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Про експортера

Приватне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ»: 
— гранд автомобільної промисловості України, що входить 
до десятки провідних світових лідерів з виробництва 
великовантажних автомобілів; 
— єдиний виробник в Україні вантажівок, що має замкнутий 
технологічний цикл виробництва;
— автомобілі для  секторів будівництва, дорожнього 
і комунального господарств, гірничодобувної і 
лісозаготівельної промисловості, нафтогазового комплексу, 
збройних сил і підрозділів з ліквідації надзвичайних 
ситуацій. Система менеджменту якості ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
відповідає стандартам IATF 16949:2016 та ISO 9001:2015. 

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «АвтоКрАЗ» пропонує широку гаму вантажних 
автомобілів, а також причепи та напівпричепи. 
Модельний ряд бренду «КрАЗ» налічує 33 базові моделі, 
майже 350 модифікацій і понад 1500 комплектацій дво- , 
три- і чотиривісних вантажівок з різними компонувальними 
рішеннями. 
Це — автомобілі-самоскиди, сідельні тягачі, бортові 
автомобілі, лісовози і сортиментовози, автомобільні шасі 
під монтаж різного спецобладнання, військова, у тому 
числі броньована техніка. 
«АвтоКрАЗ» випускає автомобілі, які мають ліцензію 
Державної служби експортного контролю України та 
можуть експортуватись при міжнародних передачах товарів 
за укладеними зовнішньоекономічними контрактами, у 
тому числі - автомобілі спеціального призначення: бортові, 
шасі, тягачі, а також, броньовані автомобілі різного 
призначення: для розмінування, для доставки екіпажу, 
землерійні автомобілі та інші.

ПрАТ «АвтоКрАЗ»
машинобудування

Контактна інформація

+38 (0536) 766-200 
+38 (063) 970-60-47 

info@kraz.ua
ftf.info@kraz.ua
autokraz.com.ua
www.facebook.com/
autokraz

вул. Київська, 62,  
м. Кременчук, 39631

Основні види продукції

Автомобілі КрАЗ 
(цивільний та 
військовий сектор)
Запасні частини до  
автомобілів
Послуги 
(випробувальний 
полігон, ливарне 
виробництво, 
гальванічне 
та термічне 
виробництво)

Досвід експортера
Африка, Близький Схід 
та Південно-Східна 
Азія, країни СНД

Плани розширення
географії експорту 

Країни світу

About the exporter

Private Joint-Stock Company «AutoKrAZ»:
— a leader of Ukrainian automotive industry ranked in top ten 
of heavy-duty truck makers;
— the only complete cycle manufacturer of heavy-duty trucks 
in Ukraine;
— cars for the sectors of construction, road and communal 
services, mining and logging industry, oil and gas complex, 
armed forces and emergency response units.
The Quality Management System of PJSC «AvtoKrAZ» meets 
the standards of IATF 16949: 2016 and ISO 9001: 2015.

Proposals for cooperation

PJSC «AutoKrAZ» manufactures a wide range of trucks , trailers 
and semi-trailers. 
«KrAZ» lineup includes 33 base models, about 350 versions 
and over 1500 configurations of two-, three- and four-axle 
conventional and cabover trucks. 
These are dump trucks, truck tractors, platform trucks, timber 
and short log trucks, chassis-cabs for installation of various 
special equipment and military armored vehicles.
«AutoKrAZ» manufactures vehicles licensed by State Service 
of Export Control of Ukraine for export under foreign trade 
contracts, including special vehicles such as platform trucks, 
chassis-cabs, truck tractors and armored vehicles for a variety 
of applications: for mine clearance, carrying personnel, digging 
works, etc.  

PJSC «AutoKrAZ»
machine engineering

Contact information

+38 (093) 095-09-04 
+38 (0536) 766-210

 
info@kraz.ua
ftf.info@kraz.ua

autokraz.com.ua
www.facebook.com/
autokraz

62, Kyivska Str., 
Kremenchuk, Ukraine, 
39631 

Main products

KrAZ automobiles 
(civilian and military 
sector)
Spare parts for             
automobiles
Services (providing 
ground, foundry, galvanic 
and thermal production)

Exporter’s experience
Countries of Africa, 
Middle East, Southeast 
Asia, CIS 

Plans to expand export 
geography

Countries of the world
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Про експортера

ТОВ ТД «Полтавський  автоагрегатний завод» є 
високотехнологічним, сучасним машинобудівним 
підприємством з виробництва складної гальмівної  
апаратури для великовантажних автомобілів  та займає  
лідируючу позицію в українському машинобудуванні.
Заводом освоєно ряд апаратів гальмівного 
обладнання залізничного рухомого складу. Також 
виробляються товари народного споживання 
(м’ясорубки, соковижималки та  пельменниці).  
Підприємство не зупиняється на досягнутому 
- основою і змістом діяльності підприємства є 
прагнення до вдосконалення, оновлення продукції, 
що випускається, підвищення її якості та надійності, та 
впровадження нових сучасних технологій.
Продукція підприємства має відповідні міжнародні                 
сертифікати якості:  IATF 16949:2016, ISO 9001: 2015. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує сучасну високоякісну 
продукцію. Це - гальмівна апаратура призначена для 
вантажних автомобілів, причепів і напівпричепів, 
автобусів, тролейбусів і спеціальної автомобільної 
техніки, а також гальмівне обладнання залізничного 
рухомого складу.
Завод надає також послуги з лиття та механічної 
обробки виробів з кольорових металів, пластмас, 
гум, гальванічні та  термічні послуги, а також послуги 
з проектування та розробки виробів, ремонту 
обладнання.

ТОВ ТД «Полтавський                       
автоагрегатний завод»

машинобудування

Контактна інформація
+38 (0532) 519-200 
+38 (0532) 519-201 

sekretarpaaz@gmail.
com

www.paaz.com.ua 

вул. Зіньківська, 57, 
м. Полтава,  36009 

Основні види продукції
Гальмівна апаратура 
для вантажних
автомобілів та 
залізничного 
транспорту
Товари народного
споживання 
(м’ясорубки, 
соковижималки, 
пельменниці)
Послуги  з лиття  та          
механічної обробки  
виробів з кольорвих 
металів, термічні 
послуги, ремонт, 
проектування

Досвід експортера

Країни СНД,Грузія, 
Молдова, Польща, 
Швеція

Плани розширення
географії експорту 

Країни ЄС, Африки,            
Близького та Далекого 
Сходу

About the exporter

LLC Trading House «Poltava automobile unit plant» is a 
high-tech, modern machine-building enterprise for the 
production of heavy duty brake equipment for heavy-
duty vehicles. It occupies a leading position in the 
Ukrainian machine-building industry. 
The plant has mastered a number of vehicles of the 
brake equipment of railway rolling stock. Also the plant 
produces consumer goods (meat grinders, juicers and 
dumplings).
The company does not stop on achieved results, always 
having a desire to improve, update products quality and 
reliability, and  introduct new modern technologies.
The company’s products have the relevant international 
quality certificates: IATF 16949: 2016, ISO 9001: 2015.

Proposals for cooperation

The company offers modern high-quality products: brake 
equipment intended for trucks, trailers and semitrailers, 
buses, trolleybuses and special automotive equipment, as 
well as brake equipment for railway rolling stock.
The plant also provides services in the casting and 
machining of products from non-ferrous metals, plastics, 
rubber, galvanic and thermal services, as well as designing 
and developing services, repairing equipment.

LLC Trading House «Poltava 
Automobile Unit Plant»

machine engineering

Contact information
+38 (0532) 519-200 
+38 (0532) 519-201 

sekretarpaaz@gmail.
com

www.paaz.com.ua 

57, Zinkivska Str.,  
Poltava, Ukraine, 36009  

Main products

Brake equipment for 
trucks and rail transport
Consumer goods (meat 
grinders, juicers and 
dumpling makers)
Services in casting 
and machining non-
ferrous metal products, 
thermal services, repair, 
designing
          

Exporter’s experience

CIS countries, Georgia, 
Poland, Switzerland

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, Africa, 
Middle East and the 
Far East
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Про експортера

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» - сучасне 
спеціалізоване  підприємство з виробництва 
стальних холодноштампованих коліс для автомобілів, 
тракторів, комбайнів та сільськогосподарської 
техніки. Асортимент продукції налічує понад  
2000 найменувань коліс. На виробничих ділянках 
експлуатується 1245 одиниць устаткування. Технічні 
можливості підприємства дозволяють виготовляти 
колеса діаметром від 12 до 54 дюймів і шириною від 4 
до 36 дюймів, профілювати ободи  із  металопрокату 
товщиною до 8,5 мм, виготовляти диски товщиною   
до 18 мм. Власне розроблення спеціальних і  серійних 
конструкцій коліс ведеться в конструкторському 
бюро заводу. Завод має Центр випробувань коліс 
акредитований національним агентством акредитації 
України на відповідність міжнародному   стандарту 
ISO 17025. 
Член асоціаціїї EUWA и ETRTO. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство запрошує до співпраці. Продукція 
підприємства експортуються до багатьох країн світу.  
На підприємстві впроваджені сучасні лінії ґрунтування 
коліс методом катафорезного електроосадження 
з подальшим забарвленням двокомпонентними 
емалями або порошковими фарбами, що дозволяє 
забезпечити надійне і стійке покриття поверхні 
коліс. Для забезпечення збереження продукції 
в процесі її доставки використовуються сучасні 
технології пакування готової продукції. На заводі діє 
система управління якістю, що відповідає вимогам                            
ISO 9001: 2015; IDT.

ПрАТ «Кременчуцький
колісний завод»

машинобудування

Контактна інформація

+38 (0536) 764-098 
+38 (0536) 764-267

krkz@wheels.com.ua 
os@wheels.com.ua
ves@wheels.com.ua

www.wheels.com.ua 

проїзд Ярославський, 8,  
м. Кременчук, 39611

Основні види продукції

Стальні 
холодноштамповані 
колеса для 
автомобілів, тракторів,  
комбайнів та іншої                  
сільськогосподарської  
техніки

Досвід експортера

Країни ЄС, СНД,
Північної Африки, Іран 

Плани розширення
географії експорту

 
Країни ЄС, Північної 
Африки, Азії, США, 
Афганістан, Канада

About the exporter

PJSC «Kremenchug Wheel Plant» is a world famous 
manufacturer of steel cold-pressed wheels for cars and 
trucks, agricultural machinery. The assortment of products 
includes more than two thousand names of wheels. At 
the enterprise it is used one thousand two hundred and 
forty-five units  of the equipment.   Technical capabilities 
of the enterprise allow to produce wheels of the diameter 
from  twelve to fifty-four inches and a width of four to 
thirty-six inches. Profiled rims for tractors, combine 
harvesters and agricultural machines from rolled up to 
eight and a half millimeters thick. Thickness of disc up 
to eighteen millimeters. Own development of special 
and serial wheel designs are carried out in the design 
bureau of the plant. Plant has a wheel test center which 
was accredited by the National agency on accreditation 
of Ukraine on accordance with the international standard 
ISO 17025.
Member of association EUWA and ETRTO.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation. It’s products are 
exported to many countries of the world.
At the enterprise modern lines of a priming of wheels are 
introduced by a method of cataphoretic electrodeposition 
with the subsequent painting by two-component enamels 
or powder paints that allows to provide a reliable and 
proof covering of a surface of wheels. To ensure the 
safety of products in the process of its delivery, modern 
packaging technologies of finished products are used. 
The plant operates a quality management system that 
meets the requirements of ISO 9001: 2015; IDT.

Contact information

+38 (0536) 764-098 
+38 (0536) 764-267 

krkz@wheels.com.ua 
os@wheels.com.ua 
  ves@wheels.com.ua

www.wheels.com.ua

8, Yaroslavskyi Passage,          
Kremenchuk, Ukraine, 
39611  

Main products

Steel cold stamped 
wheels for cars, tractors, 
combines and other 
agricultural machinery

Exporter’s experience

Countries of EU, CIS, 
North Africa, Iran

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, North 
Africa, Asia, Afghanistan, 
USA, Canada

PJSC  «Kremenchug 
Wheel Plant»
machine engineering



11 12

Про експортера

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є одним 
з найбільших виробників транспортних засобів 
України. Продукція підприємства:
– вантажні вагони: піввагони з покращеними 
технічними характеристиками, бункерні вагони, 
цистерни для перевезення світлих нафтопродуктів, 
спеціалізовані, комбіновані, криті вагони; 
– транспорт соціального призначення: пасажирські 
вагони локомотивної тяги, міжрегіональні та приміські 
поїзди, дизель-поїзди, поїзди метро, ескалатори, 
ходові частини до вантажних та пасажирських вагонів.

Пропозиції до співпраці

Підприємство зацікавлено у розвитку співробітництва 
із зацікавленими бізнес-партнерами з різних країн 
світу та пропонує сучасну сертифіковану продукцію 
власного виробництва з подальшим технологічним 
сервісом.
Система менеджменту підприємства сертифікована 
згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 
9001:2015, міжнародного стандарту ISO TS 22163:2017, 
національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 
Завод має сертифікати на відповідність європейським 
стандартам з захисту навколишнього середовища, всі 
необхідні ліцензії та дозволи на право виготовлення і 
постачання продукції.

ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод»

машинобудування

Контактна інформація
+38 (0536) 769-936 
+38 (0536) 769-329

kvsz@kvsz.com  

www.kvsz.com   
www.facebook.com/
paokvsz
вул. І.Приходька, 139,  
м. Кременчук, 39621 

Основні види продукції

Магістральні  вантажні 
та пасажирські  ваго-
ни, швидкісні двоси-
стемні  електропоїзди, 
дизіль-поезди,  вагони 
метро

Запчастини до продук-
ції вагонобудування 

Досвід експортера

Нідерланди, Країни СНД

Плани розширення
географії експорту

       Країни Європи,
Північно-Східної 
Африки, Південно- 
Східної Азії 

About the exporter

PJSC «Kryukovsky Railway Car Building Works» is one of 
the largest manufacturers of vehicles of Ukraine.
It's products:
- freight cars: gondola cars with improved technical 
characteristics, bunker cars, tanks for transportation of 
light oil products, specialized, combined, covered cars;
- social transport: passenger cars of locomotive traction, 
interregional and suburban trains, diesel trains, subway 
trains, escalators, running gear for freight and passenger 
cars.

Proposals for cooperation

The company is interested in developing international 
cooperation with interested business partners around 
the world and offers modern certified products of its 
own production.
The management system of the enterprise is certificated 
in accordance with the requirements of the international 
standards ISO 9001: 2015, ISO TS 22163: 2017 and 
national standard DSTU ISO 9001: 2015.
The plant has certificates for compliance with European 
standards for environmental protection.

PJSC «Kryukovsky Railway
Car Building Works»

machine engineering

Contact information

+38 (0536) 769-936 
+38 (0536) 769-329

kvsz@kvsz.com  

www.kvsz.com   
www.facebook.com/
paokvsz
139, I. Prykhodka Str., 
Kremenchuk, Ukraine, 
39621 

Main products

Freight and passenger 
stocks, high speed dual 
voltage electric trains,   
diesel trains, metro cabs

Spare parts for the 
railway car building

Exporter’s experience

Netherlands, CIS 
countries

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, 
Northeast Africa, 
Southeast Asia
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Державне підприємство 
«Український науково-дослідний 

інститут вагонобудування»
 машинобудування

Контактна інформація

+38 (05366) 62-332 
+38 (05366) 61-036

office@ukrndiv.com.ua 

www.ukrndiv.com.ua 

вул. І.Приходька, 33,  
м. Кременчук, 39621 

Основні види продукції

Науково-експеримен-
тальні дослідження, 
сертифікація залізнич-
ної продукції; 
послуги з випробувань  
та сертифікації рухомо-
го складу продукції 

Досвід експортера

Країни СНД, Європи,    
Азії та Америки

Плани розширення
географії експорту 

Країни Європи, Азії, 
Перської затоки та інші

Про експортера

Державне підприємство «Український науково-дослідний 
інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ») широко відомо 
в Україні та у світі і є єдиною дослідницькою організацією 
в Україні, яка займається проблемами практично всього 
комплексу рейкового рухомого складу: магістрального, 
відомчого, пасажирського та вантажного. Має у своєму 
складі акредитовані Національним  агентством з акредитації 
України орган з сертифікації та  випробувальний центр 
продукції вагонобудування та вагонного литва, які визнані 
на міжнародному рівні.  
ДП «УкрНДІВ» співпрацював щодо випробувань та 
сертифікації рухомого складу, комплектуючих, вузлів і 
запасних частин для рухомого складу з  підприємствами 
США, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Польщі, Чехії, 
Словаччини, Словенії, Китаю, Ірану, Індії, Японії, Грузії 
тощо. На підприємстві впроваджена система управління 
якістю ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT).

Пропозиції до співпраці

ДП «УкрНДІВ» займається проблемами всього 
комплексу рейкового рухомого складу, має розвинену 
експериментальну базу, відповідний науково-технічний 
потенціал та відкрито до співробітництва.  Підприємство 
має відповідний атестат про акредитацію відповідно до 
вимог ДСТУ ІSО/IЕС 17025:2006 (ІSО/IЕС 17025:2005) в 
сфері проведення випробувань магістрального, відомчого 
та міського рухомого складу за показниками міцності, 
динаміки, електромагнітної сумісності, комфорту та 
безпеки, визначення показників якості, працездатності 
і безпеки вузлів та деталей рухомого складу і елементів  
колії, а також відповідний атестат про акредитацію 
відповідно до вимог ДСТУ EN ІSО/IЕС 17065:2014 (ІSО/IЕС 
17065:2012) щодо пересувного обладнання у тому числі 
електричного, що працює під тиском; машин, обладнання 
та також послуг з технічного обслуговування.

About the exporter

State Enterprise «Ukrainian Scientific Railway Car Building 
Research Institute» («UkrNDIV») widely known in the Ukraine 
and in the world. It is unique research organization in 
Ukraine that deals with the problems of almost the full range 
of rolling stock issues: trunk, departmental, passenger and 
freight railway vehicles.
It has in its composition accredited by the National Agency 
for accreditation of Ukraine and internationally recognized 
certification body and testing center of railway car building 
products and carriage casting.
«UkrNDIV» cooperated in the testing and certification of 
rolling stock, components, assemblies and spare parts 
for rolling  stock with the enterprises of the USA, Canada, 
Germany, Italy, France, Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Slovenia, China, Iran, India, Japan, Georgia. etc.
The enterprise has implemented the quality management 
system DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT).

Proposals for cooperation

«UkrNDIV» deals with the problems of the entire complex 
of railway rolling stock, has a develoved experimental base, 
relevant scientific and technical potential and is open to 
cooperation. The enterprise has the appropriate certificate 
of accreditation in accordance with the requirements of 
DSTU ISO / IEC 17025: 2006 (ISO / IEC 17025: 2005) in the 
area of conducting tests of the main, departmental and city 
rolling stock on the strength, dynamics, electromagnetic 
compatibility, comfort and safety, determination of 
indicators of quality, efficiency and safety of units and parts 
of rolling stock and elements of the track, and also the 
corresponding certificate of accreditation in accordance with 
the requirements of DSTU EN ISO / IEC 17065: 2014 (ISO / 
IEC 17065: 2012) concerning mobile pressure equipment, 
including electric, machinery, equipment, as well as 
maintenance.

State Enterprise «Ukrainian  
research van-bulding institute»

machine engineering

Contact information

+38 (05366) 62-332 
+38 (05366) 61-036

office@ukrndiv.com.ua  

www.ukrndiv.com.ua   

33, I. Prykhodka Str., 
Kremenchuk, Ukraine, 
39621 

Main products

Scientific and 
experimental research, 
railway products 
certification, testing and 
certification services for 
rolling stock products 

Exporter’s experience

CIS, Europe, Asia and 
America

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe, 
Asia, the Persian Gulf and 
others
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ТОВ «Науково-виробнича 
фірма «ТЕХВАГОНМАШ»

 машинобудування

Контактна інформація

+38 (0536) 701-723
+38 (0536) 701-005

market@tvagonm.com.ua

www.tvagonm.com.ua

проспект 
Полтавський, 2Д,         
м. Кременчук, 39627 

Основні види продукції

Обладнання у сфері  
транспортного                   
машинобудування 
Комплексне 
проектування, 
оснащення  
підприємств  
транспортного
машинобудування

Досвід експортера

Країни Європи, СНД, 
Ізраїль та Грузія

Плани розширення
географії експорту 

Іран, Індія, Польща, 
Румунія, Угорщина

Про експортера

Науково-виробнича фірма «ТЕХВАГОНМАШ» 
є правонаступником «Всесоюзного науково-
дослідного проектно-технологічного інституту 
вагонобудування». Підприємство реалізує комплексні 
проекти в галузі транспортного машинобудування 
(нового будівництва, технічного переозброєння 
і реконструкції заводів  та  цехів)  для великих 
підприємств транспортного машинобудування, 
заводів з виробництва металоконструкцій, 
підприємств енергетичного машинобудування.
Підприємство сертифіковано щодо систем 
менеджменту якості згідно ISO 9001:2015  та   систем 
менеджменту якості в процесах зварювання згідно EN 
ISO 3834-2: 2005. Орган по сертифікації Quality Austria.

Пропозиції до співпраці

Науково-виробнича фірма «ТЕХВАГОНМАШ» 
пропонує: комплексне проектування і оснащення 
підприємств транспортного машинобудування; 
спеціальне технологічне обладнання для виробництва 
залізничного транспорту, ремонту вагонів; 
обладнання для виробництва причіпної та навісної 
техніки  комерційного автотранспорту, технологічний 
транспорт; обладнання для будівництва та ремонту 
нафтогазопроводів; роботизовані зварювальні 
комплекси та дробометне, дробоструминне 
обладнання, фарбувально-сушильні камери, 
автоматизовані склади.

About the exporter

Research and Production Enterprise «TECHVAGONMASH» 
is a legal successor of an «All-Union Scientific Research 
and Design Technology Institute of Railway Car Building». 
Our company implements comprehensive projects in the 
sphere of transport engineering (construction, technical 
reequipping and renovation of the plants and workshops) 
for large engineering companies, companies producing 
metal constructions, energy companies.
The enterprise is certified for quality management systems 
according to ISO 9001-2015 and quality management 
systems in welding processes according to EN ISO 3834-
2: 2005, Quality Austria certification body.

Proposals for cooperation

Research and Production Enterprise «TECHVAGONMASH» 
offers: complex design and equipment of transport 
engineering enterprises; special technological equipment 
for the production of rail and technological transport; 
trailer and hinged machinery for commercial vehicles; car 
and and repair of oil and gas pipelines;  robotic welding 
complexes and airblast machines equipment, dyeing and 
drying chamber sand, automated warehouses.

LLC «Research and Production 
Enterprise «TECHVAGONMASH» 

machine engineering

Contact information

+38 (0536) 701-723
+38 (0536) 701-005

market@tvagonm.com.ua

www.tvagonm.com.ua

2D, Poltavskyi Avenue,
Ukraine, Kremenchuk, 
39627

Main products

Equipment in the area of 
transport engineering
Complex design, 
equipment of transport 
engineering enterprises 

Exporter’s experience

EU & CIS countries,       
Israel and Georgia

Plans to expand export 
geography

Iran, India, Poland, 
Romania, Hungary
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ПрАТ «Полтавський
машинобудівний завод»

 машинобудування

Контактна інформація

+38 (0532) 669-654
+38 (068) 348-81-13
+38 (067) 500-60-35

plmash@poltavamash.
com
sales@poltavamash.com
www.poltavamash.com

вул. Маршала Бірюзова, 
27, м. Полтава,  36007

Основні види продукції

Обладнання для
        м’ясопереробної 

промисловості, запча-
стини та комплектуючі 
для енергетичної та 
нафтогазової промис-
ловостей, залізничної 
галузі. 
Послуги з обробки ме-
талів, ливарні роботи, 
виготовлення 
металоконструкцій

Досвід експортера

Країни СНД, Грузія, Куба

Плани розширення
географії експорту 
Країни Азії, Африки,    
Туреччини, Канада, 
Саудівська Аравія,           
Венесуела тощо

Про експортера

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» – 
підприємство загального машинобудування, один 
з провідних українських виробників обладнання 
для м'ясопереробної промисловості, виробник 
запасних частин і комплектуючих для енергетичної, 
нафтогазової і залізничної галузей.
Завод оснащений сучасним обладнанням, має власну 
«Центральну заводську лабораторію» та багаторічний 
досвід, сильну виробничу та технічну базу, успішно 
реалізує свою продукцію в Україні та за кордоном, 
сертифіковано на відповідність вимогам міжнародного 
стандарту якості продукції ISO 9001:2015.IDS. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство запрошує до співпраці, готове 
розглянути пропозиції всіх зацікавлених бізнес-
партнерів, виробляє: 
- технологічне обладнання та лінії для м’ясопереробної 
промисловості (понад 250 одиниць обладнання 
та запасних частин до нього, різна комплектація 
або розробка готового рішення згідно проекту 
замовника);
- запасні частини та комплектуючі для енергетичної 
та нафтогазової промисловостей (для парових турбін; 
для проточної частини, регулювання і паророзподілу; 
деталі турбінних підшипників ковзання, живильних 
насосів, кріплення високого тиску та інше обладнання 
електростанцій; для осьових компресорів ГТК,  
газотурбінних двигунів, газової промисловості);
- котли-пароутворювачі на різних видах палива.
Підприємство надає послуги: ливарні роботи (чавун, 
сталь, алюміній); обробка металів; конструкторські та 
пусконалагоджувальні роботи, гарантійне та сервісне 
обслуговування.

About the exporter

PrJSC «Poltava Machine-Building Plant» is the modern 
enterprise of general mechanical engineering, one of 
the leading Ukrainian manufacturers of meat processing 
equipment, manufacturer of spare parts and components 
for the energy, railway, oil and gas industries. 
The plant has modern equipment, its own «Central Factory 
Laboratory», many years of strong production experience, 
technical base and successfully sells its products in Ukraine 
and abroad.
The enterprise has certificate of the international quality 
standard  ISO 9001: 2015.IDS.

Proposals for cooperation

PrJSC «Poltava Machine-Building Plant» invites for 
cooperation all the interested enterprises and companies. 
The plant specializes in the production of: 
- technological equipment and lines for the meat 
processing industry (more than 250 units of equipment 
and spare parts for it, various equipment or development 
of a ready-made solution according to the customer's 
project);
- spare parts and components for the energy and oil 
and gas industries (for steam turbines; for flow part, 
regulation and steam distribution; parts of turbine plain 
bearings, feed pumps, high pressure mounting and other 
power plant equipment; for axial compressors SCC, gas 
turbine engine) ;
- steam boilers on different types of fuel.
The company provides: foundry (cast iron, steel, 
aluminum); metal processing; warranty for its work.

PrJSC «Poltava Machine-Building 
Plant» (POLTAVAMASH) 

machine engineering

Contact information

+38 (0532) 669-654
+38 (067) 500-60-35

 plmash@poltavamash.
com
sales@poltavamash.com
 www.poltavamash.com

27, Marshala Biryuzova 
Str., Poltava, Ukraine 
36007

Main products

Equipment 
for agricultural 
enterprises, energy, oil 
and gas industries 
Production of 
metal constructions

Mounting and designing 
of elevator equipment

Exporter’s experience

CIS countries, Georgia, 
Cuba

Plans to expand export 
geography

Countries in Asia, Africa, 
Turkey, Canada, Saudi 
Arabia, Venezuela, etc.
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ПрАТ « ЕЛЕКТРОМОТОР»
машинобудування

Контактна інформація

+38 (0532) 633-253
+38 (0532) 633-255

market@elmotor.com.ua 
emm@elmotor.com.ua

http://www.elmotor.com.
ua/

 вул. Європейська, 155, 
 м. Полтава, 36008 

Основні види продукції

Електродвигуни та
різна електротехнічна 
продукція

Досвід експортера

Білорусь, Литва, Латвія, 
Молдова, Румунія 

Плани розширення
географії експорту 

 Країни  ЄС, зокрема,
Польща, Болгарія.  
Казахстан, Узбекистан,               
Таджикистан

Про експортера

ПрАТ «ЕЛЕКТРОМОТОР» - виробник електротехнічної 
продукції, який є багатоцільовим промисловим 
підприємством. Виробництво продукції здійснюється 
за повним замкнутим циклом, який складається 
з штампувального цеху, цеху лиття під тиском, 
механоскладального цеху, цеху малих серій, а також 
допоміжних цехів: інструментального, ремонтно-
механічного, транспортно-господарського.  
Перелік продукції постійно збільшується та 
оновлюється, зокрема, створено виробництво ряду 
окремих уніфікованих модулів для елеваторів. 
Система якості продукції відповідає вимогам 
міжнародних  стандартів ISO-9001:2008.

Пропозиції до співпраці

Підприємство запрошує до співпраці та пропонує 
широкий асортимент продукції, яка випускається  
заводом: 
• гама асинхронні електродвигуни змінного струму 

з висотами осі обертання 63, 71, 80, 90, 100 мм, 
потужністю від 0,12 до 5,5 кВт; 

• кормоподрібнювачі, побутові водяні відцентрові 
електронасоси, прес-гранулятори, вакуумні 
насоси та олійні преси;

• зернові кормоекструдери, електрокультиватори,  
соковижималки, електром’ясорубки.                

About the exporter

PrJSC «ELECTROMOTOR» is the manufacturer of electrical 
equipment, which is a multipurpose industrial enterprise.
Production is carried out in a complete closed cycle 
consisting of a stamping shop, a die-casting shop, a 
machine assembly workshop, a small series of shops, 
and auxiliary workshops: instrumental, repair-mechanical, 
transport and economic.
The list of products is constantly increasing and updated. 
In particular, the production of a number of separate 
unified modules for elevators was created.
The product quality system meets the requirements of 
international standards ISO-9001: 2008.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers a wide 
range of products: 
• range of asynchronous electric motors of alternating 

current with rotation axes 63, 71, 80, 90, 100 mm, with 
capacity from 0.12 to 5.5 kW; 

• feed shredders, domestic water centrifugal electric 
pumps, press granulators, vacuum pumps and milking 
machines, oil presses;

• grain feed feeders, electro-cultivators, juicers, electric 
grinders. 

PrJSC «ELEKTROMOTOR»
machine engineering

Contact information

+38 (0532) 633-253
+38 (0532) 633-255

market@elmotor.com.ua 
emm@elmotor.com.ua

http://www.elmotor.com.
ua/

155, Yevropeiska Str.,
Poltava, Ukraine, 36008

Main products

Electric motors and
various electrical 
products

Exporter’s experience

Belarus, Lithuania, Latvia, 
Moldova, Romania

Plans to expand export 
geography

EU countries, in 
particular, Poland, 
Bulgaria. Kazakhstan, 
Uzbekistan, Tajikistan
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ПрАТ «Карлівський
машинобудівний завод»

 машинобудування

Контактна інформація

+38 (05346) 983-04 
+38 (050) 435-76-97 

sales@kmzindustries.ua

www.kmzindustries.ua

вул. Сергія Нігояна, 2,  
м. Карлівка, 39500 

Основні види продукції

Обладнання для 
переробки та 
зберігання зерна.
Проектування, 
монтаж елеваторного  
обладнання, 
пусконалагоджувальні 
роботи.
Навчання, сервісне
обслуговування.

Досвід експортера

Польща, Угорщина, 
Молдова, Румунія, 
Болгарія, Іран, Білорусь, 
Казахстан, Естонія

Плани розширення
географії експорту 

Країни Африки та Азії 

Про експортера

ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» (KMZ 
Industries) - провідний український виробник комплексних 
рішень для переробки та зберігання зерна. 
KMZ Industries виробляє нове покоління елеваторного 
обладнання, що повністю відповідає європейським 
стандартам проєктування, виробництва, монтажу та 
сервісу: 
- автоматизація технологічних процесів; 
- інтеграція розрізнених робочих ділянок зерносховища 
(вагова, лабораторія, сушіння, очищення, зберігання, 
відвантаження) в єдину систему автоматизованого 
управління елеватором.
Власник підприємства – інвестиційна компанія Dragon 
Capital – гарант надійності компанії як ділового партнера. 
Компанія реалізувала 5000+ проєктів. 

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» пропонує 
повний комплекс елеваторного обладнання: 
- металеві силоси (на конусному та плоскому днищі) – від 
2,7 до 32 м в діаметрі; 
- зерносушарки Brice-Baker (можливість використання 
альтернативного палива, система рекуперації тепла, 
ефективність системи аспірації – 97,85%, витрати газу –              
0,9 м3/тоннопроцент);
- транспортне обладнання продуктивністю до  1500 т/
год: норії, ланцюгові скребкові та стрічкові транспортери, 
шнекові конвеєри;
- сепаратори КБС (ефективні для роботи з вологим зерном, 
продуктивністю від 150 до 200 т/ч).
Комплексні рішення включають: проектування, 
виробництво, монтаж елеваторного обладнання, 
пусконалагоджувальні роботи, тренінг персоналу, 
автоматизацію елеваторів, сервіс. 

About the exporter

KMZ Industries is a leading provider of turn-key solutions 
for grain storage and handling industry. 
KMZ Industries manufactures new generation elevator 
equipment that fully meets European standards of design, 
production, installation and maintenance:
- automation of technological processes;
- integration of separate working zones of the 
granary (mass, laboratory, drying, cleaning, storage, 
transportation) into a single system of automated 
elevator control.
The owner of the enterpriseis the investment company 
Dragon Capital - that guarantees company's reliability as 
a business partner.
The company has implemented 5000+ projects.

Proposals for cooperation

KMZ Industries offers a full range of elevator equipment:
- metal silos (on a conical and flat bottom) - from 2.7 to 32 
m in diameter;
- Brice-Baker grain dryers (possibility of using alternative 
fuel, heat recovery system, efficiency of aspiration system - 
97.85%, gas consumption - 0.9 m3/ton percentage);
- transport equipment with a capacity of up to 1500 t/h: 
norias, chain scraper and belt conveyors, screw conveyors;
- UPS separators (effective for working with wet grain, 
productivity from 150 to 200 t/h).
Comprehensive solutions include: design, production, 
installation of elevator equipment, commissioning, staff 
training, elevator automation, service.

PJSC «Karlivskiy Machynobudivniy 
zavod» (KMZ Industries)

machine engineering

Contact information

+38 (05346) 983-04 
+38 (050) 435-76-97 

sales@kmzindustries.ua

www.kmzindustries.ua

2, Sergiia Nihoiana Str.,  
Karlivka, Ukraine 39500 

Main products

Grain storage and 
equipment for the 
processing.
Development, design, 
production, installation 
of a full range of 
equipment.
Training and service.

Exporter’s experience

Poland, Hungary, 
Moldova, Romania, 
Bulgaria, Iran, Belarus, 
Kazakhstan, Estonia

Plans to expand export 
geography

Countries of Africa and 
Asia
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Про експортера

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький 
завод дорожніх машин» - виробник дорожньо-
будівельної техніки з 70-річним досвідом, 
спеціалізується на виробництві, постачанні і 
обслуговуванні асфальтозмішувальних установок та 
іншого обладнання для ремонту доріг.
Продукція сертифікована та відповідає міжнародним 
стандартам за експлуатаційними, технічними та 
екологічними характеристиками. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує: 
- асфальтозмішувальні установки потужністю від 56 
до 200 тонн асфальтної суміші на годину (стаціонарні, 
пересувні) для швидкого монтажу та в автомобільному 
габариті, виготовлені з використанням комплектуючих 
провідних європейських виробників, дозволяють 
виготовити будь-який рецепт асфальту, використання 
сучасних тканинних матеріалів та передових  технологій 
в системі фільтрації забезпечує оптимальний рівень 
показників викиду шкідливих речовин;
- витратні матеріали та запасні частини;
- обладнання для ямкового ремонту доріг з 
використанням старого асфальту (регенератор 
асфальту, мінігудронатор, розбризкувач бітумної 
емульсії) в виробництві яких використовуються 
комплектуючі кращих світових виробників.
Продукція  не поступається за якістю європейським 
аналогам, але має більш конкурентну ціну.

ПрАТ «Кременчуцький завод           
дорожніх машин»

машинобудування

Контактна інформація

+38 (0536) 743-224
+38 (0536) 765-130

market@kredmash.com

www.kredmash.com

проспект Свободи, 4, 
м. Кременчук, 39600 

Основні види продукції

Розробка, виготовлення 
асфальтозмішувальних, 
бетонозмішувальних  
установок

Додаткове обладнання,
запчастини

Послуги з монтажу 

Досвід експортера

Країни СНД, Грузія,            
Румунія 

Плани розширення
географії експорту

Країни  ЄС,
Центральної та         
Південно-Східної 
Азії, Близького Сходу, 
Африки 

About the exporter

Today Private Joint Stock Company «Kremenchug Plant of 
Road Machines» (PJSC «Kredmash») is a manufacturer of 
road construction equipment with 70 years of experience, 
specializing in the production, supply and maintenance of 
asphalt mixing plants and other road repair equipment.
The products are certified and meet international 
standards for operational, technical and environmental 
characteristics.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers:
- asphalt mixing plants with a capacity of 56 to 200 tons 
of asphalt mixture per hour (stationary, mobile) for quick 
installation and in automotive size, manufactured using 
components from leading European manufacturers, allow 
you to make any recipe for asphalt, using modern fabric 
materials and advanced technologies in the filtration 
system provides the optimal level of emissions;
- consumables and spare parts;
- equipment for pothole repair of roads with the use of old 
asphalt (asphalt regenerator, mini-tar, sprayer of bitumen 
emulsion) in the production of which components of the 
best world manufacturers are used.
The products are not inferior in quality to European 
counterparts, but have a more competitive price.

PJSC «Kremenchug Plant 
of Road Machines» 

machine engineering

Contact information

+38 (0536) 743-224
+38 (0536) 765-130 

market@kredmash.com

www.kredmash.com

4, Svobody Avenue,
Kremenchuk, Ukraine, 
39600

Main products

Development and 
production of asphalt 
mixing and concrete 
mixing tire plants

Auxiliary equipment,
spare parts

 Installation services

Exporter’s experience

CIS countries, Georgia, 
Romania

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, Central 
and Southeast Asia, the 
Middle East, Africa
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Про експортера

Лубенський верстатобудівний завод АТ «МОТОР 
СІЧ» є виробником високоякісного шліфувального  
обладнання та є одним з підприємств в Україні, що має 
повний технологічний цикл виробництва верстатів 
широкого профілю. Протягом більш ніж 100 років 
завод виготовляє універсальні круглошліфувальні 
верстати, а після входу в 2012 році до складу АТ 
«МОТОР СІЧ», завод значно розширив номенклатуру 
продукції, що випускається. Зокрема, освоїв випуск 
плоскошліфувальних та настольносверлільних 
верстатів, виконує модернізацію і капітальний 
ремонт широкої гами металообробного обладнання 
і обробних центрів із відновленням точностних 
характеристик.
На підприємстві функціонує міжнародна система 
якості продукції ISO 9001:2008. 

Пропозиції до співпраці

Лубенський верстатобудівний завод АТ «МОТОР СІЧ» 
пропонує верстати: круглошліфувальні   універсальні, 
спеціальні для випробування шліфувальних кругів, 
свердлувальні, токарні, фрезерні, плоскошліфувальні; 
обробні центри.
Підприємство виконує модернізацію і капітальний 
ремонт широкої гами металообробного обладнання 
і обробних центрів із відновленням точностних 
характеристик. Верстати мають сучасний дизайн, 
економічні, точні, зручні в обслуговуванні. 
Продукція заводу відповідає вимогам ДСТУ, а також 
технічним вимогам та завданням.

Лубенський верстатобудівний 
завод АТ «МОТОР СІЧ»

машинобудування

Контактна інформація

+38 (05361) 717–17
+38 (05361) 739–20

market.lsz@motorsich.
com
lsz@motorsich.com
www.motorsich.com
lsz.motorsich.com

вул. Верстатобудівників,  
19/12, м. Лубни, 37500 
 

Основні види продукції

Шліфувальне 
обладнання, верстати,
обробні центри 

Досвід експортера

  - 

Плани розширення
географії експорту

 
Країни ЄС, СНД, країни 
Африки та  Азії 

About the exporter

Lubny Machine-Tool Plant of JSC «MOTOR SICH» is 
a manufacturer of high-quality grinding equipment, 
and is one of the enterprises in Ukraine that has a 
full technological cycle of production of wide profile 
machines. For more than 100 years, the plant has been 
manufacturing universal circular grinding machines, 
and after joining JSC «MOTOR SICH» in 2012, the plant 
has significantly expanded the range of products. In 
particular, mastered the production of surface grinding 
and table drilling machines, performed modernization 
and overhaul of a wide range of metalworking equipment 
and machining centers.
The company operates the international quality system of 
products ISO 9001: 2008.

Proposals for cooperation

Lubny Machine-Tool Plant of JSC «Motor Sich» offers 
machines: universal circular grinding, special for testing 
grinding wheels, drilling, turning, milling, surface grinding; 
machining centers.
The company performs modernization and overhaul of a 
wide range of metalworking equipment and machining 
centers with the restoration of accuracy. The machines 
have a modern design, economical, accurate and easy to 
maintain.
The plant's products meet the requirements of DSTU, as 
well as technical requirements and tasks.

Lubny Machine-Tool Plant of 
JSC «MOTOR SICH» 

machine engineering

Contact information

+38 (05361) 717–17
+38 (05361) 739–20 

market.lsz@motorsich.
com
lsz@motorsich.com
www.motorsich.com
lsz.motorsich.com

19/12, Verstatobudivnykiv 
Str., Lubny, Ukraine, 
37500

Main products

Grinding
equipment, machines,
machining centers

Exporter’s experience

 - 

Plans to expand export 
geography

EU countries, CIS. Africa, 
Asia
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Про експортера

ПрАТ «АРМАПРОМ», має багаторічну історію - 
розпочав роботу у 1946 році, спеціалізується на 
виготовленні трубопровідної арматури для хімічної, 
нафтопереробної промисловості, енергетики та 
нафтогазовидобування. Виготовляє злитки, поковки та 
литво з нержавіючих, конструкційних, кислотостійких 
та жаротривких сталей та чавуну вагою від 1кг до 3т.
Окрім цього, підприємство виробляє продукцію  для 
агропромислового комплексу: грунтооброблювальну 
техніку та запасні частини до сільськогосподарської 
техніки.  ПрАТ «АРМАПРОМ» виготовляє продукцію за 
індивідуальними замовленнями та здійснює ремонти 
різноманітного обладнання. 

                  Пропозиції до співпраці

ПрАТ «АРМАПРОМ» пропонує широкий вибір 
високоякісної  сертифікованої продукції власного 
виробництва.  Продукція має сертифікати:
-  TUV THUERINGEN і BUREAU VERITAS на відповідність 
вимогам європейських стандартів і Директиви 
2014/68/EU;
- на відповідність вимогам стандартів NORSOK M-630, 
M-650 і національної системи сертифікації УкрСЕПРО 
і стандарту ГОСТ Р.
На підприємстві запроваджена система контролю 
якості ISO 9001-2015. 

ПрАТ «АРМАПРОМ»
машинобудування

Контактна інформація

+38 (05355) 401–32
+38 (05355) 401–58

inbox@armaprom.com.ua 

www.armaprom-texnika.
poltava.ua  

вул. Хорольська, 35, 
м. Миргород,            
Полтавська обл., 37600 

Основні види продукції

Трубопровідна 
арматура, 
грунтооброблювальна 
техніка 

Запчастини до                 
сільськогосподарської 
техніки 

Індивідуальні 
замовлення.
Ремонт обладнання

Досвід експортера

Білорусь, Казахстан,
Азербайджан, Грузія, 
Латвія, Болгарія

Плани розширення
географії експорту

Єгипет, Бразилія,         
Узбекистан
 

About the exporter

PrJSC «ARMAPROM» history starts from early 1946, as a 
manufacture of pipeline fittings for the chemical, refining, 
energy and oil and gas industries. 
The company produces ingots, forgings and castings 
made of stainless, constructional, acid-resistant and heat-
resistant steels and cast iron weighing from 1kg to 3t.
In addition, the company produces products for the agro-
industrial complex: soil-working machinery and spare 
parts for agricultural machinery.
The enterprise manufactures products according 
to individual orders and performs repair of various 
equipment.

Proposals for cooperation

PrJSC «ARMAPROM» offers a wide range of high-quality 
certified products of its own production.
The products have certificates:
- TUV THUERINGEN and BUREAU VERITAS for compliance 
with European standards and Directive 2014/68 / EU;
- compliance with the requirements of NORSOK M-630, 
M-650 standards and the national certification system 
UkrSEPRO and the GOST R standard.
The company has implemented a quality control system 
ISO 9001-2015.

PrJSC «ARMAPROM»
machine engineering

Contact information

+38 (05355) 401–32
+38 (05355) 401–58

 market@kredmash.com

 www.armaprom-texnika.
poltava.ua
  
35, Khorolska Str., 
Myrgorod, Poltava region  
37600, Ukraine

Main products

Pipeline fittings
Soil-working machinery

Spare parts for 
agricultural machinery

Individual orders. 
Equipment repairments

Exporter’s experience

Belarus, Kazakhstan, 
Azerbaijan, Georgia,
Latvia, Bulgaria

Plans to expand export 
geography

Egypt,Brazil, Uzbekistan
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ТОВ «Полтавський 
механічний завод   

«ДЕНАСМАШ»                                                            
  виробництво промислового обладнання 

Контактна інформація

+38 (050) 369–11-88

market@denasmash.com 

www.denasmash.com 

вул.  Заводська, 3, 
м. Полтава, 36007

Основні види продукції

Редуктори та мотор-
редуктори, конве’єри, 
норії, промислові котли, 
преси, гранулятори

Досвід експортера

Румунія, Казахстан 

Плани розширення
географії експорту

Польща, Болгарія, Італія, 
Угорщина, Молдова 

Про експортера

ТОВ «Полтавський механічний завод «ДЕНАСМАШ» - 
виробник промислового обладнання:
- загальнопромислові редуктори і мотор-редуктори 
(досвід виробництва 18 років): черв’ячні,  планетарні, 
циліндричні, спеціальні редуктори за технічним 
завданням замовника;
- промислові твердопаливні котли (досвід 
вирбництва  6  років)  потужністю  від 100 кВт до 
1000 кВт;
-преса й гранулятори для виробництва паливних 
брикетів і гранул (пелети) (досвід виробництва             
15 років).
Підприємство має виробничі потужності 
розташовані на площі понад 7500 м2, понад 100 
працівників кваліфікованого персоналу та постійно 
оновлюваний верстатний парк.
Продукція відповідає стандартам якості та має 
сертифікати відповідності технічним регламентам.

Пропозиції до співпраці

«Полтавський механічний завод «ДЕНАСМАШ» 
запрошує до співпраці та пропонує себе як надійного 
постачальника промислового обладнання власного 
виробництва, зокрема високоякісного обладнання 
для виробництва топливних брикетів та гранул 
(пелет).

About the exporter

LLC «Poltava Mechanical Plant «DENASMASH» is a 
manufacture of industrial equipment:
-general-purpose reducers and motor-reducers (18 years 
of production experience): worm, planetary, cylindrical, 
special reducers according to the technical customers 
task;
-industrial solid fuel boilers (production experience 6 
years) with capacity from 100 kW to 1000 kW;
-the press and granulators for production of fuel 
briquettes and granules (pellets) (15 years of production 
experience).
The company has production facilities located on an area 
of   over 7,500 m2, has more than 100 skilled workers and 
constantly updates machine park.
The products meet quality standards and have certificates 
of compliance with technical regulations.

Proposals for cooperation

LLC «Poltava Mechanical Plant «DENASMASH» invites 
to cooperation and offers itself as a reliable supplier of 
industrial equipment of its own production, in particular 
high-quality equipment for the production of fuel 
briquettes and pellets.

LLC «Poltava Mechanical Plant 
«DENASMASH»

production of industrial equipment

Contact information

+38 (050) 369–11-88

market@denasmash.com

www.denasmash.com 

 street Zavodska, 3,
Poltava, 36007

Main products

Reducers and motor 
reducers, conveyors, 
norias, industrial boilers, 
presses, granulators

Exporter’s experience

Romania, Kazakhstan

Plans to expand export 
geography

Poland, Bulgaria, Italy, 
Hungary, Moldova
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Про експортера

Завод «ЛУБНИМАШ» має багаторічну історію, понад 
130 років, та визнаний одним із провідних підприємств 
аграрного машинобудування України, яке займається 
проектуванням та виготовленням обладнання для 
зберігання зерна і зернопродуктів. Його продукція 
поєднує в собі високу якість, сучасні технології, 
абсолютну надійність, максимальну безпеку та 
відповідність міжнародним стандартам. Використання 
обладнання Заводу дає можливість створити сприятливі 
умови для зернових партій, а також збереження їх 
корисних властивостей при мінімальних затратах праці 
й фінансових коштів. Устаткування торгової марки 
«ЛУБНИМАШ» сертифіковане і має всі необхідні дозволи. 
Впроваджено та ефективно використовується система 
управління якістю, яка відповідає вимогам стандартів 
ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001: 2001, IDT). Сертифікат 
відповідності TSU SNAS.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісне обладнання 
для зберігання та переробки зерна торгової марки 
«ЛУБНИМАШ». За останій рік завод виграв  два великих 
тендери на постачання транспортного обладнання до 
Західної Європи та продовжує працювати на ринку СНД. 
Елеваторна техніка від «ЛУБНИМАШ» - гарантія якості, 
абсолютна надійність та довготривала експлуатація.

Приватне  підприємство
«ЛУБНИМАШ»

аграрне  машинобудування 

Контактна інформація

+38 (05361) 76-263
+38 (05361) 72-597

secretar@lubnymash.com 
sales@lubnymash.com

www.lubnymash.com

пр-т Володимирський,
110/1, м. Лубни, 37500 

Основні види продукції

Елеваторне обладнання 

Проектування та
монтаж  елеваторного
обладнання

Гарантійне та 
післягарантійне 
обслуговування

Досвід експортера

Країни  ЄС та СНД

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС та СНД, 
Індія

About the exporter

The «LUBNIMASH» plant has a long historym, more 
than 130 years and is recognized as one of the leading 
enterprises of agrarian engineering in Ukraine, engaged in 
designing and manufacturing equipment for storing grain 
and grain products. Its products combine high quality, 
modern technology, absolute reliability, maximum safety 
and compliance with international standards. The use of 
equipment of the Plant makes it possible to create favorable 
conditions for grain batches, as well as to preserve their useful 
properties at minimal expenses of labor and financial means. 
The equipment of the trademark «LUBNIMASH» is certified 
and has all necessary permissions. 
The quality management system is implemented and 
effectively used, which meets the requirements of the 
standards of DSTU ISO 9001-2001 (ISO 9001: 2001, IDT). 
СTSU SNAS Certificate of Compliance

Proposals for cooperation

The company offers high-quality equipment for storage and 
processing of grain of the «LUBNIMASH» trademark. 
Over the past year, the plant has won two major tenders for 
the supply of transport equipment to Western Europe and 
continues to operate in the CIS market. 
Elevator equipment from «LUBNYMASH» - a guarantee of 
quality, absolute reliability and long-term operation.

Private enterprise
«LUBNYMASH»

agricultural machine engineering

Contact information

+38 (05361) 76-263
+38 (05361) 72-597

 secretar@lubnymash.
com 
sales@lubnymash.com 
www.lubnymash.com
  
110/1, Volodymyrsky 
Avenue, Lubny , Ukraine 
37500

Main products

Elevator equipment

Designing and
mounting elevator
Equipment

Guaranteed and
post-warranty service

Exporter’s experience

Countries of EU, CIS

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, CIS,
India
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Про експортера

Компанія «Ді-Стар» - найбільший виробник в Східній Європі 
з широкою лінійкою інструменту для будівництва та обробки 
каменю. Підприємство спеціалізується на виробництві 
інноваційного професійного алмазного інструменту, який 
користується великим попитом зі стабільно зростаючою 
динамікою обсягів  продажів. Вся продукція виготовляється 
на власних площах підприємства із застосуванням новітніх 
автоматизованих ліній виробництва Dr. Fritsch GmbH. 
Високу якість, оптимальні технічні характеристики та 
різноманітний асортимент  інструменту торгової марки          
«Ді-Стар» гідно оцінили замовники з України, Росії, Німеччини, 
Італії, Польщі, Нідерландів, Франції, Грузії, Вірменії, США та 
інших країн.
Підприємство щорічно розширює свою дилерську мережу та 
забезпечує сервісне обслуговування на всіх світових ринках за 
допомогою створення нових філій, сучасних сервісних центрів, 
представництв та складів у дистриб’юторів. 
На підприємстві впроваджено та використовуються 
відповідно до міжнародних стандартів: система управління 
та менеджменту якості ISO 9001:2015, система екологічного 
керування ISO 14001:2015, система менеджменту щодо 
охорони праці та здоров’я 45001:2018. 

Пропозиції до співпраці

ТОВ «Ді-Стар» пропонує наступну продукцію: алмазні 
відрізні круги в асортименті – для КШМ по кераміці, для 
плиткорізів, для різання природного каменю на УШМ 
та стаціонарному обладнанні, для різання бетону на 
КШМ, бензорізи та швонарізчики, для різання асфальту 
на швонарізчиках;  фрези алмазні сегментні для КШМ і 
промислових шліфмашин;  свердла алмазні для ручних 
електродрилів та свердлильних установок, а також 
пристосування для підвищення ефективності використання 
алмазного інструменту. 
Продукція компанії «Ді-Стар» має всі відповідні сертифікати 
якості відповідно до міжнародних стандартів. 

ТОВ «ДІ-СТАР»
промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 508–784
+38 (0532) 508–720

sales@distar.ua

www.facebook.com/
distarltd  

вул. Маршала Бірюзова, 
45а, м. Полтава, 36007 
 

Основні види продукції

Професійний алмазний 
інструмент для
будівництва та обробки 
каменю
 
Сервісне 
обслуговування  

Досвід експортера

Країни ЄС, СНД, США 

Плани розширення
географії експорту

Країни  ЄС, Швейцарія, 
Грузія, Туреччина,
Вірменія

About the exporter

«Di-Star» company is the largest producer in Eastern Europe 
with a wide line of tools for building and stone processing. 
The company specializes in the manufacture of innovative 
professional diamond tools, which is in great demand with 
a steadily growing sales volume. All products are made on 
own premises of the enterprise using the latest automated 
production lines of Dr. Fritsch GmbH.
The high quality, optimal technical characteristics and a 
diverse range of «Di-Star» brand tools were appreciated by 
customers from Ukraine, Russia, Germany, Italy, Poland, the 
Netherlands, France, Georgia, Armenia, the USA and other 
countries.
The company annually expands its dealer network and 
provides service in all world markets by creating new 
branches, modern service centers, representative offices and 
warehouses from distributors.
The enterprise has been implemented and use in 
accordance with international standards: ISO 9001:2015 
Quality Management and Quality Management System, ISO 
14001:2015 Environmental Management System, Health and 
Safety Management System 45001:2018.

Proposals for cooperation

LLC «Di-Star» offers the following products: diamond blades 
in assortment - for cutting ceramics with angle grinder, for 
table saws, for cutting natural stone with angle grinder and 
on a stationary machines, for cutting concrete with angle 
grinder, petrol saws and floor saws, for cutting asphalt with 
floor saws, grinding cups for angle grinders and professional 
grinding machines; diamond drills for hand drills and drilling 
machines, as well as a devices for diamond tools.
Products of «Di-Star» company have all the relevant certificates 
of quality in accordance with international standards. 

LTD «DI-STAR»
industry

Contact information

+38 (0532) 508–784
+38 (0532) 508–720

 sales@distar.ua

www.facebook.com/
distarltd  
  
45a, Marshala Biriuzova 
Str., Poltava, Ukraine 
36007

Main products

Professional diamond 
tools production for the
construction and 
processing of stone

Service maintance

Exporter’s experience

EU & CIS countries, USA

Plans to expand export 
geography

EU countries, 
Switzerland, Georgia, 
Turkey, Armenia
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ТОВ «Завод алмазного          
інструменту»                                                             

 промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 502–300
+38 (0532) 502-301

 diamondzai@gmail.com

 www.diamondtools.
poltava.ua

 вул. Стрітенська, 69,    
м. Полтава, 36011

Основні види продукції

Круги алмазні та CBN 
шліфувальні, правлячий 
інструмент, різці, 
алмазні пасти, алмазні 
правлячі олівці та 
вставки тощо

Досвід експортера

Країни СНД, ЄС,     
Близького Східу, Ізраїль.

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Латинської 
Америки

Про експортера

ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» є виробником 
алмазного та CBN шліфувального інструменту, 
правлячого інструменту, різців, алмазних і CBN паст. 
Великий асортимент алмазної продукції, більш ніж 2000 
типорозмірів інструменту, алмазні свердла, головки, 
вставки, також відновлення, реставрація та ремонт 
інструменту.
Підприємство виготовляє продукцію на власних площах 
та потужностях, застосовуючи передові технології, 
постійно вдосконалюючи виробництво та впроваджуючи 
європейські стандарти. 
Продукція використовується для огранки каміння, у 
галузях машинобудування, деревообробки та інших. 

Пропозиції до співпраці

ТОВ «Завод алмазного інструменту» запрошує до 
співпраці та пропонує широкий асортимент якісної 
продукції власного виробництва: пасти алмазні, 
з порошка карбіда титана, ельборові; алмазні та 
CBN шліфувальні круги діаметром від 20 до 400 мм, 
різних форм; алмазні правлячі олівці різці та вставки 
з кубічного нітриту бора (PCBN), різці та вставки з 
полікристалічних алмазів (PCD), алмазні голки, алмази 
в оправі, наконечники Роквелл тощо. Компанія 
активно розширює кордони експорту, завойовуючи з 
кожним роком нові ринки.

About the exporter

LLC «Diamond Tools Plant» is a manufacturer of diamond 
and CBN grinding tools, ruling tools, cutters, diamond 
and CBN pastes.
Large range of diamond products, more than 2000 
sizes of instruments, diamond drills, heads, inserts, also 
offering tool restoration, renewal and repair.
The company manufactures products on its own premises 
and capacities, using advanced technologies, constantly 
improving production and adopting European standards.
The products are used for cutting stones, in the fields of 
mechanical engineering, woodworking and others.

Proposals for cooperation

LLC «Diamond Tool Plant» is open to cooperation and offers 
a wide range of quality products of its own production: 
diamond paste, titanium carbide powder, elbor; diamond 
and CBN grinding wheels with a diameter of 20 to 400 
mm, various shapes; diamond ruler pencils cutters and 
inserts made of cubic boron nitrite (PCBN), cutters 
and inserts made of polycrystalline diamonds (PCD), 
diamond needles, diamonds in a frame, Rockwell tips, etc.  
The company is actively expanding its export borders, 
conquering new markets every year

LLC «Diamond Tools Plant»
industry

Contact information

+38 (0532) 502–300
+38 (0532) 502-301
 diamondzai@gmail.com

 www.diamondtools.
poltava.ua

 Stritenska 69 street, 
Poltava, Ukraine 36011

Main products

Diamond and CBN 
grinding wheels, guide 
tool, cutters, diamond 
pastes, diamond guide 
pencils and inserts, etc.

Exporter’s experience

EU&CIS countries, Middle 
East, Israel

Plans to expand export 
geography

EU countries, Latin 
America
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Про експортера

Приватне  акціонерне товариство «РОССАВА» є 
виробником алмазного інструменту для обробки 
неметалевих матеріалів середньої та високої 
твердості, а саме,  граніту, мармуру, бетону, асфальту, 
скла, кераміки, феритів і інших матеріалів, що 
володіють абразивними властивостями, а також 
стоматологічних головок для препарування зубних 
протезів; блок-брусків для шліфування циліндричних 
поверхонь колінвалів і розподілвалів; брусків для 
суперфінішування гільз блоків двигунів внутрішнього 
згоряння та інших подібних деталей.
Загальна площа виробничих приміщень складає          
9 000 м2.
Підприємство має виробничі приміщення для 
механічної обробки металів, електромеханічної 
зборки. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство  відкрито до  співпраці та пропонує   
якісну продукцію власного виробництва.
Алмазний інструмент для обробки неметалевих 
матеріалів і інших матеріалів, що володіють 
абразивними властивостями, а також 
стоматологічних головок для препарування  зубних 
протезів; блок-брусків для шліфування циліндричних 
поверхонь колінвалів і розподілвалів; брусків для  
суперфінішування гільз блоків двигунів внутрішнього 
згоряння та інших подібних деталей.   
 

ПрАТ «Россава»
промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 612– 256
+38 (050) 305-74-21

rossava1998@gmail.com 

вул.  Комарова , 14а, 
м. Полтава, 36008 
 
 

Основні види продукції

Алмазний інструмент 
для обробки 
немателевих
матеріалів та інше
  

Досвід експортера

Швейцарія

Плани розширення
географії експорту

Німеччина, Італія,
Ізраїль

About the exporter

Private Joint Stock Company «ROSSAVA» is a manufacturer 
of diamond tools for processing medium and high 
hardness non-metallic materials: granite, marble, concrete, 
asphalt, glass, ceramics, ferrites and other materials 
having abrasive properties, as well as dental heads for 
preparation dentures; Block blocks for grinding cylindrical 
surfaces of the cranks and dividers; bars for superfinishing 
the sleeves of blocks of internal combustion engines and 
other similar parts.
The total area of industrial premises is 9,000 m2.
The enterprise has production facilities for machining 
metals, electromechanical assemblies.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers quality 
products of its own production.
In particular, a diamond tool for the processing of non-
metallic materials and other materials having abrasive 
properties, as well as dental heads for the preparation of 
dentures; Block blocks for grinding cylindrical surfaces of 
the cranks and dividers; bars for superfinishing the sleeves 
of blocks of internal combustion engines and other similar 
parts.

PrJSC «ROSSAVA»
industry

Contact information

+38 (0532) 612– 256
+38 (050) 305-74-21

rossava1998@gmail.com 

14a, Komarova Str., 
Poltava, Ukraine 36008
 

Main products

Diamond tool for 
handling non-magnetic
materials and more

Exporter’s experience

Switzerland

Plans to expand export 
geography

Germany, Italy, Israel
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Про експортера

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»– 
сучасне підприємство з виробництва алмазного і 
CBN інструменту для машинобудування, авіаційної, 
склообробної, деревообробної, електронної та інших 
галузей промисловості.  
Алмазний та CBN інструмент призначений для 
виготовлення і заточки інструмента з твердих сплавів та 
HSS, обробки жаротривких, легованих и нержавіючих 
сталей, скла, кераміки, напівпровідникових і 
вогнетривких матеріалів, розрізання виробів з твердого 
сплаву, скла, кераміки, мармуру, граніту та інших 
матеріалів.  
Щорічно підприємство виготовляє сотні тисяч одиниць 
продукції, яку постачає більш ніж в 30 країн світу.
Науково-виробнича база і лабораторії підприємства 
дозволяють розширювати асортимент продукції, що 
випускається до 10% щороку.
На ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 
впроваджена система управління якості у відповідності 
до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісну продукцію 
власного виробництва, а саме: алмазні і CBN круги 
для виготовлення металоріжучого інструменту на CNC 
обробних центрах; алмазні і CBN круги для виготовлення 
дискових і стрічкових пил для деревообробки; алмазні 
і CBN круги для виготовлення деталей та вузлів для 
машинобудування; алмазні правлячі ролики, алмазні 
круги для склообробки, інший інструмент.
Продукція, яку виготовляє підприємство відповідає 
вимогам безпеки за  нормами ЕN13236: 2010+А1:2015.

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

промисловість

Контактна інформація

 +38 (0532) 503-811

pdt@poltavadiamond.
com.ua 

 www.pdtools.com.ua  

вул.  Ціолковського, 34,
м. Полтава, 36023 

Основні види продукції

Алмазні і CBN круги, 
алмазні правлячі ролики 
та інші інструменти             

Досвід експортера

Країни ЄС, Аргентина 
та інші

Плани розширення
географії експорту

Країни Європи, 
Центральної  та 
Південної Америки, Азії, 
США, Канада

About the exporter

PrJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS» is a modern diamond 
manufacturing and CBN instrument for machine building, 
aviation, glass, woodworking, electronic and other industries.                                                      
Diamond and CBN tool is intended for manufacturing and 
sharpening of the tool from hard alloys and HSS, processing 
of heat-resistant, doped and stainless steels, glass, ceramics, 
semiconductor and refractory materials, cutting of products 
from hard alloy, glass, ceramics, marble, granite and other 
materials. 
Annually, the company produces hundreds of thousands of 
products, which is supplied to more than 30 countries of the 
world. The scientific-production base and laboratories of the 
enterprise allow to expand the assortment of production, 
let out up to 10% annually. The PrJSC «POLTAVA DIAMOND 
TOOLS» implemented a quality management system in 
accordance with the requirements of the international 
standard ISO 9001: 2015.

Proposals for cooperation

The company offers high-quality products of its own 
production: diamond and CBN circles for the manufacture 
of metal cutting tools at CNC machining centers; diamond 
and CBN circles for manufacturing disc and saw blades 
for woodworking; diamond and CBN circles parts and 
components for machine building; diamond ruler rollers, 
diamond circles for glass processing, and other tools.
The company products meet the safety requirements 
according to ЕN13236: 2010+А1:2015.

PrJSC «POLTAVA
DIAMOND TOOLS»

industry

Contact information

 +38 (0532) 503-811

pdt@poltavadiamond.
com.ua 

www.pdtools.com.ua  
 
  
34, Tsiolkovskoho Str., 
Poltava, Ukraine 36023

Main products

Diamond and CBN 
circles, diamond ruler 
rollers and other tools

Exporter’s experience

EU countries, Argentina   
and others

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe, 
Central and South 
America, Asia, USA, 
Canada
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Про експортера

ПрАТ «Склоприлад» є виробником контрольно-
вимірювальних приладів, хіміко-лабораторного 
посуду, термометрів побутового призначення та 
пісочних годинників. Історія компанії «Склоприлад» 
бере свій початок в 1959 році. Асортимент ПрАТ 
«Склоприлад» на сьогоднішній день складається з 
понад 2000 видiв продукцiї: ареометри, гiгрометри 
психрометричнi, термометри технiчнi i побутовi, 
годинники пісочні декоративні та побутові, оправи 
захиснi, мiрний i хiмiко-лабораторний посуд, прилади 
i апарати, продукцiя з використанням ртутi: технiчна, 
вiбростійка, електроконтактна, посуд з термостiйкого 
скла. 
Підприємство сертифіковано на предмет відповідності 
системи менеджменту якості міжнародним стандартам 
ISO 9001:2015 та ISO 13485:2016.

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» пропонує індивідуальний 
підхід до кожного клієнта та широкий спектр 
високоякісної сертифікованої продукції власної 
торгової марки: 
• термометри для дому, віконні, біметалеві, рідинні; 
• термоманометри, манометри, вакуумметри, 

 мановакууметри; 
• напороміри, гігрометри, ареометри; лічильники 

води; 
• лабораторне обладнання (колби, склянки, 

стакани, воронки, пробірки, піпетки, циліндри, 
бутирометри, бюретки, кювети, лабораторні 
апарати) та інше. 

ПрАТ «Склоприлад»
промисловість

Контактна інформація

+38 (05356) 37-100

sales@steklopribor.com

 www.steklopribor.com  

вул.  Озерна, 18, 
м. Заводське, 
Лохвицький район,  
Полтавська обл., 37240  

Основні види продукції

Контрольно–
вимірювальні прилади, 
термомери, гігрометри, 
манометри, ареометри, 
пісочні годинники

Досвід експортера

Країни ЄС, СНД та Азії, 
Грузія, Молдова  

Плани розширення
географії експорту

Країни Європи, 
Центральної та 
Південної Америки, Азії, 
США, Канада

About the exporter

PJSC «Steklopribor» is a manufacturer of control and 
measuring devices, chemical laboratory dishes, household 
thermometers and hourglasses. The history of the 
company «Steklopribor» dates back to 1959. The range 
of PJSC «Steklopribor» today consists of more than 2000 
kinds of products are manufactured at the enterprise: 
hydrometers, psychrometric hygrometers, technical and 
household thermometers, Decorative and household sand 
timers,protective devices, chemical and laboratory glassware  
and other devices. Also it is a manufacturing of new 
products with mercury: mercury thermometres, vibration-
resistant devices, electric contact glass thermometres, 
dishes made of thermoset glass: measuring glasses, conical 
flasks, laboratory glasses and cylinders with a glass base, 
manometres and bimetallic thermometers. The enterprise is 
certified for conformity of the quality management system 
to the international standards ISO 9001: 2015 and ISO 
13485: 2016.

Proposals for cooperation

PJSC «Steklopribor» offers an individual approach to each 
client and a wide range of high-quality certified products 
of own brand: 

• thermometers for home, window, bimetal, liquid; 
• thermomagnetometers, pressure gauges, vacuum 

gauges, manovacuum meters; 
• pressure gauges, hygrometers, hydrometers; water 

counters; 
• laboratory equipment (flasks, glasses, glasses, funnels, 

test tubes, pipettes, cylinders, butyrometers, burettes, 
cuvettes, laboratory apparatuses) and others.

PJSC «Steklopribor»
industry

Contact information

+38 (05356) 37-100

sales@steklopribor.com

www.steklopribor.com

  
18, Ozerna Str., 
Zavodske, Lokhvytsky 
district, Poltava region, 
Ukraine 37240

Main products

Control and measuring
Devices. thermometer, 
hygrometers, 
aerometers, pressure 
gauges, hourglasses

Exporter’s experience

EU, CIS and Asia             
countries, Georgia,           
Moldova 

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe, 
Central and South 
America, Asia, USA, 
Canada



43 44

ПАТ «Полтавський завод     
медичного скла»                                                            

промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 508–780
+38 (0532) 678-814

referent@medicalglass.
com.ua

www.medicalglass.com.ua

вул. Європейська, 158,        
м. Полтава, 36008

Основні види продукції

Скляні ампули для 
лікарських засобів, 
кисень медичний та 
технічний.

Досвід експортера

Білорусь, Грузія,         
Казахстан 

Плани розширення
географії експорту

Туреччина, Узбекистан,                
Египет 

Про експортера

ПАТ «Полтавський завод медичного скла» - лідер 
з виробництва ампул для лікарських засобів в 
Україні. Технологічний процес виготовлення 
виробів медичного призначення - це повний цикл 
виробництва, який починається з варіння скла та 
закінчується виготовленням і реалізацією продукції 
медичного призначення з використанням тільки 
передових технологій та сучасного обладнання. 
Політика підприємства: 
- виготовлення продукції гарантованої якості; 
- постійне вивчення потреб і очікувань споживачів; 
- відмінна якість обслуговування споживачів, 
дотримання термінів виготовлення і постачання 
продукції; 
- постійне вдосконалення діючих на підприємстві 
систем менеджменту якості.

Пропозиції до співпраці

Полтавський завод медичного скла пропонує 
споживачам високоякісну сертифіковану продукцію 
власного виробництва: ампули скляні із прозорого 
та світлозахисного скла 1-го гідролітичного класу, 
скляні трубки діаметром 8÷30 мм, кисень медичний 
та технічний.
Підприємство має відповідні сертифікати на 
вироблену продукцію: ISO 9001:2015, на медичній та 
технічний кисень та ампули. 

About the exporter

PJSC «Poltava Medical Glass Factory» is leader in the 
production of ampoules for pharmaceuticals in Ukraine. 
The technological process of the products of medical 
purpose  has the complete production cycle: from glass 
melting and up to the products manufacturing and 
realization using only high technologies and modern 
equipment. Company policy:
- quality-assured manufacture of products;
- constant survey of needs and expectations of customers;
- excellent quality of customer service at the company;
- meeting deadlines of manufacturing and delivery of 
products;
- constant improvement of current quality management 
system.

Proposals for cooperation

PJSC «Poltava Medical Glass Factory» offers consumers 
high-quality certified products of its own production: 
glass ampoules made of transparent and light-protective 
glass of the 1st hydrolytic class, glass tubes with a 
diameter of 8 ÷ 30 mm, medical and technical oxygen.
The company has the appropriate certificates for 
manufactured products: ISO 9001: 2015, for medical and 
technical oxygen and ampoules.

PJSC «Poltava Medical Glass 
Factory»

industry

Contact information

+38 (0532) 508–780
+38 (0532) 678-814

referent@medicalglass.
com.ua

www.medicalglass.com.ua

158 Yevropeiska Str, 
Poltava, Ukraine, 36008

Main products

Clear and amber glass 
ampoules, medical and 
technical oxygen.

Exporter’s experience

Belorussia, Georgia, 
Kazakhstan

Plans to expand export 
geography

Turkey, Uzbekistan, 
Egypt
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Про експортера

Завод будівельних конструкцій «Ангар» - лідер в 
Україні з виробництва арочних ангарів. Загальна 
площа виготовлених підприємством ангарів складає 
десятки тисяч квадратних метрів. 
Спеціально розроблене обладнання дозволяє 
отримувати конструкції високої точності та 
взаємозамінності.  Особливістю  виробництва є власна 
технологія виготовлення арочних ангарів та вигідні 
ціни, що суттєво нижчі світових.  Україна є одним 
з провідних світових виробників металопрокату. 
Тож підприємство має доступ до недорогої якісної 
сировини, що відповідно позначається на собівартості 
продукції.

Пропозиції до співпраці

Підприємство запрошує до співпраці та пропонує: 
проектування, виготовлення та монтаж ангарів, складів, 
виробничих приміщень, зерносховищ та овочесховищ, 
адміністративних, спортивних, авіаційних споруд на 
основі металоконструкцій.  
Для виробництва використовуються тільки 
сертифіковані матеріали і комплектуючі високої якості 
від провідних виробників, конструкції виготовляються 
на сучасному обладнанні високої точності.
Замовники отримують ангари в повній комплектації  – 
до саморізів.
Відмінна риса – простота монтажу, конструкції гранично 
прості, зібрати їх зможе навіть неспеціалізована бригада.

ТОВ «Завод будівельних
конструкцій «АНГАР»

промисловість

Контактна інформація

+38 (0536) 740-223
+38 (095)  477-66-66

 info@angar.ua 

 www.angar.ua 

вул. І. Сердюка, 47, 
м. Кременчук, 39600 

Основні види продукції

Арочні металеві ангари

Проектування, 
виготовлення, 
монтаж металевих 
конструкцій 

Досвід експортера

Азербайджан 

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД, Грузія, 
Туреччина

About the exporter

«ANGAR» Structural Steel Plant is the leader for the 
production of arched hangars in Ukraine. The total area 
of   the hangars manufactured by the enterprise is tens of 
thousands of square meters.
Specially developed equipment of the company allows 
to obtain high accuracy and interchangeability designs. 
The peculiarity of production is its own technology for 
the manufacture of arched igniters and favorable prices, 
which are one of the lowest in the world.
Ukraine is one of the world's leading metal producers. 
Therefore, the company has access to inexpensive high-
quality raw materials, which has a corresponding impact 
on the cost of production.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers designing, 
manufacturing and installation of hangars, warehouses, 
industrial premises, granaries and vegetable stores, 
administrative, sports, aviation constructions on the basis 
of metal structures.
For production only certified materials and components 
of high quality from leading manufacturers are used, the 
designs are made on modern high precision equipment.
Customers get hangars in complete configuration - to 
screws.
A distinctive feature - the ease of installation, the design 
is extremely simple, even a non-specialized brigade can 
collect them.

LLC «ANGAR» Structural 
Steel Plant» 

industry

Contact information

+38 (0536) 740-223
+38 (095)  477-66-66

info@angar.ua 

www.angar.ua 

  
47, I. Serdiuka Str.,
Kremenchuk, Ukraine, 
39600

Main products

Arched metal hangars

Metal structures 
designing, production 
and installation
 

Exporter’s experience

Azerbaijan

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, CIS,    
Turkey, Georgia 
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Про експортера

Компанія «Керамітек» має багаторічний досвід 
поставки обладнання для цегельних заводів і 
суміжних підприємств галузі будівельних матеріалів. 
Завжди в наявності є нові моделі обладнання 
затребувані споживачами.  
Команда фахівців Компанії «Керамітек» готова 
виконати монтажні роботи цегельного обладнання та 
монтаж іншого промислового устаткування. Компанія 
має в своєму розпорядженні кваліфікований і 
атестований персонал, а також набір пристосувань та 
інструменту для виконання монтажних робіт. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує для цегельних заводів нове 
обладнання з гарантійним терміном експлуатації та лінії 
за технологією напівсухого пресування для виробництва 
цегли сформовані на базі безвакуумного преса СМК435 
продуктивністю від 10 млн шт. на рік. 
Компанія має необхідний досвід комплексного ремонту 
ліній при перенесенні цегляних  виробництв з Європи 
в країни СНД. Замовникам  пропонуються оптимальні 
схеми оплати за фактом  отримання обладнання у себе 
на складі. 
У наявність є цегельні заводи різної продуктивності від 
20 до 80 млн штук умовної цегли в рік або від 200 до 800 
тонн готової продукції на добу.

ТОВ «Керамітек»
промисловість

Контактна інформація

+38 (05362) 32-861

keramitek2008@gmail.
com 

 www.ceramitec.com.ua

вул. Садова,13,
м. Хорол, Полтавська 
обл., 37800

Основні види продукції

Обладнання для
цегляних заводів 

Монтаж  цегляного 
та промислового 
обладнання

Досвід експортера

Країни СНД

Плани розширення
географії експорту

Країни Азії, Африки, 
Південної Америки 

About the exporter

LLC «Keramitek» has many years of experience in supplying 
equipment for brick plants and related enterprises in the 
industry of building materials. They always have new 
models of equipment demanded by consumers available.
The team of Keramitek specialists is ready to perform 
installation works of brick equipment and installation of 
other industrial equipment. The company has qualified 
and certified personnel, as well as tools for installation 
work of other industrial equipment.

Proposals for cooperation

The enterprise offers for brick factories new equipment 
with warranty period of operation and a line on the 
technology of semi-dry pressing for bricks production 
formed on the basis of vacuum-free press SMK435 with 
the productivity of 10 million pieces. for a year.
The company has the necessary experience of 
comprehensive repair of lines when transferring brick 
production from Europe to CIS countries. Customers are 
offered the optimal payment schemes for the fact of 
receiving equipment in their warehouse.
There are brick factories of various productivity from 20 to 
80 million pieces of conventional bricks per year or from 
200 to 800 tons of finished products per day.

LLC «Keramitek»
industry

Contact information

+38 (05362) 32-861

keramitek2008@gmail.
com 

www.ceramitec.com.ua

  
13, Sadova Str., Khorol, 
Poltava region, Ukraine 
37800

Основні види продукції

Brick plants materials

Mounting of brick and 
industrial equipment

Exporter’s experience

CIS countries

Plans to expand export 
geography

Countries of Asia, Africa, 
South America
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Про експортера

Полтавське виробниче підприємство «Універсал» 
УТОГ – підприємство засноване на базі УТОГ– 
українського товариства глухих. Понад 50 % 
працівників – інваліди слуху.
Підприємство здійснює повний цикл металообробки, 
а також лиття пластмас, штампування, намотування 
котушок, порошкове фарбування, складання виробів.
Основною продукцією підприємства є низьковольтна 
апаратура (безконтактні шляхові перемикачі, 
перемикачі-тумблери, вимикачі-перемикачі), 
електромагніти, світлодіодні світильники, кронштейни 
та також сувенірна продукція з дерева та каменю, 
торгівельне обладнання. 
Полтавське виробниче підприємство «Універсал» 
УТОГ має право користування пільгами з 
оподаткування, що дозволяє знизити собівартість 
продукції  власного виробництва. Завдяки нульовій 
ставці ПДВ зменшується ціна продажу для виробника. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує: низьковольтну апаратуру 
(електромагніти, перемикачі, вимикачі, патрони 
байонетні, вентилі електропневматичні, резистори); 
світлодіодні світильники, сувенірні вироби з дерева, 
вуличні світильники.
Підприємство пропонує тісну співпрацю на постійній 
основі та  готове до створення спільного виробництва і 
розробки нових  проектів,  отримання великих замовлень 
з випуску продукції  відповідно до спеціалізації.
Підприємство також надає ряд послуг, зокрема, 
плазмову різку металу.

 Полтавське виробниче
підприємство  «Універсал» 

УТОГ
промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 607-460
+38 (0532) 607-461

utog@universal.pl.ua  

www.nizkovolt.com 

вул. Шевченка, 58,            
м. Полтава, 36039 

Основні види продукції

Низьковольтна
апаратура, 
електромагніти, 
світлодіодні світильники, 
кронштейни, сувенірна 
продукція з дерева, 
різьблення по каменю, 
торгівельне обладнання

Досвід експортера

Білорусь, Росія 

Плани розширення
географії експорту

Казахстан, Польща

About the exporter

Poltava Industrial Enterprise «Universal» UTOG is an 
enterprise which was established on the basis of UTOG - 
Ukrainian Society of the Deaf. More than 50% of workers 
are disabled hearing.
The enterprise has a full cycle of metal processing and 
also molding of plastics, stamping, winding coils, powder 
painting, assembly of products.
The main products of company are: low-voltage 
equipment (contactless travel switches, switches-toggle 
switches, switches-switches), electromagnets, LED lamps, 
brackets and also souvenir production from wood, church 
utensils, stone carving, trade equipment.
Poltava Industrial Enterprise «Universal» UTOG has the 
right to use tax benefits, which reduces the cost of its own 
production. Due to the zero rate of VAT, the sale price for 
the production is reduced.

Proposals for cooperation

The company offers: low-voltage equipment 
(electromagnets, switches, switches, bayonet cartridges, 
electro pneumatic valves, resistors) LED lamps, wooden 
souvenirs, street lamps.
The enterprise offers close cooperation on a permanent 
basis and is ready for creation of joint production and 
development of new projects. Also ready to receive large 
orders for production according to the specialization.
The company also provides a number of services, in 
particular, plasma cutting of metal.

Poltava Industrial Enterprise 
«Universal» UTOG

industry

Contact information

+38 (0532) 607-460
+38 (0532) 607-461

utog@universal.pl.ua  

www.nizkovolt.com 

58, Shevchenko Str., 
Poltava, Ukraine 36039

Main products

Low-voltage equipment, 
electromagnets, LED 
lamps, brackets, wooden 
souvenirs, stone carving, 
commercial equipment 

Exporter’s experience

Belarus, Russia

Plans to expand export 
geography

Kazakhstan, Poland 



51 52

ТОВ «Науково-виробниче   
підприємство «Енерго-Плюс»                                                            

 промисловість

Контактна інформація

+38 (0536) 700–570

nppenergoplus@ukr.net 
info@energo-plus.com.ua

http://energo-plus.com.ua

вул. 29 вересня 11/19,   
м. Кременчук, 39600

Основні види продукції

Системи збудження 
електронних 
двигунів, турбо- та 
гідрогенераторів, 
електричне обладнання 
та програмне 
забезпечення

Досвід експортера

Узбекистан 

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД, 
Центральної та Південної 
Азії, Африки, 
Центральної та 
Південної Америки, 
Близького Сходу, 

Про експортера

Сучасне підприємство, яке здійснює діяльність у сфері 
проєктування, розробки та модернізації обладнання, 
монтажу, впровадження, пусконалагодження, 
наукового та сервісного супроводження систем 
електропостачання, систем збудження синхронних 
генераторів та двигунів, систем автоматизованого 
електропривода різних технологічних механізмів, 
автоматизованих систем управління технологічними 
процесами, у тому числі водопідготовкою, 
водопостачанням та водовідведенням, систем 
контролю, діагностики та диспетчеризації 
технологічних установок, об'єктів електротранспорту 
та комунального господарства, систем керування 
металообробними верстатами з ЧПК.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрите до співпраці та пропонує:
- тиристорні та інверторні системи збудження 
синхронних двигунів, турбо- та гідрогенераторів 
потужністю до 800 МВт;
- електричні шафи розподілу електроенергії, 
керування електроприводами, систем керування 
технологічними процесами, промислових джерел 
живлення і таке інше;
- електронне обладнання та програмне забезпечення 
систем керування, реєстрації подій, диспетчеризації 
електроприводів, систем освітлення, об’єктів 
електротранспорту та комунального господарства.
.

About the exporter

The company is engaged in area of designing, 
development and modernization the  equipment; 
installation, implementation, commissioning, scientific 
and service support for the electric power  system, 
the excitation system for synchronous generators and 
motors, the automatic electric drive system for different 
technological mechanisms, the automatic control system 
for technological processes including  water treatment, 
water supply and drainage system, the system for control, 
diagnostics and dispatch for technological installations, 
objects of electric transportation and utilities, the control 
system for metalworking machines with CNC.

Proposals for cooperation

The company is open for cooperation and offers:
- thyristor and inverter excitation systems for synchronous 
motors, turbo and hydro generators up to 800 MW;
- electrical cabinets for electricity distribution, control of 
electric drives, process control systems, industrial power 
supplies and so on;
- electronic equipment and software for control systems, 
event registration, scheduling of electric drives, lighting 
systems, electric transport facilities and utilities.

LLC «Research and production 
enterprise «Energo-Plus»

industry

Contact information

+38 (0536) 700–570

nppenergoplus@ukr.net 
info@energo-plus.com.ua

http://energo-plus.com.ua

11/19, 29 Veresnia srt, 
Kremenchuk, Ukraine 
39600

Main products

Excitation systems for 
electronic engines, turbo 
and hydro generators, 
electrical equipment and 

Exporter’s experience

Uzbekistan

Plans to expand export 
geography

EU, CIS, Central and 
South Asia, Middle East, 
Africa, Central and South 
America
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Про експортера

ПрАТ «Експериментально-механічний завод» 
спеціалізується на розробці та виробництві 
обладнання для кондитерської, молочної,  
хлібопекарської промисловостей, запасних частин 
для сільськогосподарської техніки та її ремонту, 
вантажопідйомної техніки та обладнання і запасних 
частин до неї.
Завод розробив і сертифікував цілу гаму машин для 
харчової промисловості. 
На заводі працюють висококваліфіковані робітники. 
Підприємство має сертифікат на систему управління 
якістю, згідно з вимогами ISO 9001:2015, дозвіл на 
виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл на 
експлуатацію машин підвищеної небезпеки.

Пропозиції до співпраці

Завод пропонує високоякісну продукцію: 
Для харчової промисловості: машини темперуючі 
для перемішування шоколадних мас з підігрівом і 
без нього (об’ємом від 250 л до 3000 л); установки 
ШНК призначені для перекачування в'язкої рідини: 
сиропу, патоки, фруктово-ягідних начинок, пюре та 
інших продуктів; насоси   роторні  призначені для 
перекачування молочних продуктів, а також інших 
речовин;
Для будівництва: преси для виготовлення 
шлакоблоків і тротуарної плитки; установки шнекові 
для перемішування розчинів для цегляної кладки та 
інших будівельних сумішей.
Підприємство також надає послуги з ремонту 
вантажопідйомних механізмів, всіх видів 
сільськогосподарської техніки, виготовлення 
запасних частин та вузлів до неї, виготовлення 
металоконструкцій.

 ПрАТ  «Експерементально- 
механічний завод» 

промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 661-608

pmz0@ukr.net 

www.poltavaemz.com.ua  

вул. Ковпака, 21, 
м. Полтава, 36007

Основні види продукції

Обладнання для 
харчової промисловості 

Машини та запчастини 
для сільськогосподарської 
техніки та будівництва .

Досвід експортера

Країни  СНД
 

Плани розширення
географії експорту

Грузія, Білорусь,     
Польща, Німеччина

About the exporter

PrJSC «Experimental Mechanical Plant» specializes in the 
design and producing of equipment for the confectionery, 
dairy, bakery industry, spare parts for agricultural 
machinery and its repair, spare parts for lifting equipment.
The plant developed and certified a range of machines for 
the food industry.
The plant employs highly skilled workers. 
The company has a certificate for quality management 
system, in accordance with the requirements of ISO 9001: 
2015, permission to perform high-risk work and operate 
high-risk machines.

Proposals for cooperation

The plant produces high-quality products:
For the food industry: machines temping for mixing 
chocolate masses with and without heating (in volume 
from 250 to 3000 liters); facilities for pumping viscous 
liquid: syrup, molasses, fruit and berry toppings, sauce and 
other products; rotary pumps for pumping milk products 
and other substances;
For construction: presses for producing slag blocks and 
paving slabs; mounting screw for mixing solutions for 
brickwork and other building mixtures.
The company also provides services for the repair of 
lifting mechanisms, all types of agricultural machinery, 
manufacture of spare parts and components, manufacture 
of metal structures.

PrJSC «Experimental
Mechanical Plant»

industry

Contact information

+38 (0532) 661-608

pmz0@ukr.net 

www.poltavaemz.com.ua 

  
21, Kovpaka Str.,
Poltava, Ukraine 36007

Main products

Equipment for the food 
industry construction;
Machines and spare 
parts for agricultural 
machinery and 
construction

Exporter’s experience

CIS countries

Plans to expand export 
geography

Georgia, Belarus, Poland, 
Germany 
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 ПрАТ «Хорольський
механічний завод»  

промисловість

Контактна інформація

+38 (05362) 322-30
+38 (050) 403-08-45

office@mehzavod.com.ua 

 www.mehzavod.com.ua  

вул. Небесної Сотні, 106,
м. Хорол, Полтавська  
обл., 37800 

Основні види продукції

Обладнання та 
технологічні лінії 
для: зберігання та 
очищення зерна;  а 
також виробництва: 
комбікормів, борошна, 
круп, рослинних олій. 
насіннєвих матеріалів.

Досвід експортера
Країни ЄС та СНД, 
Ліхтенштейн, Сербія, 
Туреччина, Уганда
 

Плани розширення
географії експорту

Країни світу, 
Узбекистан, Казахстан 
та інші країни даного 
регіону  

Про експортера

ПрАТ «Хорольський механічний завод» (ПрАТ 
«ХМЗ») виробляє обладнання та технологічні лінії 
для: зберiгання та очищення зерна, виробництва 
комбiкормiв, круп, борошна, рослинних олiй, 
насіннєвих матеріалів.
Підприємство має понад 80 років досвіду виробництва, 
сучасне обладнання, індивідуальний підхід до кожного 
замовника, ефективність на рівні кращих світових 
стандартів.
Введено в експлуатацію сотні технологічних ліній та 
десятки тисяч одиниць різного устаткування.
Обладнання ПрАТ «ХМЗ» успішно експлуатується в 21 
країні світу. За останні 3 роки завод удвічі збільшив 
об’єми виробництва.
На ПрАТ «Хорольський механічний завод» 
впроваджена система управління якістю у відповідності 
до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
 

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує великий 
асортимент високоякісного обладнання для зберiгання 
та очищення зерна, виробництва комбiкормiв, круп, 
борошна, рослинних олiй, насіннєвих матеріалів:
- аспіраційне обладнання, ваги бункерні, дробарки, 
засувки, каменевідбірники, машини для вологої 
обробки зерна, для лущення зерна та насіння, вимольні, 
сортувальні; 
- міні комбікормові установки, модульні комбікормові 
заводи, норії зернові, пристрої для розвантаження;
- сушарки для пластівців та зернові, фільтри локальні  
та автономні, бункери, верстати вальцедекові, 
модулі дозування мікрокомпонентів, охолоджувачі, 
сепаратори;
- циклони, вентилятори, деташер, конвеєри, самопливне 
обладнання, установки введення рідких компонентів та 
інше.
..

About the exporter

PrJSC «Khorolskiy mekhanichniy zavod» produces 
equipment for storage and cleaning of grain, production 
of compound feeds, cereals, flour, vegetable oils, seeds. 
The company has over 80 years of production experience, 
modern equipment, individual approach to each customer, 
efficiency at the level of the best world standards.
Hundreds of technological lines and tens of thousands of 
units of various equipment were put into operation.
The equipment of PJSC «KhMZ» is successfully operated 
in 21 countries of the world. The plant has doubled its 
production in the last 3 years.
PrJSC «Khorol Mechanical Plant» has a quality 
management system in accordance with the requirements 
of the international standard ISO 9001: 2015.

Proposals for cooperation

PrJSC «Khorolskiy mekhanichniy zavod» is open for 
cooperation and offers a wide range of high quality 
equipment for storage and purification of grain, production 
of feed, cereals, flour, vegetable oils, seeds:
- aspiration equipment, bunker scales, crushers, latches, 
stone pickers, machines for wet grain processing, for 
peeling grain and seeds, grinding, sorting;
- mini compound feed installations, modular compound 
feed plants, grain norias, devices for unloading;
- dryers for cereals and grain, local and autonomous 
filters, hoppers, rolling mill machines, dosing modules for 
microcomponents, coolers, separators;
- cyclones, fans, detacher, conveyors, self-flowing 
equipment, installation of liquid components and more.

PrJSC «Khorolskiy
mekhanichniy zavod» 

industry

Contact information

+38 (05362) 322-30
+38 (050) 403-08-45

office@mehzavod.com.ua 

 www.mehzavod.com.ua 

  
106, Nebesnoyi Sotni Str., 
Khorol, Poltava region, 
Ukraine 37800 

Main products

Equipment and 
technologies for: storage 
and cleaning of grain; 
as well as production 
of: feed, flour, cereals, 
vegetable oils. seed 
materials.

Exporter’s experience

EU & CIS countries,
Serbia, Liechtenstein, 
Turkey, Uganda

Plans to expand export 
geography

Countries of the world, 
Uzbekistan, Kazakhstan 
and other countries in 
the region
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ТОВ «Фабрика рукавних 
фільтрів»                                                            
промисловість

Контактна інформація

+38 (067) 530-42-85

 frf@frf.com.ua

 www.frf.com.ua

вул. Ярмаркова, 5д, 
м. Кременчук, 39630

Основні види продукції

Тканинні фільтрувальні 
елементи, газоочисні 
установки
 

Досвід експортера

Країни СНД, Польща, 
Словаччина, Іспанія

Плани розширення
географії експорту

Іран, Марокко, Лівія, 
Туреччина, країни   
Перської затоки

Про експортера

ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів» – виробник 
пилоочисних та аспіраційних установок для 
технологічних процесів в галузях: будівельній, 
металургійній, хімічній, харчовій, деревообробній, 
агарній та інших. 
У виробництві використовується широкий асортимент 
фільтрувальних матеріалів, як українського 
виробництва так і виробництва інших країн.
На підприємстві діє система менеджменту якості 
у відповідності до вимог міжнародного стандарту       
ISO 9001:2015. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує 
високоякісну продукцію власного виробництва: 
- рукава фільтрувальні для сухої фільтрації (широкий 
асортимент);
- мішки фільтрувальні для фільтрації рідини;
- каркаси металеві для рукавів;
- серветки для фільтрпресів;
- сектора для вакуум-фільтрів;
- тканеві компенсатори;
- фільтрувальні установки «Фільтр рукавний BFF» для 
пилогазоочистки. 
Пропонується повний цикл супроводу замовника: 
від дизайну до шеф-монтажу та післяпродажного 
обслуговування, оперативне виготовлення змінних 
елементів. Розмір та вид фільтрів виготовляється під 
замовлення.

About the exporter

LTD «BAG FILTER FACTORY» is a manufacturer of dust 
cleaning and aspiration units for technological processes 
in the industries: construction, metallurgy, chemical, food, 
woodworking, agar and others.
The production uses a wide range of filter materials, both 
Ukrainian and other countries.
The company has a quality management system in 
accordance with the requirements of the international 
standard ISO 9001: 2015.

Proposals for cooperation

The company is open for cooperation and offers high 
quality products of its own production:
- filter sleeves for dry filtration (wide range);
- filter bags for liquid filtration;
- metal frames for sleeves;
- napkins for filter presses;
- sectors for vacuum filters;
- fabric compensators;
- filter installations «Filter hose BFF» for dust and gas 
cleaning.
The full cycle of support of the customer is offered: 
from design to chief installation and after-sales service, 
operative production of replaceable elements. The size 
and type of filters are made to order.

LTD «Bag Filter Factory»
 industry

Contact information

+38 (067) 530-42-85

frf@frf.com.ua

www.frf.com.ua

5D Yarmarkova str., 
Kremenchuk, Ukraine 
39630 

Exporter’s experience

CIS countries, Poland, 
Slovakia, Spain

Plans to expand export 
geography

Iran, Morocco, Libya, 
Turkey, Gulf countries

Main products

Fabric filter elements, 
gas cleaning installations
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ТОВ «Полтавський 
тепловозоремонтний завод»                                                            

 промисловість

Контактна інформація

+38 (050) 341-64-12

 s.skrypka@trz.com.ua
zavod_2014@ukr.net

 www.trz.com.ua

 вул. Гайового, 30,        
м. Полтава, 36005

Основні види продукції

Ремонт та модернізація 
універсальних 
магістральних 
тепловозів, вантажних, 
маневрових та інших 

Досвід експортера

Молдова, Киргизія, 
Латвія, Росія 

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Молдова, 
Киргизія, Литва, Узбеки-
стан, Латвія, Казахстан,   
Монголія, Білорусь, 
Азербайджан

Про експортера

ТОВ «Полтавський тепловозоремонтний завод» (ТОВ 
«ПТРЗ») спеціалізується на ремонті та модернізації 
універсальних магістральних тепловозів, вантажних, 
маневрових тощо. 
Підприємство має потужну виробничу і ремонтну базу, 
що включає в себе: тепловозоскладальний, дизельний, 
колісний, ливарний, механічний цех, цех випуску 
запасних частин, на площі понад 286 тис. м2. 
Підприємство має офіційно зареєстрований умовний 
номер таврування, міжнародний Сертифікат відповідності 
на право виконання ремонтних робіт та Атестати на 
право технічного обслуговування та ремонту тепловозів. 
Завод виробляє понад 150 найменувань запасних частин.

Пропозиції до співпраці

ТОВ «ПТРЗ» пропонує асортимент запасних частин до 
тепловозів: гільзи циліндрів,  поршні верхні та нижні, 
втулки, втулки та кришки циліндрів, шестерні.
А також широке коло послуг з модернізації та 
капітального ремонту тепловозів з використанням 
запчастин провідних світових виробників:
- модернізація тепловозів: дизель-генераторними 
установками, системами додаткової очистки повітря 
та масла, заміна силових установок з використанням 
сучасних та економічних дизелів відомих світових 
виробників - General Electric (США), ABC (Бельгія), 
Catterpillar (США), Cummins (США);
- капітальні ремонти тепловозів і їх обладнання (дизель, 
колісні пари, електричні машини та інше).

About the exporter

LLC «Poltava Locomotive Repair Plant» (LLC «PTRZ») 
specializes in the repair and modernization of universal 
mainline locomotives, freight, shunting, etc.
The company has a powerful production and repair base, 
which includes: locomotive, diesel, wheeled, foundry, 
mechanical shop, spare parts shop, with an area of   over 286 
thousand m2.
The company has an officially registered conditional brand 
number, an international Certificate of Conformity for the 
right to perform repair work and Certificates for the right to 
maintain and repair locomotives. The plant produces more 
than 150 spare parts.

Proposals for cooperation

LLC «PTRZ» offers a range of spare parts for locomotives: 
cylinder liners, pistons upper and lower, bushings and 
cylinder covers, gears.
As well as a wide range of services for the modernization 
and overhaul of locomotives using spare parts from leading 
manufacturers:
- modernization of locomotives: diesel generator sets, 
additional air and oil purification systems, replacement of 
power plants using modern and economical diesels of well-
known world manufacturers - General Electric (USA), ABC 
(Belgium), Catterpillar (USA), Cummins (USA);
- overhauls of locomotives and their equipment (diesel, 
wheelsets, electric cars, etc.).

LLC «Poltava Locomotive Repair 
Plant»
industry

Contact information

+38 (050) 341-64-12

s.skrypka@trz.com.ua
zavod_2014@ukr.net

www.trz.com.ua

street Hayovoho, 30, 
Poltava, Ukraine 36005

Main products

Repair and 
modernization 
of universal main 
locomotives, freight, 
shunting and others

Exporter’s experience

Moldova, Kyrgyzstan, 
Latvia, Russia

Plans to expand export 
geography

Countries of EU Moldova, 
Kyrgyzstan, Lithuania, 
Uzbekistan, Latvia, 
Kazakhstan, Mongolia, 
Belarus, Azerbaijan
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 ПрАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат»               

промисловість

Контактна інформація

+38 (05348) 740-28
+38 (05348) 765-17

pgok@ferrexpo.ua

 www.ferrexpo.ua

вул. Будівельників, 16,  
м. Горішні Плавні, 39802

Основні види продукції

Залізорудний 
концентрат, окатки 
залізорудні 

Досвід експортера
Країни  ЄС, Алжир, 
В’єтнам, Сербія, США,        
Китай, Південна         
Корея, Японія, Тайвань,      
Угорщина

Плани розширення
географії експорту

Країни світу               

Про експортера

ПрАТ «Полтавський ГЗК» входить до числа найбільших 
світових виробників залізорудних окатків і є одним 
із найбільш автоматизованих сучасних підприємств 
гірничо-металургійного комплексу України. Компанія 
Ferrexpo, до якої входить Полтавський ГЗК, входить 
до трійки найбільших у світі експортерів залізорудних 
окатків.
Полтавський ГЗК має повний технологічний цикл від  
видобутку руди до виробництва залізорудних окатків 
– підготовленої  сировини для металургійних заводів. 

Пропозиції до співпраці

Полтавський ГЗК зацікавлений у подальшому 
розширенні клієнтської мережі на ринках тих країн, 
де представлена його продукція, а також готовий 
розглянути можливості виходу на нові ринки.
Пропонує високоякісні залізорудні окатки FPB, FPP та 
залізорудний концентрат. 
Продукція підприємства має  сертифікати відповідно 
до міжнародних  стандартів якості  (ISO 9001, ONSAS 
18001, ISO 14001, SO 50001). 

About the exporter

Poltava Ferrexpo Mining belongs to the largest world 
producers of iron ore pellets and is one of the most 
automated modern enterprise in the mining and 
metallurgical complex of Ukraine. Ferrexpo, as a part of 
which Poltava Ferrexpo Mining is, ranks in the top three 
largest world exporters of iron ore pellets. 
The plant has a full technological cycle from ore mining 
to the production of iron-ore pellets – prepared raw 
materials for metallurgical plants. 

Proposals for cooperation

Ferrexpo Poltava Mining is interested in further expanding 
its customer network in the markets of the countries 
where its products are presented, and is ready to consider 
entering new markets. 
It offers concentrate and iron ore fluxed two grades: 
basic (from magnetite concentrate) and premium (from 
flotation concentrate).
The company's products have certificates in accordance 
with international quality standards (ISO 9001, ONSAS 
18001, ISO 14001, SO 50001).

Ferrexpo Poltava Mining 
industry

Contact information

+38 (05348) 740-28
+38 (05348) 765-17

pgok@ferrexpo.ua

www.ferrexpo.ua
 
16, Budivelnykiv Str., 
Horishni Plavni, Ukraine 
39802

Main products

Iron ore pellets, iron ore 
concentrate

Exporter’s experience

EU countries, Algeria, 
Vietnam, Serbia, USA, 
China, South Korea, 
Japan, Taiwan, Hungary 

Plans to expand export 
geography

Countries of the world



63 64

Про експортера

ТОВ «Славутич-Руда-Україна» понад 20 років 
веде діяльність з експорту залізорудної сировини 
гірничорудних підприємств України та надає весь 
спектр послуг, пов'язаних з митним оформленням. 
Окрім цього, підприємство реалізує гранітний та 
кварцитний щебінь, займається виробництвом 
біогумусу та будівництвом житлових будинків і 
промислових споруд під ключ.
Експорт продукції з використанням залізничного, 
річного та морського транспорту здійснюється до 
країн Європи – Австрії, Італії, Болгарії, Румунії, Чехії, 
Польщі, Словаччини, Німеччини.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує послуги: з експорту 
залізорудної сировини; з митного брокерського 
оформлення; транспортно-експедиційні; з логістики 
у зовнішньо-економічній діяльності; з будівництва 
житлових будинків та промислових споруд під ключ, 
а також пропонує гранітний та кварцитний щебінь, 
біогумус.
Маючи багатий досвід роботи на світовому ринку 
та розвиваючи свої зовнішньоекономічні зв’язки,          
ТОВ «Славутич-Руда-Україна» запрошує підприємства 
й організації до співпраці на взаємовигідній основі.

ТОВ «Славутич-Руда-Україна» 
промисловість

Контактна інформація

+38 (05348) 444-22

office@slavutich-ruda.
com 

вул. Конституції, 32/33,  
м. Горішні Плавні, 39800 

Основні види продукції

Послуги з експорту 
залізорудної
сировини, щебню;
Біогумус

Досвід експортера

Країни ЄС
 

Плани розширення
географії експорту

Японія, Китай,             
Південна Корея,            
В’єтнам

About the exporter

LTD «Slavutich-Ruda-Ukraine» has been exporting iron 
ore to Ukrainian mining companies for over 20 years 
and provides a full range of services related to customs 
clearance. In addition, the company sells granite and 
quartzite rubble, is engaged in the production of compost 
and construction of residential buildings and turnkey 
industrial buildings.
LTD «Slavutich-Ruda-Ukraine» exports products to the 
countries of Europe - Austria, Italy, Bulgaria, Romania, 
Czech Republic, Poland, Slovakia, by using rail, river and 
sea transport.

Proposals for cooperation

The enterprise offers services: on export of iron ore 
raw materials;  customs broker registration; transport 
expeditionary; logistics in foreign economic activity; 
construction of residential buildings and industrial 
buildings on a turn-key basis, and also offers granite and 
quartzite rubble, biohumus.
With a wealth of experience in the global market and 
developing its foreign economic relations, Slavutich-
Ruda-Ukraine Ltd. invites enterprises and organizations to 
cooperate on a mutually beneficial basis.

LTD «Slavutich-Ruda-Ukraine» 
industry

Contact information

+38 (05348) 444-22

office@slavutich-ruda.
com 

32/33, Konstytutsii Str.,
Horishni Plavni, Ukraine 
39800

Main products

Export services of iron 
ore, crushed stone;
Biohumus

Exporter’s experience

EU countries

Plans to expand export 
geography

Japan, China, South 
Korea, Vietnam
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ПрАТ «Кременчуцький завод 
технічного вуглецю»                                                            

хімічна промисловість

Контактна інформація

+38 (0536) 768–549
+38 (0536) 768-648

admin@kztv.com.ua

http://kztv.com.ua

вул. Свіштовська, 4,      
м. Кременчук, 39609

Основні види продукції

Технічний вуглець

Досвід експортера

Польща, Туреччина, 
Німеччина, Угорщина, 
Чехія, Білорусь, Італія 

Плани розширення
географії експорту

 Індія 

Про експортера

ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» - 
найбільший виробник технічного вуглецю в Україні, 
працює понад 50 років. Виробнича потужність 
заводу складає 100 тис. тонн вуглецю на рік. Наразі 
технічний вуглець підприємства застосовується 
при виробництві шин, гумотехнічних виробів, 
пластиків, пігментних наповнювачів. Підприємство 
виготовляє 13 марок технічного вуглецю, висока 
якість якого і відповідність міжнародним стандартам 
дає можливість експортувати його до таких країн 
світу, як: Німеччина, Італія, Угорщина, Чехія та інших. 
Завод є офіційним постачальником технічного 
вуглецю компаніям: «Goodyear», «Michelin», «Нокіан», 
«Білшина», «Росава».

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрите до співпраці та пропонує 
технічний вуглець:
- високопідсилюючий технічний вуглець (твердий, 
протекторний);
- напівпідсилюючий вуглець (м'який, каркасний), 
що використовується для виробництв автомобільних 
шин різних типорозмірів, виробництва різних 
гумотехнічних виробів, як пігмент в лакофарбовій, 
полімерній та електрохімічній промисловості.
Підприємство має сертифікати якості, у тому числі 
ISO 9001:2015; IATF 16949:2016, останні сертифікаційні 
аудити проведено у 2020 році.

About the exporter

The company has been operating for over 50 years 
and are now one of the largest producer of carbon 
black in Ukraine. The plant has a production capacity 
of 100 thousand tons of carbon black per year.  
Today, carbon black is used in the production of tires, 
rubber products, plastics, pigment fillers. The company 
produces 13 brands of carbon black, the high quality 
of which and compliance with international standards 
makes it possible to export it to countries such as 
Germany, Italy, Hungary, the Czech Republic and others. 
The plant is the official supplier of carbon black to the 
following companies: «Michelin», «Goodyear», «Nokian», 
«Belshina», «Rosava». 

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers such 
types of carbon black:
- highly reinforcing carbon black (solid, tread);
- semi-reinforcing carbon (soft, frame),
that is used for the production of car tires of various sizes, 
the production of various rubber products as a pigment 
in the paint, polymer and electrochemical industries.
The company has quality certificates, including ISO 9001: 
2015; IATF 16949: 2016, the last certification audits were 
conducted in 2020.

PrJSC «Kremenchug Carbon 
Black Plant»
chemical industry

Contact information

+38 (0536) 768–549
+38 (0536) 768-648

admin@kztv.com.ua

http:// kztv.com.ua

4, Shisshtovska str. 
Kremenchug, Ukraine, 
39609

Main products

Carbon black

Exporter’s experience

Poland, Turkey, Germany, 
Hyngary, Czech, Belarus, 
Italy

Plans to expand export 
geography

India
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 ТОВ «Полтавхім Пласт»
хімічна промисловість 

Контактна інформація

+38 (0532) 629-844

poltavhim@gmail.com

www.poltavhim.poltava.ua

вул. Європейська, 2, 
к.303, м. Полтава, 36014 

Основні види продукції

Конструкційний пластик 
Мекраніт, деталі, запас-
ні частини

Досвід експортера
 

Країни СНД

Плани розширення
географії експорту

Країни Європи, США

Про експортера

ТОВ «Полтавхім Пласт» є виробником 
конструкційного пластику Мерканіт. Це найбільш 
міцний і зносостійкий пластик, застосовуваний 
в портах, гідроспорудах, металургії, у важкому 
машинобудуванні, суднобудуванні тощо. Стирання 
Мерканіта ГК-6 в парі тертя зі сталлю становить 2,2 
мікрон/км переміщення (кращі показники тільки у 
тефлону). 
Безсумнівний плюс матеріалу – висока ударостійкість, 
стійкість до абразивного впливу, технологічних 
рідин, масел, розчинників. Він не накопичує статичну 
електрику, на відміну від основної маси пластмас. 
Ряд клієнтів підприємства, які випробували деталі з 
мерканіту, повністю переводять всі пластикові деталі 
на мерканітові.
Технологія виробництва дозволяє отримувати 
великогабаритні заготовки, вагою до 300 кг.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує підбір матеріалів, та 
виготовлення деталей машинобудування з 
конструкційних пластиків, а також виробництво малих 
серій запчастин для обладнання, яке вже не випускається. 
Підприємство може виготовити необхідну деталь за 
кресленням або зразком. 
Для масового виробництва здійснюється разробка  
технологічної оснастки, підготовка конструкторської 
документації, виготовлення форм, та лиття на термопласт 
автоматі.               
Дослідне і дрібно-серійне виробництво здійснюється на 
верстатах з ЧПУ.

About the exporter

LLC «Poltavhim Plast» is a manufacturer of structural plastic 
Mercanite. This is the most durable and wear-resistant 
plastic used in ports, hydraulic structures, metallurgy, heavy 
engineering, shipbuilding and more. Abrasion of Mercanite 
GK-6 in a pair of friction with steel makes 2,2 microns / km of 
movement (the best indicators only at Teflon).
Undoubted advantage of the material - high impact 
resistance, resistance to abrasive effects, process fluids, oils, 
solvents. It does not accumulate static electricity, unlike the 
bulk of plastics.
A number of customers of the company, who have tested 
mercanite parts, completely convert all plastic parts to 
mercanite.
Production technology allows to obtain large blanks weighing 
up to 300 kg.

Proposals for cooperation

The company offers the selection of materials and manufacture 
of mechanical parts from structural plastics, as well as the 
production of small series of spare parts for equipment that is 
no longer produced.
The company can make the necessary part according to the 
drawing or sample.
For mass production, the development of technological 
equipment, preparation of design documentation, manufacture 
of molds, and injection molding of thermoplastic machines are 
used.
Experimental and small-scale production is carried out on CNC 
machines.

LLC «Poltavhim Plast» 
сhemical industry

Contact information

+38 (0532) 629-844

poltavhim@gmail.com

www.poltavhim.poltava.ua

2, Yevropeiska Str., office 
303, Poltava, Ukraine, 
36014

Main products

Structural plastic 
Mekranit, details, spare 
parts

Exporter’s experience

CIS countries

Plans to expand export 
geography

European countries, 
USA
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 ПАТ «Транснаціональна 
фінансово-промислова наф-
това компанія «Укртатнафта» 

нафтопереробна промисловість

Контактна інформація

+38 (0536) 768-414
+38 (0536) 768-410

pobox@ukrtatnafta.com 

 www.ukrtatnafta.com  
www.energy-92.com 

вул. Свіштовська, 3,
м. Кременчук, 39610 

Про експортера

ПАТ «Укртатнафта» є провідним підприємством 
нафтопереробної промисловості України та одним з найбільших 
нафтопереробних комплексів у Східній Європі – з проектною 
потужністю понад 18 млн. тонн переробки нафтової сировини 
на рік. Переробка здійснюється за паливною схемою. 
В Компанії створена інтегрована система управління якістю, 
технікою безпеки та охороною праці, що відповідає вимогам 
міжнародних стандартів. 
З метою покращання екологічних властивостей продукції, 
зниження шкідливих викидів, а також збільшення глибини 
переробки та виходу світлих нафтопродуктів в ПАТ 
«Укртатнафта» успішно реалізується програма модернізації 
«Від екології виробництва – до екології палив». 
Система управління якістю ПАТ «Укртатнафта» відповідає 
вимогам національного та міжнародного стандарту ДСТУ ISO 
9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), що засвідчили результати аудиту. 
Знаходячись у центрі України та використовуючи розвинену 
мережу залізничного та автомобільного транспорту, Компанія 
забезпечує швидку доставку нафтопродуктів споживачу. 
Досить близьке розташування морських портів значно 
розширює експортні можливості Компанії.

Пропозиції до співпраці

ПАТ «Укртатнафта» пропонує широкий асортимент продукції 
високої якості, що підтверджена сертифікатами Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики: екологічно чисті  бензини кількох марок, 
різні види дизельного палива, авіапаливо, скраплений газ, 
парафін, бітум, мазут, сірку, а також бензол, толуол, сольвент 
та інші розчинники. Усі бензини та дизпаливо виробництва 
ПАТ «Укртатнафта» відповідають стандарту Євро-5. Продукція 
підприємства неодноразово відмічалася дипломами та 
відзнаками статусних виставкових форумів та експозицій. 

Основні види продукції

Бензин, дизельне
паливо, авіапаливо,
скраплений газ,
парафін, бітум, мазут, 
сірка, бензол, толуол, 
сольвент та інші
розчинники.

Досвід експортера

Країни Європи

Плани розширення
географії експорту

Країни Європи, Азії
Північної та Південної 
Америки, Африки 

About the exporter

PJSC «Ukrtatnafta» is a leading Ukrainian oil refining enterprise 
and one of the largest oil refining complexes in Eastern Europe. 
It has a estimated capacity of over 18 million tons of oil refining 
per year. Processing is carried out according to the fuel scheme.
The Company has an integrated quality management system, 
safety engineering and labor protection that meets the 
requirements of international standards.
The quality management system of PJSC «Ukrtatnafta» meets the 
requirements of the national and international standard DSTU 
ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT), which was shown by the 
audit results.
In order to improve the environmental properties of products, 
reduce harmful emissions, as well as increase the depth of 
processing and output of light petroleum products, PJSC 
«Ukrtatnafta» successfully implements the modernization 
program «From the environment of production - to the fuel 
ecology».
The company is located in the center of Ukraine and uses a 
developed network of rail and road transport. This ensures 
fast delivery of petroleum products to the consumer. The fairly 
close position of the sea ports, significantly expands the export 
opportunities of the Company.

Proposals for cooperation

PJSC «Ukrtatnafta» offers a wide range of high quality products, 
confirmed by certificates of the State Committee of Ukraine of 
technical regulation and consumer policy: 
environmentally friendly gasoline of several brands, various types 
of diesel fuel, jet fuel, liquefied gas, paraffin, bitumen, fuel oil, 
sulfur, and benzene, toluene, solvent and other solvents.
All gasoline and diesel fuel of PJSC «Ukrtatnafta» comply with the 
Euro-5 standard. The company's products have been repeatedly 
awarded with diplomas and awards of status exhibition forums 
and expositions.

PJSC «Transnational financial 
and industrial oil company 

«Ukrtatnafta»  
oil refining industry

Contact information

+38 (0536) 768-414
+38 (0536) 768-410

pobox@ukrtatnafta.com 

www.ukrtatnafta.com  
www.energy-92.com 

3, Svishtovska Str.,
Kremenchuk, Ukraine 
39610

Main products

Petrol, diesel fuel, 
aviation fuel, liquefied 
gas, paraffin, bitumen, 
fuel oil, sulfur, benzene, 
toluene, solvent and 
other solvents

Exporter’s experience

European countries

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe, 
Asia, North and South 
America, Africa
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 ПП «Фірма Джеф і Фа» 
легка промисловість 

Контактна інформація

+38 (067) 803-97-80

info@jeffandfa.com

www.jeffandfa.com 

вул. Ю. Кондратюка ,15в, 
м. Кременчук, 39603

Про експортера

ПП «Firma «Jeff and Fa» - текстильна компанія, яка з  
1998 року займається  створенням та виробництвом 
нижньої білизни, нічної білизни, а також  трикотажного 
одягу для жінок та чоловіків. Білизна торгової марки 
«Джеф і Фа» має якість сегмента люкс і доступну ціну.
Продукція виробляється з полотна виготовленого в 
Німеччині, Італії, Австрії.

Пропозиції до співпраці

Компанія запрошує  до співрпраці та пропонує 
високоякісну продукцію власної торгової «Джеф і 
Фа»: 
- трикотажну білизну чоловічу та жіночу;
- майки, футболки, сорочки.

Основні види продукції

Трикотажні вироби та 
білизна для чоловіків та 
жінок

Досвід експортера

Німеччина, Франція, 
Італія, Данія

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

About the exporter

PE «Firma «Jeff & Fa» is a textile company, established in 
1998 and specializing on creation and manufacturing of 
underwear, nightwear and leisure apparel for women and 
men. 
Jeff and Fa lingerie has the quality of the luxury segment 
and an affordable price. The products are made from 
canvas made in Germany, Italy, Austria. 

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers high-
quality products of its own trade mark «Jeff and Fa»:
- jersey linen for men and women;
- various t-shirts and shirts.

PE «Firma Jeff and Fa» 
  light industry

Contact information

+38 (067) 803-97-80

info@jeffandfa.com

www.jeffandfa.com 

15в, Y. Kondratiuka Str.,
Kremenchuk, Ukraine, 
39603

Main products

Jerseys and underwear 
for men and women

Exporter’s experience

Germany, France, Italy, 
Denmark

Plans to expand export 
geography

Countries of the world
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ТОВ «Ворскла-Стиль»                                                            
легка  промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 502–998

 vorskla-moda@email.ua 

 http://vorskla.pl.ua/

вул.  Соборності, 72, 
м. Полтава, 36014

Основні види продукції

Послуги з виробництва 
одягу

Досвід експортера

Німеччина, Бельгія, 
Італія, Франція 

Плани розширення
географії експорту

Країни Південної       
Європи

Про експортера

ТОВ «ВОРСКЛА-СТИЛЬ» спеціалізується на розробці 
та виробництві сучасного високоякісного одягу для 
жінок, співпрацює з замовниками з Європи на умовах 
переробки давальницької сировини та повного 
експорту. Технологія виробництва і якість продукції 
відповідає вимогам європейських стандартів.
ТОВ «ВОРСКЛА-СТИЛЬ» понад 25 років працює з 
замовниками з Німеччини, Франції, Італії, Бельгії. 
Потужність підприємства – 50 тис. виробів за місяць. 
Підприємство має загальну площу – 6500 м2, 650 
працівників, що працюють на 17 швейних лініях. 
Підприємство підтвердило стандарти праці, охорони 
здоров'я та техніки безпеки згідно звіту аудиту етичної 
торгівлі членів Sedex.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує 
послуги з виготовлення широкого асортименту 
сучасного жіночого одягу.
Підприємство має високоефективне швейне 
виробництво з сучасними технологіями та 
обладнанням: власна конструкторська база; власна 
експериментальна база; програмне забезпечення 
«Lectra»; швейні лінії оснащені обладнанням фірм 
«Pfaff», «Strobel», «Siruba», «ZOJE»; автоматичні столи 
для проміру тканини «Weiss»; автоматична система 
розкрою «Lectra», дублюючі преса «Meer». 
.

About the exporter

LLC «Vorskla-Style» specializes in the development and 
production of modern high-quality clothing for women, 
cooperates with customers from Europe on the terms of 
processing of toll raw materials and full export. 
Production technology and product quality meet the 
requirements of European standards.
LLC «Vorskla-Style» has been working with customers 
from Germany, France, Italy and Belgium for over 25 
years. The capacity of the enterprise is 50 thousand 
products per month.
The company has a total area of   6,500 m2, 650 employees 
working on 17 sewing lines.
The company confirmed the standards of labor, health 
and safety according to the report of the audit of ethical 
trade of Sedex members.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers services 
for the manufacture of a wide range of modern women's 
clothing.
The company has a highly efficient garment production 
with modern technologies and equipment: 
- own design and experimental base; Lectra software; 
- sewing lines with «Pfaff», «Strobel», «Siruba», «ZOJE» 
equipment;
-automatic tables for measuring Weiss fabric, automatic 
cutting system «Lectra», duplicating press «Meer».

 LLC «Vorskla-Style»
light industry

Contact information

+38 (0532) 502–998

vorskla-moda@email.ua 

 http://vorskla.pl.ua/

  Sobornosti Street, 72, 
Poltava, Ukraine, 36014

Main products

Clothes manufacture

Exporter’s experience

German, Belgium, Italy, 
France

Plans to expand export 
geography

Countries of Southern 
Europe
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 КП «Полтавська трикотажна               
фабрика «МРІЯ» 

 легка промисловість 

Контактна інформація

+38 (050) 513-14-32

ptomriya@ukr.net 

ptf-mriya.com

вул. Автобазівська, 7, 
м. Полтава, 36000 

Про експортера

Колективне підприємство Полтавська трикотажна 
фабрика «Мрія» близько 90 років успішно працює в 
області  виготовлення виробів верхнього трикотажу 
та рукавичок для всіх категорій населення (чоловічі, 
жіночі, дитячі).
Компанія спеціалізується на виробництві  
різноманітних трикотажних виробів: верхнього 
одягу для всіх груп населення, рукавичних виробів 
для побутового призначення та для захисту рук 
технічного призначення, виробів для військових та 
корпоративного трикотажу з нанесенням логотипів 
та шевронів. 

Пропозиції до співпраці

Компанія відкрита до співпраці та пропонує продукцію 
власного виробництва, а також виробництво 
продукції з давальницької сировини замовника: 
вироби верхнього трикотажу для всіх груп населення 
з усіх видів пряжі (кардигани, джемпери, светри, 
сукні, комплекти); текстильні вироби в тому числі 
постільну білизну; рукавичні вироби для побутового 
призначення  та технічного призначення для захисту 
рук; шапки, шарфи, фрески; трикотажні вироби для 
військових; корпоративний трикотаж з нанесенням 
логотипів та шевронів. Продукція сертифікується за 
вимогою замовника.

Основні види продукції

Трикотажні вироби

Виготовлення 
трикотажних виробів 
на умовах переробки 
давальницької 
сировини 

Досвід експортера

Країни ЄС, США

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, зокрема, 
Італія, Бельгія, 
Німеччина, Нідерланди, 
США,

About the exporter

Collective Enterprise Poltava Knitting Factory «Mriya» has 
been successfully working in the field of manufacturing 
of knitted outwear and gloves for all categories of the 
population( male, female, children) for about 90 years.
Company «Mriya» specializes in the manufacture of: 
knitted outwear from all types of yarn for all groups of the 
population, textile products including bed linen, gloves for 
protection of hands for household and technical purpose, 
textile fabric, hats, scarves, fezes, knitwear for military, 
corporate knitwear with logo and chevron. 

Proposals for cooperation

The company is opens to cooperation and offers products of 
its own production, as well as manufacturing using toll-free 
raw materials: top knitwear products for all groups of the 
population of all types of yarn (cardigans, jumpers, dresses, 
dresses, sets); textile products including bed linen; gloves 
for household and technical purposes for the protection of 
hands; hats, scarves, frescoes; jerseys for military; corporate 
jersey with logos and chevrons. Products are certified by the 
customer request. 

Collective Enterprise Poltavski 
knitted factory «MRIYA»

  light industry

Contact information

+38 (050) 513-14-32

ptomriya@ukr.net

ptf-mriya.com

7, Autobazivska Str.,
Poltava, Ukraine, 36000

Main products

Knitwear

Fabrication of knitted 
products under 
conditions of processing 
of customary raw 
materials

Exporter’s experience

EU countries, USA

Plans to expand export 
geography

EU countries, in 
particular, Italy, 
Belgium, Germany, the 
Netherlands, USA,
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ПП «Екобіз»                                                            
  косметичні засоби 

Контактна інформація

+38 (0532) 642-003
+38 (050) 715-86-26

export@ekobiz.info 

https://ekobiz.info/

вул.О.Гончара, 19А, офіс 
206, м. Полтава, 38500

Основні види продукції

Косметично-
профілактичні засоби 
на основі мінералу 
бішофіт 

Досвід експортера

Латвія, Естонія, Росія

Плани розширення
географії експорту

Країни Західної Європи, 
США, Канада, Казахстан  

Про експортера

ПП «Екобіз» - виробник високоякісних косметично-
профілактичних засобів на основі природного 
мінералу бішофіт. Основна спеціалізація підприємства 
– природний магній і його вплив на здоров’я та красу. 
Компанія успішно співпрацює з дистрибуторами 
косметичних та фармацевтичних засобів, аптечними 
мережами, салонами краси, реабілітаційними 
центрами, санаторіями, оздоровчими та СПА 
центрами. 

Пропозиції до співпраці

Компанія запрошує до співпраці та пропонує:
-оригінальну готову продукцію власних брендів: 
«Бішофіт Mg» – природні засоби на основі мінералу 
бішофіт для здоров’я та краси, «Magnesium Goods» 
–природні засоби на основі магнію для здоров’я 
та краси, «Spani» – лінія професійних косметичних 
засобів для догляду за шкірою обличчя та тіла;
-послуги виробництва косметичних засобів під private 
label;
-послуги виробництва та поставок продукції in bulk – 
для власної розфасовки.
Компанія пройшла міжнародну сертифікацію 
виробництва на відповідність нормам GMP 
(сертифікат ISO 0522716: 2007).
.

About the exporter

PE «Ecobiz» - a manufacturer of high quality cosmetics 
and prophylactics based on the natural mineral bischofite.
The main specialization of the company is natural 
magnesium and its impact on health and beauty.
The company successfully cooperates with distributors of 
cosmetics and pharmaceuticals, pharmacy chains, beauty 
salons, rehabilitation centers, sanatoriums, health and 
spa centers.

Proposals for cooperation

The company invites to cooperation and offers:
-original finished products of own brands:  
«Bischofite Mg» - natural products based on the mineral 
bischofite for health and beauty, «Magnesium Goods» 
-natural products based on magnesium for health and 
beauty, «Spani» - a line of professional cosmetics for face 
and body skin care;
-services of production of cosmetics under private label;
-services of production and deliveries of products in bulk 
for own packaging.
The company has passed the international certification 
of production for compliance with GMP standards (ISO 
0522716: 2007 certificate).

PE «Ekobiz»
cosmetics

Contact information

+38 (0532) 642-003
+38 (050) 715-86-26

export@ekobiz.info  

https://ekobiz.info/

 Honchara street, 91A, 
office 206, Poltava, 
Ukraine, 38500

Main products

Cosmetic and 
prophylactic products 
based on bischofite

Exporter’s experience

Latvia, Estonia, Russia

Plans to expand export 
geography

Western European 
countries, USA, Canada, 
Kazakhstan
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ТОВ «Полтавський                       
хлібопекарський комплекс»                                                            

харчова  промисловість

Контактна інформація

+38 (0532) 649-024

mpoltava@kulinichi.com.
ua

https://www.kulinichi.com/
ua/

вул. Половки, 94,         
м. Полтава, 36034

Основні види продукції

Хліб з пшеничного, 
житнього  борошна 
та суміші житнього та 
пшеничного борошна, 
різноманітні вироби 
булочні, сухарі, соломка 
тощо

Досвід експортера

 - 

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС

Про експортера

ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» 
входить до корпорації «Кулиничі, яка є одним із 
найбільших виробників хліба та хлібобулочних 
виробів на території України.  Зокрема, товариством 
виготовляється широкий асортимент висоякісної 
продукції: хліб з пшеничного, житнього борошна та 
суміші житнього та пшеничного борошна, а також 
різноманітні вироби булочні, сухарі, соломка тощо.
На підприємстві діє власна лабораторія, яка пройшла 
оцінювання на відповідність вимогам ДСТУ ISO 
10012:2005. Підприємство має сертифікат на систему 
управління безпечністю харчових продуктів № 
UA.НАССР.003.314-20 від 27.01.2020 року.

Пропозиції до співпраці

Підприємство запрошує до співпраці та пропонує  
хлібобулочні вироби власного виробництва: хліб 
«Пушкарівський», батон «Слобожанський». Продукція 
виготовляється із дотриманням принципів системи 
управління якістю та безпечністю продуктів НАССР 
виключно із сировини українського походження. 
Фахівці підприємства постійно слідкують  за  
якісними показниками продукції, що дозволяє 
продукції не втратити свої фізичні та органолептичні 
показники, навіть після заморозки та подальшого 
розморожування. Продукція постачається у 
індивідуальній упаковці.

About the exporter

«Poltava Bread-Baking Complex» is a part of Kulinichi 
Corporation, which is one of the largest exporters of 
bread and bakery products to the territory of Ukraine. In 
particular: bread from wheat, rye fl our and a mixture of 
rye and wheat fl our, as well as various bakery products, 
crackers, straws, etc. The company has its own laboratory, 
which has been assessed for compliance with the 
requirements of DSTU ISO 10012: 2005. The company 
has a certifi cate for food safety management system № 
UA.NASSR.003.314-20 from 27.01.2020.

Proposals for cooperation

The company invites to cooperation and off ers bakery 
products of its own production: bread «Pushkarivsky», 
loaf «Slobozhansky». Products are manufactured in 
compliance with the principles of quality management 
system and safety of HACCP products exclusively 
from raw materials of Ukrainian origin. The company's 
specialists constantly monitor the quality of products, 
which allows products not to lose their hugh quality, 
even after freezing and subsequent thawing. Products are 
delivered in individual packaging.

LLC «Poltava Bread-Baking 
Complex»
food industry

Contact information

+38 (0532) 649-024

mpoltava@kulinichi.com.
ua

www.kulinichi.com/ua/

 Polovki str, 94, Poltava, 
Ukraine, 36034

Main products

Bread from wheat, rye 
flour and a mixture of 
rye and wheat flour, 
various bakery products, 
crackers, straws, etc.

Exporter’s experience

 -

Plans to expand export 
geography

EU countries
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 ПП «Білоцерківська                          
агропромислова  група» 

харчова  промисловість 

Контактна інформація

+38 (067) 409-80-33
+38 (05345) 913-39

milk@exportbiagr.com 
info@exportbiagr.com 

www.exportbiagr.com  

вул. Лесі Українки, 28,
с. Білоцерківка, 
Великобагачанський 
р-н, Полтавська обл., 
38340

Про експортера

«Білоцерківська агропромислова група» є 
виробником натуральних молочних продуктів, 
розташована в екологічно чистому регіоні України – 
Полтавській області. 
Замкнутий цикл виробництва – від посіву необхідних 
агрокультур до щоденного контролю за раціоном 
корів до якого входять люцерна, лугові трави, бобові 
та зернові культури. Саме завдяки цьому у продукції 
компанії високий показник білку.
Експерти компанії строго контролюють якість на 
кожному етапі виробництва, проводять аудити всіх 
технологічних процесів, що гарантує виготовлення 
безпечних молочних продуктів. Лабораторії компанії 
технічно обладнані для проведення досліджень.
Система управління якістю та безпекою харчових 
продуктів «Білоцерківської агропромислової  групи» 
базується на міжнародному стандарті FSSC 22000.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісну сертифіковану 
продукцію:
• масло солодковершкове, що виготовляється із 

свіжого коров’ячого молока (сепарування молока, 
пастеризація вершків, сепарування вершків, 
маслоутворення та пакування масла в гофроящики 
з поліетиленовим вкладишем (65 мкм);

• сухе знежирене молоко (свіже знежирене молоко 
пастеризується, згущується на вакуум-випарній 
установці, сушиться і пакується у 4-шарові паперові 
мішки з поліетиленовим вкладишем (80 мкм). 
Сухе знежирене молоко являє собою продукт з 
тривалим періодом споживання, використовується 
у виробництві кондитерських виробів, дитячих 
молочних сумішей, у хлібобулочній промисловості 
тощо.

Основні види продукції

Масло 
солодковершкове, сухе 
знежирене молоко

Досвід експортера

Країни Азії та Африки, 
Грузія, країни ЄС

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД, 
Африки, Азії, Південної 
Америки, США, Японія, 
Нова Зеландія

About the exporter

«Bilotserkivka Agroindustrial Group» is a producer of 
natural dairy products located 
The closed cycle of production - from sowing necessary 
agro-crops to daily control of the diet of cows, which 
includes alfalfa, meadow grasses, legumes and grain crops. 
This is due to the high protein content of the company's 
products.
The company's experts strictly control the quality at each 
stage of production, conduct audits of all technological 
processes that guarantee the production of safe dairy 
products. The company's laboratories are technically 
equipped for research.
The Food Safety and Food Management System of the 
«Bilotserkivka Agroindustrial Group» is based on the 
international standard FSSC 22000.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality certified products:
• Sweetened butter made from fresh cow's milk 

(technological process of production: milk separation, 
pasteurization of cream, cream separation, oil 
formation and packing of oil in corrugated boxes with 
polyethylene liner (65 microns);

• Dry non-skim milk (technological process: fresh 
skim milk is pasteurized, concentrated into a 
vacuum evaporator, dried and packed in 4-layer 
paper bags with a polyethylene liner (80 μm).  
The skimmed milk powder is a product with a 
long period of consumption used in production 
confectionery, baby formula, in the bakery industry, etc.

PE «Bilotserkivka 
Agroindustrial Group»

food  industry

Contact information

+38 (067) 409-80-33
+38 (05345) 913-39

milk@exportbiagr.com 
info@exportbiagr.com

www.exportbiagr.com  

28 Lesi Ukrainky Str., 
Bilotserkivka village, 
Velykobahachanskyi 
district, Poltava region, 
Ukraine 38340 

Main products

Buttermilk sweetened, 
skimmed milk powder

Exporter’s experience

Countries of EU, Asia and 
Africa, Georgia

Plans to expand export 
geography

EU, CIS, Africa, Asia, 
South America, USA, 
Japan, New Zealand



83 84

 ПрАТ «Домінік» 
харчова  промисловість 

Контактна інформація

+38 (0532) 505-040
+38 (0532) 615-109

export@dominik.ua

www.dominik.ua

вул. Маршала Бірюзова, 
2, м. Полтава, 36000

Про експортера

ПрАТ «Домінік» – компанія з виробництва 
кондитерських виробів широкого асортименту. 
Не дивлячись на давню історію (з 1919 року), на 
сьогоднішній день це сучасне підприємство з 
модернізованим виробництвом, яке відповідає 
світовим стандартам. Інвестором  ПрАТ «Домінік» є 
американський приватний фонд «SigmaBleyzer».
З 2006 року продукція продається на європейському 
ринку та постійно розширюється географія продажів. 
Компанія динамічно розвивається, збільшує 
виробничі потужності, модернізує виробничі 
процеси та ретельно працює над рецептурами і 
вибором сировини.
Виробництво продукції сертифіковано відповідно 
до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки 
продуктів харчування: ISO 22000:2005, IFS FOOD, 
ISO 9001:2015, а також сертифікати «HALAL» и «UTZ 
Cocoa».

 
Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні кондитерські 
вироби власних торгових марок ТМ «Домінік» та 
TM «Сорочинський Ярмарок», а саме: шоколад, 
шоколадні батончики з начинкою; цукерки, драже, 
пустотілі фігурки, карамель, снекові батончики; вафлі, 
печиво, крекер, дієтичні продукти.

Основні види продукції

Кондитерські вироби, 
пряники, печиво, 
шоколад, цукерки

Досвід експортера

США, країни ЄС та Азії, 
Молдова, Білорусь,Ірак, 
Cирія, Китай, Грузія

Плани розширення
географії експорту

США, країни ЄС, Китай, 
Ірак, Іран, Сирія, 
Об'єднані Арабські 
Емірати

About the exporter

PrJSC «Dominik» produces a wide variety of confectionary 
products.
Despite the long history (since 1919), for this moment it 
is modern factory with updated production which meets 
the world standards. The investor of PJSC «Dominic» is the 
American private fund «SigmaBleyzer».
Since 2006, the products are sold on the European market 
and the geography of sales is constantly expanding.
The company is developing dynamically, increasing 
production capacity, modernizing production processes 
and working carefully on recipes and selection of raw 
materials.
Production is certified in accordance with the requirements 
of international standards of quality and safety of food: 
ISO 22000: 2005, IFS FOOD, ISO 9001: 2015, as well as 
certificates «HALAL» and «UTZ Cocoa».

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality confectionery products 
of its own brands TM «Dominic» and TM «Sorochinsky 
Yarmarok», namely: chocolate, chocolate bars with filling; 
candies, dragees, hollow figures, caramel, snack bars; 
waffles, cookies, crackers, dietetic products.

PrJSC «Dominik»
food  industry

Contact information

+38 (0532) 505-040
+38 (0532) 615-109

export@dominik.ua

www.dominik.ua

2, Marshala Biriuzova  
Str., Poltava, Ukraine, 
36000

Main products

Confectionery, 
gingerbread,
biscuits, chocolate
sweets

Exporter’s experience

USA, countries of EU and 
Asia, Moldova, Belarus, 
Iraq, Syria, China, 
Georgia

Plans to expand export 
geography

USA, EU countries, China, 
Iraq, Iran, Syria, United 
Arab Emirates
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ТОВ «Виробничо-комерційна 
фірма «Суворов»                                                            

харчова  промисловість

Контактна інформація

+38 (067) 407-00-87

 export.m@suvorov.com.ua
export@suvorov.com.ua
office@suvorov.com.ua

 www.suvorov.com.ua

пров. Твардовського, 5, 
м. Кременчуг, 39605

Основні види продукції

Цукерки, печиво, східні 
солодощі 

Досвід експортера

Країни прибалтики, 
СНД, ЄС, Монголія, Ірак, 
Палестина

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД та    
Балтії, Китай, Японія, 
США, Ірак, Іран, Оман, 
Саудівська Аравія, 
Ємен, Палестина,    
Монголія

Про експортера

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Суворов» – 
кондитерська фабрика, що заснована у 2013 році  та 
динамічно розвивається. 
Продукція виробляється на високоякісному обладнанні 
провідних виробників Європейського Союзу (виробничі 
лінії Rondo Doge (Швейцарія), виробничі лінії італійських 
та німецьких марок), з якісної сировини. Контроль якості 
сировини здійснює власна лабораторія. Фабрика успішно 
експортує продукцію на ринки країн світу. 
Функціонує система управління якістю і безпечністю 
харчових продуктів відповідно до вимог ІSO 22000:2007, 
ІSO 9001:2015 і охоплює всі процеси, які функціонують на 
підприємстві, сертифіковано HALAL. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує власну високоякісну 
продукцію ТМ «Суворов»:
- цукерки (шоколадні, на грильяжній основі, з збивним 
та з желейними корпусами); 
- печиво (пісочне, з добавками і без, з згущеним 
молоком, з фруктовими наповнювачами, декороване, 
глазуроване, листкове);
- мармелад, східні солодощі (нуга, шербет, рахат-
лукум, халва).
Продукція компанії «Суворов» вирізняється високою 
якістю і чудовим смаком, має оригінальний дизайн та 
нестандартну упаковку. 

About the exporter

Suvorov Confectionery Factory is one of the most 
dynamically developing enterprises, which was founded in 
2013. The production uses high-quality equipment from 
leading manufacturers of the European Union: 
- production lines Rondo Doge (Switzerland), 
- production lines in Italy and Germany. 
Quality control of raw materials is carried out by own 
laboratory. The factory successfully exports products to the 
markets of the world. Has the appropriate certificates of 
quality and safety of food products in accordance with the 
requirements of ISO 22000. 9001.HALAL, ІSO 22000:2007, 
ІSO 9001:2015 HALAL certified.

Proposals for cooperation

The company is open for cooperation and offers its own 
high-quality products. The company offers its own high 
quality products LLC «Suvorov» :
- candies (chocolate, grilled, whipped and jelly);
- cookies (shortbread, with or without additives, with 
condensed milk, with fruit fillings, decorated, glazed, 
puff);
- marmalade, oriental sweets (nougat, sherbet, rahat-
lukum, halva).
Suvorov products are of high quality and excellent taste, 
have an original design and non-standard packaging.

LLC «Suvorov»
food industry

Contact information

+38 (067) 407-00-87

export.m@suvorov.com.
ua
export@suvorov.com.ua
office@suvorov.com.ua

www.suvorov.com.ua

 5, lane. Twardovskogo, 
Kremenchug, Ukraine, 
39605  

Main products

Candie, cookies, 
marmalade sweets

Exporter’s experience

Baltic, CIS, EU countries, 
Mongolia, Iraq, Palestine 

Plans to expand export 
geography

EU, CIS and Baltic 
countries, China, Japan, 
USA, Iraq, Iran, Oman, 
Saudi Arabia, Yemen, 
Palestine, Mongolia
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ТОВ «Лубним'ясо»                                                            
харчова   промисловість

Контактна інформація

+38 (044) 333-41-95
+38 (050) 301-69-33

office@skottsmeat.com

https://skottsmeat.com

вул. Індустріальна, 26,        
м. Лубни, Полтавська 
обл., 37500

Основні види продукції

М’ясо яловичини 
заморожене та 
охолоджене в вакуумі

Досвід експортера

Казахстан, Узбекистан, 
Вірменія, Туреччина 

Плани розширення
географії експорту

Китай, Королівство  
Саудівська Аравія, 
Ізраїль, Гонконг,                  
Азербайджан 

Про експортера

ТОВ «ЛУБНИМ’ЯСО» - лідер з виробництва та 
переробки м’яса яловичини в Україні. Це одне з 
найсучасніших підприємств у м’ясопереробній 
галузі України за рівнем технічної оснащеності, 
ветеринарного контролю, безпеки і відповідності 
стандартам  HALAL та ISO. Жорсткий вхідний контроль 
сировини, краще європейське обладнання  та команда 
професіоналів дозволяє забезпечити найвищу якість 
та безпечність готової продукції. 
Постійне вдосконалення, вивчення вимог світового 
ринку та ретельний відбір постачальників дозволили 
ТОВ «ЛУБНИМ’ЯСО» стати одним з найбільш 
відповідальних підприємств, і пропонувати 
своїм клієнтам добірне м'ясо ТМ «Skottsmeat». 
Натуральність, безпека і неперевершений смак є 
основними перевагами продукції, яка виробляється 
під ТМ «Skottsmeat».

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує  
високоякісну яловичину ТМ «Skottsmeat». Щорічно 
збільшує обсяг продукції, що випускається.  Продукція 
ТМ «Skottsmeat» експортується до Казахстану, 
Узбекистану, Вірменії, Туреччини  та інших країн.

About the exporter

«LUBNYM’YASO» LLC is one of the leaders of beef production 
in Ukraine. It’s one of the most modern manufacture in the 
meat processing industry in terms of technical equipment, 
veterinary control, safety and compliance with HALAL and 
ISO standards. 

Constant improvement, study of the requirements of 
the world market and careful selection of suppliers have 
allowed LUBNYMYASO LLC to become one of the most 
responsible enterprises and to offer its customers selected 
meat of «Skottsmeat» TM. 

Naturalness, safety and unsurpassed taste are the main 
advantages of products produced under the «Skottsmeat». 

Proposals for cooperation

The company is ready for cooperation. Every year it  
increases the amount of products made. 
ТМ «Skottsmeat» export products to Kazakhstan, 
Uzbekistan, Armenia, Turkey and other countries.

LLC «LUBNYM`YASO»
food industry

Contact information

+38 (044) 333-41-95
+38 (050) 301-69-33

office@skottsmeat.com

https://skottsmeat.com

 26 Industrial str., Lubny, 
Poltava region, Ukraine, 
37500

Main products

Top-quality chilled and 
frozen beef in vacuum

Exporter’s experience

Kazakhstan ,Uzbekistan, 
Armenia, Turkey

Plans to expand export 
geography

China, Kingdom of Saudi 
Arabia, Israel, Hong 
Kong, Azerbaijan
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 ПрАТ «Кременчукм’ясо»   
харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (0536) 75-60-65

farro@i.ua

www.farro.org.ua
www.facebook.com/farro.
ua/

пров. Героїв Бреста,45, 
м. Кременчук, 38500

Про експортера

ПрАТ «Кременчукм’ясо» — потужне підприємство, що 
входить до десятки найбільших підприємств м'ясопереробної 
галузі України та зарекомендувало себе як сучасне 
виробництво європейського рівня. На сьогоднішній день на 
підприємстві працевлаштовані більш ніж 1300 працівників. 
Сучасне європейське обладнання від німецьких, австрій-
ських, італійських та іспанських виробників гарантує високу 
якість продукції.
Підприємство під ТМ «Фарро» випускає понад                                  
170 найменувань ковбасних виробів і м'ясних делікатесів. 
Першим на чільне місце підприємство ставить якість, цим 
основним принципом керується вже понад 100 років. 
ПрАТ «Кременчукм’ясо» використовує у виробництві м’ясну 
сировину виключно українського сільськогосподарського 
виробника, яка проходить жорсткий ветеринарно-
санітарний контроль на безпеку та якість. 
Якість сировини та готової продукції контролюється 
на кожному етапі виробництва відділом виробничо-
ветеринарного контролю та лабораторією підприємства, які 
атестовані згідно чинних вимог Законодавства України. 
Запроваджена і діє система управління безпечністю 
харчових продуктів, яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ 
ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) і сертифікована та 
система управління якістю на підприємстві, що відповідає  
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2000.

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «Кременчукм’ясо» пропонує продукцію власного 
виробництва: яловичину (м'ясо свіже та заморожене); 
широкий вибір м'ясних делікатесів, варених, копчених і 
сиров'ялених ковбас, сосисок, шинки та інше.

Основні види продукції

М’ясо яловичини, м’ясні 
делікатеси, ковбаси, 
сосиски

Досвід експортера

Вірменія

Плани розширення
географії експорту

Грузія, Вірменія, 
Азербайджан, Китай, 
Ларс, Камбоджа, країни 
ЄС, Африки 

About the exporter

PJSC «Kremenchukm’yaso» is a powerful enterprise, which is one 
of the ten largest enterprises of the Ukraine meat processing 
industry. It has established itself as a modern production of 
the European level. The company employs more than 1300 
employees.
Modern European equipment from German, Austrian, Italian and 
Spanish manufacturers guarantees high quality products.
The enterprise  produces over 170 names of sausage wares and 
meat delicacies with the TM «Farro». The company has more than 
100 years, guided by the principle - quality first.
PJSC «Kremenchukm’yaso» use meat raw materials of exclusively 
Ukrainian agricultural producer, which is hard veterinary and 
sanitary control for safety and quality.
The quality of raw materials and finished products is controlled 
at each stage of production by the department of industrial 
veterinary control and the laboratory of the enterprise, which are 
certified according to the current requirements of the Ukrainian 
legislation.
The enterprise has: a food safety management system that meets 
the requirements of the standard DSTU ISO 22000: 2007 (ISO 
22000: 2005, IDT) and certified; the quality management system at 
the enterprise, which meets the requirements of the international 
standard ISO 9001-2000.

Proposals for cooperation

PJSC «Kremenchukm’yaso» offers products of its own production: 
beef (fresh meat and frozen meat); a wide range of meat 
delicacies, boiled, smoked and dried sausages,  ham and other.

PJSC «Kremenchukm’yaso» 
 food industry

Contact information

+38 (0536) 75-60-65

farro@i.ua

www.farro.org.ua
www.facebook.com/farro.
ua/
45, Heroiv Bresta Lane,
Kremenchuk, Ukraine, 
38500

Main products

Meat of beef, meat 
delicacies, sausages

Exporter’s experience

Armenia

Plans to expand export 
geography

Georgia, Armenia, 
Azerbaijan, China, Lars, 
Cambodia, countries of 
EU, Africa  
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ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»
харчова  промисловість 

Контактна інформація

+38 (050) 308-15-10
+38 (05365) 252-50

callcenter@globino.ua 

 http://ua.globino.ua/

вул. Володимирська, 228, 
м. Глобине, 39000

Основні види продукції

М’ясо свинини та 
яловичини, яловичі та 
свинячі субпродукти,  
напівфабрикати 

Досвід експортера

Китай, В’єтнам, Грузія, 
Вірменія

Плани розширення
географії експорту

Країни Африки,       
Азербайджан

Про експортера

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» входить до трійки 
найкращих виробників м’ясної продукції в Україні. До 
групи компаній «Глобино» входить м’ясомолочний 
комплекс і свинокомплекс – високотехнологічні 
відгодівельні майданчики, які є основною сировинною 
базою для виробництва. Власне племінне господарство 
дає можливість повністю забезпечити виробництво. 
Власні зерносховища дозволяють виробляти 
багатокомпонентний натуральний корм для тварин. 
Дві власні лабораторії: вимірювальна та електротехнічна 
контролюють всі етапи процесу виробництва, 
починаючи від заготівлі сировини і закінчуючи 
дистрибуцією.
На підприємстві впроваджено систему управління 
якістю ISO 9001:2015, систему харчової безпечності 
ISO 22000:2007 (FSSC 22 000 (V 4.1), успішно пройдено  
сертифікаційний аудит на відповідність вимогам 
Міжнародного стандарту IFS. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісну сертифіковану 
продукцію власного виробництва: м'ясо яловичини 
заморожене в блоках; м'ясо свинини заморожене в 
вакуумній упаковці; субпродукти свинячі та яловичі 
в асортименті заморожені в блоках; напівфабрикати 
із свинини та яловичини в асортименті заморожені в 
вакуумній упаковці. 
Продукція відповідає міжнародним стандартам якості, 
проходить жорсткий багатоетапний ветеринарний 
контроль, що гарантує її якість і безпеку.
 

About the exporter

LLC «Globynskyi M`yasokombinat» is an enterprise with rich 
production traditions, which today is one of the top three 
producers of meat products in Ukraine. 
The group of companies «Globyno» includes meat & dairy 
and pig complex - high-tech feeding grounds, which are 
the main raw material base for production. Actually, the 
breeding economy provides the opportunity to fully provide 
production and supply products for other enterprises. The 
availability of own grain storage facilities allows you to 
produce multicomponent, natural feed for animals.
«Globyno» has their own laboratories: measuring and 
electrical, that  allows you to control all stages of the 
production process, from the procurement of raw materials 
and ending with distribution. 
The enterprise has implemented a quality management 
system ISO 9001:2015 and a food safety system ISO 
22000:2008 (FSSC 22 000 (V 4.1), successfully passed the 
certification audit for compliance with the requirements of 
the International IFS standard.

Proposals for cooperation

The company offers high-quality certified products of 
its own production: beef frozen in blocks; pork frozen in 
vacuum packaging; pork and beef offal in the range frozen 
in blocks; semi-finished pork and beef in the range are 
frozen in vacuum packaging.
The products meet international quality standards, passes 
strict multi-stage veterinary control, which guarantees 
quality and safety of it`s products.

LLC «Globynskyi 
M’yasokombinat» 

 food industry

Contact information

+38 (050) 308-15-10
+38 (05365) 252-50

callcenter@globino.ua 

http://ua.globino.ua/

228 Volodymyrska Str., 
Globyne, Ukraine, 39000

Main products

Pork and beef, offal, 
semi-finished products

Exporter’s experience

China, Vietnam, Georgia, 
Armenia

Plans to expand export 
geography

African countries, 
Azerbaijan
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ПрАТ «Кременчуцький      
міськмолокозавод» 

харчова промисловість

Контактна інформація

+38 (0536) 743-670

reception.ukraine@
danone.com 

 danone.ua/#danone 

вул. Лікаря 
О. Богаєвського, 14/69, 
м. Кременчук, 39600

Основні види продукції
Молоко пастеризоване, 
кисломолочна 
продукція

Досвід експортера
Оман, Бахрейн, ОАЕ, 
Катар, Китай, Сирія,  
Саудівська Аравія,                 
Кувейт, Молдова

Плани розширення
географії експорту

 Країни ЄС

Про експортера

ПрАТ «Данон Кремез» – завод компанії DANON 
в Україні. Група компаній «Данон» в Україні є 
виробником і дистрибутором широкого асортименту 
продуктів харчування. Діяльність ПрАТ «Данон 
Кремез» зосереджена на виробництві молочних 
продуктів.
Контроль якості сировини та готової продукції 
здійснюється відповідно до вимог українського 
законодавства та внутрішніх вимог якості компанії 
DANON. Він починається з аудиту підприємств 
постачальників. Молоко проходить ретельний 
лабораторний контроль за параметрами якості: 
чистота, кислотність, бактеріальна забрудненість, 
щільність, вміст жирів і білків, антибіотики, соматичні 
клітини, додана вода. Здійснюється мікробіологічний 
контроль кожної партії продукції. Сертифікати 
підприємства: FSSC 22000, НАССР згідно з ДСТУ ISO 
22000

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує широкий асортимент 
високоякісної сертифікованої продукції власних 
торгових марок ТМ «Простоквашино», ТМ 
«Простоквашино» для малят, ТМ «Растішка», ТМ 
«Даніссімо», ТМ «Веселий пастушок»:
- молоко пастеризоване та пряжене; 
- кефір, йогурт, ряжанка, сир кисломолочний, 
сметана, вершки стерилізовані; 
- сирки для дітей з різними наповнювачами, з 
біфідобактеріями, біфідойогурт для дитячого 
харчування; 
- десерти сиркові з різними наповнювачами. 

About the exporter

PrJSC «Kremenchug Dairy Plant» is a plant of company 
«Danone» in Ukraine».
The «Danone» Group of Companies in Ukraine is a 
manufacturer and distributor of a wide range of food 
products. The company's activities are focused on the 
production of dairy products.
The quality control of raw materials and finished products 
of «Danone» in Ukraine» is carried out in accordance 
with the requirements of Ukrainian legislation and the 
internal requirements of the quality of the «Danone» 
Group. It begins with the audit of suppliers and farms. 
Milk undergoes a thorough laboratory control of such 
parameters of quality as purity, acidity of milk, its bacterial 
contamination, density, the content of fats and proteins, 
antibiotics, somatic cells, added water. At the enterprise 
microbiological control of each batch of products is 
carried out. Company certificates: FSSC 22000, HACCP 
according to DSTU ISO 22000.

Proposals for cooperation

The company offers a wide range of high-quality certified 
products of its own brands TM «Prostokvashino», 
TM «Prostokvashino» for kids, TM «Rastishka», TM 
«Danissimo», TM «Merry Shepherd»:
- pasteurized and baked milk;
- kefir, yogurt, fermented milk, sour milk cheese, sour 
cream, sterilized cream;
- curds for children with different fillers, with bifidobacteria, 
bifidoyogurt for baby food;
- cheese desserts with different fillings.

PrJSC «Kremenchug Dairy Plant»
 food industry

Contact information

+38 (0536) 743-670

reception.ukraine@
danone.com

 danone.ua/#danone

14/69, Likaria 
O. Bohaievskoho Str., 
Kremenchuk, Ukraine, 
39600

Main products

Pasteurized milk, dairy 
products

Exporter’s experience

Oman, Bahrain, UAE, 
Qatar, China, Syria, 
Saudi Arabia, Kuwait 
Moldova 

Plans to expand export 
geography

EU countries
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ТОВ «Фірма ДІАМАНТ ЛТД»                                       
харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (0532) 568-328

info@diamantltd.com.ua
export2@diamantltd.
com.ua

 www.diamantltd.com.ua   

вул. Петра Дорошенка, 
57, м. Полтава, 36014

Основні види продукції

Виробництво  
пластівців, злакових 
сумішей, органічна 
продукція

Досвід експортера

Країни ЄС,  
Південно-Африканська 
Республіка

Плани розширення
географії експорту

Країни Європи, 
Африки, Азії, Китай

Про експортера

«Фірма ДІАМАНТ ЛТД» - сучасна українська 
компанія  та виробник корисної сертифікованої 
продукції під власною торговою маркою «Козуб 
Продукт». Основний вид діяльності підприємства 
- виробництво пластівців, що потребують більш 
тривалого приготування, а також пластівців 
миттєвого приготування з усіх видів зернобобових. 
Підприємство виробляє пластівці як за технологією 
плющення, так і за технологією делікатного різання 
цільного зерна із застосуванням пропарювання. 
В 2013 році підприємством було сертифіковано як 
виробник органічної продукції («Organic Standart» UA-
B10-108). Вся продукція товаровиробника відповідає 
вимогам міжнародних систем контролю якості 
ISO 9001 й ISO 22000.
Щорічно продукція підприємства представляється на 
виставці органічної продукції BIOFACH. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні вироби власної 
торгової марки зокрема, це пластівці, що потребують 
варки,  пластівці миттєвого приготування з усіх видів 
зернобобових та класичні вівсяні, гречані, ячмінні 
пластівці, а також рисові, житні та кукурудзяні, суміші 
злаків з корисними добавками: суміш 9 злаків + льон, 
суміш 7 злаків +насіння гарбуза, суміш 5 злаків + 
кунжут.
Пропонується також органічна продукція, яка 
включає органічні крупи, найрізноманітніші органічні 
пластівці, виготовлені за різними технологіями, 
органічне борошно вівсяне, гречане, цільнозернове 
пшеничне, а також ексклюзивне органічне вівсяне 
толокно.

About the exporter

«Firmа DIAMANT LTD» - modern Ukrainian company and 
manufacture  of products under it’s own brand «Kozub 
Product». 
The main activity of the company is production of flakes 
that need cooking and instant from all cereals crops. 
The enterprise produces flakes both in the technology 
of rolling, and on the technology of delicate cutting of 
whole grains with the use of steaming.
In 2013, the company was certified as an organic producer 
(«Organic Standart» UA-B10-108). All products of the 
manufacturer meet the requirements of international 
quality control systems ISO 9001 and ISO 22000.
Annually, the company's products are presented at 
BIOFACH organic products. 

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of own trade 
mark in particular, production of flakes that need cooking 
and instant from all cereals crops,  classic oat, buckwheat, 
barley flakes as well as unusual rice, rye and corn ones, 
mixture of 9 cereals with flax, a mixture of 7 cereals with 
pumpkin seeds and a mixture of 5 cereals with sesame 
seeds.
Also, they offer organic products that include organic 
grains and flakes made using different technologies, 
organic oat, buckwheat and whole wheat flour, as well as 
the absolute exclusive organic oatmeal.

LLC «Firma DIAMANT LTD» 
 food industry

Contact information

+38 (0532) 568-328

info@diamantltd.com.ua
export2@diamantltd.
com.ua

www.diamantltd.com.ua   

57, Petra Doroshenka Str., 
Poltava, Ukraine, 36014

Main products

Production of flakes,             
cereal mixtures, 
organic products

Exporter’s experience

EU countries, Republic of 
South Africa

Plans to expand export 
geography

Countries of Europe,          
Africa, Asia, China
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ТОВ «Лубенський 
молочний завод»

харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (05361) 744-02

moloko@garmonija.ua 

 www.garmonija.ua 

вул. Індустріальна, 2,
м. Лубни, 37500

Основні види продукції

Молоко та молочні 
продукти, масло 
солодковершкове
селянське
 

Досвід експортера

Грузія, Марокко, Алжир, 
Саудівська Аравія, Туніс, 
Південна Корея, Катар

Плани розширення
географії експорту

ОАЕ, США, Азія, 
Африка 

Про експортера

ТОВ «Лубенський молочний завод» - одне з 
найбільших харчових підприємств України. 
Продукція випускається під ТМ «Гармонія»  - добре 
знаним брендом серед українських споживачів. 
Асортимент товарів налічує понад 200 позицій. 
Молочна продукція підприємства експортується до 
Грузії, Марокко, Алжиру, Саудівської Аравії, Тунісу, 
Південної Кореї, Катару.
Лубенський молочний завод одним із перших серед 
молокопереробних підприємств України розробив 
і впровадив у себе інтегровану систему управління 
якістю та безпечністю харчових продуктів, що 
відповідають вимогам міжнародних стандартів ISO 
9001 та ISO 22000. 
У березні 2020 року на підприємстві відбувся 
ресертифікаційний аудит DQS Group, що підтвердив 
відповідність системи менеджменту якості та системи 
управління безпечністю харчових продуктів вимогам 
міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 
22000:2018.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні вироби власної 
торгової марки, зокрема: молоко, кефір, ряжанку, 
сметану, сир кисломолочний, йогурт, кисломолочні 
функціональні продукти - стевіялакт, біфілайф, сирки 
солодкі, молочні напої (морозиво рідке, холодне 
какао), масло солодковершкове селянське (73% та 
82.5% жиру).
Підприємство має численні відзнаки та нагороди 
щодо якості продукції, яка виготовляється лише 
з натуральних компонентів. Сировина надходить 
виключно з фермерських господарств Полтавської 
області, худоба якої ретельно перевіряється 
ветслужбою України.

About the exporter

LLC «Lubenskiy molochniy zavod» is one of the largest 
food companies in Ukraine. The products are produced 
under TM «Harmony» - a well-known brand among 
Ukrainian consumers. The assortment of goods has more 
than 200 items. The dairy products of the company are 
exported to Georgia, Morocco, Algeria, Saudi Arabia, 
Tunisia, South Korea, Qatar.
Lubny Dairy Plant is one of the first Ukrainian milk 
processing enterprises to develop and implement an 
integrated quality and food safety management system 
that meets the requirements of international standards 
ISO 9001 and ISO 22000. 
In March 2020, the company conducted a recertification 
audit of the DQS Group which confirmed the compliance 
of quality management system and food safety 
management to the requirements of international 
standards ISO 9001:2015 and ISO 22000:2018.

Proposals for cooperation

The company offers high quality products of its own 
brand: milk, kefir, ryazhanka, sour cream, sour milk, 
yoghurt, sour milk functional products - steviyalact, 
bifilaif, sweet cheeses, milk drinks (ice cream liquid, cold 
cocoa), sweet butter peanut butter (73% and 82.5% fat).
The enterprise has numerous honors and awards for 
the quality of products, which are made only of natural 
ingredients. The raw material comes exclusively from 
farms in the Poltava region, whose cattle are carefully 
checked by the Ukrainian Veterinary Service.

LLC «Lubenskiy molochniy 
zavod» 

food industry

Contact information

+38 (05361) 744-02

moloko@garmonija.ua 

www.garmonija.ua 

2, Industrialna Str., 
Lubny, Ukraine, 37500

Main products

Milk and dairy products,
butter sweetened 
peasant

Exporter’s experience

Georgia, Morocco, 
Algeria, Saudi Arabia, 
Tunisia, South Korea, 
Qatar

Plans to expand export 
geography

OAE, USA, Asia, 
Africa
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ТОВ «Хорольський                 
завод дитячих продуктів               

харчування»                                                            
харчова  промисловість

Контактна інформація

+38 (05362) 311-72
+38 (050) 366-89-97

 malysh@malysh.ua
export@malysh.ua

 www.malysh.ua

вул. Молодіжна, 17,      
м. Хорол, Польавська 
обл., 37801

Основні види продукції

Спеціальне дитяче 
харчування

Досвід експортера

Молдова, Узбекистан, 
Азербайджан, ОАЕ, 
Сирія

Плани розширення
географії експорту

Країни СНД та       
Близького Сходу

Про експортера

ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» 
було засновано в 1972 році, він є єдиним виробником 
продукції спеціального дитячого харчування в Україні. 
Компанія виробляє дитячі суміші лише з натурального 
молока, збагачує їх необхідними вітамінами, мікро- та 
макроелементами та біологічно цінними компонентами. 
Це дозволяє не тільки зберегти біологічну цінність 
продукту, але й надає чудові смакові якості для дитячих 
каш та сумішей.
Компанія приділяє велику увагу контролю якості 
на кожному етапі виробництва. На всіх етапах 
впроваджувались системи оцінки: від розробки рецептів 
до запуску виробництва і навіть на етапі поставки товарів. 
Виробництво відповідає міжнародним стандартам 
ISO 9001: 2009 та HACCP. Вся продукція сертифікована 
відповідно до вимог законодавства України та 
сертифікована HALAL.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує:
- суміші сухі молочні з пребіотиками та нуклеотидами 
(1,2,3); 
- суміші на молочно-зерновій основі; 
- каші швидкого приготування для дітей; 
- воду дитячу.
Продукція виробляється без додавання пальмової 
олії, барвників, харчових добавок, пестицидів, ГМО та 
інших  шкідливих речовин.

About the exporter

LLC «Khorol Factory for Baby Food» was founded in 1972 
and is the only manufacturer of children’s special nutrition 
in Ukraine. Company produce infant formulas only from 
natural milk, enrich them with necessary vitamins, micro- 
and macronutrient elements and biologically valuable 
components. It allows not only to preserve the biological 
value of the product but also gives excellent flavoring 
qualities for infant porridges and formulas. 
Company don’t add palm oil, coloring agents, food additives, 
pesticides, GMO and others harmful substances.Company 
pay great attention to quality control at every stage of 
production. At all stages, the systems of the estimation 
introduced: from the development of recipes to the launching 
of production, and even at the stage of the goods delivery. 
The production corresponds to all international standards 
ISO 9001:2009 and HACCP. All products are certified 
according to the requirements of Ukrainian legislation and 
HALAL certified.

Proposals for cooperation

The company offers:
- dry milk mixes with prebiotics and nucleotides (1,2,3);
- milk-grain mixtures;
- instant porridge for children;
- children's water.
Products are produced without the addition of palm oil, 
dyes, food additives, pesticides, GMOs and other harmful 
substances.

LLC «Khorol Factory for Baby 
Food»

food industry

Contact information

+38 (05362) 311-72
+38 (050) 366-89-97

malysh@malysh.ua
export@malysh.ua

www.malysh.ua

 17, Molodizhna street, 
Khorol city, Poltava 
region, Ukraine, 37801

Main products

Infant milk formulas, 
infant milk and cereal 
based formulas, instant 
baby cereals, water for 
babies

Exporter’s experience

Moldova, Uzbekistan, 
Azerbajdzhan, UAE, Syria

Plans to expand export 
geography

CIS and Middle East 
countries
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ПП «Виробничо-торгова 
компанія «Лукас»

харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (0536) 776-836
+38 099 500-39-96

lukas@lukas.com.ua 
bulik.kira@LUKAS.com.ua

 www.lukas.ua
 
вул. Івана Приходька, 
69, м. Кременчук, 39623

Основні види продукції

Кондитерські вироби, 
цукерки, печиво

Досвід експортера

Країни ЄС, СНД, Азії, 
Близького Сходу, 
Африки, США, Австралія

Плани розширення
географії експорту

Північна та Східна 
Європа, Австралія, 
Бразилія, Сінгапур, 
Малайзія

Про експортера

ПП «Виробничо-торгова компанія «Лукас» - сучасне,   
підприємство з випуску та реалізації кондитерських 
виробів, яке було засноване у 1999 році. Компанія 
«Лукас» має чотири власні виробничі майданчики, 
загальною площею близько 17 га, сучасні складські 
приміщення з автоматичною системою контролю 
температурного режиму, мережу фірмових магазинів 
LUKAS Sweets та Кондитерський Дім LUKAS  Land. В 
Компанії працюють понад  1000 співробітників.
Виробнича потужність підприємства - 2500 тонн на 
місяць. Наразі компанія «Лукас» входить до числа 
передових підприємств галузі. В Україні підприємство 
оснащене ексклюзивним високоякісним обладнанням 
всесвітньо відомої компанії RONDO (Швейцарія) та 
провідних українських виробників. 
Підприємство має численні відзнаки та нагороди 
щодо виробництва продукції, має сертифікати якості: 
HALAL, Kosher FSSC 22000.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні кондитерські 
вироби ТМ LUKAS. Чудовий смак, виключно стабільна 
якість, приємний зовнішній вигляд і доступна ціна – 
саме завдяки цьому продукція ТМ LUKAS популярна 
та улюблена в Україні та вже в понад 50 країнах 
світу. Асортимент ПП«Виробничо - торгова компанія 
«Лукас» нараховує більш ніж 100 найменувань. Серед 
них печиво з листкового тіста, круасани, цукерки.

About the exporter

Manufacturing and Trading Company «Lukas» is a 
modern and reliable enterprise producing and selling 
confectionery products, which was found in 1999.
LUKAS Company owns four manufacturing sites with 
a total area of   about 17 hectares, modern warehouses 
with an automatic temperature control system, a network 
of LUKAS Sweets and LUKAS Land Confectionery. The 
Company has more than 1,000 employees.The production 
capacity of the enterprise is 2,500 tons per month. 
«Lukas» is currently one of the leading companies in the 
food industry. In Ukraine, the company is equipped with 
exclusive high-quality equipment from the world-famous 
company RONDO (Switzerland) and leading Ukrainian 
manufacturers.
The company has numerous honors and awards for 
production, has quality certificates: HALAL, Kosher FSSC 
22000.

Proposals for cooperation

The enterprise offers confectionery of «Lukas» TM  
The are more than 100 products in the range of  it.  
Among them are puff pastry cookies, croissants, candies.
Excellent taste, exceptionally stable quality, pleasant 
appearance and affordable price - this is why «Lukas» 
products are popular and beloved in Ukraine and in more 
than 50 countries around the world. 

PE «Manufacturing and Trading 
Company «Lukas»

 food industry

Contact information

+38 (0536) 776-836
+38 099 500-39-96

lukas@lukas.com.ua 
bulik.kira@LUKAS.com.ua

www.lukas.ua 

69, Ivan Prykhodko Str.,
Kremenchuk, Ukraine, 
39623

Main products

Confectionery, 
cookies, gingerbread

Exporter’s experience

EU, CIS, Asia, Middle 
East, Africa, USA, 
Australia

Plans to expand export 
geography

Northern and Eastern 
Europe, Australia, Brazil, 
Singapore, Malaysia
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ТОВ «ДиканькаМлин»                                                            
харчова  промисловість

Контактна інформація

+38 (050) 405-89-89
+38 (05351) 915-89

 Manager_dm@ukr.net 

 http://dykanske.ua/

 вул. Бузкова, 21, смт. 
Диканька, Полтавська 
обл., 38500

Основні види продукції

Борошно пшеничне 
вищого та першого 
сорту, крупа манна «М»,
висівки пшеничні

Досвід експортера

Ліван, Молдова, Грузія, 
ОАЕ, Болгарія, Білорусь  

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Близького 
та Середнього Сходу, 
Північної Америки, 
Китай 

Про експортера

ТОВ «ДиканькаМлин» – сучасне, автоматизоване 
підприємство, основною діяльністю якого є 
виробництво борошна пшеничного, що є головною 
основою для виробництва хлібобулочних, 
кондитерських, макаронних і кулінарних виробів. 
Зерно для помолу заговляється тільки високоякісне, 
екологічно чисте та безпечне, що дозволяє 
отримувати продукцію з найкращими показниками.
На підприємстві впроваджена та підтримується 
система менеджменту безпечності харчових продуктів 
– HACCP, яка відповідає вимогам ISO 22000.

Пропозиції до співпраці

Товаровиробник пропонує високоякісну продукцію 
під торговою маркою «Диканське», а саме: борошно 
пшеничне вищого та першого сорту, крупу манну, 
висівки пшеничні. Фасування продукції здійснюється 
в паперові пакети та поліпропіленові мішки. Головна 
перевага - натуральність, біологічна цінність, якість та 
безпечність.

About the exporter

«DykankaMlyn» LLC is a modern, automated enterprise, 
the main activity of which is the production of wheat 
flour, which is the main basis for the production of 
bakery, confectionery, pasta and culinary products. 
The grain for grinding is harvested only of high quality, 
environmentally friendly and safe, which allows us to get 
the best  for our products.
The company has implemented a food safety management 
system - HACCP, which meets the requirements of ISO 
22000.

Proposals for cooperation

The manufacturer offers high-quality products under 
the «Dykanske» trademark: wheat flour of the highest 
and first grade, semolina, wheat bran. Products are 
packaged in paper bags and polypropylene bags. The 
main advantages are naturalness, biological value, quality 
and safety.

LLC «DykankaMlyn»
food industry

Contact information

+38 (050) 405-89-89
+38 (05351) 915-89

Manager_dm@ukr.net 

 http://dykanske.ua/

 21, Buzkova str.
Dykanka, Poltava region, 
Ukraine, 38500

Main products

Premium and First-class 
wheat flour, semolina 
«М», wheat bran

Exporter’s experience

Lebanon, Moldova, 
Georgia, UAE, Bulgaria, 
Belarus 

Plans to expand export 
geography

EU countries, Middle 
East, North America, 
China
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ПрАТ «Кобеляцький завод               
продовольчих товарів «Мрія»

харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (05343) 328-30
+38 (05343) 318-34

llabmriya@ukr.net

www.zavod-mriya.ltd.ua 

вул. Дніпровська, 26,
м. Кобеляки, 
Полтавська обл., 39200

Основні види продукції

Кондитерські
вироби, пряники та 
печиво

Досвід експортера

-

Плани розширення
географії експорту

 Угорщина, Ірак 

Про експортера

ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів 
«Мрія» - виробник кондитерських, борошняних 
та цукристих виробів, мінеральних та питних вод. 
На підприємстві працює 100 чоловік.
Виробництво продукції проводиться згідно діючих 
рецептур, тільки з натуральної сировини, якість 
якої контролюється лабораторією заводу. Завод 
в подальшому планує розширення асортименту, 
продовження термінів зберігання та експорт 
продукції.
Підприємство має сертифікат на систему управління 
безпечністю харчових продуктів.
Сертифікат на систему управління безпечністю 
харчових продуктів №UA 2.039.X0164-15. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  високоякісні вироби власної 
торгової марки. Асортимент продукції нараховує 
більше 20 найменувань пряникових виробів з 
начинкою та без начинки, печиво вівсяне, мармелад, 
зефір глазурований та неглазурований, лукум, 
цукерки глазуровані та неглазуровані, повидло, 
арахіс у цукрі.

About the exporter

PrJSC «Kobelyatsky food factory «Mriya» is a leading 
manufacturer of confectionery, flour and sugar products, 
mineral and drinking water.
The company employs over 100 people.
Production is carried out in accordance with the existing 
formulations, only from natural raw materials, the quality 
of which is controlled by the laboratory of the plant. The 
plant plans to expand the range, extend the shelf life and 
export products in the future.
The enterprise has a certificate for food safety management 
system. Certificate for food safety management system 
№UA 2.039.X0164-15.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of its own 
brand. The product range includes more than 20 items 
of gingerbread products with and without filling, oatmeal 
cookies, marmalade, glazed and unglazed marshmallows, 
Turkish delight, glazed and unglazed candies, jam, 
peanuts in sugar.

PrJSC «Kobelyatsky food factory 
«Mriya»
 food industry

Contact information

+38 (05343) 328-30
+38 (05343) 318-34

labmriya@ukr.net

www.zavod-mriya.ltd.ua 

26, Dniprovska Str.,
Kobeliaky, Poltava region, 
Ukraine, 39200

Main products

Manufacture of 
confectionery, 
gingerbread and cookies

Exporter’s experience

-

Plans to expand export 
geography

Hungary, Iraq
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ТОВ «Інверт»
харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (050) 304-83-82 
+38 (0532) 641-030

info@invert.com.ua

 www.invert.com.ua

вул. Маршала Бірюзова 
26/1, м. Полтава

Основні види продукції

Кондитерські вироби 
на основі цукрового 
печива; зокрема, 
печиво з начинками,  
желейним мармеладом, 
зефіром, печиво 
глазуроване

Досвід експортера

Латвія, Литва, Білорусь, 
Молдова, Ірак, 
Азербайджан, Румунія, 
Грузія, Чехія

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Близького 
та Середнього Сходу, 
Китай

Про експортера

ТОВ «Інверт» – виробник кондитерських виробів 
торгової марки «Диканське®», «Liro», «PICHKAR».
Печиво виготовляється за класичною рецептурою, 
але вирізняється серед конкурентів оригінальною 
рецептурою - поєднанням цукрового печива з 
зефіром, мармеладом та іншими натуральними 
начинками.  
На виробництві не використовуються консерванти, 
а начинки виготовляються з додавдаванням 
пектину, агар-агару та інших натуральних продуктів, 
натуральних яєчних білків, яблучного пюре та 
молочних продуктів. Продукція виготовляється 
відповідно до вимог ДСТУ.
На підприємстві впроваджена та сертифікована             
система управління безпекою харчових продуктів- 
ДСТУ ISO 22000 (із знаком IAF MLA Міжнародного 
форуму з акредитації (IAF).

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  широкий асортимент 
високоякісної продукції власного виробництва 
– печиво цукрове, печиво-сендвічі, печиво 
цукрове з начинками, з оздобленням зефірними та 
мармеладними масами, печиво глазуроване. 
Продукція випускається у різному пакуванні, зокрема, 
у прозорій упаковці (флоу-пак), що є суттєвою 
перевагою для споживача.

About the exporter

«Invert» LLC is a manufacturer of confectionery products 
of the trade marks «Диканське®» and «Liro», «PICHKAR».
The cookie is made according to the classic recipes, 
but it is distinguished among its competitors with the 
original recipe - by the combination of a sugar cookie 
with marshmallow, marmalade and other natural fillings. 
Preservatives are not used in the production, and natural 
fillings are made with the addition of pectin, agar-agar 
and other natural products, natural egg proteins, apple 
puree and dairy products. Products are manufactured in 
accordance with the requirements of National Standards 
of Ukraine.
The company has implemented and certified food safety 
management system - ISO 22000 (with the IAF MLA mark 
of the International Accreditation Forum (IAF).

Proposals for cooperation

The company offers a wide range of high-quality 
products of its own production - sugar cookies, sandwich 
cookies, sugar cookies with fillings, with marshmallows 
and marmalade masses, glazed cookies.
The products are manufactured in a variety of packaging, 
in particular, in transparent packaging (flou pack), which 
is a significant advantage for the consumer.

 «Invert» LLC
food industry

Contact information

+38 (050) 304-83-82
+38 (0532) 641-030

 info@invert.com.ua

 www.invert.com.ua

 26/1, Marshala Biriuzova 
Str., Poltava, Ukraine

Main products

Confectionery based 
on sugar cookies; in 
particular, cookies with 
fillings, jelly marmalade, 
marshmallows, glazed 
cookies

Exporter’s experience

Latvia, Lithuania, 
Belarus, Moldova, Iraq, 
Azerbaijan, Romania, 
Georgia, Czech Republic

Plans to expand export 
geography

Сountries of EU, Middle 
East, China 
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ТОВ «Кварк»                                                            
харчова  промисловість

Контактна інформація

+38 (096) 545-31-47

kvark_tov@ukr.net

www.kvark.etov.ua

вул. Сорочинська, 31,     
м. Миргород, 37600

Основні види продукції
Органічні крупи, 
борошно, переробка 
насіння соняшника та 
сої

Досвід експортера

Німеччина, Ізраїль 

Плани розширення
географії експорту

 Китай, країни 
 Близького Сходу, 
 Ізраїль 

Про експортера

ТОВ «Кварк» займається вирощуванням органічної 
продукції: пшениця (озима та яра, твердих та м'яких 
сортів), ячмінь, просо (жовте та червоне), гречиха, 
соняшник кондитерський, соняшник олійний, 
кукурудза, овес, овес голозерний, жито, гірчиця 
біла, коріандр, нут, соя, льон, віка. Підприємство  
є виробником висоякісної органічної продукції. 
Зокрема це: 
- крупи: пшенична,  ячна,  перлова, пшоно, кукурудзяна 
та гречана зелена ядриця,  гречана зелена проділ,  
гречана смажена; 
- лушпиння гречане,
- борошно пшеничне, гречане, кукурудзяне, житнє та 
вівсяне.
- ядро соняшника та соя шліфована.

Підприємство щороку проводить сертифікацію щодо  
якості вирощених культур та має відповідні документи: 
- Сертифікат Organic Standard;
- Bio Suisse.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрите до співпраці та пропонує 
органічну продукцію високої якості власного 
виробництва. 

About the exporter

LTD «Kvark» grows organic products: wheat (winter 
and spring, hard and soft varieties), barley, millet 
(yellow and red), buckwheat, confectionery sunflower, 
sunflower oil, corn, oats, naked oats, rye, mustard 
white, coriander, chickpeas, soybeans , flax, vetch. The 
company is a producer of high quality organic products.  
In particular, these are:
- cereals: wheat, barley, pearl, millet, corn and buckwheat 
green kernels, buckwheat green parting, roasted 
buckwheat;
- buckwheat husk;
- wheat, buckwheat, corn, rye and oat flour;
- sunflower kernel and polished soybeans.

The company annually certifies the quality of crops grown 
and has the relevant documents:
- Organic Standard Certificate;
- Bio Suisse.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and offers 
high quality organic products of its own production.

LTD «Kvark»
food industry

Contact information

+38 (096) 545-31-47

 kvark_tov@ukr.net

 www.kvark.etov.ua

  31 Sorochinskaja str., 
Mirgorod, Ukraine,  
37600

Main products

Organic cereals, flour, 
processing of sunflower 
and soybean seeds

Exporter’s experience

Germany, Israel

Plans to expand export 
geography

Countries of Middle East, 
China, Israel
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ТОВ «Пирятинський 
сирзавод»                                       

харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (05358) 286-57

psz@milkalliance.com.ua

www.milkalliance.com.ua

вул. Сумська, 1, 
м. Пирятин, 37000

Основні види продукції

Тверді та плавлені 
сири

Досвід експортера

Понад 30 країн світу, 
у т.ч.: ОАЕ, країни 
Близького Сходу та СНД  

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Про експортера

ТОВ «Пирятинський сирзавод» – відоме в Україні 
підприємство з виготовлення твердих та плавлених сирів 
під брендом «Пирятин». Завод було засновано у 1920 році, 
з 2005 року він входить до Групи компаній «Молочний 
альянс» – лідера молочної галузі України, що об’єднує 
потужні підприємства з виробництва та реалізації основних 
видів молочної продукції. 
Пирятинський сирзавод – це багаті традиції, досвід, 
професійна майстерність в поєднанні із щирим вболіванням 
за улюблену справу та найсучасніше технологічне 
оснащення. 
Головна особливість та перевага сирної технології заводу–  
сир виготовляється виключно з натурального молока, без 
рослинних домішок, барвників, сухого молока.
Основні напрямки діяльності підприємства — виробництво 
твердих та плавлених сирів. Також тут виготовляється 
цільномолочна продукція, суха демінералізована молочна 
сироватка та вершкове масло. Підприємство щороку 
бере участь у різноманітних галузевих, споживчих та 
дегустаційних конкурсах і займає переможні позиції. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  високоякісні вироби власної 
торгової марки в широкому асортименті. 
ТОВ «Пирятинський сирзавод» сертифіковано на 
відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Система 
управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO 22000:2007 
«Система управління безпечністю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». 
Експортна географія продукції ТОВ «Пирятинський 
сирзавод» досить широка і налічує більше 30 країн, серед 
яких: ОАЕ, країни Близького Сходу та СНД. Підприємство 
зацікавлене у продажу власної продукції в усіх країнах світу. 

About the exporter

LLC «Pyriatyn Cheese Plant» is a well-known enterprise, which 
is manufacturing hard and melted cheese with the «Pyriatyn» 
brand in Ukraine. The factory was founded in 1920, and since 
2005 it is part of the Group of Companies «Milk Alliance» 
- the Ukrainian leader of the dairy industry. Group of 
Companies «Milk Alliance» includes powerful enterprises of 
the production and sale of the main types of dairy products.
LLC «Pyriatyn Cheese Plant»  is a rich traditions, experience, 
professional skill, combined with sincere affection for favorite 
business and the latest technological equipment. The main 
feature and technological advantage of plant - cheese is 
made exclusively from natural milk without any vegetable 
additives, milk powder. 
The main activities of the company are the production 
of solid and melted cheeses. It also produces whole milk 
products, dry demineralized milk whey and butter.
Every year, the company participates in various industry, 
consumer and tasting competitions and takes a victorious 
position.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of own trade mark in 
a wide assortment.
LLC «Pyriatyn Cheese Plant» has been certified to meet the 
requirements of DSTU ISO 9001:2015 «Quality Management 
System. Requirements» and DSTU ISO 22000: 2007 «Food Safety 
Management System. Requirements for any organizations of the 
food chain».
The export geography of products of LLC «Pyriatyn Cheese 
Plant» is quite wide and has more than 30 countries, including: 
United Arab Emirates, the countries of the Near East and the CIS. 
The company is interested in selling its products to all countries 
of the world.

LLC «Pyriatyn
Cheese Plant» 

food industry

Contact information

+38 (05358) 286-57

psz@milkalliance.com.ua

www.milkalliance.com.ua 

1, Sumska Str., 
Pyriatyn, Ukraine, 37000

Main products

Solid and melted 
cheeses

Plans to expand export 
geography

Countries of the world 

Exporter’s experience

More than 30 countries, 
including the UAE, the 
Middle East and the CIS
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Решетилівська філія ТОВ 
«ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

 харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (05363) 214-58

office@laureat.com.ua 

www.terrafood-export.
com 

вул. Шевченка, 11, 
м. Решетилівка,
Полтавська обл., 38400

Основні види продукції

Плавлені сири та 
сирні продукти

Досвід експортера

США, Грузія, Молдова, 
Ірак, Лівія 

Плани розширення
географії експорту

Об’єднані Арабські 
Емірати, Саудівська 
Аравія, Іран, Китай 

Про експортера

Решетилівська філія ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»             
виробляє плавлені сири та сирні продукти під         
торговими марками «ФЕРМА», «GOLD VALLEY», «100 
COWS», «TULCHINKA», «Золотий резерв».
Для азійського ринку ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»           
розробила рецептури плавлених сирних продуктів, 
які вироблені з комбінованої сировини – молочних 
та рослинних інгредієнтів, та мають відповідні до     
вподобань регіону смаки.
Обладнання підприємства дає можливість 
виробляти продукцію в різних типах фасування, щоб 
максимально задовольнити потреби замовників. 
Для виробництва продукції використовується лише 
високоякісна сировина, класична рецептура та        
досвід, накопичений поколіннями сироварів.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує  високоякісну продукцію 
власного виробництва: широкий асортимент сиру                  
плавленого та  продукту сирного плавленого торгових                    
марок «Gold Valley», «Tulchinka», «100 COWS», «Ферма»,          
«Золотий резерв». 
Підприємство сертифіковано відповідно до міжнародних 
стандартів якості та безпечності виробництва продуктів 
харчування, а також екологічного менеджменту – 
ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 9001:2009, ISO 22000:2007. 
Продукція підприємства сертифікована на відповідність  
міжнародним стандартам HALAL.

About the exporter

Reshetylov Butter Factory of LLC «FOOD DEVELOPMENT» 
produces melted cheeses and cheese products with a 
trademarks of «FERMA», «GOLD VALLEY», «100 COWS», 
«TULCHINKA» and «Золотий резерв».
For the Asian market, LLC «FOOD DEVELOPMENT» has 
developed formulations of processed cheese products 
made from composite raw materials - dairy and vegetable 
ingredients, and have tastes appropriate to the region's 
tastes.
The equipment of the enterprise makes it possible to produce 
products in different types of packaging in order to meet the 
needs of customers as much as possible.
Only high-quality raw materials, classical recipe and 
experience gained by generations of cheeses are used for 
production.

Proposals for cooperation

The enterprise offers high-quality products of its own 
production: a wide range of melted cheese and processed 
cheese product with trade marks «Gold Valley», «Tulchinka», 
«100 COWS», «Farm», «Золотий резерв».
The enterprise is certified according to international 
standards of quality and safety of food production, as well 
as environmental management - ISO 9001:2008, DSTU ISO 
9001:2009, ISO 22000:2007. The company's products are 
certified according to HALAL international standards.

Reshetylov Butter Factory LLC
«FOOD DEVELOPMENT» 

food industry

Contact information

+38 (05363) 214-58

office@laureat.com.ua 

www.terrafood-export.
com

11, Shevchenko Str., 
Reshetylivka, Poltava 
region, Ukraine, 38400

Main products

Melted cheese and  
cheese products

Exporter’s experience

USA, Georgia, Moldova, 
Iraq, Libya

Plans to expand export 
geography

United Arab Emirates, 
Saudi Arabia, Iran, China
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ПрАТ «Полтавський 
олійноекстракційний завод –

КЕРНЕЛ ГРУП»
харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (0532) 519-555
+38 (0532) 519-569

pmez@kernel.ua

www.kernel.ua  
https://sdar.com.ua/

вул. Маршала Бірюзова, 
17, м. Полтава, 36007

Основні види продукції

Соняшникова олія та 
інші продукти 
переробки насіння 
соняшника

Досвід експортера

Понад 20 країн світу, 
у т.ч.: країни СНД, 
Європи, Азії, Африки, 
США, Панама, Нова 
Зеландія

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Про експортера

ПрАТ «Полтавський олійно-екстракційний завод 
«КЕРНЕЛ ГРУП» – одне з провідних підприємств 
олійножирової галузі харчової промисловості 
України,. Завод має стабільні техніко-економічні 
показники та потужний потенціал по переробці 
насіння соняшнику.
Одночасне зберігання на території підприємства      
15 000 тонн насіння соняшника.
Переробка 1350 тонн/добу насіння соняшника.
Фасування олії в ПЕТ пляшки об’ємом від 0,5 до 5,0 л 
в кількості 218700 пляшок/добу. 

Пропозиції до співпраці

Завод пропонує  широкий асортимент високоякісної 
сертифікованої продукції  власної торгової марки, 
зокрема, кілька видів олії  соняшникової рафінованої 
дезодорованої вимороженої марки «П», олії 
соняшникової нерафінованої,  а також  концентрат 
фосфатидний соняшниковий (харчовий/кормовий), 
жирні кислоти соапсток світлих олій та модифікованих 
жирів, шрот соняшниковий високопротеїновий 
тостованний гранульований.
Продукція підприємства сертифікована на 
відповідність міжнародним стандартам якості: ISO 
22000:2005, GMP+B1, IFSv6.1, FSSC 22000 v4.1, ISO 
9001:2015, BSCI, KOSHER , HALAL .

About the exporter

PJSC «Poltavsky vegetable Oil Extraction Plant - Kernel 
Group» - one of the leading enterprises of the oil and fat 
industry of Ukraine. The plant has stable technical and 
economic indicators with a powerful potential for the 
processing of sunflower seeds.
Simultaneous storage of 15,000 tons of sunflower seeds 
in the enterprise.
Processing 1350 ton/day of sunflower seeds.
Packaging of oil in PET bottles in volume from 0,5 to 5,0 l 
in the amount of 218700 bottles/day.

Proposals for cooperation

The plant offers a wide range of high quality certified 
products of its own brand. In particular, there are several 
types: sunflower oil refined deodorized frozen brand «P», 
unrefined sunflower oil, as well as phosphatidy sunflower 
oil (food/feed), fatty acids of soapstocks of light oils and 
modified fats, without premolivation, sunflower seeds, 
high-protein toast granulated.
 The company's products are certified to meet international 
quality standards: ISO 22000:2005, GMP + B1, IFSv6.1, 
FSSC 22000 v4.1, ISO 9001:2015, BSCI, KOSHER, HALAL.

PJSC «Poltavsky Vegetable 
Oil Extraction Plant - KERNEL 

GROUP»
food industry

Contact information

+38 (0532) 519-555
+38 (0532) 519-569

pmez@kernel.ua

www.kernel.ua  
https://sdar.com.ua/

17, Marshala Biriuzova 
Str., Poltava, Ukraine 
36007

Main products

Sunflower oil and other 
sunflower seed 
processing
products

Exporter’s experience

More than 20 countries 
of the world, including: 
CIS countries, Europe, 
Asia, Africa, USA, 
Panama, New Zealand

Plans to expand export 
geography

Countries of the  world
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ПрАТ «Миргородський завод 
мінеральних вод»                                                            

харчова  промисловість

Контактна інформація

+38 (05355) 436-74

office.mzmv@ids-borjomi.
com

 www.mzmv.com.ua

вул. Мінзаводська, 1,      
м. Миргород, Полтавська 
обл., 37604

Основні види продукції

Природна мінеральна 
лікувально-столова 
вода, питна негазована 
вода

Досвід експортера

  

Плани розширення
географії експорту

  

Про експортера

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 
– провідний український виробник природних 
мінеральних лікувально-столових вод, якій 
розпочав діяльність ще у 1927 році. Видобуток води 
відбувається з восьми свердловин різної глибини. 
Це сучасне підприємство, на якому встановлено 
найсучасніші лінії водопідготовки та розливу, 
впроваджено систему управління безпечністю 
харчових продуктів, що постійно оновлюється та 
сертифікована на відповідність міжнародній схемі 
сертифікації FSSC 22000. 
Завод є стратегічним партнером «IDS Borjomi 
Ukraine» - української групи компаній, яка є  частиною  
міжнародного холдингу «IDS Borjomi International».

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує 
широкий асортимент  сертифікваної високоякісної 
продукції власної торгової марки. Зокрема: 
природну мінеральну лікувально-столову воду 
«Миргородська»; мінеральну  природну столову 
воду «Миргородська Лагідна»; питну негазовану 
воду з низькою мінералізацією для дітей з перших 
днів життя «Аква Няня»; негазовану питну воду 
«AquaLife» («АкваЛайф») та «Аляска». 

About the exporter

PrJSC «Mirgorod mineral water plant» is a leading Ukrainian 
producer of natural healing mineral water, which began 
operations it's in 1927. Water is extracted from eight wells 
of different depths.
There are  water treatment and bottling lines of highest 
conditions set on the enterprise with a food safety 
management system that is constantly updated and certified 
in accordance with the international certification scheme 
FSSC 22000.
The plant is a strategic partner of «IDS Borjomi Ukraine», 
a Ukrainian group of companies that is part of the «IDS 
Borjomi International».

Proposals for cooperation

The company is open for cooperation and offers a wide 
range of certified high quality products of its own brand. 
In particular: natural mineral healing table water 
«Mirgorodskaya»; natural table water «Myrhorodska 
Lahidna»; non-carbonated drinking water with low 
mineralization for children from the first days of life «Aqua 
Nanny»; non-carbonated drinking water «AquaLife»  and 
«Alaska».

PrJSC «Mirgorod mineral water 
plant»

food industry

Contact information

+38 (05355) 436-74

office.mzmv@ids-borjomi.
com

 www.mzmv.com.ua

 1, Minzavodska Str, 
Mirgorod, Ukraine,   
37604

Main products

Natural mineral table 
water, non-carbonated 
drinking water

Exporter’s experience

 

Plans to expand export 
geography
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ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»                                       
харчова промисловість 

Контактна інформація

+38 (0532) 678-810

Poltava.pivo@gmail.com

www.poltavpivo.com 

вул. Європейська,160, 
м. Полтава , 36008

Основні види продукції

Пиво, квас та 
безалкогольні напої

Досвід експортера

Ізраїль, Білорусь, 
Німеччина, США, 
Велика Британія

Плани розширення
географії експорту

Австралія, Швеція, 
Іспанія, Польща

Про експортера

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»  – сучасне підприємство, 
що працює на високотехнологічному обладнанні, 
процес варіння сусла повністю комп'ютеризовано. 
Підприємство працює з 1965 року.
В основі виробництва пива класична технологія 
з використанням тільки натуральних інгредієнтів, 
природного способу бродіння. Особливість пиву 
надає місцева м'яка артезіанська вода, видобута 
з власних свердловин. Потужність виробництва 
пива складає 6 млн дал.  Продукція підприємства 
має  численні нагороди щодо якості та сертифікати 
відповідності. Система менеджменту вимогам 
безпеки: відповідає вимогам міжнародного стандарту 
ISO 22000:2018, система менеджменту якості 
відповідності міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує високоякісні  вироби власної 
торгової марки: пиво (світле, темне, спеціальне), 
квас та безалкогольні напої в скляних пляшках, 
ПЕТфпляшках, бочках КЕГ у широкому асортименті. 

About the exporter

PrJSC «Firm «Poltavpivo»- a modern enterprise, which 
is working on high-tech equipment. The process of 
whisking is fully computerized. The company has been 
operating since 1965.
The basis of beer production is classical technology 
using only natural ingredients, natural fermentation. The 
peculiarity of beer is given by the local soft Artesian water 
extracted from its own wells.
The design capacity of beer production is 6 million 
decaliters. 
The company's products have numerous awards of 
quality and compliance certificates ISO 22000: 2005, ISO 
9001: 2015.

Proposals for cooperation

The company offers high-quality products of its own 
brand: beer (light, dark, special), kvass and non-alcoholic 
beverages in glass bottles, PET bottles, KEG barrels in a 
wide assortment.

PrJSC «Firma «Poltavpivo»      
food industry

Contact information

+38 (0532) 678-810

Poltava.pivo@gmail.com

http://poltavpivo.com

160, Yevropeiska Str.,
Poltava, Ukraine, 36008

Main products

Beer, kvass and soft 
drinks

Exporter’s experience

Israel, Belarus, Germany, 
USA, United Kingdom

Plans to expand export 
geography

Australia, Sweden, Spain, 
Poland
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ТОВ «Укрпродснекгруп» 
харчова  та переробна промисловість 

Контактна інформація

+38 (0532) 693-775
+38 (067) 531-52-06
+38 (063) 701-54-29

upsg.ved@ukr.net
vkusniashki@ukr.net

www.upsg.com.ua

вул. Лісова,9, 
смт. Диканька,         
Полтавська обл., 38500

Основні види продукції

Снеки: насіння 
соняшникове та 
гарбузове, горіхи, 
сухарики, грінки

Досвід експортера

Ізраїль, Білорусь, Литва,       
Німеччина, Росія

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, СНД, США, 
Білорусь, Казахстан, 
Канада, Латинської 
Америка та Азії

Про експортера

ТОВ «УКРПРОДСНЕКГРУП» спеціалізується на 
виробництві снекової продукції: різних видів 
обсмаженого насіння соняшникового та гарбузового, 
ядер бобів арахісу обсмажених зі разнмим смаками, 
сухариків пшеничних, житньо-пшеничних та житніх зі 
смако-ароматичними добавками.
Лабораторія підприємства здійснює постійний 
контроль якості сировини на всіх етапах виробництва.  
Для виробництва продукції використовується 
виключно екологічно чиста сировина, яка в процесі 
виробництва не обробляється хімічними реагентами.
Смажене насіння фасується в металізовану, 
багатошарову плівку, яка захищає від сонячного 
світла, вологи.
Кукурудзяні палички ТМ «Дари Диканьки» 
виготовляються за власною технологією з додаванням 
натурального сухого молока та соняшникової олії.
Виробництво сертифіковано на відповідність 
європейським стандартам управління безпекою 
харчових продуктів ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, 
IDT). У 2016 році впроваджено систему управління 
безпечністю харчових продуктів НАССР. ТОВ 
«УКРПРОДСНЕКГРУП» має численні національні 
відзнаки за досягнення в області якості.

Пропозиції до співпраці

Підприємство пропонує широкий асортимент 
високоякісної снекової продукції власного 
виробництва. Зокрема, це насіння та ядра насіння 
олійних культур та горіхів обсмажені, сухарики, 
грінки, сухарі панірувальні таких торгових марок: 
«Вкусняшки від Сашки», «Народна Марка», «Наш 
продукт», «Сухарьок», «Своя лінія», «Розумний 
вибір». Кожен бренд орієнтований на різну цільову 
аудиторію для задоволення потреб споживача.

About the exporter

LLC «Ukrprodsnekgroup» is specialized in the production 
of snack products, such as: sunflower seeds fried in 
the assortment, pumpkin seeds, fried sunflower seeds, 
sunflower seeds fried roasted kernels, peanut bean seeds 
fried with flavored additions or only sunflower, wheat 
croutons, rye-wheat and rye with delicious aromatic 
additives.
The laboratory of the enterprise carries out constant 
control of quality of raw materials at all stages of 
production. For the production of products used only 
environmentally friendly raw materials, which in the 
production process is not treated with chemical reagents.
Roasted seeds are packed in a metallized, multilayer film 
that protects from sunlight and moisture.
Corn sticks TM «Dari Dykanky» are made by our own 
technology with the addition of natural milk powder and 
sunflower oil.
The production is certified to comply with European 
Food Safety Management Standards ISO22000: 2007 (ISO 
22000: 2005, IDT). In 2016, the HACCP system of food 
safety management was implemented.
LLC «UKRPRODSNEKGRUP» has numerous national 
honors for achievements in the field of quality.

Proposals for cooperation

The enterprise offers a wide assortment of high-quality 
snack products of own production. In particular, the 
kernels together with the seeds of oilseed cultures and 
fried nuts, crackers, croutons, crackers and strawberries 
of the following brands: «Vkusnyashka from Sashka», 
«Narodna Marka», «Our product», «Sugar», «Its line», 
«Intelligent choice», «Sukharok». Each brand focuses 
on a different target audience to meet the needs of the 
сustomer.

LLC «Ukrprodsnekgroup» 
food and processing industry

Exporter’s experience

Israel, Republic of 
Belarus, Lithuania, 
Germany, Russia

Plans to expand export 
geography

EU, CIS, USA, Belarus, 
Kazakhstan, Canada, 
Latin America and Asia

Main products

Snacks: sunflower and 
pumpkin seeds, nuts, 
crackers, croutons

Contact information

+38 (0532) 693-775
+38 (063) 701-54-29
+38 (067) 531-52-06

upsg.ved@ukr.net
vkusniashki@ukr.net

 www.upsg.com.ua

 9 Lesnaya str., urban-
type settlement Dykanka, 
Poltava region, 38500, 
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ТОВ «УКРОЛІЯ» 
харчова  та переробна промисловість 

Контактна інформація

+38 (800) 503-090
+38 (0532) 642-040

post@ukroliya.com 

 www.ukroliya.com

вул. Садова, 4, 
с. Чернечий Яр, 
Диканський р-н, 
Полтавська обл., 38521 

Основні види продукції

Органічна соняшникова 
олія та макуха, шрот, 
cоняшнікова олія

Досвід експортера

Понад 50 країн світу, в 
тому числі В’єтнам та 
Близький Схід, США, 
Канада, країни ЄС, 
Австралія, Китай, Індія

Плани розширення
географії експорту

США, Канада, Китай, 
Індія, ОАЄ

Про експортера

ТОВ «УКРОЛІЯ» – виробник високоякісної 
соняшникової олії, що має 2 сучасні виробничі 
комплекси в Полтавській області. Працюючи на 
ринку понад 19 років, компанія здобула значний 
досвід у виробництві традиційної соняшникової олії 
та експортує свою продукцію в понад 50 країн світу. 
Пріоритетний напрямок – створення продуктів з 
доданою цінністю в сегменті професійних кулінарних 
та високоолеїнових органічних олій. 
Підприємство сертифіковане за стандартом 
органічних продуктів Європейського Союзу EU BIO, 
має Сертифікат Міністерства сільського господарства 
США – USDA та відповідає швейцарському стандарту 
BIOSUISSE. Впроваджено системи управління якістю 
ISO 9001:2009 та управління безпекою харчових 
продуктів ISO 22000:2007, наявні Сертифікати на 
відповідність стандартам NOP, COR, GMP + B1, 
KOSHER, FSSC 22000, HALAL.

Пропозиції до співпраці

Компанія «УКРОЛІЯ» пропонує високоякісну 
сертифіковану продукцію: 
- професійну кулінарну олію для смаження ТМ «EFFO» 
(високоолеїнова соняшникова олія);
- органічну соняшникову олію ТМ «GARNA ORGANICA» 
(преміальний продукт для здорового харчування, 
що складається з органічної та високоолеїнової 
соняшникових олій);
- органічну, високоолеїнову, традиційну соняшникові 
олії наливом, органічну макуху, шрот. 
Продукція ТМ «GARNA ORGANICA» cертифікована  
єдиним українським органом сертифікації 
органічного виробництва «Органік стандарт», який 
контролює весь ланцюжок від вирощування до 
виробництва органічного продукту.

About the exporter

LTD «UKROLIYA» is a producer of high-quality sunflower 
oil, which has 2 modern production complexes in 
Poltava region. Working in the market for over 19 years, 
the company has gained significant experience in the 
production of traditional sunflower oil and exports 
its products to more than 50 countries. The priority 
is to create value-added products in the segment of 
professional culinary and high-oleic organic oils.
The company is certified according to the standard of 
organic products of the European Union EU BIO, has a 
Certificate of the US Department of Agriculture - USDA 
and meets the Swiss standard BIOSUISSE. 
ISO 9001:2009 quality management systems and ISO 
22000:2007 food safety management systems have been 
implemented, Certificates of compliance with NOP, COR, 
GMP + B1, KOSHER, FSSC 22000, HALAL standards are 
available.

Proposals for cooperation

The company «UKROLIYA» received high certification of 
production:
- professional cooking oil to reduce the placement of TM 
«EFFO» (high oleic sunflower oil);
- perfect solar oil TM «GARNA ORGANICA» (preliminary 
product for a healthy diet, made from the best and 
highest solar solar oil);
- real, high oleic, traditional solar oil, available, reliable 
cake, meal.
«GARNA ORGANICA» TM products are certified by the 
only Ukrainian body, the certificate of which is a special 
«Organic Standard», which exists throughout the chain, 
which is produced for the product.

LTD «UKROLIYA»
food and processing industry

Contact information

+38 (800) 503-090
+38 (0532) 642-040

post@ukroliya.com 

www.ukroliya.com

4, Sadova Str., Cernechuy 
Yar village, Dikanka 
district, Poltava region, 
Ukraine, 38521

Main products

High-quality 
sunflower oil 

Exporter’s experience

More than 50 countries 
of the world
USA, Canada, the EU, 
Australia, China, India, 
Vietnam and Middle East

Plans to expand export 
geography

USA, Canada, China, 
India, UAE
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Філія «Яреськівський цукровий  
завод» ТОВ «Цукорагропром»     

агропромхолдингу «Астарта-Київ»
харчова та переробна  промисловість 

Контактна інформація

+38 (050) 405-93-09

 office_ysz@astarta.ua

вул. Новаторів, 24, 
с. Яреськи, Шишацький  
р-н, Полтавська обл., 
38034 

Основні види продукції

Цукор, жом буряковий, 
бурякова маляса 
(патока)

Досвід експортера

 Країни ЄС, СНД, Азії

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Азії, 
Африки, Індонезія,
Японія

Про експортера

Яреськівський цукровий завод входить до складу          
агропромхолдингу «Астарта – Київ». Виробнича 
потужність переробки буряків – 4300 тонн на добу.
Наявність власної сировинної бази істотно знижує 
залежність від зовнішніх постачань, дає змогу 
оптимізувати логістику, знижує собівартість виробленого 
цукру і покращує його якість. 
Холдинг активно модернізує завод, реалізується     
Програма енергоефективності, спрямована на 
скорочення витрат енергоресурсів. 
Впроваджуються системи управління якістю та 
безпечністю продукції. Діє система менеджменту 
харчової безпеки відповідно вимогам схеми сертифікації 
FSSC 22000:2005, яка визнана міжнародною організацією 
GFSI (Global Food Safety Initiative – Глобальна ініціатива з 
харчової безпеки).

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує  
сертифіковану високоякісної продукції власного 
виробництва: цукор, жом буряковий сушений 
гранульований, бурякову мелясу (патоку).
Підприємство експортує продукцію до багатьох країн 
світу. Зокрема, цукор - до Узбекистану, Вірменії, 
Казахстану, Таджикистану, Грузії та Румунії. Жом 
буряковий сушений гранульований – до Польщі, 
Південної Кореї та Китаю, а бурякову мелясу (патоку) 
до Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. Наразі завод 
має зацікавленість  щодо налагодження експорту: цукру 
до Італії, Іспанії, Туреччини, Марокко, Індонезії, ОАЕ, 
Бангладешу, Китаю, Алжиру, Малайзії, Південної Кореї, 
М’янми, Єгипту та  Саудівської Аравії; жому бурякового 
до країн ЄС, Туреччини, Марокко, Індонезії, Японії, Єгипту 
та Малайзії; бурякової меляси (патоки) до Туреччини, 
КНР, Іспанії, Саудівської Аравії та Чехії.

About the exporter

Yareskivskyi Sugar plant is part of the agri-industrial holding 
«Astarta-Kyiv». The production capacity of beet processing is 
4,300 tons per day.
The availability of its own raw material base significantly 
reduces the dependence on external supply, allows you to 
optimize logistics, reduces the cost of produced sugar and 
improves its quality.
The holding is actively modernizing the plant, implementing 
the Energy Efficiency Program, aimed at reducing energy 
costs.
Quality management systems and product safety are 
implemented. The food safety management system is in 
compliance with the requirements of the FSSC 22000:2005 
Certification Scheme, which is recognized by the Global Food 
Safety Initiative (GFSI).

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers certified 
high-quality products of its own production: sugar, pulp, 
beet dried granulated, beet molasses (molasses). 
The company exports products to many countries around 
the world: sugar - on the markets of Uzbekistan, Armenia, 
Kazakhstan, Tajikistan, Georgia and Romania; dried beetroot 
dried granulated - to Poland, South Korea and China, and 
beet molasses (molasses) to Hungary, Poland, Romania and 
Moldova.
Currently, the plant has an interest in setting up exports: 
Sugar to Italy, Spain, Turkey, Morocco, Indonesia, OAU, 
Bangladesh, China, Algeria, Malaysia, South Korea, Myanmar, 
Egypt and Saudi Arabia; beet pulp to the EU, Turkey, Morocco, 
Indonesia, Japan, Egypt and Malaysia; beet molasses 
(molasses) to Turkey, the People's Republic of China, Spain, 
Saudi Arabia and the Czech Republic.

Branch Company «Yareskivskyi Sugar 
Plant» of LLC «TSUKORAGROPROM» 

agri-industrial holding «Astarta-Kyiv»
food and processing industry

Contact information

+38 (050) 405-93-09

 office_ysz@astarta.ua

24 Novatoriv Str., Yareski 
village, Shishatskyi 
district, Poltava region, 
Ukraine, 38034

Main products

Sugar, pulp of beetroot, 
beet pulp (molasses)

Exporter’s experience

Countries of EU, CIS, Asia

Plans to expand export 
geography

Countries of EU, Asia, 
Africa, Indonesia, Japan
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Фермерське господарство 
«Равлик-2016»                                                            

харчова  та переробна промисловість

Контактна інформація

+38 (067) 532-17-37

 woodpro888@gmail.com

 www.ush.ua

вул. Гагаріна 28, 
с. Войнівка, Чутівський 
р-н, Полтавська обл., 
38840

Основні види продукції

Живі равлики в 
стані анабіозу, 
напівфабрикати з 
равликів

Досвід експортера

Іспанія

Плани розширення
географії експорту

Італія, Франція, Китай, 
Португалія

Про експортера

Фермерське господарство «РАВЛИК-2016» – 
сучасне господарство, що входить до складу USH 
(Ukrainian Snail Holding) та займається вирощуванням 
середземноморських і африканських равликів і 
їх переробкою (виготовлення напівфабрикатів з 
равликового м’яса). Виробничі потужності розташовані 
в екологічно чистому регіоні України. Вирощуються 
равлики Helix Aspersa Muller – «малі сірі», діаметр 
раковини - 27-37 мм, вага  6-15 г та равлики Helix 
Aspersa Maxima – «великі сірі», діаметр раковини – 
37-47 мм, вага 16-25 г. Підприємство має 3 склади на 
території Європейського Союзу  – у Барселоні (Іспанія), 
Турині (Італія), Лісабоні (Португалія), що дає можливість 
успішно експортувати власну продукцію. 
На підприємстві впроваджено системи управління 
безпечністю харчових продуктів ISO 22000, HACCP.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує 
високоякісну продукцію власного виробництва: 
- живі равликі у стані анабіозу; 
- напівфабрикати з равликів. 
Переваги співпраці з ФГ «РАВЛИК-2016»: 
- можливість придбаня товару зі складу у Європі;
- будь-який об’єм, необхідний покупцеві;
- гнучкий підхід до кожного замовника;
- швидка доставка;
- два види молюсків.
 

About the exporter

«RAVLYK-2016» farm is a modern farm that is a part of 
USH (Ukrainian Snail Holding) and is engaged in growing 
Mediterranean and African snails and their processing 
(production of semi-finished products from snail meat).
Production facilities are located in an environmentally 
friendly region of Ukraine. Helix Aspersa Muller snails are 
grown - «small gray», shell diameter - 27-37 mm, weight 
6-15 g and Helix Aspersa Maxima snails - «large gray», 
shell diameter - 37-47 mm, weight 16-25 g.
The company has 3 warehouses in the European Union - 
in Barcelona (Spain), Turin (Italy), Lisbon (Portugal), which 
allows you to successfully export your products.
The company has implemented food safety management 
systems ISO 22000, HACCP.

Proposals for cooperation

The company is open for cooperation and offers high 
quality products of its own production:
- live snails in a state of anabiosis;
- semi-finished products from snails.
Advantages of cooperation with FG «RAVLIK-2016»:
- the opportunity to purchase goods from a warehouse 
in Europe;
- any volume required by the buyer;
- flexible approach to each customer;
- quick delivery;
- two types of mollusks.

Ukrainian Snail Holding
«Ravlyk-2016»

food and processing industry

Contact information

+38 (067) 532-17-37

woodpro888@gmail.com

www.ush.ua

28, Gagarina Street, 
village Voynivka, Chutiv 
district, Poltava region, 
Ukraine, 38840

Main products

Live snails in a state of 
anabiosis, semi-finished 
products from snails

Exporter’s experience

Spain

Plans to expand export 
geography

Italy, France, China, 
Portugal
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ТОВ «Арніка Органік»                                                            
харчова та переробна промисловість

Контактна інформація

+38 (097) 324-89-91

 info@arnika.org.ua
a.bilych@arnika.org.ua

www.arnika.organic 

тупик Автопарківський, 5, 
м. Глобине, Полтавська 
обл., 39001

Основні види продукції

Органічна продукція: 
кукурудза, соя, високо-
олеїновий соняшник, 
нут, льон, просо

Досвід експортера

Країни світу, в тому    
числі ЄС, Швейцарія, 
США, Японія, Ізраїль 

Плани розширення
географії експорту

Країни Близького Сходу, 
Північної Африки, 
Північної Америки, Азії

Про експортера

ТОВ «Арніка Органік» є найбільшим в Україні 
виробником органічної сільськогосподарської 
продукції з розміром земельного банку 15 тис. га. 
Компанія своєю філософією та діяльністю сповідує 
цінності сталого розвитку та суспільства 5.0, які 
полягають у відповідальності за майбутнє, співпраці 
та турботі про природу, створенні стійких екосистем. 
Компанія володіє зерновими складами, що 
відповідним чином сертифіковані та дозволяють 
одночасно зберігати 114 тис. тонн органічного 
врожаю. Експортна географія широка, головні 
партнери – Швейцарія та Німеччина.
ТОВ «Арніка Органік» сертифікована відповідно до 
міжнародних, національних та приватних стандартів 
органічного виробництва та обігу продукції, стандарт 
ЄС, BioSuisse (Швейцарія), NOP (США), COR (Канада), 
JAS (Японія). 

Пропозиції до співпраці

Компанія пропонує встановлення торгової співпраці 
із партнерами, насамперед із трейдерами та 
дистрибуторами органічної продукції, виробниками 
органічної кінцевої продукції, а також виробниками 
органічних кормів (з сої та кукурудзи).
Розроблена логістична система дає можливість 
запропонувати клієнтам найвигідніший спосіб 
доставки (авто, морем (суднами та контейнерами), 
повітряним транспортом та залізничною дорогою).

About the exporter

LLC «Arnika Organic» is the largest producer of organic 
agricultural products by the size of a land bank, certified 
in accordance with international, national and private 
standards, carrying out its activity on 15 078 hectares. 
Company possesses values of sustainable development 
and society 5.0, namely: responsibility for the Future; 
cooperation and care for the Nature instead of its 
exploitation; sustainable ecosystem that will be fair to all 
inhabitants of our planet. 
The company owns grain warehouses that are properly 
certified and allow to store 114 thousand tons of organic 
crops at the same time. Export geography is wide, the 
main partners are Switzerland and Germany.
Company is certified in accordance with the strictest 
organic international, national and private standards (EU, 
BioSuisse (Switzerland), NOP (USA), COR (Canada), JAS 
(Japan).

Proposals for cooperation

The company offers the establishment of trade 
cooperation with partners, primarily with traders and 
distributors of organic products, producers of organic 
end products, as well as producers of organic feed 
(soybeans and corn).
The developed logistics system allows us to offer 
customers the most profitable way of delivery (by car, sea 
(ships and containers), air transport and rail).

LLC «Arnika Organic»
food and processing industry

Contact information

+38 (097) 324-89-91

info@arnika.org.ua, 
a.bilych@arnika.org.ua 

www. arnika.organic 

 5, Avtoparkyvskyi 
impasse, Hlobyne town, 
Poltava region, Ukraine, 
39001

Main products

Organic corn, organic 
soybeans (for feed 
and for food, incl. soy 
varieties for tofu), high-
oleic sunflower, organic 
chickpeas, flax, millet. 

Exporter’s experience

EU countries, 
Switzerland, USA, Japan, 
Israel

Plans to expand export 
geography

Countries of the Middle 
East, North Africa, North 
America, Asia
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Приватне сільськогосподарське                     
підприємство агрофірма  

«УРОЖАЙ»
сільське господарство

Контактна інформація

+38 (05343) 327-60
+38 (050) 346-55-56

urogay09@ukr.net 

с. Мідянівка, 
Кобеляцький район, 
Полтавська обл., 39215

Основні види продукції

Насіння гібридної  
кукурудзи, сої, озими 
пшениці, ячмінь, горох

Досвід експортера

Білорусь, Узбекистан, 
Росія 

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС, Африки,    
Казахстан, США та інші

Про експортера

Агрофірма «УРОЖАЙ» - сучасне підприєм-
ство, яке вже понад 20 років займається                                                                                   
вирощуванням посівного матеріалу сільськогоспо-
дарських культур та тісно співпрацює з науковими 
установами. Всі етапи  виробництва насіння  на під-
приємстві супроводжуються контролем якості у лабо-
раторії. На кожному етапі   беруться зразки для до-
слідження. Всі технологічні процеси, що впливають на 
якість, підлягають контролю відповідно до європейсь-
ких стандартів.
Кукурдзокалібрувальний завод Агрофірми «УРОЖАЙ» 
має виробничу потужність до  5000 тонн насіння.

Пропозиції до співпраці

Агрофірма пропонує високоякісну продукцію 
власного виробництва. Зокрема, ячмінь, горох, 
сої, насіння кукурудзи та озимої пшениці («ДН 
Пивиха», «Дніпровський 181 СВ», «Кремінь 200 СВ», 
«Солонянський 298СВ», «ДН Орлик», «Моніка 350МВ», 
«Збруч», «ДН Олена», «Оржиця 237 МВ»). Наявні 
сертифікати, що засвідчують сортові якості насіння, 
протоколи випробувань.

About the exporter

Agrofirm «UROZHAY» is an enterprise that has grown 
maize seeds for over 20 years and works closely with 
scientific institutions. All stages of the production 
of seeds are accompanied by quality control in the 
laboratory. At each stage, samples are taken for research. 
All technological processes affecting quality are subject 
of control according to European standards.
Kukarso-calibration plant of the agricultural company 
«UROZHAY» has a production capacity of up to 5000 tons 
of seeds.

Proposals for cooperation

The enterprise offers products of its own production. 
In particular, sunflowers, peas and seeds of hybrid corn: 
«DN Pivicha», «Dniprovsky 181 SV», «Cream 200 SO», 
«Soloniansky 298SV», «DN Orlik», «Monika 350MV», 
«Zbruch», «DN Olena», «Orzhitsa 237 MB». 
Available certificates that certify the quality of seeds, test 
protocols.

Private Agricultural 
Enterprise  Agrofirm 

«UROZHAY»
agriculture

Contact information

+38 (05343) 327-60
+38 (050) 346-55-56

urogay09@ukr.net 

Midianivka village, 
Kobeliatskyi districts, 
Poltava region, Ukraine, 
39215

Main products

Seeds, hybrid corn,
sunflower, peas

Exporter’s experience

Belarus, Uzbekistan, 
Russia

Plans to expand export 
geography

EU countries, Africa, 
Kazakhstan, USA and 
others
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Сільське (фермерське)          
господарство «Атланта»                                                            
харчова та переробна  промисловість

Контактна інформація

+38 (050) 305-02-08
+38 (050) 407-78-08

atlanta.sfg.04@gmail.
com

вул. Центральна 4, 
с. П`ятихатки, 
Кременчуцький р-н., 
Полтавська обл., 
39740 

Основні види продукції

Зернові культури, 
кукурудза, насіння 
соняшнику

Досвід експортера

  - 

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Про експортера

Сільське (фермерське) господарство «Атланта» 
займається вирощування екологічночистої та 
якісної продукції, а саме: зернових культур, насіння 
соняшнику, кукурудзи. Підприємство також 
займається оптовою торгівлею зерном.

Пропозиції до співпраці

Підприємство має зацікавленість щодо розвитку 
співпраці з різними країнами світу. 
Пропонується екологічно чиста та якісна продукція: 
кукурудза та зернові культури найвищої якості. 
При досягненні домовленості з іноземними 
партнерами на поставку продукції можливо 
організувати ознайомчий візит – відвідання 
потужностей виробництва. 
У разі зацікавленості, пропозиції щодо поставок 
товарів прохання надсилати на електронну адресу 
підприємства: atlanta.sfg.04@gmail.com з приміткою – 
«international cooperation».

 

 
About the exporter

Agriculture Farming Enterprise «Atlanta» is used in the 
production of high quality ecological products: cereals, 
sunfl ower seeds, corn.
Also, company is engaged in wholesale of grain.

Proposals for cooperation

The company is interested in developing cooperation 
with diff erent countries.
It off ers environmentally friendly and high quality 
products: corn and cereals of the highest quality.
Upon reaching an agreement with foreign partners for 
the supply of products, it is possible to organize a study 
visit - a visit to the production facilities.
If you are interested, please send proposals for the 
supply of goods to the e-mail address of the company: 
atlanta.sfg.04@gmail.com with a note - «international 
cooperation».

Agriculture Farming Enterprise 
«Atlanta»

food and processing industry

Contact information

+38 (050) 305-02-08
+38 (050) 407-78-08

 atlanta.sfg.04@gmail.com

 4, Tsentralna street, 
Pyatihatki village, 
Kremenchug district, 
Poltava region, Ukraine, 
39740

Main products

Cereals, corn, sunflower 
seeds

Exporter’s experience

  - 

Plans to expand export 
geography

World countries
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ПСП «Дружба»                                                            
харчова та переробна промисловість

Контактна інформація

+38 (050) 441-55-29

 Psp_drugba@ukr.net 

вул. Центральна, 33б, 
с. Очеретувате, 
Семенівський р-н, 
Полтавська обл., 38270

Основні види продукції

Мед натуральний 
різнотрав’я, крем-мед 
натуральний, крем-мед 
із добавками

Досвід експортера

Країни Європи  

Плани розширення
географії експорту

Китай, країни 
Близького Сходу  

Про експортера

Приватне сільськогосподарське підприємство  
«Дружба» – сучасне підприємство, що займається 
вирощуванням зернових, зернобобових культур, 
цукрового буряка, а також екологічно чистої продукції 
городництва та бджільництвом. 
Підприємством запроваджуються прогресивні 
технології вирощування сільськогосподарських 
культур з використанням сучасної техніки.
Розвивається переробна галузь виробництва.

Пропозиції до співпраці

Підприємство запрошує до співпраці та  пропонує   
широкий асортимент власної висоякісної продукції з 
натурального меду торгової марки «Меди Межріччя», 
яка має  відповідні висновки щодо  її якості та 
безпечності :
- мед натуральний різнотрав’я; 
- крем-мед натуральний; 
- крем-мед із добавками.

About the exporter

Private agricultural enterprise «Druzhba» - a modern 
enterprise engaged in the cultivation of cereals, legumes, 
sugar beets, as well as environmentally friendly gardening 
and beekeeping.
The company introduces advanced technologies for 
growing crops using modern equipment.
The processing industry is developing.

Proposals for cooperation

The company invites to cooperation and off ers a wide 
range of its own high-quality products from natural 
honey of the trademark «Medy Mezhrichchya», which has 
the appropriate conclusions about its quality and safety:
- natural herb honey;
- natural cream-honey;
- cream-honey with additives.

Private Agricultural Enterprise
«Druzhba»

food and processing industry

Contact information

+38 (050) 441-55-29

Psp_drugba@ukr.net 

 33b, Central str.,
Ocheretuvate village,
Semenivskyi district,
Poltava region, Ukraine, 
38270

Main products

Natural herbal honey, 
natural cream-honey, 
cream-honey with 
additives

Exporter’s experience

European countries

Plans to expand export 
geography

China, countries
Middle East



137 138

ФОП «Скрипка Олександр 
Анатолійович»                                                            

харчова та переробна промисловість 

Контактна інформація

+38 (050) 324-73-63

Klaster.mm@gmail.com

вул. Світанкова, 59, 
с. Слюзівка, Семенівсь-
кий р-н, Полтавська 
обл, 38230

Основні види продукції

Напої медові 500 мл, 
1,75 л 

Досвід експортера

  - 

Плани розширення
географії експорту

Китай, країни Близького 
Сходу

Про експортера

Фізична особа - підприємець Скрипка Олександр 
Анатолійович займається виробництвом меду та медових 
напоїв. 
У травні 2019 року підприємство отримало  відповідну 
ліцензію на виробництво алкогольних напоїв. У 2019 
році підприємство відзначено нагородою, як учасник 
обласного конкурсу «Кращі товари Полтавщини».
 

Пропозиції до співпраці

Підприємець зацікавлений у розвитку співпраці 
щодо експорту власної високояківної продукції на 
закордонні ринки.
Пропонує широкій асортимент напоїв медових 
(фасовані по 500 мл та 1,75 л). 
Продукція має сертифікат відповідності технічним 
умовам  щодо безпечності харчових продуктів. 

About the exporter

Skrypka Oleksandr Anatoliiovych is engaged in the 
production of honey and honey drinks.
In May 2019, the company received a license to produce 
alcoholic beverages. Also in 2019 the company was awarded 
as a participant in the regional competition «Best goods of 
Poltava region».

Proposals for cooperation

The entrepreneur is interested in developing cooperation 
in exporting its own high-quality products to foreign 
markets.
Off ers a wide range of honey drinks (packaged in 500 ml 
and 1.75 liters).
The products have a certifi cate of compliance with the 
technical conditions for food safety. 

 Entrepreneur «Skrypka 
Oleksandr Anatoliiovych»

food and processing industry

Contact information

+38 (050) 324-73-63

Klaster.mm@gmail.com

59, Svitankova str.,
Slyuzivka village, 
Semenivskyi district, 
Poltava region, Ukraine, 
38230

Main products

Honey drinks of 500 ml, 
1,75 l

Exporter’s experience

 - 

Plans to expand export 
geography

China, the Middle East
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ТОВ «Диканські ягоди»                                                            
харчова та переробна промисловість 

Контактна інформація

+38 (067) 238-20-00

Org.berry@gmail.com 

berry.ua

вул. Першотравне-
ва 59, село Балясне,                  
Диканський р-н,      
Полтавська обл, 38512

Основні види продукції

Органічна заморожена 
малина

Досвід експортера

Нідерланди 

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС

Про експортера

ТОВ «Диканські ягоди» – ферма з вирощування 
органічної малини. 
Підприємство керує здоров’ям ґрунтів, бур’янами та 
шкідниками природним шляхом, не використовуючи 
синтетичних добрив, пестицидів, гербіцидів чи інших 
матеріалів, які можуть завдати шкоди навколишньому 
середовищу  – використовуються органічні техніки 
(сівозміна, зелений гній, покривні культури, компост). 
Малина збирається вручну, охолоджувач 
розташований поряд з полем дає можливість відразу 
після збору охолоджувати ягоди до температури 2 °С, 
після чого малину поміщають у морозильну камеру, 
щоб довести їх до оптимальної температури зберігання.

Proposals for cooperation

ТОВ «Диканські ягоди» пропонує високоякісну 
продукцію:
- органічну заморожену малину (95/5, 90/10, 80/20) 
(врожай 2020 року).
Підприємство має сертифікат якості продукції Organic 
Standart відповідно міжнародних акредитованих 
органів сертифікації з органічного виробництва і 
переробки, який еквівалентний регламентам ЄС.

About the exporter

«Dykanski Yagody»LLC is an organic raspberry farm.
The company manages soil health, weeds and pests 
naturally, without the use of synthetic fertilizers, 
pesticides, herbicides or other materials that can harm the 
environment - using organic techniques (crop rotation, 
green manure, cover crops, compost).
Raspberries are harvested by hand, the cooler located 
next to the fi eld allows immediately after harvest to cool 
the berries to a temperature of 2 ° C, after which the 
raspberries are placed in the freezer to bring them to the 
optimum storage temperature.

Proposals for cooperation

«Dykanski Yagody» LLC off ers high quality products:
- organic frozen raspberries (95/5, 90/10, 80/20) (harvest 
of 2020).
The company has a certifi cate of product quality Organic 
Standart in accordance with internationally accredited 
certifi cation bodies for organic production and 
processing, which is equivalent to EU regulations.

 LLC «Dykanski Yagody»
food and processing industry

Contact information

+38 (067) 238-20-00

Org.berry@gmail.com 

 berry.ua

59, Pershotravneva str., 
Baliasne vill., Dykanka 
distr., Poltava region, 
Ukraine, 38512 

Main products

Organic frozen 
raspberries

Exporter’s experience

Netherlands

Plans to expand export 
geography

EU countries
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ТОВ «ДЕКОР АГРО»                                       
садівництво

Контактна інформація

+38 (050) 305-02-08
+38 (050) 407-78-08

dekoragro.apple@gmail.
com 
( з прим. «international 
cooperation»)

вул.Квіткова, буд. 
1-Б, с.Піщане,                  
Кременчуцький р-н, 
Полтавська обл., 39701

Основні види продукції

Яблука високоякісних 
сортів

Досвід експортера

  - 

Плани розширення
географії експорту

Країни світу

Про експортера

ТОВ «ДЕКОР АГРО» здійснює свою діяльність у 
сфері садівництва. Яблуневий сад розміщений у 
Кременчуцькому районі (с. Піщане) Полтавської 
області на площі, що складає близько 100 га, де 
вирощується більше десяти сортів яблук.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито до співпраці та пропонує 
високоякісні сорти яблук: «Голден Делишес», 
«Голден Рейджерс»; «Чемпион», «Джонапринц», 
«Старкримсон»; «Айдаред», «Аметист»; «Гала», «Гала 
Ред», «Пінова» та інші.
При досягненні домовленості з іноземними 
партнерами на поставку продукції можливо 
організувати ознайомчий візит – відвідання 
потужностей виробництва. 
У разі зацікавленості, пропозиції щодо поставок 
товарів прохання надсилати на електронну адресу 
підприємства: dekoragro.apple@gmail.com  
з приміткою – «international cooperation».

About the exporter

LLC «DECOR AGRO» enterprise carries out its activity in 
the fi eld of gardening. The apple orchard is located in 
the Kremenchug district (the village of Pishchane) of the 
Poltava region on an area of about 100 hectares, where 
more than ten varieties of apples are grown.

Proposals for cooperation

The company is open to cooperation and off ers high 
quality varieties of apples: «Golden Delicious», «Golden 
Ragers»; «Champion», «Jonaprinz», «Starkrimson»; 
«Idared», «Amethyst»; «Gala», «Gala Red», «Pinova» and 
others.
Upon reaching an agreement with foreign partners for 
the supply of products, it is possible to organize a study 
visit - a visit to the production facilities.
If you are interested, please send proposals for the 
supply of goods to the e-mail address of the company: 
dekoragro.apple@gmail.com
with a note - «international cooperation».

LLC «DECOR AGRO» 
gardening

Contact information

+38 (050) 305-02-08
+38 (050) 407-78-08

dekoragro.apple@
gmail.com (with a 
note - «international 
cooperation»)

1-B, Kvitkova str., Pischane 
village, Kremenchug 
district, Poltava region, 
Ukraine, 39701

Main products

High quality apple 
varieties

Exporter’s experience

 

Plans to expand export 
geography

 Wourld countries
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ТОВ «РІЧМЕН ГРУП»                                                             
меблева  промисловість

Контактна інформація

+38 (044) 390-90-38
+38 (067) 263-40-74

 info@richmangroup.
com.ua

https://richmangroup.
com.ua

проспект Героїв Дніпра, 
42/95, м. Горішні     
Плавні, Полтавська обл., 
39800

Основні види продукції

Меблі для офісів, кафе, 
барів, ресторанів, ліжка

Досвід експортера

Латвія, Литва, Естонія, 
Румунія, Молдова

Плани розширення
географії експорту

Німеччина, Болгарія, 
Словаччина, Норвегія, 
Швеція, Фінляндія

Про експортера

ТОВ «РІЧМЕН ГРУП» - фабрика меблів заснована в 2013 
році командою професіоналів з багатим досвідом в 
меблевій індустрії. Протягом усього періоду діяльності 
постійно працює над розширенням асортименту, а 
також над поліпшенням стандартів сервісу для своїх 
партнерів.
Сучасна компанія виробляє кілька сегментів меблів: 
дивани і крісла для офісів, стільці та дивани для кафе, 
барів, ресторанів, а також ліжка.
Команда вкладає душу в продукцію, постійно працює 
над системою контролю якості та оновленням 
продукції і виробництва в цілому. 
Продукція відповідає стандартам України з безпеки та 
має необхідну сертифікацію.

Пропозиції до співпраці

Компанія запрошує до співпраці та пропонує сучасну 
високоякісну продукцію, а також власні рішення 
для розвитку взаємовигідного співробітництва з 
партнерами – продаж меблів та задовалення клієнтів 
сервісом обслуговування, що вимагає постійної 
взаємної наполегливої роботи. 
Команда фахівців підприємства завжди в пошуку 
способів і шляхів створення нової продукції для 
більшого комфорту споживача.

About the exporter

The «RICHMAN» furniture factory was founded by 
professional team with huge experience in furniture 
industry in 2013. Since that time we have been constantly 
working on our product-line extension as well as on 
improvement of service standards for our Partners.
 Assortment of the Richman factory is composed of office 
sofas, executive office armchairs, sofas and chairs for 
cafes, bars and restaurants, beds.
Together with our team we put our hearts into our 
products.  We are constantly working on our quality 
control management and upgrade of our products. 
We are looking for the ways to create and improve the 
products for consumers’ comfort.

Proposals for cooperation

The company invites to cooperation and off ers modern 
high-quality products, as well as its own solutions for the 
development of mutually benefi cial cooperation with 
partners - the sale of furniture and customer satisfaction 
with service, which requires constant mutual hard work.
The team of specialists of the enterprise is always looking 
for ways and means to create new products for greater 
consumer comfort.

LTD «RICHMAN GROUP»
furniture industry

Contact information

+38 (044) 390-90-38
+38 (067) 263-40-74

info@richmangroup.com.
ua
https://richmangroup.
com.ua

 42/95, Heroyiv Dnipra, 
city Horishni Plavni, 
Poltaval region, Ukraine, 
39800

Main products

office sofas, executive 
office armchairs, sofas 
and chairs for cafes, bars 
and restaurants, beds

Exporter’s experience

Latvia, Lithuania, Estonia, 
Romania, Moldova

Plans to expand export 
geography

Germany, Bulgaria,
Slovakia, Norway, 
Sweden, Finland
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ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС»                                                            
деревообробна  промисловість

Контактна інформація

+38 (097) 193-65-43
+38 (097) 235-53-30

 office@inter-lis.com

 www.inter-lis.com

вул. Проспілкова, 9, 
м. Кременчук, 
Полтавська обл., 39600

Основні види продукції

Продукція з деревини 
для виробництва 
меблів та оздоблення 
приміщень

Досвід експортера

Німеччина, Сербія, 
Данія, Боснія, Польща 

Плани розширення
географії експорту

Америка 

Про експортера

ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС» - сучасне   українське 
деревообробне підприємство, що виробляє якісну 
продукцію, а саме: ламелі, щит цільноламельний 
та зрощений, щит покритий ламеллю з дуба. 
При деревообробці  підприємство використовує  
обладнання, яке визнано кращим в цій сфері. 
Компанія успішно експортує  власну продукцію на 
ринок країн Європейського Союзу. Індивідуальний 
підхід до вимог клієнтів. 
Підприємство сертифіковане за ланцюгом поставок 
відповідно системи FSC® (FSC - C145607).

Пропозиції до співпраці

Підприємство запрошує до співпраці та пропонує 
продукцію високої якості: 
-клеєна продукція із деревини (щит з дуба, сосни, 
стільниці, стінові панелі). 
Надійність та якість є в пріоритеті компанії. 
Збільшення обсягів виробництва та вдосконалення 
технологічних процесів дозволяє надавати клієнтам 
якісну продукцію. Має сертифікат  FSC 100% FSC-COC-
804971;FSC-STD-40-004 v.3.0.

About the exporter

LTD «Company Inter-Lis» - is a modern Ukrainian 
woodworking enterprise that produces quality products, 
namely: slats, solid and spliced shield, shield covered with 
oak slats. In woodworking, the company uses equipment 
that is recognized as the best in this area.
The company successfully exports its products to the 
market of the European Union. Individual approach to 
customer requirements.
The company is certifi ed in the supply chain according to 
the FSC® system (FSC - C145607).

Proposals for cooperation

The company invites to cooperation and off ers high 
quality products:
-glued products from wood (a board from an oak, a pine, 
table-tops, wall panels).
Reliability and quality are a priority for the company. 
Increasing production volumes and improving 
technological processes allows us to provide customers 
with quality products. Has certifi cate of 100% FSC-
COC-804971, FSC-STD-40-004 v.3.0.

LTD «COMPANY INTER-LIS»
woodworking industry

Contact information

+38 (097) 193-65-43
+38 (097) 235-53-30

office@inter-lis.com

www.inter-lis.com

9, Prospilkova str., 
Kremenchuk, Poltava 
region, Ukraine, 39600

Main products

Wood products for the 
production of furniture 
and interior decoration

Exporter’s experience

Germany, Serbia, 
Denmark, Bosnia, Poland

Plans to expand export 
geography

America
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ДП «Миргородське лісове                 
господарство»                                                            

деревообробна  промисловість

Контактна інформація

+38 (05355) 461-23
+38 (05355) 461-26

mirglesxoz@ukr.net 

www.upravles.gov.ua 

вул.  Козацька, 22/1, 
м. Миргород, 37600

Основні види продукції

Продукція переробки 
деревини, в т.ч. 
сувеніри, посадковий 
матеріал

Досвід експортера

Німеччина, Австрія,    
Бельгія, Італія, Польща

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС

Про експортера

ДП «Миргородське лісове господарство» розташоване 
на площі  у 33,2 тис. га, 27,9 тис. га з якої  покрито 
лісом. 
Лісове господарство має у своєму підпорядкуванні 
6 лісництв: Комишнянське, Гоголівске, Шишацьке, 
Чапаївське, Великобагачанське та Псільське, 2 пункти 
переробки деревини та сувенірний цех. 
Головним завданням підприємства є          
лісовідновлення – відтворення корінних біологічно 
стійких деревостанів. Вирощується посадковий 
матеріал (сосни, дуби, ясені, берези) – основа 
лісокультурного виробництва, щорічно – понад 2,5 
млн сіянців. В тепличному господарстві висаджуються 
живці та саджанці різних декоративних порід.
Сувенірний цех виготовляє з екологічної дерев’яної 
сировини широкий вибір сувенірів, декорованих 
унікальним художнім розписом: вази, набори для 
кухні, шкатулки та багато інших подарунків.

Пропозиції до співпраці

Підприємство відкрито  до співпраці та пропонує  
продукцію переробки деревини: брус, дошку, штахет, 
заготовки для європалет, індустріальний паркет, 
а також сувенірну продукцію та декоративно-
посадковий матеріал, сіянці.

About the exporter

State Enterprise «Myrgorod Forestry» is located on an 
area of   33.2 thousand hectares, of which 27.9 thousand 
hectares are covered with forest.
Forestry is subordinated to 6 forestry enterprises: 
Komishnianskoe, Gogolivske, Shishatskoe, Chapaivskoe, 
VelikoBagachanskoe and Psil'skoe, 2 wood processing 
units and a souvenir department. 
The main task of the enterprise is the reforestation - 
the reproduction of indigenous biologically stable tree 
stands. Planting material (pine, oak, ash, birch) is grown- 
the basis of forest-cultivated production, annually - more 
than 2,5 million seedlings. Cuttings and seedlings of 
various decorative rocks are planted in the greenhouse.  
The souvenir department manufactures a wide selection 
of souvenirs from ecological wooden raw materials, 
decorated with unique artistic decoration: vases, kitchen 
sets, caskets and many other gifts.

Proposals for cooperation

The enterprise is open to cooperation and offers products 
of wood processing: timber, a board, bastards, billets for 
europallets, industrial parquet, as well as souvenirs and 
ornamental planting materials, seedlings.

State Enterprise «Myrgorod 
Forestry»

woodworking industry

Contact information

+38 (05355) 461-23
+38 (05355) 461-26

mirglesxoz@ukr.net 

www.upravles.gov.ua 

22/1, Kozatska Str., 
Myrgorod, Ukraine, 
37600

Main products

Products of processing
wood, including 
souvenirs, planting 
material 

Exporter’s experience

Germany, Austria, 
Belgium, Italy, Poland

Plans to expand export 
geography

EU countries
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ПрАТ лікувально-оздоровчих 
закладів «Миргородкурорт»                                                            

лікувально-оздоровчі послуги

Контактна інформація

+38 (05355) 526-33
+38 (05355) 524-21

skk@mirgorodkurort.ua

http://mirgorodkurort.ua

вул. Гоголя, 112, 
м. Миргород, 
Полтавська обл., 37600

Основні види продукції

Санаторно-курортне 
лікування та 
реабілітаційні послуги 

Досвід експортера

Понад 30 країн Європи, 
Близького Сходу, США 

Плани розширення
географії експорту

Країни ЄС 

Про експортера

«Миргородкурорт» - це потужний лікувально-
діагностичний комплекс Полтавщини, який 
об'єднує санаторії «Березовий гай», «Миргород», 
«Полтава», «Хорол», загальнокурортну поліклініку 
та бальнеогрязелікарню. Усі його підрозділи мають 
вищий рівень акредитації і пропонують понад 300 
видів діагностичних обстежень і лікувальних процедур.
Основними напрямками діяльності курорту є 
санаторно-курортне лікування хронічних хвороб 
шлунково-кишкового тракту, цукрового діабету 
у дорослих та дітей, захворювань щитовидної 
залози, реабілітація хворих після інсультів, 
інфарктів міокарда та операцій на серці і судинах, 
хворих після операцій на шлунку та видалення 
жовчного міхура, після радикальної терапії з 
приводу онкозахворювань, лікування захворювань 
серцево-судинної, нервової, бронхолегеневої, 
сечостатевої систем, очних захворювань та системи 
опори і руху, лікування безпліддя подружніх пар.

Пропозиції до співпраці

ПрАТ «Миргородкурорт» відкрито до співраці  та 
пропонує послуги високої якості з санітарно-
курортного лікування та реабілітації. Ліцензія МОЗ 
України АГ № 601465 від 19.05.2011 р.

About the exporter

«Myrhorod Kurort» is a powerful medical and diagnostic 
complex of Poltava region, which unites sanatoriums 
«Birch Grove», «Myrhorod», «Poltava», «Khorol», general 
resort polyclinic and balneological mud hospital. All its 
divisions have the highest level of accreditation and off 
er more than 300 types of diagnostic examinations and 
medical procedures.
The main activities of the resort are spa treatment of 
chronic diseases of the gastrointestinal tract, diabetes 
in adults and children, thyroid disease, rehabilitation 
of patients after strokes, myocardial infarction and 
cardiovascular surgery, patients after gastric surgery and 
removal of the stomach, after radical therapy for cancer, 
treatment of diseases of the cardiovascular, nervous, 
bronchopulmonary, genitourinary systems, eye diseases 
and the system of support and movement, treatment of 
infertility of married couples.

Proposals for cooperation

«Myrhorod Kurort» Medical and Health Institution is 
open for cooperation and off ers high-quality sanatorium 
treatment and rehabilitation services. License of the 
Ministry of Health of Ukraine AG № 601465 dated 
19.05.2011.

PJSC Medical and Health 
Institution «Myrhorod Kurort»

medical and health services

Contact information

+38 (05355) 526-33
+38 (05355) 524-21

skk@mirgorodkurort.ua

http://mirgorodkurort.ua

112, Hoholya str., 
Myrhorod, Poltava 
region, Ukraine, 37600

Main products

Sanatorium treatment 
and rehabilitation 
services

Exporter’s experience

More than 30 countries 
in Europe, the Middle 
East, USA

Plans to expand export 
geography

EU countries
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