Ż Y W C Z E G O
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PAKFRUT
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: pakfrut.it

Pakfrut розробляє і виробляє автоматичне і напів-автоматичне пакувальне обладнання для різноманітних 
видів овочів, фруктів і ягід. 

Pakfrut designs and produces automatic and semi-automatic packaging machinery for different types of 
vegetables, fruits and berries as for portion packaging and group packaging.

PASTERKAMP METAL SHEET SOLUTIONS
Vlieter 11, 8321 WJ Urk, Нідерланди / Netherlands
Тел./Tel.: +31 527 686 965
E-mail: office@pasterkamp.nl 
Website: pasterkamp.nl

Pasterkamp Metal Sheet Solutions вже майже 20 років постачає машини для обробки листового металу з 
рулонів за індивідуальними проєктами по всьому світу. Pasterkamp визнана у всьому світі як провідна ком-
панія із профілювання. Це стосується як невеликих профілів, так і ширших панелей із рулону.
Разом зі своїми клієнтами ми обираємо обладнання, яке як найкраще підходить для їхнього виробництва

Pasterkamp Metal Sheet Solutions has been supplying custom-made machines for sheet metal working from 
coil for almost 20 years, all over the world. Pasterkamp is internationally known as a roll forming specialist. This 
applies to both small profiles and wider panels from coil. Together with their customers, they look at what the 
right machine is for their production.

PND 
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: pndsrl.it

Компанія PND виготовляє лінії і окремі машини для підготовки різних фруктів і овочів 
для подальшого консервування, заморожування та сушки. Серед найкращих продуктів компанії – автома-
тичні та ручні машини для очищення, вирізання серцевини і нарізки для багатьох сортів фруктів, а також 
резервуари для обробки та попереднього миття.

The company producers both complex lines and separate machines for preparing of different fruits and 
vegetables for further canning, freezing and dehydrating. Among the company’s top products are automatic 
and manual peeling, coring and cutting machines, for many varieties of fruit, as well as treatment and prewash 
tanks.

POLLAK SALA 
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: pollaksala.com

Комплексні лінії по переробці солодкої кукурудзи, горошку, стручкової квасолі та шпинату, і бланшувачі 
для всіх типів овочів.

Complete lines for processing sweet corn, peas, green beans and spinach, and blanchers for all types of 
vegetables.
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RAYTEC VISION
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: raytecvision.com

Raytec Vision виробляє оптичні сортувальні машини для різних продуктів від цілої картоплі, цибулі, морк-
ви, до свіжих і заморожених фруктів і ягід, заморожених нарізаних овочів, сушених фруктів, овочів і ягід, 
горіхів, тощо, впроваджуючи найновіші технології в оптичному сортуванні; і X-Ray машини для сортування 
продукції в скляних банках і жерстяних банках.

Raytec Vision produces optical sorting machines for different types of products from whole vegetables like 
potato, onion and carrot till fresh and frozen fruits and berries, frozen cut vegetables, dried fruits vegetables 
and berries, nuts, etc, implementing innovative technologies in sorting; and X-Ray machines for sorting 
products in glass jars and cans.

SANOTREE, LLC
САНОТРІ, ТОВ 
вул. Шевченка, 83, с. Озеряни, Бобровицький район, 
Чернігівська область, 17430, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 067 478 23 77
E-mail: office@sano-tree.com
Website: sano-tree.com

ТОВ САНОТРІ (SanoTree™). «Sano Tree» з латинської - «здорове дерево», а це і є місією нашої компанії.
Ми працюємо для забезпечення виробників фруктів якісними саджанцями яблуні сучасних високопродук-
тивних сортів, що відповідають світовим стандартам та вимогам інтенсивних технологій вирощування.

SANOTREE LLC (SanoTree™). «Sano Tree» from Latin means «Healthy tree», and this is the mission of our 
company.
Our aim is to provide fruit growers with apple trees of modern high-yielding varieties that meet world standards 
and requirements of intensive cultivation technologies.

SORMAC 
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: sormac.nl

Sormac - є провідним світовим розробником та виробником машин та ліній для переробки свіжих овочів та 
фруктів. Компанія має високі результати у виробництві обладнання для чищення картоплі, моркви та ци-
булі, і є найбільш прогресивним постачальником систем миття та сушіння (делікатного) листяних салатів.

Sormac is a world-leading developer and manufacturer of machinery and processing lines for the fresh-cut 
industry. Company has a strong record in peeling machines for potatoes, carrots and onions and we are the 
most progressive supplier for washing and drying systems for (delicate) leafy vegetables.

TECNOFRUTTA
вул. Ф. Пушиної 30/32, офіс 304, Київ, 03115, Україна / Ukraine
Тел./Tel. +38050 440 5790
E-mail: OlesKapitanchuk@tolsma.com
Website: tecnofrutta.it

Tecnofrutta виробляє машини для сушіння фруктів та овочів (томати, черрі, овочі, фрукти, гриби, трави). 
Принцип дії ґрунтується на видаленні вологи з продуктів через примусову циркуляцію гарячого сухого 
повітря, це цілком природний процес, який забезпечує високий рівень якості, процес реалізується з метою 
збереження властивостей продуктів та органолептичних характеристик без змін.
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Tecnofrutta designes machines for the dehydration of fruit and vegetables (tomatoes, cherry tomatoes, 
vegetables, fruits, mushrooms, herbs). The operating principle is based on the removal of moisture from the 
products through the forced circulation of hot and dry air; it is an entirely natural process which provide a 
high rate of quality, the process is implemented with the aim to maintain the food properties and organoleptic 
features unchanged.

TECO SRL 
Via Biscie 1/C San Patrizio, IT-48017 Conselice (Ravenna), Італія / Italy 
Тел./Tel.: +39 0545 85511
Факс/Fax: +39 0545 85535 
E-mail: info@tecoitaly.com 
Website: tecoitaly.com 

TECO проектує та виготовляє автоматичні формувальні лотки з гофрокартону, спеціалізуючись і займаю-
чись виробництвом упаковки для овочів та фруктів. На сьогоднішній день TECO виробляє широкий спектр 
машин, в тому числі монтажники для гофрованого і суцільного картону, формуваль- ники RSC, машини для 
закупорювання та автоматичні машини для відкривання пластикових ящиків. TECO виробляє стандартні 
машини, які дуже надійні і прості у використанні. Крім того, завдяки своїй внутрішній команді дизайнерів, 
компанія може запропонувати персоналізовані продукти за запитом клієнта. 

TECO designs and builds automatic corrugated cardboard tray formers, specialising and establishing itself in the 
fruit and vegetable packaging sector. To this day, TECO produces a wide range of machines, incuding corrugated 
and solid board tray erectors, RSC cases formers, lidding machines and automatic machines for opening plastic 
crates. TECO produces standard machines, which are very reliable and easy to use. Moreover, thanks to its 
internal design team, it can offer personalised products upon the client’s request. 

UNI-MASZ H.M.JUSZCZUK SP.J.
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 6, 21-002 Jastków, Польща / Polska
Тел./Tel.: +48 81 471 49 59
E-mail: sales@unimasz eu ; lilia.smal@unimasz.eu
Website: unimasz.eu

UNI-MASZ є польською компанією яка займається конструюванням і виробництвом 
машин і облад- нання для переробки овочів і плодово-ягідної сировини. Більше 20-ти років існування на 
ринку (фірма була створена в 1996 році) плодоносить професіоналізмом, досвідом, надійним обслугову-
ванням клієнта і високою якістю пропонованого обладнання. Сучасний парк металообробних верстатів 
компанії і власне конструкторське бюро дозволяє на виготовлення не тільки стандартних моделей облад-
нання, але також і пристосування його до потреб клієнта або виготовлення обладнання за кресленнями 
клієнта. На сьогоднішній день наш асортимент налічує більше 60-ти типів машин, які призначені для про-
ведення різних процесів, таких як мийка, очищення, калібрування, зважування, упаковка, полірування, 
транспортування, просіювання, роздрібнення, бланшування, ліофілізація і багато іншого. Ми пропонуємо 
також комплексні технологічні лінії. Наше обладнання виготовлено з нержавіючої кислотостійкої сталі, а 
також інших матеріалів, які відповідають вимогам системи ХАССП та євронормам для матеріалів, що кон-
тактують з продуктами харчування. Запрошуємо до співпраці!

UNI-MASZ is a Polish company, which is designing and producing devices for fruits and vegetables processing. 
More than 20 years of operating on the market (company was founded in 1996) is resulting
in experience, professionalism, reliable customer’s service and high quality of produced devices. Modern 
machines used in the production lines and our own designing office allows us not only producing regular 
devices, but also adjusting them to our customer’s needs or producing devices according to our customer’s 
schemes. Currently we are producing more than 60 types of devices, which are designed to conduct many 
different processes such as washing, cleaning, calibrating, weighing, packing, polishing, transporting, sieving, 
shredding, blanching, freeze-drying and many others. We are also offering complete technological lines. Our 
devices are made in compliance with HACCP and European standards from materials allowed to have contact 
with food. We are looking forward to work with you!
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VAN DIJK TECHNIKS
ВАН ДАЙК ТЕХНІКС 
вул. Б.Гмирі, 16, оф. 213, м. Київ, Україна / Ukraine
Тел./Tel.: +38 098 271 70 70
E-mail: agrovent@gmail.com, vandijktechn@gmail.com
Website: www.vdt-nl.com 

Ван Дайк Технікс  – це сучасна європейська компанія, заснована в Голландії у 1991 році як сімейний біз-
нес, і сьогодні є надійним експертом в зберіганні сільськогосподарської продукції.
Інжинірингова організація була заснована в співробітництві із провідним виробником обладнання для кар-
топлярства Grimme для виробництва та продажу високоякісних систем зберігання картоплі.
За підтримки сестринської компанії МEKO, яка спеціалізується на холодильних технологіях, Ван Дайк Тех-
нікс швидко отримала позитивну репутацію в сфері систем зберігання.
Крок за кроком технічні рішення входили до світу картоплі, і також отримували можливість застосування 
для належного зберігання цибулі, часнику, капусти, моркви, зерна та інших насіннєвих культур.
Високоякісні ноу-хау в комбінації із якісною продукцією зробили Ван Дайк Технікс цікавим партнером в 
Нідерландах та за кордоном.
Через 13 років головний офіс компанії переносять з міста Верден до м. Емелорд, «Мекки» картоплярів. 
Діяльність на внутрішньому та міжнародному ринках зосереджена у центральному офісі компанії.
Компанія Ван Дайк Технікс була створена у 2007 році, як відділення компанії  Van Dijk Technics Holland в 
Україні, з метою продажу обладнання для зберігання овочів, картоплі та овочесховищ на території України, 
Росії, Білорусії, Казахстану, Узбекистану та надання кваліфікованої допомоги новим клієнтам та сервісного 
обслуговування існуючих об’єктів, яких на даний момент тільки в Україні нараховується більше вісімдеся-
ти, загальною місткістю біля 350 000 тонн.
У 2018 році компанія Ван Дайк Технікс переносить свій центральний офіс в Україну.

Van Dijk Technics is a modern European company, founded in Holland in 1991 as a family business and today it 
is a reliable expert in the storage of agricultural products.
The engineering organization was founded in cooperation with the leading manufacturer of potato equipment 
Grimme, for the production and sale of high quality potato storage systems.
Supported by its sister company MEKO, which specializes in refrigeration technology, Van Dijk Technics quickly 
gained a positive reputation in the storage industry.
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