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Вітальне слово

«Східна брама України» - так іноді називають наш край. Луганщина має багату 
історію, славні культурні та духовні традиції. Луганщина – це регіон, імідж якого 
визначається гармонійним поєднанням промислового та аграрного секторів. 

Успіхи регіону складаються з успіхів трудових колективів підприємств, праців-
ників освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, фахівців різних галузей госпо-
дарства, підприємств. Також ці успіхи стали можливими завдяки комплексному 
підходу до вирішення соціально-економічних проблем. Головне наше завдання 
– зробити життя луганчан заможним та комфортним.

Близькість джерел сировини і ринків збуту продукції, агропромисловий комп-
лекс, багатогалузева промисловість, мережа транспортних комунікацій, висока 
щільність населення є можливостями до співпраці.

Потенціал області дійсно невичерпний. Багата історія та культура, щедрі при-
родні ресурси, потужні промислові та аграрні підприємства, які виробляють 
продукцію, спроможну на рівних конкурувати зі світовими брендами, розвинуті 
аграрні підприємства, високопрофесійні фахівці та сучасна освітня платформа 
для майбутніх спеціалістів – все це сучасна Луганщина.

Бізнес-каталог підприємств Луганської області створено Луганською обласною 
державною адміністрацією у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні 
(ПРООН) за фінансової підтримки уряду Польщі. У цьому каталозі зібрано ін-
формацію про 151 місцеві компанії, які є провідними представниками малого 
та середнього бізнесу міст та районів, діючими бізнес-об’єднаннями та об’єк-
тами інфраструктури підтримки підприємств Луганської області. Крім того, на 
сторінках каталогу Ви знайдете інформацію про продукцію та сервісні послуги, 
які зараз доступні на регіональному ринку Луганщини.

Сподіваємось, що видання буде не тільки джерелом інформації для бізнесу, але 
й дозволить підвищити інвестиційний імідж Луганської області, стане ефектив-
ним інструментом для налагодження ділових контактів з потенційними інвесто-
рами, сприятиме залученню інвестицій у Луганську область. 

Луганщина – регіон можливостей! 
Ми запрошуємо Вас у наш край!
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Структура за видами економічної діяльності, частка у  
загальнообласному обсязі промислового виробництва, %

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

ІНВЕСТИЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Валова продукція сільського 
господарства у січні–грудні 
2016 року склала 1,9% за-
гальноукраїнської (22 міс-
це) проти 2,1% (також 22 
місце) у січні – грудні 2014 
року.

За результатами 2016 року 
на область припадало 0,9% 
загального по країні обся-
гу капітальних інвестицій 
(24 місце) проти 2,5% за 
підсумками 2014 року (12 
місце) та 0,9% іноземних ін-
вестицій (акціонерного капі-
талу) станом на 01.01.2017 
року. За цим показником 
регіон зайняв 12 місце про-
ти 1,4% на 01.01.2015 року 
(11 місце).
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Темп приросту/зменшення (+/–) обсягів експорту/імпорту товарів,  
% до попереднього року

Динаміка кількості безробітних та рівня безробіття  
(за методологією МОП)

ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

РИНОК ПРАЦІ

За підсумками січня–груд-
ня 2016 року сальдо зов-
нішньої торгівлі товарами 
склало 78,7 млн дол. США 
(у січні – грудні 2015 року 
сальдо було негативнимі 
становило – 60,7 млн дол. 
США).

Рівень безробіття населен-
ня (за методологією МОП) 
за підсумками січня – груд-
ня 2016 року склав 16,0% 
(найвищий показник по 
країні). Кількість безро-
бітних у регіоні станом на 
01.01.2017 року становила 
57,0 тис. осіб (14 місце), 
з початку 2016 року вона 
збільшилася на 1,4%.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

%

01.01.
2014

01.04.
2014

01.07.
2014

01.10.
2014

01.01.
2015

01.04.
2015

01.07.
2015

01.10.
2015

01.01.
2016

01.04.
2016

01.07.
2016

01.10.
2016

01.01.
2017

Темп приросту/зменшення (+/–) обсягів промислового  
виробництва, % до відповідного періоду попереднього року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Структура за видами економічної діяльності, частка у  
загальнообласному обсязі промислового виробництва, %

За результатами 2016 року, 
на область припадало 2,1% 
загального по країні обсягу 
реалізованої промислової 
продукції (13 місце) проти 
3,9% за підсумками 2014 
року (8 місце).
За січень-грудень 2016 року 
обсяг реалізованої промис-
лової продукції на одну осо-
бу становив 16859,9 грн (22 
місце) проти 20689,9 грн 
(11 місце) за підсумками 
2014 року.
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Луганська
область

Біловодський 
район

Динаміка розміру середньомісячної заробітної плати та темпу змі-
ни реальної заробітної плати

ДОХОДИ
НАСЕЛЕННЯ

За січень – грудень 2016 
року фактична середньо-
місячна заробітна плата 
склала 4637,4 грн (8 місце), 
індекс реальної заробітної 
плати склав 118,0%.

Частка заборгованості з ви-
плати заробітної плати в об-
ласті станом на 01.01.2017 
року складала 23,0% (1 
місце) проти 5,9% (6 місце) 
станом на 01.01.2014 року 
(від загальноукраїнського 
обсягу заборгованості).
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maslozavod@ukrpost.net

(06466) 2-01-25

92800, Луганська обл., 
Біловодський р-н, 
смт Біловодськ, 
шосе Старобільське, 1

Сфера діяльності:
Виробництво молочних продуктів.

Профіль компанії: 
ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» є одним із основних спеціалізованих 
підприємств з переробки молока та молочних продуктів. Продукція виробляється 
з екологічно чистої сировини, користується попитом населення та постачається 
на експорт. Протягом п’яти років продукція торгової марки «Молочна веселка» 
зарекомендувала себе, як така, що виробляється з «живого молока» без консер-
вантів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо високоякісну продукцію та розглянемо будь-які пропозиції щодо її 
збуту.

ПрАТ «Біловодський маслоробний завод»

derkul63@ukr.net

(06466) 9-42-55

Луганська область, 
Біловодський район, 
с. Новодеркул, 
вул. Пастухова, 11

Філія «Деркульський кінний 
завод № 63» ДП «Конярство 
України».
Сфера діяльності:
Розведення та вирощуванням коней племінних порід.

Профіль компанії: 
Філія «Деркульський кінний завод № 63» ДП «Конярство України» за-
ймається розведенням і вирощуванням племінних коней чистокровної 
верхової та української верхової порід, вирощуванням і реалізацією зер-
нових, технічних культур та кормів для потреб кінно-племінної части-
ни. Деркульський кінний завод є одним з найстаріших і найвідоміших в 
Україні. Тут розводять чистокровних скакунів для участі в кінних забігах. 
За часів існування Російської імперії тут вирощували та тренували коней 
найвідоміших європейських порід. Протягом всієї роботи кінного заводу 
його уродженці багаторазово перемагали в забігах, вони високо оціню-
валися на аукціонах, а Деркульське підприємство вважалося кращим 
серед конярів. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж голів племінного молодняку.
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konnyyzavod64@gmail.com

(06466) 9-55-43

Луганська область, 
Біловодський район,  
с. Новоолександрівка, 
вул. Лісова, 2

Сфера діяльності:
Розведення та вирощуванням коней племінних порід.

Профіль компанії: 
Філія «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» за-
ймається розведенням і вирощуванням племінних коней Новоолександрівської 
ваговозної та української верхової порід, вирощуванням і реалізацією зернових, 
технічних культур та кормів для потреб кінно-племінної частини. Завод є одним 
із найстаріших у системі державного конярства. Новоолександрівська ваговозна 
порода має великі перспективи в розвитку як молочного, так і м’ясного коняр-
ства, та користується попитом споживачів. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж голів племінного молодняку. 

Філія «Новоолександрівський кінний 
завод №64» ДП «Конярство України»

lkz61@ukr.net

(06466) 9-65-46

Луганська область, 
Біловодський район,  
с. Новолимарівка,  
вул. Будьоного, 1

Сфера діяльності:
Розведення та вирощуванням коней племінних порід.

Профіль компанії: 
Філія «Лимарівський кінний завод № 61» займається розведенням і ви-
рощуванням орловського та російського племінного рисака, вирощу-
ванням і реалізацією зернових і технічних культур та кормів для потреб 
кінно-племінної частини. Мірилом якості роботи заводу є отримання 
видатних призових коней. На конях Лимарівського заводу виграно сім 
призів Дербі, чотири рази приз Барса, вісім разів приз Еліти.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж голів племінного молодняку орловської та росій-
ської породи.

Філія «Лимарівський кінний 
завод № 61» 
ДП «Конярство України».
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zel2000@ukr.net

(066) 741-94-26

92831, Луганська обл., 
Біловодський район,  
с. Зелеківка,  
вул. Єлисеєва, буд. 62

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур. Розведення великої рогатої худоби молочних порід.

Профіль компанії: 
Основний вид діяльності – виробництво зернових та техніч-
них культур, в галузі тваринництва – виробництво молока. Пло-
ща сільськогосподарських угідь складає 2280 га, в т.ч. рілля –  
2258 га. Виробництво зерна у 2016 році склало 2,5 тис. тонн (уро-
жайність 19,2 ц/га), соняшнику – 1,8 тис. тонн (урожайність  
25,6 ц/га). У господарстві утримується 413 голів великої рогатої худоби, в т.ч. 
140 голів корів. Надої молока за перше півріччя 2017 року складають 248 тонн. 
Середньооблікова чисельність працівників становить 70 чоловік.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

Фермерське господарство «Зеликівське»

vados1003@gmail.com

(06466) 2-00-28

92800, Луганская обл., 
Біловодський р-н,  
смт Біловодск,  
вул. Хорунжего,1а

Сфера діяльності:
Розведення свиней полтавської м’ясної породи.

Профіль компанії: 
ТОВ «Племінний завод «Біловодський» займається реалізацією племін-
ного поголів’я свиней полтавської м’ясної породи, свиней в живій вазі, 
продаж поголів’я маленьких поросят населенню для відгодівлі. Також 
пропонує продукцію рослинництва: насіння соняшнику, озимої пшениці, 
кукурудзи на зерно, ярого ячменю, сорго.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо на внутрішній та зовнішній ринок племінне поголів’я сви-
ней полтавської м’ясної породи, насіння соняшника.

ТОВ «Племінний завод 
«Біловодский»
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Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олій-
них культур. Розведення великої рогатої худоби молочних порід.

Профіль компанії: 
Основний вид діяльності – виробництво зернових та технічних культур, в 
галузі тваринництва – виробництво молока. Площа сільськогосподарських 
угідь – 6169 га, в т.ч. рілля – 5392 га. Виробництво зерна в 2016 році склало 
6,2 тис. тонн (урожайність 35,2 ц/га), соняшнику – 4,1 тис. тонн (урожайність 
20,4 ц/га). В господарстві утримується 1140 голів великої рогатої худоби, в 
т.ч. 405 голів корів. Надій молока за перше півріччя 2017 року складає 705 
тонн. Середньооблікова чисельність працівників становить 130 чоловік.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

nezalezhnistFarm2017@ukr.net 

(095) 207-82-76
(06466) 9-75-62 
(06466) 9-75-62 (факс)

Фермерське господарство 
«Незалежність».

Луганська обл., 
Біловодський район, 
с. Бараниківка, 
вул. Калініна, 19А

plugatar@ukr.net 

(050) 968-00-54 
(06466) 9-66-43 
(06466) 2-04-95 (факс)

92806, Луганська обл., 
Біловодський район,  
с. Плугатар

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур. Розведення великої рогатої худоби молочних порід.

Профіль компанії: 
Агрофірма спеціалізується на вирощувані зернових та техніч-
них сільськогосподарських культур та виробництві молока. Пло-
ща сільськогосподарських угідь становить 2804 га, в т.ч. рілля –  
2681 га. Виробництво зерна у 2016 році склало 3,2 тис. тонн  
(урожайність 24.8 ц/га), соняшнику – 2,6 тис. тонн (урожайність 22,6 ц/
га). У господарстві утримується 564 голів ВРХ, в т.ч. корів – 126 голів. 
Надій молока за 6 місяців 2017 р. складає 273 тонни.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

Приватна агрофірма «Плугатарь»
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dyachenko@litvinovkamts.com

(06466) 9-61-43

Луганська обл., 
Біловодський район,  
с. Литвинівка,  
вул. Шевченка, 5

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур. 

Профіль компанії: 
Товариство спеціалізується на вирощувані зернових та технічних сільсько-
господарських культур. Площа сільськогосподарських угідь становить 
1090,08 га, в т.ч. рілля 1081,91 га. Виробництво зерна в 2016 році склало 
2,7 тис. тонн (врожайність 36,4 ц/га), соняшнику – 0,8 тис. тонн (врожай-
ність17,0 ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції на внутрішній та зовнішній рин-
ки. В 2016 році кукурудзу та пшеницю експортували до Кіпру.   

ТОВ «Литвинівська МТС»

demetra-s@ukr.net

(06466) 9-63-43

92800, Луганська обл., 
Біловодський р-н.,  
с. Семикозівка,  
вул. Кооперативна, буд. 7

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур.

Профіль компанії: 
Агрофірма спеціалізується на вирощувані зернових та технічних сіль-
ськогосподарських культур. Площа сільськогосподарських угідь стано-
вить 3469 га в т.ч. рілля – 3199 га. Виробництво зерна у 2016 році 
склало 5,4тис. тонн (урожайність 28,4 ц/га), соняшнику – 2,3 тис. тонн 
(урожайність15,6 ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

ТОВ «АГРОФІРМА ДЕМЕТРА-С»
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Niva_19711301@ukr.net

(050) 475-94-36 
(06466) 2-04-99

Луганська обл.,  
смт Біловодськ,  
вул. С. Плугатар, 8

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.

Профіль компанії: 
Агрофірма спеціалізується на вирощувані зернових та технічних сільськогоспо-
дарських культур. Площа сільськогосподарських угідь становить 1949,1 га, в т.ч. 
рілля 1871,6 га. Виробництво зерна у 2016 році склало 2,5 тис. тонн (врожайність 
33,2 ц/га), соняшнику – 1,9 тис. тонн (врожайність 17,2 ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА»

agro13412@ukr.net

(066) 374-34-60

Луганська обл., 
Біловодський р-н,  
смт Біловодск,  
вул. Шевченка, 16

Сфера діяльності:
Фермерське господарство спеціалізується на вирощувані зернових та 
технічних сільськогосподарських культур. Площа сільськогосподарських 
угідь становить 2741 га, в т.ч. рілля 2741 га. Виробництво зерна в 2016 
році склало 4,2 тис. тонн (врожайність 27,4 ц/га), соняшнику – 1,5 тис. 
тонн (врожайність 12,1 ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

МПП «АГРО»
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igoruban2017@gmail.com

(06466) 9-18-57 
(099) 531-41-98

Луганська область,  
смт Біловодськ,  
вул. Центральна, 178

Сфера діяльності:
Діяльність ресторанів, кафе, надання послуг мобільного харчування.

Профіль компанії: 
Кафе «Діана» – приємно місце для всієї сім’ї. Знаходиться в затишному місці се-
лища, майже в центрі. В закладі є два банкетних зали на 35 та 12 осіб, та один 
великий зал на 80 осіб. У кафе різноманітне меню: від простих до складних за-
мовних страв. Персонал закладу підготує будь-які свята: весілля, ювілеї, зустрічі, 
тематичні вечірки.

Пропозиція про співробітництво: 
Кафе пропонує доставку страв до офісів та за адресою замовників.

Кафе «Діана». Фізична особа-
підприємець – Смаглова Діна Стефанівна

dispetcher.belovodsk@ukr.net

(06466) 2-03-74

Луганська обл.,  
смт Біловодськ,  
вул. Гуньяна, 61

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур. Розведення великої рогатої худоби.

Профіль компанії: 
ПрАТ «Агротон» – найкрупніший сільськогосподарський виробник у Бі-
ловодському районі. Спеціалізується на вирощувані зернових і технічних 
сільськогосподарських культур та займається молочним скотарством. 
Площа сільськогосподарських угідь становить 12692 га, в т.ч. рілля 
11847 га.
Виробництво зерна в 2016 році по Біловодському району склало 17,3 
тис. тонн (врожайність 44,9 ц/га), соняшнику – 11,6 тис. тонн (врожай-
ність 24,1 ц/га).
Поголів’я крупної рогатої худоби налічує 1692 голови, в тому числі ко-
рів750 голів.
Виробництво молока за 2016 рік складає 7449 тонн (на одну фуражну 
корову доводиться 4371 кг на рік).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

ПРАТ «Агротон»
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annakhrapata1@gmail.com

(050) 813-46-59

Луганська область, 
Біловодський район,  
смт Біловодськ,  
вул. Центральна, 135-б

Сфера діяльності:
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчу-
вання, напоями та тютюновими виробами.

Профіль компанії: 
Магазин «Скарб» знаходиться недалеко від центру селища. «Скарб» має зручні 
відкриті стелажі, на яких розташовані найрізноманітніші товари. В магазині діє 
система самообслуговування, встановлено термінали, що дуже зручно для по-
купців. Біля магазину знаходиться велика та зручна парковка для автомобілів.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж та закупівля продуктів харчування.

Магазин «СКАРБ». Фізична особа-
підприємець Камша Віктор Васильович

briz@ukr.net

(050) 946-20-08

Луганська область, 
Біловодський район,  
смт Біловодськ,  
вул. Центральна, 135

Сфера діяльності:
Роздрібна торгівля лікарськими засобами. 

Профіль компанії: 
Підприємство здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами, то-
варами медичного призначення, косметичними, гігієнічними та туа-
летними приналежностями через мережу аптек, які знаходяться в смт 
Біловодськ. Забезпечує ліками не тільки населення смт Біловодськ та 
Біловодського району, а й підприємства, лікарні, навчальні та дошкільні 
навчальні заклади. А також населення сусідніх районів. Обсяг реалізації 
за 2016 рік склав 5,3 млн грн, що майже на 68% більше в порівнянні з 
2015 роком.

Пропозиція про співробітництво: 
В аптеках ПП «Бриз» в установлені дні діє знижка 10% на лікарські засо-
би та товари медичного призначення для пільгових категорій населен-
ня. Є можливість замовити рідкісні, ексклюзивні лікарські засоби. На 
замовлені позиції діє гнучка система знижок. Для населення в кожній 
аптеці встановлено термінали Ощадбанку для розрахунків картками. 
Юридичні особи можуть розраховуватись у безготівковій формі.

Приватне підприємство «БРИЗ»
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Білокуракинський 
район

Луганська
область

viktorlg63@gmail.com

(050) 813-46-59

Луганська область, 
Біловодський район, 
площа Центральна, 2

Сфера діяльності:
Надання послуг населенню. 

Профіль компанії: 
ФОП Мазур В.В. – тимчасово переміщена особа з м. Луганськ, яка лише 
другий рік займається наданням послуг з відновлення старих меблів. 
Він може здійснити всі необхідні роботи, щоб меблі отримали новий і 
більш сучасний вигляд. У процесі реставрації м’яких меблів замінюєть-
ся оббивка, поролон, деталі, які не підлягають реставрації. Безсумнівна 
перевага поновлення меблів полягає в тому, що весь процес не займає 
багато часу і може здійснюватися вдома у замовника. 

Пропозиція про співробітництво: 
Надає якісні послуги з відновлення та реставрації мебельних атрибутів 
та готових виробів у цілому (диван, крісло, стілець, тапчан тощо), з пе-
ретяжки салону легкових автомобілів, пошиву тентів.

Фізична особа-підприємець
Мазур Віктор Вініамінович
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v.marchenko@agricom.com.ua

(06462) 9-23-18

Луганська область, 
Білокуракинський 
район, 
с. Цілуйкове

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СТОВ АФ «Зоря» – підприємство Східної України, є одним із основних сільсько-
господарських товаровиробників Білокуракинського району з виробництва зер-
нових, соняшника, льону та ріпаку.
«Зоря» має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове господарство.
Входить до Білокуракинського кластера Agricom Group (Агріком Груп) — націо-
нальна агропромислова група, що об’єднує сільськогосподарські, переробні та 
торгові підприємства.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогосподарської 
техніки та обладнання. 

Сільськогосподарське товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Агрофірма «Зоря».

hlebozavodb2016@ukr.net

(050) 559-82-59

Луганська обл.,  
смт Білокуракине,  
вул. Центральна, 
будинок 116

Сфера діяльності:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів. 

Профіль компанії: 
Асортимент продукції налічує близько 45 видів, який оновлюється за 
вимогами споживача. Реалізуємо продукцію в Луганській області. 

Пропозиція про співробітництво: 
Покупці: фізичні особи-підприємці та підприємства, які реалізують хліб 
та хлібобулочні вироби.

ТОВ «Білокуракинський 
хлібозавод»
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ooo_zmi_bis@ukrpost.ua

(050) 047-54-97

Луганська обл.,  
смт Білокуракине,  
вул. Центральна, 226/1

Сфера діяльності:
Забій тварин, виробництво м’яса та м’ясних продуктів. 

Профіль компанії: 
ТОВ Завод м’ясних виробів «БІС» – підприємство Луганської області, є одним із 
основних спеціалізованих заводів з виробництва м’яса свинини, баранини, а та-
кож великої рогатої худоби на кістках, в четвертинах першої та другої категорії, 
блочного м’яса вищого, першого, другого ґатунків в блоках вагою до 20-ти кг і 
продуктів тваринного походження. Підприємство більше 10 років успішно виро-
бляє та реалізує продукцію як на території Луганської, Донецької, Харківської, 
Дніпропетровської областей, так і в інших регіонах України. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію та сировину для виготовлення м’ясних виробів.

ТОВ «Завод м’ясних виробів «БІС»

(050) 022-03-40

loznay16@ukr.net

Луганська область, 
Білокуракинський район,  
селище Лозно-
Олександрівка

Сфера діяльності:
Вирощування та відгодівля свиней.

Профіль компанії: 
ТОВ «БТК» підприємство Східної України, є одним із основних сільсько-
господарських товаровиробників Білокуракинського району з виробництва 
свинини. Виробляємо екологічно чисту продукцію. Завдяки наполегливій 
праці в господарстві досягнуті високі виробничі показники на вирощуван-
ня та відгодівлю свиней.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове гос-
подарство.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо туші та півтуші свиней, можлива реалізація живого поголів’я 
свиней.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Білокуракинський 
тваринницький комплекс»
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sfg.viktoriyak@gmail.com

(06462) 9-51-72

Луганська область, 
Білокуракинський район,  
с. Просторе

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СФГ «Вікторія К» – підприємство сСхідної України, є одним із сільськогосподар-
ських товаровиробників Білокуракинського району з виробництва зернових, со-
няшника.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове господар-
ство.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогосподарської 
техніки.

Сільськогосподарське фермерське 
господарство «Вікторія К»

stov_vesna@ukr.net

(06462) 2-21-75

Луганська область, 
Білокуракинський район,  
смт Білокуракине,  
вул. Центральна, 2А

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
 СТОВ «Весна» – підприємство Східної України, є одним із основних 
сільськогосподарських товаровиробників Білокуракинського району з 
виробництва зернових, соняшника.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогоспо-
дарської техніки.

Сільськогосподарське 
товариство з обмеженою 
відповідальністю «Весна»
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dnipro17lk@ukrpost.ua

(06462) 2-22-37

Луганська область, 
Білокуракинський район,  
смт Білокуракине,  
вул. Кленова, 12

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Підприємство Східної України, є одним із основних сільськогосподарських то-
варовиробників Білокуракинського району з виробництва зернових та техніч-
них культур.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове госпо-
дарство. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогосподарської 
техніки та обладнання. 

Приватне сільськогосподарське 
підприємство «Дніпро»

viktoriya17lj@ukr.net

(06462) 9-63-39

Луганська область, 
Білокуракинський район, 
с. Нещеретове

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої 
худоби молочного напрямку.

Профіль компанії: 
СТОВ «Вікторія» – підприємство Східної України, є одним із основних 
сільськогосподарських товаровиробників Білокуракинського району 
з виробництва зернових та технічних культур, виробництва молока та 
яловичини.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство, цех з виробництва муки та олії.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання. Послуги з переробки зерна на муку та 
переробки насіння соняшнику на олію.

Сільськогосподарське 
товариство з обмеженою 
відповідальністю «Вікторія»
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v.marchenko@agricom.com.ua

(06462) 9-23-18

Луганська область, 
Білокуракинський 
район, 
смт Білокуракине,  
вул. Історична, 89А

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
СТОВ «Партнер» – підприємство Східної України, є одним із основних сільсько-
господарських товаровиробників Білокуракинського району з виробництва зерно-
вих, соняшника, льону та ріпаку.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове господар-
ство.
Входять до Білокуракинського кластера Agricom Group (Агріком Груп) — національ-
на агропромислова група, що об’єднує сільськогосподарські, переробні та торгові 
підприємства.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогосподарської 
техніки та обладнання. 

Сільськогосподарське товариство з 
обмеженою відповідальністю «Партнер»

donbasagro@i.ua

(06462) 2-18-36

Луганська область, 
Білокуракинський 
район,  
с. Гладкове

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
СФГ «Донбасагро» – підприємство Східної України, є одним із основних 
сільськогосподарських товаровиробників Білокуракинського району з 
виробництва зернових, соняшника.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогоспо-
дарської техніки.

Сільськогосподарське 
фермерське господарство 
«Донбасагро»
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v.marchenko@agricom.com.ua

(06462) 9-23-18

Луганська область, 
Білокуракинський 
район,  
с. Лизине

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. Виробництво меду.

Профіль компанії: 
СТОВ «Прогрес» – підприємство Східної України, є одним із основних сільськогоспо-
дарських товаровиробників Білокуракинського району з виробництва зернових, со-
няшника, льону та ріпаку.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове господар-
ство.
Входять до Білокуракинського кластера Agricom Group (Агріком Груп) — національ-
на агропромислова група, що об’єднує сільськогосподарські, переробні та торгові 
підприємства.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогосподарської 
техніки та обладнання. 

Сільськогосподарське товариство 
з обмеженою відповідальністю «Прогрес»

sfg.viktoriyak@gmail.com

(06462)-9-51-72

Луганська область, 
Білокуракинський 
район, 
с. Просторе

Сфера діяльності:
Вирощування кролів. 

Профіль компанії: 
ПП Костюченко – підприємство Східної України, єдине підприємство Бі-
локуракинського району, яке займається кролівництвом. Підприємство 
розпочало свою діяльність у 2013 році з 200 кролематок і на сьогодні 
об’єми поголів’я становлять близько 2 тис. голів кролів. Підприємство 
має забійний пункт, обладнаний новою спецтехнікою.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо охолоджене м’ясо кролів.

Приватне підприємство 
Костюченко
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ranok2004@ukr.net

(06462) 9-51-31

Луганська область, 
Білокуракинський 
район, 
с. Плахо-Петрівка

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СТОВ «Ранок» – підприємство Східної України, є одним із основних сільськогоспо-
дарських товаровиробників Білокуракинського району з виробництва зернових, 
соняшника, льону та ріпаку.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове господар-
ство.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогосподарської 
техніки та обладнання.

Сільськогосподарське товариство з 
обмеженою відповідальністю «Ранок»

donbasagro@i.ua

(06462) 2-18-36

Луганська область, 
Білокуракинський 
район,  
смт Білокуракине,  
вул. Історична, 89

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СТОВ «Птиця» – підприємство Східної України, є одним із основних сіль-
ськогосподарських товаровиробників Білокуракинського району з ви-
робництва зернових, соняшника.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогоспо-
дарської техніки.

Сільськогосподарське 
товариство з обмеженою 
відповідальністю «Птиця»
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stov.zorya777@gmail.com

(06462) 9-44-45

Луганська область, 
Білокуракинський 
район, 
с. Демянівка

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби 
молочного напрямку продуктивності.

Профіль компанії: 
СТОВ «Зоря» – підприємство Східної України, є одним із основних сільськогоспо-
дарських товаровиробників Білокуракинського району з виробництва зернових та 
технічних культур, виробництва молока та яловичини.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове господар-
ство, нову сушарку зерна, цех з виробництва муки.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогосподарської 
техніки та обладнання, послуги з переробки зерна на муку.

СТОВ «Зоря»

sоооrozdolne@gmail.com

(06462) 9-68-49

Луганська область, 
Білокуракинський 
район, 
с. Курячівка

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої 
худоби молочного напрямку.

Профіль компанії: 
СТОВ «Роздольне» – підприємство Східної України, є одним із основних 
сільськогосподарських товаровиробників Білокуракинського району 
з виробництва зернових та технічних культур, виробництва молока та 
яловичини.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання.

СТОВ «Роздольне»



45Кремінський район

Кремінський 
район

Луганська
область

bosbot2013@gmail.com
www.pinebor.lg.ua

(066) 774-38-57 
(067) 199-37-57
(06454) 3-11-30

Луганська область,  
м. Кремінна,  
вул. Санаторна, 21А

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасо-
вого проживання.

Профіль компанії: 
База відпочинку знаходиться серед соснового бору. Пропонується відпочинок у 
одно- тадвокімнатних комфортабельних номерах з холодильником, телевізо-
ром, кондиціонером, гарячою водою. На території бази є альтанки, дитячий май-
данчик, тенісний корт, майданчики під бадмінтон, футбол та волейбол, а також 
шашки, шахи, нарди.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісний комфортабельний відпочинок, надаємо послуги з проведен-
ня семінарів та інших заходів, а також проведення урочистих подій.

База відпочинку «Сосновий бір»
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andre7765@gmail.com
lisovakazka-kremennaya.all.biz

(050) 929-17-05

Луганська область,  
м. Кремінна,  
вул. Санаторна, 23

Сфера діяльності:
База відпочинку для сімейного відпочинку, проведення дитячих та молодіж-
них таборів, корпоративів.

Профіль компанії: 
База відпочинку знаходиться серед соснового бору. До озера Підпісочного 
800 м. На території бази є літні будиночки з двох-, трьох- та чотирьохмісни-
ми номерами. Також на території розташовані спортивний та дитячій май-
данчики, кухня, їдальня, магазин, літній душ, надвірний туалет. Є місця для 
кемпінгу, паркування та пікніку. Для відпочиваючих є пропозиції активного 
відпочинку: піші, велосипедні та водні походи (на байдарках по р.Сіверський 
Донець), походи по Кремінським лісам. Прокат туристичного обладнання. 

Пропозиція про співробітництво: 
База відпочинку для сімейного дозвілля, організації дитячих та 
молодіжних таборів.

База відпочинку «Лісова галявина»

prilesnoe2017@gmail.com
http://36285.ua.all.biz

(067) 620-62-00

Луганська обл.,  
м. Кремінна,  
вул. Санаторна, 26

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого 
тимчасового проживання. Надання готельних послуг.

Профіль компанії: 
Комплекс розташований на березі озер Мала і Велика Перерва в лісовій 
хащі. Готельний комплекс забезпечено комфортабельними номерами 
європейського рівня. До послуг відпочиваючих пропонується критий ба-
сейн, фінська сауна, тренажерний зал, більярд, ресторан та спеціально 
облаштований конференц-зал.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісний комфортний відпочинок, надаємо послуги з прове-
дення семінарів та інших заходів, а також проведення урочистих подій.

Готельний комплекс «ПриЛісне»
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kononov@lds.net.ua

(099) 519-34-53

Луганська обл., 
м. Кремінна,  
вул. Санаторна, 25

Сфера діяльності:
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період.

Профіль компанії: 
Дитячий табір розташований за межами міста в мальовничому куточку сосново-
го бору, де сухе чисте повітря сприяє загальному зміцненню організму, лікуванню 
дихальної та серцево-судинної систем. Матеріально-технічна база закладу скла-
дається з діючих спальних корпусів, їдальні, приміщення для відпочинку на 400 
осіб, адмінбудівлі. На території закладу є дитячі майданчики, басейни. Поряд із 
закладом знаходиться чисте лісове озеро з упорядкованим пляжем.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо активний відпочинок в мальовничому куточку соснового бору з чи-
стим повітрям, що зміцнить дихальну та серцево-судинну систему ваших дітей.

Позаміський заклад оздоровлення 
та відпочинку «Мрія»

img00993604@gmail.com
www.sosna.lg.ua

(06454) 3-15-95

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Серебрянська, 11

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки, відпочи-
нок на природі, рибальство та інше.

Профіль компанії: 
Будинок розташований на березі озера Чернікове, забезпечений ком-
фортабельними номерами. До послуг відпочиваючих пропонуються: 
лазня, мангал, дерев’яна альтанка, дитячий майданчик.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісний відпочинок з комфортабельними номерами та жи-
вописною природою навкруги.

Будинок відпочинку 
«Будинок мисливця»
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(06454) 9-52-42

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Санаторна, 29

Сфера діяльності:
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період.

Профіль компанії: 
Дитячий табір розташований за межами міста серед соснового бору, де сухе чи-
сте повітря сприяє загальному зміцненню організму. Матеріально-технічна база 
закладу складається зі спальних корпусів, столової, адмінбудівлі. На території за-
кладу є дитячі майданчики, поряд чисте лісове озеро з упорядкованим пляжем. 
На цей час дитячий табір тимчасово не працює.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо активний відпочинок у мальовничому куточку соснового бору з чи-
стим повітрям.

Дитячий позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Зоря»

(095) 413-08-03

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Санаторна, 27

Сфера діяльності:
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період. 

Профіль компанії: 
Дитячий табір розташований за межами міста в сосновому бору, де сухе 
чисте повітря сприяє загальному зміцненню організму.Матеріально-тех-
нічна база закладу складається з діючих спальних корпусів, їдальні, при-
міщення для відпочинку на 60 осіб, адмінбудівлі. На території закладу 
є дитячі майданчики, поряд – лісове озеро з впорядкованим пляжем.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо активний відпочинок в мальовничому куточку соснового 
бору з чистим повітрям.

Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку 
«Соснова роща»
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museum-kreminna@ukr.net

(06454)-3-19-78

Луганська обл.,  
м. Кремінна, 
площа Красна, 16

Сфера діяльності:
Проведення тематичних екскурсій, екскурс-оглядів, уроків історії та уроків муж-
ності для відвідувачів музею, учнівської та студентської молоді міста та району, 
для груп відвідувачів із інших міст. 

Профіль компанії: 
Кремінський районний краєзнавчий музей зберігає пам’ятки прадавніх куль-
тур, експонати дореволюційних, воєнних та післявоєнних часів. Будівля музею є 
частиною історії міста, пам’яткою архітектури. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо цікаву екскурсіюдля гостів нашого міста.

КУ «Кремінський районний 
краєзнавчий музей»

info@zayachem.com

(06454) 9-52-42

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Санаторна, 29

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого 
тимчасового проживання.

Профіль компанії: 
База відпочинку знаходиться серед соснового бору. На території бази 
літні будиночки з двох-, трьох- та чотирьохмісними номерами. Також 
на території є спортивний та дитячій майданчики, кухня, їдальня, мага-
зин, літній душ, надвірний туалет. Є місця для кемпінгу, паркування та 
пікніку.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо тимчасове розміщення на період відпустки та іншого тим-
часового проживання.

Туристична база відпочинку
 «Зоря»
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galeonts.com.ua

(095) 577-04-13

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Кооперативна, 41

Сфера діяльності:
Організація комплексного туристичного обслуговування, надання туристичних 
інформаційних послуг.

Профіль компанії: 
Повне та широке висвітлення можливостей відпочинку і подорожей по всіх турах, 
курортах, туристичних центрах та ін. Організація продажу туристичного продукту 
згідно з сучасними методами торгівлі, а також з використанням особливостей 
туристичного ринку.

Пропозиція про співробітництво: 
Організуємо перевозки, бронюємо місця в готелях, укладаємоугодизі страховими 
компаніями.

Перша туристична агенція

us2mb@ukr.net

(06454) 2-14-56 
(050) 475-14-58

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Тітова, 13

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення.

Профіль компанії: 
За останні роки будівля зазнала значних видозмін в частині проведення 
капітального ремонту. Готель має змогу забезпечити гостей міста ком-
фортабельними номерами. Вдале розташування готелю, в центрі міста, 
дозволяє гостям Кремінної швидко та зручно відвідувати установи та 
пам’ятки.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо тимчасове розміщення для гостей нашого міста.

Готель «Кремінянка»



56 57Кремінський районКремінський район

bosbot2013@gmail.com
www.pinebor.lg.ua

(066) 774-38-57 
(067) 199-37-57
(06454) 3-11-30

Луганська область,  
м. Кремінна,  
вул. Санаторна, 21А

kremplast@krem.lg.ua

(0654)2-16-62
(050) 929-17-05

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
пр. Дружби, 15-1

Сфера діяльності:
Інформування та організація туристичних, екскурсійних та курортно-рекреацій-
них послуг.

Профіль компанії: 
Основною метою є надання достовірної інформації про наявність туристичних, екскур-
сійних та курортно-рекреаційних послуг. Безкоштовні послуги:
- інформація про наявні заклади розміщення та їхні послуги;
- інформація про пропоновані екскурсії та туристичні подорожі районом;
- допомога в організації сільської садиби та створення мережі сільських садиб.
Платні послуги:
- організація активного відпочинку у Кремінському районі (піші, їздові, велосипедні 
походи, ігри «квест» та «пейнтбол»);
- організація тренінгів, семінарів, конференцій (з урахуванням дозвілля учасників 
заходу).

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні послуги з організації активного відпочинку, надаємо 
консультації щодо надання туристичних, екскурсійних та 
курортно-рекреаційних послуг.

Інформаційно-туристичний центр 
«Зелена Кремінна»

Сфера діяльності:
Навчально-тренувальна підготовка провідних спортсменів Луганщини.

Профіль компанії: 
Комунальна установа «Луганський обласний фізкультурний центр 
«Олімп» забезпечено сучасною тренувальною базою для олімпійців та 
олімпійського резерву. Проводяться першості, чемпіонати та турніри з 
різних видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, шахів та іншим. 
На території стадіону «Олімп» працюєбасейн. У фізкультурному центрі 
також збудовано сучасний зал важкої атлетики, який включає шість по-
мостів, роздягальню, душову, санвузол, тренерську кімнату. Крім того, 
відновлено спортивний майданчик із покриттям зі штучної спортивної 
трави для ігрових видів спорту.

Пропозиція про співробітництво: 
Запрошуємо до фізкультурного центру не тільки для фізичного вихован-
ня, а й для активного відпочинку.

КУ ЛОФЦ «ОЛІМП»

(06454) 3-25-59
            3-22-23
            3-44-36

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Центральна, 3
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(050) 1325117

Луганська область, 
Кремінський район, 
м. Кремінна, 
вул. Красна, буд. 41

Сфера діяльності:
Ресторанний бізнес, надання послуг кейтерингу.

Профіль компанії: 
Кафе «Теремок» – невеликий заклад з бенкетним і загальним, невеликого розмі-
ру, залом. У закладі готують домашні страви української кухні, а також подають 
суші, піцу й пасту. З напоїв можна замовляти каву, чай, соки та газовану воду, а 
також пиво й міцний алкоголь. Закладом розроблено дитяче меню. На території 
розташований дитячий майданчик.  

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо затишний та смачний відпочинок з друзями, колегами, сім’єю.

Кафе «Теремок»

andresimsim65@gmail.com

(06454) 2-16-62
(050) 929-17-05

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
проспект Дружби, 15/1

Сфера діяльності:
Надання інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єк-
там підприємницької діяльності у сфері правового захисту бізнесу.

Профіль компанії: 
КРГО «Кремінська бізнес-асоціація» була створена 13 березня 2006 року 
за ініціативою підприємців району та об’єднала представників бізнесу і 
громадськості, які бажають працювати разом для підвищення рівню жит-
тя населення за рахунок розвитку сектору малого та середнього бізнесу.
За участі громадської організації створено та видано: «Інвестиційний 
портрет Кремінщини», методичні посібники з питань створення власно-
го бізнесу, розроблена система видачі дозволів для підприємців на ра-
йонному та обласному рівнях.
Бізнес-асоціацією спільно з міжнародними партнерами реалізовано про-
екти: «Аналітико-консалтинговий центр економічного розвитку Кремін-
щини», «Перебудова позаміського закладу відпочинку та оздоровлення 
в м. Кремінна для розміщення ВПО», «Центри підтримки бізнесу – інсти-
тути розвитку Луганщини», створено центри підтримки бізнесу у містах: 
Кремінна, Сватове, Старобільськ.
Створено соціальне підприємство «Інформаційно-туристичний центр 
«Зелена Кремінна».

Пропозиція про співробітництво: 
Підтримка громадських ініціатив, які направлені на створення в регіоні 
сприятливих умов для розвитку бізнесу.

Кремінська районна 
громадська організація 
«Кремінська бізнес-асоціація»
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www.wiko.com.ua 
info@wiko.com.ua

(06454) 2-14-50 
факс: (06454) 2-47-27

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Лиманська, 161

Сфера діяльності:
Виробництво професійного торгового обладнання.

Профіль компанії: 
Сучасне підприємство з іноземними інвестиціями; виробництво професійного 
торгового обладнання для магазинів будь-якого формату – від торгового павіль-
йону до гіпермаркету.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо стандартне та ексклюзивне брендове торгове обладнання, виготов-
лене за індивідуальними дизайн-проектами з урахуванням усіх побажань замов-
ника.

Українсько-Польське ТОВ «Віко-Україна»

www.feedlife.com.ua 
mail@feedlife.com.ua

Луганська обл., 
Кремінський район, 
с. Бараниківка, 
вул. Зарічна, 124

Сфера діяльності:
Виробництво кормів для тварин, птиці та риб.

Профіль компанії: 
ТОВ «Фідлайф» займається виробництвом кормів і кормових добавок 
преміум-класу на сучасному високотехнологічному обладнанні швей-
царської компанії «Buhler AG». Продукція компанії відповідає вимогам 
міжнародних стандартів ISO 9001:2008 «Система менеджменту якості», 
ISO 22000:2005 «Система менеджменту безпеки харчової продукції» та 
реалізується під торговою маркою «Feed&Life».

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні корма для використання у сільгоспвиробництві.

ТОВ «Фідлайф»
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ritm@krem.lg.ua

(06454) 3-18-48 
(06454) 3-18-87

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Вокзальна, 2

Сфера діяльності:
Виробництво теплообмінних установок та металевих конструкцій.

Профіль компанії: 
Виготовлення калориферів марок КВС, КВБ, ВНП, ВНВ, а також теплоутилізатори, 
теплові завіси. Також освоєно випуск супутніх промислових товарів: твердопаливні 
котли тривалого горіння, буржуйки, віброізолюючі віброопори ОВ-31, двері метале-
ві, лава паркова, урни для сміття, дитячі майданчики та декоративні огорожі.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне обладнання для вітчизняних та іноземних компаній.

ТОВ «Кремінський завод «Ритм»

pinta.ua@ukr.net

(06454) 3-13-90

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Промислова, 33-Б

Сфера діяльності:
Виготовлення пива.

Профіль компанії: 
Виробляє живе пиво з натуральної сировини без використання консер-
вантів з терміном придатності не більше 10 діб. Випускаються 2 сорти 
темного і 5 сортів світлого пива, щільністю від 11 до 16%. Продукція 
реалізується в районі та прилеглих територіях.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо асортимент пива для реалізації його намісцях торгівлі.

ТОВ «Пінта-Кремінський 
пивоварений завод»
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bosbot2013@gmail.com
www.pinebor.lg.ua

(066) 774-38-57 
(067) 199-37-57
(06454) 3-11-30

Луганська область,  
м. Кремінна,  
вул. Санаторна, 21А

2008_63@inbox.ru

(06454) 2-11-38

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Визволителів, 1А

Сфера діяльності:
Перероблення молока, виробництво молочної продукції.

Профіль компанії: 
Молокозавод з сучасним виробничим обладнанням, основною продукцією є мо-
локо, кефір, сметана, сир кисломолочний, вершкове масло. Продукція реалізу-
ється в районі та прилеглих територіях.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну молочну продукцію для вживання та реалізації її на спожив-
чих ринках.

ПП «Продгрупсервіс»

Сфера діяльності:
Вирощування, відтворення лісу та обробка деревини.

Профіль компанії: 
Діяльність спрямована на відтворення, розведення та охорону лісів, збе-
реження й поліпшення їхніх захисних функцій.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо: пиломатеріали, тріску технологічну, сіянці та саджанці в 
асортименті, проводимо заготівлю та реалізацію дров для опалення.

Державне підприємство 
«Кремінське лісомисливське 
господарство»

img00993604@gmail.com
www.sosna.lg.ua

(06454) 3-15-95

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Хвойна, 1
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ooo_atlant@i.ua

(06454) 2-17-80

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
пл. Вокзальна, 2

Сфера діяльності:
Металообробка, інструментальне виробництво.

Профіль компанії: 
Підприємство з сучасним технологічним обладнанням. Надає послуги з кування, 
штампування, фарбування і фасування. Виробництво пристроїв для кріплення 
деталей.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне обладнання для вітчизняних та іноземних компаній.

ТОВ ВП «Атлант»

pvfkrem@ukr.net

(06454) 2-30-56

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Вокзальна, 10

Сфера діяльності:
Виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів (пряники).

Профіль компанії: 
Підприємство з багаторічним досвідом у сфері харчової промисловості. 
Продукція користується великим попитом серед населення. Підприєм-
ством виготовляється 5 смаків пряників та видів хлібу. Продукція реалі-
зується в районі та прилеглих територіях.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну хлібобулочну та кондитерську продукцію для вжи-
вання та реалізації її на споживчих ринках.

ТОВ «Татиус»
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vladarpp@gmail.com

050) 768-34-52, 
факс: (06454) 9-45-10

Луганська обл., 
Кремінський район, 
с. Булгаківка, 
вул. Центральна, 26;

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Приватне підприємство «Владар» займається вирощуванням зернових та техніч-
них культур. В обробці у підприємства 4300 га землі. Оновлений машино-трактор-
ний парк та застосування новітніх технологій в агрономії дозволяють утримувати 
високі врожаї зернових та технічних культур. Приватне підприємство «Владар-Ав-
то» займається наданням послуг по перевезенню зерна.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо до продажу:зерно пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшнику. Нада-
ємо послуги з вантажного перевезення зерна сучасними зерновозами.

ПП «Владар», ПП «Владар-Авто»

fx.stimul777@gmail.com

факс: (06454) 2-31-41

Луганська обл., 
Кремінський р-н, 
м. Кремінна, 
вул. Обушенка, буд. 3

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, розведення свиней, виро-
щування курей-несучок, виробництво курячих харчових яєць.

Профіль компанії: 
Курячі яйця, м’ясо свинини. Зерно пшениці, ячменю, кукурудзи та со-
няшнику. Посівний матеріал пшениці та соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зернові та технічні культури, яйця курячі, м’ясо свинини.

Фермерське господарство 
«Стимул 777»
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ppkaut@gmail.com

(050) 027-54-71
(066) 333-02-84

Луганська обл., 
Кремінський р-н, 
с. Булгаківка

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
ПП «Каут» займається вирощуванням зернових та сільськогосподарських культур. 
У 2016 році підприємство отримало найвищу врожайність в районі. Середня вро-
жайністьзернових та зернобобових культур склала 57,8 ц/га з площі 989 га; середня 
врожайність кукурудзи на зерна – 90 ц/га з площі 189 га.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зернові та технічні культури.

Приватне підприємство «Каут»

risk.fx@yandex.ua

(050) 943-38-47

Луганська обл., 
Кремінський район, 
с. Невське, 
вул. Центральна, 65

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. Розведення ВРХ. Виробни-
цтво молока. Виробництво яловичини.

Профіль компанії: 
Господарство займається вирощуванням зернових та технічних культур. 
В обробці має 1142 га землі. В галузі тваринництва: налічується 780 го-
лів ВРХ, з них 250 голів корів. У виробництві молока застосовуються 
сучасні технології охолоджування.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо: продукція вирощування с/г культур: пшениця озима, со-
няшник; виробництво м’яса яловичини; молоко високої якості для пе-
реробки на молокозаводах.

Фермерське господарство 
«Риск»
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aeromeh@ukr.net, 
www.aeromeh.com.ua

(050) 348-92-71

Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Харківська, 37 
(юр. адреса) 
Луганська обл., 
м. Кремінна, 
вул. Лиманська, 161 
(адреса потужностей)

Сфера діяльності:
Виробництво сепараторів зерна.

Профіль компанії: 
ТОВ «НВП «Аеромех» – підприємство Східної України, є одним із основних спеці-
алізованих заводів з виробництва сучасного обладнання  для очищення та калі-
брування зерна. Вже 15 років успішно виробляє та продає до 40 країн світу зерно-
ві аеродинамічні сепаратори САД. Завдяки високоточному калібруванню аграрії 
отримують відмінний посівний матеріал, який дає прибавку до врожаю до 40%.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне обладнання для вітчизняних та іноземних компаній агропро-
мислового комплексу.

ТОВ «НВП «Аеромех»

fxpole@yandex.ua

Луганська обл., 
Кремінський р-н, 
с. Невське

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Постійно впроваджує новітні технології у виробництві сільськогосподар-
ських культур. Має сучасний машино-тракторний парк.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо зернові та технічні культури.

Фермерське господарство 
«Поле»
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область

proletary@proletary.ua
www.proletary.ua

(06451) 7-64-05
(050) 475-88-82

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, 
вул. Мічуріна, 1 
(юр. адреса); 
м. Лисичанськ, 
вул. Спортивна, 48 б
(поштова адреса);

Офіційний дистриб’ютор з 
продажу: 
компанія ТОВ «Лізинг Інвест».
Адреса: м. Лисичанськ, вул.
Свердлова, буд. 349, 
(050) 571-31-16, (050) 053-34-63, 
lizvest@i.ua, www.l-i.com.ua

Сфера діяльності:
Виробництво продукції переробки флоат-скла у Східній Україні.

Профіль компанії: 
ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» – підприємство Східної України, є 
одним із основних спеціалізованих заводів з виробництва продукції переробки 
скла (рік заснування 1913). Асортимент продукції, що випускається, за якістю від-
повідає всім вимогам міжнародних стандартів і відзначений рядом дипломів і 
нагород. Сумісно, завдяки підтримки інвестиційного партнера та офіційного ди-
стриб’ютора ТОВ «Лізинг Інвест» м. Лисичанськ, ми успішно виробляємо та про-
даємо продукцію та послуги на внутрішньому ринку, а також в інші країни світу.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо наступну продукцію:
– скло безпечне загартоване плоске;
– скло безпечне загартоване моліроване (гнуте);
– скло безпечне загартоване плоске з малюнком, нанесеним методом 
шовкографічного друку;
– скло безпечне загартоване плоске з малюнком, нанесеним методом 
цифрового друку, з дозвільною спроможністю друку 720 dpi;
– багатошарове скло (триплекс) з використанням високоякісних 
спеціальних плівок на різноманітних товщинах скла;
– листове скло з низькоемісійним м’яким покриттям 
(енергозберігаюче скло);
– листове скло з сонцезахисним м’яким покриттям: «Рефлект 
Синій», «Рефлект Бронзовий», «Рефлект Графіт»; 
«Рефлект Зелений»;
– великогабаритне дзеркало зі срібним покриттям;
– обробка скла будь-якої складності.

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»
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ecotekh@ukr.net 
www.ecoteh.in.ua

(06451) 7-05-83

Луганська обл., 
м. Лисичанськ 
вул. Первомайська, 126

Сфера діяльності:
Виробництво промислових газів.

Профіль компанії: 
ТОВ «ЕКОТЕХ» – підприємство України, яке має сучасне обладнання для наступ-
них видів виробництва та реалізації: промислових газів та зварювальних сумішей, 
пиролізних котлів, теплової енергії, брикетів з відходів та забезпечення екологіч-
но чистим паливом котелень, будівництво модульних котелень. Компанія з 1994 
року успішно співпрацює з підприємствами майже з усіх областей України. Зав-
дяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікованому персоналу клієнти 
отримують продукцію відмінної якості. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо високоякісні промислові гази та зварювальні суміші для будівної та 
машинобудівної промисловості, виробництво різноманітних пиролізних котлів і 
постачання теплової енергії, а також забезпечення екологічним паливом вітчиз-
няних підприємств і організацій. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕКОТЕХ»

tovbit@gmail.com

(06451) 5-23-63

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, 
вул. Незалежності, 103

Сфера діяльності:
Виготовлення хліба та хлібобулочних виробив.

Профіль компанії: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІТ» – лідер серед виробни-
ків хлібобулочної продукції в місті. Засновано у 1997 році. Підприємство 
має два виробничих цехи, які оснащені сучасним технологічним облад-
нанням, потужністю до 35 тон на добу, власний автотранспортний цех, 
лабораторію. За 17 років активної діяльності на ринку хлібопродуктів 
товариство зарекомендувало себе як надійного і відповідального парт-
нера, стабільного виробника високоякісної продукції, одного з кращих 
роботодавців, сумлінного платника податків. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію на внутрішній ринок. Продукція підпри-
ємства виготовляється з натуральної сировини без шкідливих добавок. 

ТОВ «Біт»
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sales@lispi.com.ua

(06451) 28-48-8

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, 
вул. Генерала 
Потапенка, 500

Сфера діяльності:
Виробництво різних видів та сортів пива.

Профіль компанії: 
ТОВ «Ліспі» є одним із найуспішніших підприємств у Луганській області. Відно-
ситься до промислового сектору економіки України, до пиво-безалкогольної га-
лузі. Розроблена технологія виробництва всіх сортів пива, серед яких були віді-
брані тільки найкращі та вдосконалені в кращих чеських традиціях. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо оптово-роздрібну торгівлю, транспортно-експедиційні послуги, лі-
зингові операції. Новітні технології виробництва пива.

ТОВ «Ліспі»

prom-lit@ukr.net
lisstalprom.com.ua

(050) 476 33 26

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, 
вул. Канатна, 58

Сфера діяльності:
Чавунне та сталеве лиття. Виробництво металоконструкцій.

Профіль компанії: 
ТОВ «Лисстальпром» – одно з основних ливарних виробництв на Сході 
України з промисловою історією більш ніж 50 років.

Пропозиція про співробітництво: 
– Лиття чавунне та сталеве з відливом до 100 кг за домовленістю із 
замовником.
– Відцентрові та шламові насоси для вугільної промисловості.
– Залізничні запчастини для вантажних вагонів.
– Спортивні майданчики для районів, селищ тощо.

ТОВ «Лисстальпром»
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office@gelatin.com.ua;
www.gelatin.com.ua

(06451) 53414

Луганська область,  
Лисичанськ -9

ТДВ «Лисичанський желатиновий 
завод».

Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

Профіль компанії: 
Вся продукція Лисичанського желатинового заводу сертифікована. Про-
дукція підприємства, яка має високі споживчі властивості, є затребува-
ною та впізнаваною як на внутрішньому ринку України, так і на ринках 
ближнього та дального зарубіжжя. Контроль продукції здійснюється 
відомчою акредитованою лабораторією. Спільними зусиллями техно-
логів підприємства і НДІВіВ «Магарач»  розроблено та вироблено но-
вий інноваційний продукт для освітлення виноматеріалів – Еножелатин. 
Підприємство експортує продукцію до Росії, Німеччини, Чехії, Молдови.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям: желатин; клей кіст-
ковий; жир тваринний.

layon.lg@ukr.net

(06451) 7-25-11
(06451) 7-26-06
(06451) 7-25-10

Луганська область,  
м.Лисичанськ, 
вул.Незалежності, 128

Товариство з обмеженою відповідальністю 
“ЛАЙОН”.
Сфера діяльності:
Виробництво гумово - технічних виробів.

Профіль компанії: 
ТОВ “ЛАЙОН” - має стійку репутацію виробника високоякісної продукції, яка зна-
йшла  визнання у країнах близького зарубіжжя та України.

Пропозиція про співробітництво: 
наше товариство пропонуе більш 20-ти видів гумово — технічних виробів, які 
застосовуються у технологічних процесах металургічної промисловості, машино-
будуванні, будівництві, сільському господарстві, вугільній промисловості та для 
ремонту залізничних колій.
Пропонована продукція:
1. Полоса набивна “ЛАЙОН” для гідравлічних пресів;
2. Шевронні ущільнення для гідравлічних пресів;
3. Тканина прогумована вулканізована та невулканізована;
4. Паси пласкі гумові та гумовотканеві;
5. Гумові суміші;
6. Техпластина гумова та гумовотканева;
7. Прокладки гумові для рейкової колії;
8. Паси гумовотканеві для машин з переробки лу’яних культур;
9. Ущільнення гумові.
Нашим кліентам ми пропонуємо якісну продукцію яка зодовільняє вомогам по 
якості та цені. Існує індивідуальний підхід до нашого клієнта з урахуванням тех-
ничних вимог та цінової політики. При поставці продукції за кордон здійснюємо 
оформлення митних документів.
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regenerat@ukr.net, 
reglis@emitent.net.ua; 
www.regenerat.com.ua

(050) 050-428-11-53

Луганська область,  
м. Лисичанськ, 
вул. Незалежності, 128

ПрАТ «Регенерат»

Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

Профіль компанії: 
Приватне акціонерне товариство «Регенерат» - підприємство з пере-
робки неметалічних відходів (зношених шин та інших гумових відходів), 
виробництва з них регенерату і гумотехнічних виробів. Компанія має 
сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. Підпри-
ємство - лауреат Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих 
товарів України» на регіональному рівні у 2005, 2009-2013 роках. На 
цей час продукція підприємства експортується до Білорусі, Росії, Польщі.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо іноземним компаніям наступну продукцію:
- гумова крихта;
- гумові суміші;
- гумове покриття «Резмопол»;
- техпластина.

feulis@ukr.net, 
lisfactori@ukr.net, 
http://ukrashaem.biz

(06451) 73823 
(066) 251 29 57

Луганська область,  
м. Лисичанськ, 
вул. Газовиків, 24-А

ТОВ «Ялинкові прикраси»

Сфера діяльності:
Виробництво ялинкових прикрас.

Профіль компанії: 
Підприємство виробляє скляні ялинкові іграшки (для новорічних свят, нанесення 
логотипів на іграшки). Прикрашати ялинку - традиція йде углиб століть. В наш час 
прийнято зустрічати Новий рік поруч з ялинкою, що виблискує всіма кольорами 
веселки. А щоб зробити її такою підприємство розробляє широкий асортимент 
ялинкових прикрас і різних іграшок, які по достоїнству займуть місце на новоріч-
ній красуні поруч зі старими іграшками. Також ми пропонуємо барвисту і міцну 
упаковку для ялинкових прикрас Продукція підприємства не підлягає сертифіка-
ції, експортується до Росії та Білорусії.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо іноземним компаніям скляні ялинкові прикраси.
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ооорtfsharm@ukr.net

(06451) 7-16-13

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, 
просп. Перемоги, 159

Сфера діяльності:
Підприємство ТОВ «ВТФ «Шарм» надає виключно послуги з виготовлення швей-
них виробів із давальницької сировини.

Профіль компанії: 
Через посередницьку фірму відправляємо вироби у Францію, шиємо будь-які 
асортименти для чоловіків, жінок та дітей – пальто, куртки, сукні, спідниці, блуз-
ки та інше. З цією фірмою компанія працює протягом довгого періоду, продовжує 
співпрацювати і в 2017 році.

Пропозиція про співробітництво: 
Підприємство пропонує послуги з виготовлення швейних виробів із давальниць-
кої сировини.

Товариство з обмеженою відповідальність 
«Виробничо-торгова фірма «Шарм»

pkirillov1965@gmail.com

(06451)7-29-00

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, 
вул. ім. М. Грушевського, 
буд. 13

Сфера діяльності:
Виготовлення хлібобулочної продукції, здобних та кондитерських виробів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Хлібний дім Кирилова» – один з крупніших виробників хлібобу-
лочної продукції на різні смаки. Протягом 18 років підприємство поста-
чає якісну та смачну продукцію по всьому регіону. Дві діючі пекарні, які 
оснащені сучасним імпортним обладнанням, виробляють продукцію, 
що відповідає жорстким вимогам стандартів. На підприємстві працюють 
лише кваліфіковані фахівці, які мають великий досвід роботи. При ви-
робництві хлібобулочних виробів використовуються давні національні 
рецепти та лише традиційні технології: новомодні технологічні добавки: 
поліпшувачі, розпушувачі, ферменти, емульгатори – не застосовуються, 
бо вони неспроможні конкурувати зі смаком хліба, виготовленого з ви-
користанням живих дріжджів та молочних заквасок.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію на внутрішній ринок.

ТОВ «Хлібний дім Кирилова»
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Луганська
область

Марківський
район

info@masterskayasira.com

(06464) 9-17-22

Луганська обл., 
Марківський р-н, 
смт Марківка, 
вул. Задорожнього, 46

Сфера діяльності:
Виробництво молочних продуктів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Марківський сироробний завод» є одним із основних спеціалізованих 
підприємств з перероблення молока та виробництва твердих сирів та кисло-
молочного сиру. Підприємство має тридцятирічну історію. Продукція виро-
бляється з екологічно чистої сировини під торгівельною маркою «Майстерня 
сиру». Сири випускаються як у плівці, так і в парафіновому покритті.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо високоякісну продукцію та готові розглянути будь-які пропозиції 
щодо збуту та дистрибуції продукції.

ТОВ «Марківський сироробний завод»
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Луганська
область

Новоайдарський
район

agrokomerzial@i.ua

(06445) 9-29-50
(050) 627-02-66

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, 
с. Побєда, 
вул. Широка, б. 1-Б

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Реалізуємо озиму пшеницю, насіння соняшнику.

ТОВ«АГРОКОМЕРЦІАЛ»
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aidarovosch@gmail.com

(06445) 9-41-35 
(099)769-77-24

Новоайдарський 
район, смт Новоайдар, 
вул. Дружби, б. 29

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.  

Профіль компанії: 
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур. Зернові: пшениця, соя, ячмінь, кукурудза, жито, овес. Олійні культури: 
насіння соняшнику, ріпак, льон, гірчиця.

Пропозиція про співробітництво: 
Зернові: пшениця, соя, ячмінь, кукурудза, жито, овес, Олійні культури: насіння 
соняшнику, ріпак, льон, гірчиця. 

Селянське (фермерське) господарство 
«АЙДАР-ОВОЩ»

mts.agroton@gmail.com

(050) 169-99-32

Луганська обл., 
Новоайдарський р-н, 
смт Новоайдар, 
пров. Сінний, 4

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур: пшениця, ячмінь, кукуру-
дза, соняшник, виробництво молока та м’яса.

Профіль компанії: 
ПрАТ СВФ «Агротон» є регіональним лідером з вирощування сіль-
ськогосподарських культур, тваринництва та виробництва продуктів 
харчування. Основним видом діяльності групи компаній «Агротон» є 
вирощування, а також переробка, зберігання та продаж таких сільсько-
господарських культур, як соняшник і пшениця. Крім цього, група ком-
паній «Агротон» займається тваринництвом.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових культур, технічних культур та м’яса.

ПрАТ СВФ «Агротон»
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goncholx34@gmail.com

(06445) 9-62-10 
(050) 908-39-57

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Бахмутівка, 
вул. Кубанська, б. 39

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Фермерське господарство «АЛЬЯНС-М»

aydarpekar@gmail.com

(050) 528-49-43

Луганська обл, 
смт Новоайдар, 
вул. Великий шлях, 
42 А/1

Сфера діяльності:
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної  промисловості: бо-
рошно вищого, першого ґатунку, висівки.

Профіль компанії: 
ТОВ «Айдарський пекар» виготовляє борошно пшеничне вищого, пер-
шого ґатунку, висівки. Виробничі потужності організації – це елеватор 
для зберігання зерна на 10000 тонн, млиновий комплекс з переробки 
зерна 120 тонн на добу, комбікормове виробництво з потужністю 60 
тонн на добу.
ТОВ «Айдарський пекар» реалізує борошно вищого та першого ґатунків 
у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій 
областях.

Пропозиція про співробітництво: 
Підприємство займається переробкою пшениці, закуповує пшеницю, та-
кож реалізує борошно вищого, першого ґатунку, висівки.

ТОВ «Айдарський пекар»
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SVKbuch@ukr.net

(06445) 9-47-66
(050) 644-41-15

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Чабанівка, 
вул. Миру, б. 42

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Сільськогосподарський виробничий 
кооператив «БАТЬКІВЩИНА»

viktoriya.netsvitailo@hotmail.com
facebook.com/amr.schastye.org

(095) 351-85-23

Луганська обл., 
м.Щастя, 
вул. Донецька, 36

Сфера діяльності:
Агенція існує з метою підвищення рівня якості життя громади міста 
шляхом створення можливостей розвитку інформаційних технологій, 
впровадження передових та сучасних напрямків розвитку малого та 
середнього бізнесу та сприяння суспільно-економічному, соціальному, 
культурному, екологічному розвитку міста Щастя.

Профіль компанії: 
Агенція є майданчиком взаємодії та співпраці між громадськістю, біз-
несом та міською владою м. Щастя.

Пропозиція про співробітництво: 
Складання бізнес-планів, проведення семінарів, тренінгів та ін. 

Агенція місцевого розвитку 
м. Щастя
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info@milam.lg.ua

(06445) 9-45-86

Луганська обл., 
смт Новоайдар, 
вул. Великий Шлях, 
64 а

Сфера діяльності:
Виготовлення й реалізація пшеничного борошна, експорт борошна.

Профіль компанії: 
ТОВ «АйдарМилаМ» є великим та перспективним підприємством, що динамічно розви-
вається на Сході України та зарекомендувало себе з найкращого боку завдяки високій 
якості продукції, що випускається.
В цей час ТОВ «АйдарМилаМ» щомісяця переробляє понад 2000 тонн зерна і є найбіль-
шим борошномельним комплексом у Луганській області. Сам комплекс знаходиться в 
сільськогосподарському Новоайдарському районі. Нашою сировиною є тільки зерно з 
найкращими показниками, вирощене в Україні.
Борошномельний комплекс виробляє пшеничну муку вищого і першого сортів, а та-
кожпшеничні висівки. Мука розфасована в мішки по 50, 25 і 2 кг.Підприємство має свій 
автопарк і, зокрема, можливість доставки борошновозом до 30 тонн.
ТОВ «АйдарМилаМ» поставляє свою продукцію на крупні хлібокомбінати, кондитерські 
підприємства і макаронні виробництва Луганської, Донецької, Харківської і Дніпропе-
тровської областей.Якість муки контролює власна лабораторія, що підтверджується 
санітарно-гігієнічним висновком, сертифікатом відповідності, протоколами випро-
бувань продукції, проведених ГП «Черкасистандартметрологія». Але особливо 
дорого ми цінуємо визнання якості нашого борошна домогосподарками по 
всій Україні. 
Індивідуальна фасовка privatelabel.
Експорт муки у вагонах і морських контейнерах.

Пропозиція про співробітництво: 
Запрошуємо до співпраці гуртових споживачів борошна в Луганській, 
Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях та 
представників експорту борошна за кордон.

ТОВ «АЙДАР МИЛАМ»

kspimd@gmail.com

(06445)97340
(06445) 9-73-49
(050) 919-69-41

Луганська обл., 
Новоайдарський район, 
с. Михайлюки, 
вул. Центральна площа, б. 3

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; 
розведення свиней.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику. Виробництво молока, яловичини 
та свинини.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику; молоко, яловичина та свинина.

Колективне сільськогосподарське 
підприємство імені Дзержинського
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nlmg@ukr.net
nl.luglis.gov.ua

(06445) 9-40-34

Луганська обл., 
смт Новоайдар, 
вул. Коваленка 4

Сфера діяльності:
Ведення лісового господарства, охорона , захист, раціональне використання та відтво-
рення лісів. Ведення мисливського господарства, охорона, відтворення та раціональне 
використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих 
у користування підприємству. Виробництво тріски технологічної, пиломатеріалів.

Профіль компанії: 
Наше підприємство розташоване в центральній частині Луганської області на терито-
рії Новоайдарського району. Організовано в 1967 році з метою проведення комплексу 
агролісомеліоративних заходів по боротьбі з водною та вітряної ерозією в межах за-
кріпленої території діяльності. На цей час площа підприємства становить 46,7 тисяч 
гектарів з урахуванням прийнятих земель для лісорозведення та лісів колишніх КСП, а 
також прийнятих у 2015 році ТрьохізбенськоготаСлов’яносербськоголісництв. На тери-
торії Центральної садиби організований цех по переробці деревини, мисливське госпо-
дарство. Площа мисливського господарства становить 30,5 тис.га і розділяється на 
4 єгерських обходу. Ведеться робота з охорони мисливських угідь від браконьєрів.

Пропозиція про співробітництво: 
Підприємство реалізує щепу, поддони, пиломатеріали, лісоматеріали, столярні 
вироби, насіння сосни звичайної, декоративний посадковий матеріал. 
Надає наступні послуги: столярні роботи, розпил лісоматеріалу, обробка 
лісонасаджень від шкідників лісу.

ДП «Новоайдарське лісомисливське 
господарство»

ferrumsts@gmail.com

(067) 721-38-58 
(050) 577-60-89

Луганська обл., 
Новоайдарський р-н, 
м. Щастя, 
вул. Гагаріна, 1р/1

Сфера діяльності:
Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будів-
ництва. 

Профіль компанії: 
Підприємство виготовляє: ролики для транспортерів та конвеєрів різних 
типорозмірів; роликоопори різних конструкцій і типорозмірів для всього 
ряду стрічкових конвеєрів; барабани для стрічкових конвеєрів (приводні 
та натяжні). 
Продукція виготовляється з української сировини. Вся продукція сертифі-
кована та виготовляється у відповідності до ТУ У 29.5-20154202-001:2008 
та комплектом конструкторської документації. 
Готова продукція проходить контроль якості силами власної лабораторії, 
оснащеній стендами для випробувань і перевірки: стенд перевірки на бит-
тя, стенд перевірки моменту приведення в обертання, стенд перевірки на 
герметичність внутрішнього об’єму (водонепроникність).
Підприємство має ліцензію на виконання будівельно-монтажних робіт.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне обладнання: ролики для транспортерів та конвеєрів 
різних типорозмірів; роликоопори різних конструкцій і типорозмірів для 
всього ряду стрічкових конвеєрів; барабани для стрічкових конвеєрів (при-
водні та натяжні).

ТОВ «Ферум-строй-сервіс»
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Sferabuh@ukr.net

(06445) 9-54-90
(050) 473-08-00 
(06445) 9-54-90 
(050) 474-44-61 (факс)

Луганська обл., 
Новоайдарський район, 
с. Новоохтирка, 
вул. Центральна, б. 27/В

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур; розведення свиней.

Профіль компанії: 
Компанія займається свинарством, у рослинництві — зерновими, овочівництвом 
відкритого ґрунту й ягідництвом. Постійною роботою підприємство забезпечує 60 
чоловік, а на збирання врожаю додатково наймає людей. Тут обробляють близько 
3 тис. га землі. Вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, соняшник, сорго. Заради 
хороших врожаїв в овочівництві застосовується крапельне зрошення. Працівни-
ки «Сфери» стараються годувати мешканців довколишніх територій, переважно 
Сєвєродонецька, корисними і водночас недорогими овочами й ягодами — ка-
пустою, огірками, помідорами, суницями та смородиною.
Зараз свинину реалізовують лише підприємцям, які торгують на ринках. Поголів’я 
свиней наразі становить близько 3 тис. голів одночасного утримання.
Основна монокультура — кукурудза. Маємо дві сучасні американські сушарки, 
а також інфраструктуру для тривалого зберігання. 

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, сорго; овочі; 
свинина для м’ясокомбінатів.

ТОВ «СФЕРА»

shid.agro1@gmail.com

(06445) 9-96-10
(099) 227-67-55
(050) 572-05-55

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Гречишкине, 
вул. Істрашкіна, б 23-А

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

ТОВ «Сільськогосподарське 
підприємство «СХІД-АГРО»
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vatmichurin@i.ua

(06445) 9-46-55
(050) 612-13-99

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Райгородка, 
вул. Лісова, б. 1

Сфера діяльності:
Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів (основний напрямок); вирощу-
вання зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 
овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників; 
перероблення та консервування овочів та фруктів.

Профіль компанії: 
Основний напрямок діяльності ПрАТ «Мічурінське» – садівництво, переробка 
фруктів та плодів. Підприємство займається доглядом плодоносних багаторічних 
насаджень на площі 53 га, крім того, є 30 га інтенсивного зерняткового саду з 
крапельним зрощенням, щорічний збір якого становить 700 т.Підприємство за-
ймається вирощуванням зернових, технічних культур, овочів на площі 207 га.

Пропозиція про співробітництво: 
Реконструкція та переоснащення консервного цеху з переробки плодів та 
овочів; відновлення роботи тепличного комплексу на площі 2 га.

ПрАТ «Мічурінське»

vb046be29@gmail.com

(06445) 9-75-40
(050) 288-37-05

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Колядівка, 
вул.Лугова, б. 3 Г

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Сільськогосподарське товариство з 
обмеженою відповідальністю «СКАЙ»
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PPFantasy@ukr.net

(06445) 9-31-96
(050) 889-17-24

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, смт Новоайдар, 
вул. Айдарська, б. 27

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Сільськогосподарське приватне 
підприємництво «Фантазія»

alena_sosnovoe@i.ua

(06445) 9-52-22
(050) 130-27-17

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Смолянинове, 
вул. Садова, б. 15

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Сільськогосподарське товариство 
з обмеженою відповідальністю
Агрофірма «Соснове»
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(067) 524-54-28
(050) 977-00-60

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Гречишкине, 
вул. Центральна , б. 86

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

ТОВ «Колосок»

(06445) 9-75-61 
(066) 530-83-86
(050) 285-61-49

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Колядівка, 
вул. Садова, б. 1А

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Селянське (фермерське) 
господарство «Ткаченко»

Kolosok.lg@gmail.com
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kspoleksiiwske@yandex.ua

(06445) 9-45-77
(06445) 9-71-34
(050) 862-96-81
(06445) 9-16-62 (факс)

Луганська обл., 
Новоайдарський район, 
с. Олексіївка, 
площа Центральна, б. 10

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення свиней.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику. Виробництво молока, яловичини та свинини.

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику. Виробництво молока, яловичини та свинини.

Колективне сільськогосподарське 
підприємство «Олексіївське»

(066) 076-39-41

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, с. Денежникове, 
вул. Чкалова, б. 1

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренепло-
дів і бульбоплодів;інших однорічних і дворічних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику

Пропозиція про співробітництво: 
Озима пшениця, насіння соняшнику

Селянське (фермерське) 
господарство «Нікіт»
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n-aydar.rps@i.ua

(06445) 9-42-51

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, смт Новоайдар, 
вул. Незалежності, б. 1

Сфера діяльності:
Надання інших індивідуальних послуг, надання в оренду й експлуатацію власного 
чи орендованого нерухомого майна; діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань оподаткування.

Профіль компанії: 
Продовольчі та супутні товари.

Пропозиція про співробітництво: 
Продовольчі та супутні товари.

Новоайдарська районна спілка 
споживчих товариств.

rps-novoaidar@ukr.net

(06445) 9-47-46

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, смт Новоайдар, 
вул. Незалежності, б. 1

Сфера діяльності:
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний); 
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна.

Профіль компанії: 
Продовольчі та супутні товари.

Пропозиція про співробітництво: 
Продовольчі та супутні товари.

Новоайдарське сільське споживче 
товариство (Новоайдарське ССТ)
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shprodtorg@ukr.net

(0642) 96-26-28
(099) 651-28-57

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, м Щастя, 
пров. Сонячний, 7-Б

Сфера діяльності:
Посередництво у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виро-
бами; оптова торгівля фруктами й овочами; оптова торгівля м’ясом і м’ясними 
продуктами; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями 
та тютюновими виробами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендо-
ваного нерухомого майна.

Профіль компанії: 
Продовольчі та супутні товари.

Пропозиція про співробітництво: 
Продовольчі та супутні товари.

КП «Щастинськийпродторг»

(06445) 9-26-69
(050) 476-75-07

Луганська обл., 
Новоайдарський 
район, смт Новоайдар, 
вул. Незалежності, б. 8

Сфера діяльності:
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухо-
мого майна (основний напрямок); неспеціалізована оптова торгівля 
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; надання в 
оренду інших машин, устаткування та товарів; неспеціалізована оптова 
торгівля; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна 
торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітар-
но-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

Профіль компанії: 
Продовольчі та супутні товари.

Пропозиція про співробітництво: 
Продовольчі та супутні товари.

ТОВ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «АЙДАР»



114 Новоайдарський район

Луганська
область

Новопсковський
район

dovira@ukr.net

(06445) 9-29-98
(06445) 9-29-98

92800, Луганська обл., 
Біловодський р-н, 
смт Біловодськ, 
шосе Старобільське, 1

Сфера діяльності:
Кредитна спілка відповідно до свого статуту:
– приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
– надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпече-
ності в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів 
кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприєм-
ства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кре-
дитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
– залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахун-
ки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки 
перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних 
зобов’язань кредитної спілки;
– виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми 
особами;
– розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, 
які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній 
спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється 
Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цін-
ні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї коопе-
ративних банків;
— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішен-
ням Уповноваженого органу.

Профіль компанії: 
Надаємо наступні види фінансових послуг:залучення фінансових активів із 
зобов’язанням щодо наступного їх повернення;надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Кредитна спілка «Довіра»
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promin-sergeev@ukr.net

Луганська обл., 
Новопсковський р-н, 
с. Новорозсош, 
вул. Центральна 61

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, виробництво молока та м’яса.

Профіль компанії: 
Сільськогосподарське підприємництво, яке займається вирощуванням пшениці, 
ячменю, кукурудзи, соняшнику, вівса, виробництвом молока та м’яса.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонується продаж зернових та технічних культур, молока та м’яса.

ТОВ «ПРОМІНЬ»

www.jemchyjina.lg.ua
perlinanovopskov@ukr.net

(06463) 2-19-93
(06463) 2-44-13 
(06463) 2-41-99

Луганська обл., 
смт Новопсков, 
вул. Українська, 218

Сфера діяльності:
 Санаторно-курортне оздоровлення. 

Профіль компанії: 
Лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового 
апарату, органів дихання, периферійної нервової системи. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо різні послуги: питне лікування, фітотерапія, лікувальні 
ванни, душі, різні види масажу, електросвітлолікування, високотонова 
терапія, ультразвукова терапія, лазеротерапія, аероінотерапія і музико-
терапія, гідроколонотерапія, тюбажі, апаратна фізіотерапія, вуглекислі 
сухі ванни, дихальні практики, лікувальні гімнастики, порафіноозокери-
тове лікування, лікування полтавським бішофітом, дієтотерапія, талла-
сотерапія, кліматотерапія тощо.

ТОВ «Новопсковський 
санаторій «Перлина»
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osinove246@ukr.net

(06463) 9-65-68
(06463) 9-68-73

Луганська область, 
Новопсковський район, 
с. Осинове-2, 
вул. Слобожанська, 244

Сфера діяльності:
Виробництво  хліба та хлібобулочної продукції.

Профіль компанії: 
ФОП «Татарченко» забезпечує хлібобулочними виробами весь Новопсковський 
район. На підприємстві працюють 18 чоловік різних професій, а в рік випікається 
до 10 тонн хліба. Пекаря випікають 17 видів хлібобулочних виробів. Хлібобулочні 
вироби, виготовлені на цьому підприємстві, користуються великим попитом в 
інших містах і районах Луганської області.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо виробництво хліба та хлібобулочної продукції.

 ФОП «Татарченко»

muzei-novopskovskii@i.ua
fb.com/muzei.novopskovskii/

(06463) 9-15-57

Луганська область, 
смт. Новопсков, 
вул. Українська, 18

Сфера діяльності:
Науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музей-
них зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, вистав-
кова, пам’яткоохоронна робота, а також діяльність, пов’язана з науко-
вою атрибуцією, експертизою, класифікацією.

Профіль компанії: 
На початку 1990-х експозиція музею поповнилася майданчиком-експо-
натом — було придбано сільську садибу кінця XIX століття, розташовану 
поруч з основним корпусом музею. Туди зібрали меблі ё експонати того 
часу. Після введення садиби Новопсковський краєзнавчий музей став 
найкращим на Луганщині музеєм сільського типу.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо екскурсії в приміщеннях музею та на «Слобожанському по-
двір’ї», а також виїзні екскурсії по пам’ятних місцях району.

Комунальний заклад 
«Новопсковський районний 
краєзнавчий  музей  Новопсковської  
районної  ради Луганської області»
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nivla.1224@gmail.com

(099) 484-58-03
(066) 648-40-48

Луганська область, 
смт. Новопсков, 
вул. Новорозсошанська,198 Сфера діяльності:

Вирощування зернових культур, утримання свиней.

Профіль компанії: 
Сільськогосподарське підприємництво, яке займається вирощуванням 
пшениці, соняшнику, льону, гірчиці та свиней на м’ясо.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових культур та м’яса.

ТОВ «Сільськогосподарський 
Агростандарт»

agroprodservis2013@ukr.net  

(050) 870-61-97

Луганська обл., 
Новопсковський р-н, 
с. Новорозсош, 
вул. Ювілейна, 50

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, виробництво молока та 
м’яса, утримання великої рогатої худоби.

Профіль компанії: 
Сільськогосподарське підприємництво, яке займається вирощуванням 
пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, вівса, молока та м’яса.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових та технічних культур, молока та м’яса.

ТОВ «Агропродсервіс»
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KuroiedovaT@rise.ua

(067) 641-21-52

Луганська обл., 
Новопсковський р-н, 
с. Кам’янка,
вул. Пульного, 2 Сфера діяльності:

Вирощування зернових та технічних культур, виробництво молока та м’яса.

Профіль компанії: 
Сільськогосподарське підприємництво, яке займається вирощуванням пшениці, 
ячменю, кукурудзи, соняшнику, вівса, молока та м’яса.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових та технічних культур, молока та м’яса.

СТОВ ім. ЕНГЕЛЬСА

slobojanskiy1@ukr.net

(050) 266-42-62

 Луганська обл., 
Новопсковський р-н, 
с. Осинове–2, 
вул. Слобожанська, 214-б

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, утримання великої рогатої 
худоби, вівців, свиней.

Профіль компанії: 
Сільськогосподарське підприємництво, яке займається вирощуванням 
пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, вівса, молока та м’яса.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових та технічних культур, молока та м’яса.

СВОК «Слобожанський»
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Луганська
область

Попаснянський
район

popasnakraevedcheskiy.muzey@ukr.net

(06474) 3-32-65

Луганська обл., 
м. Попасна, 
вул. Герцена, 3

Сфера діяльності:
Культурно-просвітницька діяльність.

Профіль компанії: 
Колекція районного краєзнавчого музею м. Попасна нараховує понад 13 тисяч 
одиниць зберігання – це пам’ятки археології, зібрання нумізматики, документи, 
твори мистецтва й побутові речі. Музейна експозиція складається з наступних 
відділів: «Виникнення життя на землі»; «Природа краю»; «Історія краю періоду 
з кін.19ст. – поч. 20 ст.»; «Історія краю періоду Другої Світової війни»; «Мисте-
цтво Попаснянщини»; «Експозиція АТО подій 2014-2017рр.». 

Пропозиція про співробітництво: 
Проведення екскурсій за графіком: з 8.00-17.00; 
вихідні: неділя, понеділок.

Районний краєзнавчий музей
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sp.privole@ukr.net

(050) 551-45-98
(099) 710-81-66

Луганська обл., 
м. Привілля, 
вул. Лісова, 1

Сфера діяльності:
Медична практика.

Профіль компанії: 
ВП «СП «Привілля» – це підприємство з надання послуг, пов’язаних із санатор-
но-курортним, профілактичним лікуванням та оздоровленням осіб. Функціонує 
як заклад стаціонарного типу на 50 місць з безперервним графіком роботи. Впро-
ваджує в установленому порядку нові ефективні традиційні та нетрадиційні мето-
ди відновного лікування. Напрямок лікування – органи опорно-рухового апарату 
та дихальних шляхів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне санаторне-профілактичне лікування за вказаним напрямком. 

Відокремлений підрозділ санаторій-профі-
лакторій «Привілля» Публічного акціонерного 
товариства «Лисичанськвугілля»

office@mo-ez.com.ua
www.mo-ez.com.ua

(050) 472-12-55
(050) 369-43-83

Луганська область, 
Попаснянський район, 
смт Тошківка

Сфера діяльності:
Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів.

Профіль компанії: 
ПАТ «Мирнодолинский дослідно-експериментальний завод» виробляє 
теплотехнічне обладнання для підприємств газової, нафтопереробної, 
хімічної, нафтохімічної, вугільної, металургійної та інших галузей про-
мисловості. При виготовленні апаратів використовуються матеріали та 
комплектуючі відомих українських і європейських виробників, з якими 
у ПАТ «МДЕЗ» налагоджені тривалі партнерські стосунки. Підприємство 
має все необхідне обладнання для виготовлення різного спектру буді-
вельних і промислових металоконструкцій. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо високоякісну продукцію та розглянемо будь-які пропозиції 
щодо її збуту.

ПАТ «Мирнодолинський 
дослідно-експерементальний завод»
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Сфера діяльності:
Виробництво крейди.

Профіль компанії: 
ТОВ «Вовчоярівський кар’єр» – підприємство, яке виробляє крейду наступних 
марок: крейда мелена сепарована КМС-1, КМС-2, крейда мелена КМ, крейда 
мелена кормова КМК, крейда дроблена КД. 
ТОВ «Вовчоярівський кар’єр» працює з 1997р. та випускає продукцію, яка вико-
ристовується у різних галузях промисловості, таких як: гумова, гумовотехнічна, 
полімерна, кабельна, комбікормова, сільськогосподарська, лакофарбова, вироб-
ництво сухих будівельних сумішей та інших будівельних матеріалів, скляній та 
керамічній галузях.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну крейдову продукцію для різних видів промисловості.mel.lisichansk@meta.ua

www.mell.com.ua

(095) 892-26-42
(067) 643-33-23

Луганська обл., 
Попаснянський р-н, 
смт Вовчоярівка, 
вул. Виробнича, 11

ТОВ «Вовчоярівський кар’єр»

priyomnaya@pvrz.org.ua
common@pvrz.org.ua 
www.pvrz.org.ua

(06474) 3-28-48
(06474) 3-25-91

Сфера діяльності:
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів.

Профіль компанії: 
ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» – високотехнологічне 
підприємство з виробництва та ремонту вантажного рухомого складу 
залізниці дорогі. Продукція підприємства експлуатується в десятках кра-
їн світу. Наші замовники – державні та приватні транспортні компанії, а 
також промислові підприємства в Україні, країнах ближнього і далекого 
зарубіжжя. Головна мета діяльності Попаснянського вагоноремонтного 
заводу – забезпечення своїх партнерів і клієнтів сучасним високоефек-
тивним рухомим складом, що дозволить швидко і безперебійно достав-
ляти будь-які види вантажів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо послуги з будівництва нових напіввагонів, послуги ремонту 
рухомого складу, запасні частини для залізничного рухомого складу.

Луганська область, 
Попаснянський район, 
м. Попасна, 
вул. Залізнична, 1

ТДВ «Попаснянський 
вагоноремонтний завод»
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stan_pops@ukr.net

Луганська область,  
Попаснянський р-н., 
с-ще Малорязанцеве

ТОВ «Стан»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних сіль-
ськогосподарських культур. Застосування новітніх технологій в агроно-
мії та оновлення машино - тракторного парку дозволяють отримувати 
високі врожаї зернових та технічних культур. Виробництво зерна в 2017 
р. склало 3,2 тис. тонн (врожайність 40,5 ц/га), соняшнику – 0,6 тис. 
тонн (врожайність 14,5 ц/га). 

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

fg_viktor@ukr.net

(06474) 3-25-65

Луганська область,  
м. Попасна 
вул. Пісчана, 39

Ф/г «Віктор».

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Фермерське господарство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних 
сільськогосподарських культур. Виробництво зерна в 2017 р. склало 4,9 тис. тонн 
(врожайність 32,5 ц/га), соняшнику – 1,8 тис. тонн (врожайність 10,1 ц/га).
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове господар-
ство.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.
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kapitalpluslis@.ukr.net

(095)-190-55-15
(096)-188-25-60

Луганська область,  
Білогорівська селищна 
рада ,с. Шепілівка 
Попаснянський р-н

База відпочинку «Гражда», 
засновник ПП «КАПІТАЛ-ПЛЮС»

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення, організація відпочинку.

Профіль компанії: 
Пропонуємо яскравий відпочинок в чарівному куточку бази відпочинку 
«Гражда», розташованої  на березі річки Сіверський Донець. 
Для відпочиваючих передбачені двохмісні комфортабельні номери. 
На березі Дінця база має свій пляж та басейн
Щоб зняти втому, відновити сили, відчути цілющу силу пару, база відпо-
чинку «Гражда» запрошує вас до бані на дровах.
На території бази відпочинку є безкоштовна стоянка для автомобілів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісний та комфортний відпочинок.

komplexsvitanok@
gmail.com
http://travellers-re-
gion.business.site/

(068)598-19-19 
(050)598-18-18

Луганська область,  
Попаснянський район, 
Білгорівська селищна 
рада.

ТОВ «Комплекс відпочинку «Світанок».

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення, організація відпочинку.

Профіль компанії: 
Комплекс відпочинку «Світанок» - гарне місце для тихого і активного відпочинку 
всією сім’єю,який знаходиться в глибині змішаного лісу на березі красивої річки 
Донець та займає площу 2,5 га.
Одночасно можливий прийом 150 відпочиваючих. На базі відпочинку знаходить-
ся їдальня на 50 посадочних місць, організовано 3-х разове комплексне харчу-
вання.
Працює санітарно-гігієнічний блок, WI-FI,є дитячий майданчик, ігрова кімната, на-
стільні ігри, настільний теніс, поле для футболу, волейболу,баскетбольний май-
данчик, літній кінотеатр, прокат велосипедів (є траси в лісі)
.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісний та комфортабельний відпочинок.
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ellit08@ukr.net

(06474)3–16–35
(050)903-60-08

Луганська область,  
Попаснянський район, 
м.Попасна, 
вул.Суворова, 2

ПП «Первомайський житлсервіс 
«Евентус»»

Сфера діяльності:
Виконання ремонтних робіт.

Профіль компанії: 
Колектив ПП «ПЖС «Евентус»» з моменту заснування (2009р.) виконує 
роботи з капітального та поточного ремонту житлових і нежитлових 
приміщень, різних типів покрівель (до третьої категорії складності), во-
допровідних і каналізаційних мереж та ін. За весь період роботи підпри-
ємство зарекомендувало себе як надійного і кваліфікованого партнера, 
який виконує договірні зобов’язання з гарною якістю робіт і у встановле-
ні строки. Відмінною рисою ПП «ПЖС «Евентус»» є її гнучкість, мобіль-
ність у вирішенні технічних завдань, ініціатива та оперативність.

Пропозиція про співробітництво: 
Підприємство пропонує послуги з проведення якісних ремонтних робіт 
на об’єктах та  готове до співробітництва із замовниками різних форм 
власності.

yevtushenkodima@
gmail.com

(096)-126-16-17

Луганська область,  
м. Попасна, 
вул. Миру 142 б

ФОП Євтушенко Дмитро Костянтинович.

Сфера діяльності:
Виробництво тротуарної плитки, єврозаборів з бетону, вазонів, урн та інших ви-
робів з бетону.

Профіль компанії: 
ФОП Євтушенко Дмитро виготовляє тротуарну плитку, єврозабори, вазони, урни 
та інші вироби з бетону в м. Попасна, Луганської області.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонує якісну тротуарну плитку, гарантію, індивідуальний підхід до кожного 
клієнта, продаж підприємствам та організаціям всіх форм власності  зі складу 
підприємства (опт, роздрібна торгівля). Розробка дизайну майбутнього покрит-
тя, розрахунок необхідного для його втілення кількості плитки, транспортування, 
укладання.
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office_gp_pervugol@ukr.net

Луганська обл., 
м. Гірське, 
вул. Куйбишева, 21

ДП «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ»

Сфера діяльності:
Підземне видобування кам’яного вугілля.

Профіль компанії: 
ДП «Первомайськвугілля» – підприємство Східної України з загальнодержавною 
формою власності. Є одним з основних державних підприємств з видобутку ву-
гілля для постачання на ТЕЦ України через ДП «Держвуглепостач» та для потреб 
населення. До складу Державного підприємства «Первомайськвугілля» входять 4 
основні шахти: «Шахта «Золоте», «Шахта «Карбоніт», «Шахта «Гірська», «Шахта 
«Тошківська» та відокремлені підрозділи: «Автобаза», «ВТУ», «УЗКЯВС», «ВТЗ», 
«Спецуправління», «ВКК», «УМТЗ», «ПКБ». Загальна виробнича потужність шахт 
на 01.01.2017 року становить 1200 тис. тонн вугілля на рік, проектна потужність 
– 2280тис.тонн. Промислові запаси на 01.01.2017 р. – 142091 тис.тонн. За період 
з 1950 по 2016 роки шахти видобули понад 32 млн тонн вугілля. На балансі шахт 
ДП «Первомайськвугілля» перебуває 55 вугільних пластів потужністю від 0,9 м до 
2,12 м; марки видобуваємого вугілля: Г, ДГ.

Пропозиція про співробітництво: 
Енергетичне вугілля марки «Г»

Сфера діяльності:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Профіль компанії: 
ТОВ «Попаснянський хлібокомбінат» є одним з основних виробників хлі-
ба та хлібобулочних виробів району. Протягом 13 років підприємство 
успішно виробляє та поставляє продукцію більш ніж в 100 торгівельних 
точок. Завдяки установці нового технологічного обладнання розширю-
ється асортимент та підвищується якість продукції.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну хлібобулочну продукцію.

phk_buh@ukr.net

(06474) 2-07-70

Луганська область, 
Попаснянський район, 
м. Попасна, 
вул. Першотравнева, 83

ТОВ «Попаснянський 
хлібокомбінат»
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Луганська
область

Рубіжне Сфера діяльності:
Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура» є виробником високоякісних пан-
чішно-шкарпеткових виробів. Підприємство створено у квітні 2011 року на 
основі виробничої бази фізичної особи-підприємця Місюренко Геннадія Ва-
лентиновича, який працює в цій галузі вже більше 20 років та успішно керує 
створеним ним підприємством. 
ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура» випускає понад чотириста найме-
нувань панчішно-шкарпеткових виробів літнього, демісезонного та зимової 
асортименту під трьома торговими марками: «LADY MAY®», «MISYURENKO®» й  
«АФРІКА®».

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо панчішно-шкарпеткові вироби для всієї родини з 
високоякісної бавовни власного виробництва. Пропонуємо співпрацю 
супермаркетам і рітейлерам по всій території України.

misyurenko_sales@ukr.net
www.misyurenko.com.ua

(066) 886-26-00

Луганська обл., 
м. Рубіжне, 
вул. Менделєєва , 45-Б

ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура»
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Профіль компанії: 
Виробництво картонно-паперової продукції. Один із найбільших виробників га-
лузі в Україні і Східній Європі. Досвід більш ніж 25 років виробництва картону, 
паперу та упаковки із гофрокартону. 

Пропозиція про співробітництво: 
Виробляємо та пропонуємо на вітчизняний та іноземний ринки широкий спектр 
картонно-паперової продукції.
– Картон для плоских шарів гофрокартону, папір для гофрування – для виробни-
ків гофрокартону.
– Картон облицювальний – для виробників гіпсокартону.
– Гофрокартон, упаковка із гофрокартону (різноманітної конфігурації та склад-
ності) – для виробників продукції, яка потребує пакування в картонну тару.

info@rkrk.com.ua
www.rktk.com.ua

(06453) 9-22-75

Луганська обл., 
м. Рубіжне, 
вул. Мєндєлєєва, 67

ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний 
комбінат»

Сфера діяльності:
Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів. 

Профіль компанії: 
ТОВ НВФ «Мікрохім» – українське фармацевтичне підприємство повного 
циклу – від синтезу активних фармацевтичних інгредієнтів до розробки та 
виробництва готових лікарських засобів. «Мікрохім» вже 26 років виробляє 
лікарські засоби європейської якості, які користуються попитом на всій те-
риторії України та за її межами. 
Компанія постійно розширює продуктовий портфель і спектр лікарських 
форм, підвищує в структурі портфеля частку складних фармацевтичних 
композицій власної розробки.
«Мікрохім» динамічно розвивається, запроваджуючи у виробництво науко-
місткі технології та збільшуючи виробничі потужності.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо: вітчизняним та іноземним фармацевтичним дистриб’юторам 
– високоякісні лікарські засоби. Вітчизняним та іноземним виробникам лі-
карських засобів:
– активні фармацевтичні інгредієнти;
– розробку нових фармацевтичних композицій «під ключ» з підготовкою 
повного пакету реєстраційних документів;
– контрактне виробництво рідких та твердих лікарських форм;
– лабораторні дослідження якісного і кількісного складу фармацевтичних 
субстанцій, допоміжних інгредієнтів та готових лікарських форм з видачею 
сертифіката.

office@microkhim.com.ua
www.microkhim.com.ua

(06453) 6-16-00 (факс)
(06453) 6-35-00

Луганська обл., 
м. Рубіжне, 
вул. Леніна, 33

ТОВ НВФ «Мікрохім»
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Сфера діяльності:
Виробництво та гуртовий продаж панчішно-шкарпеткової продукції.

Профіль компанії: 
ТОВ «Смалій» – український виробник панчішно-шкарпеткової продукції для всієї 
родини, представлений на ринку з 1995 року. Цілі і завдання підприємства базу-
ються на вивченні вимог і побажань споживачів. 
Асортимент включає: чоловічі, жіночі та дитячі шкарпетки. Шкарпетки представ-
лені широкою розмірною сіткою, на всі сезони. 
На виробництві застосовується сучасне комп’ютеризоване обладнання, яке доз-
воляє створити унікальний дизайн шкарпеток, що представлений різними ма-
люнками і широкою гамою кольорів із 46 відтінків. 
З метою забезпечення стабільноЇ якості продукції на підприємстві працює лабо-
раторія, де проводиться вхідний контроль сировини за фізико-механічними по-
казниками на відповідність вимогам НД України та ТО. 
Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти до 200 000 пар 
шкарпеток на місяць.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну панчішно-шкарпеткову продукцію підприємцям 
гуртової та роздрібної торгівлі та торговим мережам на території 
України та за її межами.

info@smaliy.com
www.noski-smaliy.com

(050) 663-72-96

Луганська область, 
м. Рубіжне, 
вул. Набережна, 2

ТОВ «Смалій»

Сфера діяльності:
Виробництво полімерних труб для мереж водо- і газопостачання та каналізації.

Профіль компанії: 
ТД «Євротрубласт» є підрозділом компанії «Група Radius Systems», яка поєд-
нує підприємства з виробництва полімерних труб в Австрії, Великобританії, 
Білорусі, Казахстані, Латвії, Польщі, РФ та Україні. Основними напрямками її 
діяльності є організація торгового процесу для всього спектру продукції Групи, 
проектно-технічний супровід об’єктів з використанням полімерних труб, а та-
кож управління Рубіжанським і Калуським трубними заводами.
Рубіжанський трубний завод виробляє ПЕ труби для газопроводів, водопрово-
дів і напірної каналізації діаметром від 20 до 1200 мм і тиском до 16 атм. та 
двошарові гофровані ПЕ труби КОРСИС для безнапірної каналізації діаметром 
від 110 до 2400 мм, а також сегментні фітинги для водопостачання.
До складу основного виробництва переробки поліетилену входять 8 техноло-
гічних екструзійних ліній з випуску поліетиленових труб. Основна ставка у ви-
робництві продукції зроблена на високоякісну європейську сировину. Склад-
ські запаси компанії «Євротрубпласт» становлять близько 2000 кілометрів 
труб. Склад з’єднувальних деталей – фітинг-центр – постійно оновлюється, це 
дає змогу задовольнити потребу клієнта в деталях будь-якого типорозміру. На 
складі наявні близько 140 тисяч різних з’єднувальних деталей, а також десятки 
зварювальних апаратів для терморезисторного та стикового зварювання.

Пропозиція про співробітництво: 
Виробляємо та пропонуємо якісні ПЕ труби для газопроводів, водопроводів і 
напірної каналізації та двошарові гофровані ПЕ труби КОРСИС для безнапірної 
каналізації, а також сегментні фітинги для водопостачання.

info@polyplastic.ua
www.polyplastic.ua

(044) 501-96-20

м. Київ, 
вул. Алма-Атинська, 8;
Луганська область, 
м. Рубіжне, 
вул. Трудова, 1

ТОВ ТД «Євротрубпласт»
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Сфера діяльності:
Фізична культура та спорт.

Профіль компанії: 
КП «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс» – підприємство Східної 
України, є одним із спеціалізованих підприємств з надання фізкультурно-оздо-
ровчих послуг. Основною метою підприємства є залучення населення до заняття 
фізичною культурою та спортом.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні фізкультурно-оздоровчі послуги.

mega_rfsk2016@ukr.net

(095) 873-31-63

Луганська обл., 
м. Рубіжне, 
вул. Південна, 2

КП «Рубіжанський фізкультурно-
спортивний комплекс»

Сфера діяльності:
Видання газети, розміщення реклами.

Профіль компанії: 
КП «Редакція газети «Рубіжанські новини» – підприємство Східної Укра-
їни, створено з метою підготовки до друку, видання, а також розпов-
сюдження серед передплатників та у вільному продажу на території м. 
Рубіжного періодичного друкованого видання – газети «Рубіжанські но-
вини». Газета заснована 25 березня 1931 року.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо підготовку, розміщення інформаційних, рекламних  
матеріалів.

runo@rmr.gov.ua

(06453) 7-04-86
(06453) 7-13-75

Луганська обл., 
м. Рубіжне, площа 
Володимирська, 2

КП «Редакція газети 
«Рубіжанські новини»
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chernetsov@
zaryachem.com; 
www.zaryachem.com

(06453) 9-52-85

Луганська область,  
м. Рубіжне, 
вул. Заводська, 
будинок 1г/36

ТОВ «Науково-виробниче підпри-
ємство «Зоря»
Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

Профіль компанії: 
ТОВ «НВП «Зоря» є одним з найбільших виробників і постачальників хі-
мічної продукції в Україні. Продукція підприємства має сертифікати яко-
сті ЄС, а саме воно визнано Кращим екологічно відповідальним підпри-
ємством України 2012 року. Продукція експортується до таких країн як 
Болгарія, Сербія, Чорногорія, США, Польща, Чехія, Іспанія, Швейцарія.
Продукція підприємства: промислові вибухові речовини; КФ-СМОЛИ 
(для ДСП, ДВП та теплоізоляції); хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР); 
металопластикові вікна та двері; вироби з полімерів (труби поліетиле-
нові, плівка рукавна поліетиленова, вкладиші, мішки, пакети поліети-
ленові, тара з поліетилену, поліпропілену ємністю від (20мл до 50л)); 
вироби з металу та нестандартизоване обладнання (анодні електроди 
заземлювача типу ЕФС-Б, апарат теплообмінний фторопластовий).

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо іноземним компаніям: промислові вибухові речовини; 
КФ-СМОЛИ (для ДСП, ДВП та теплоізоляції); хімічні засоби захисту рос-
лин (ХЗЗР); металопластикові вікна та двері; вироби з полімерів (труби 
поліетиленові, плівка рукавна поліетиленова, вкладиші, мішки, пакети 
поліетиленові, тара з поліетилену, поліпропілену ємністю від (20мл до 
50л)); вироби з металу та нестандартизоване обладнання (анодні елек-
троди заземлювача типу ЕФС-Б, апарат теплообмінний фторопласто-
вий).

contact@pharmbiotest.
com.ua; http://www.
pharmbiotest.com

(06453) 9-42-22
(050) 471-29-38

Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. 
Почаївська, 9

ТОВ «КДЦ «Фармбіотест»

Сфера діяльності:
Діяльність лікарняних закладів.

Профіль компанії: 
Клініко-діагностичний центр «Фармбіотест» - сучасний медичний науково-до-
слідний центр, орієнтований на проведення порівняльних фармакокінетичних 
досліджень. Підприємство - єдина в Україні дослідницька компанія із замкнутим 
циклом процесів, коли всі етапи дослідження (клінічний, біоаналітична і статис-
тичний) здійснюються однією юридичною особою, яка відповідає за якісне вико-
нання кожної процедури. Підприємство має у своєму розпорядженні комплекс 
будівель загальною площею 4500 кв. м, в яких на цей момент організовано 
стаціонарне відділення на 36 ліжок, яке використовується для надання ліку-
вально-профілактичної допомоги пацієнтам та діагностики широкого спектру 
захворювань. На підприємстві працює колектив фахівців-лікарів: терапевт, кар-
діолог, акушер-гінеколог, травматолог, ендокринолог, невропатолог, лікарі уль-
тразвукової діагностики. Особливе значення в діагностичній роботі компанії грає 
Клініко-діагностична лабораторія, оснащена автоматичними аналізаторами для 
проведення повного спектра клінічних лабораторних досліджень включаючи ге-
матологічні, біохімічні дослідження, імуноферментний аналіз і ДНК-діагностику.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям, громадянам проведення та-
ких клінічних досліджень:
- дослідження фармакокінетики;
- дослідження біоеквівалентності;
- біоаналітичні дослідження;
- статистична обробка результатів.
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Луганська
область

Сватівський 
район

Сфера діяльності:
Виробництво з переробки поліетилену.

Профіль компанії: 
Виробництво промислової та побутової упаковки з полімерних мате-
ріалів, переробка поліетилену, флексографічний чотирьохкольоровий 
друк по рулонних матеріалах, ламінування паперу, фольги та поліпро-
піленових тканин.

Пропозиція про співробітництво: 
ТОВ «БКФ» – це підприємство з багаторічним досвідом роботи в сфері 
виробництва упаковки, історію веде з початку 90-х років. Ми виготов-
ляємо та реалізуємо упаковку з поліетилену для підприємств хімічної, 
медичної, будівельної, аграрної та харчової промисловості, наносимо 
покриття із поліетилену на папір, фольгу та тканину щільністю від 10 до 
30 гр/м2.
Для наших клієнтів важливо знати, що вони отримують якісний продукт.
Тільки при повному циклі виробництва можна гарантувати якість на 
кожному етапі. Вся продукція відповідає стандартам ISO 9001:2008, Укр 
СЕПРО, на всіх етапах виробничого циклу проводиться контроль кож-
ної партії продукції. Ми постійно шукаємо можливості зробити упаковку 
більш технологічною та ефективною для наших клієнтів.

bkf23@ukr.net

(050) 326-33-39

Луганська обл.., 
м Рубіжне, 
вул. Б.Хмельницького,77

ТОВ «БКФ»
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Сфера діяльності:
Виробництво нерафінованої олії та жирів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Сватівська олія» є одним із основних підприємств олійно-жирової галузі. 
Являє собою цілісний майновий комплекс з переробки насіння соняшнику ме-
тодом пресування та екстракції. Виробнича структура підприємства відповідає 
технологічним вимогам приймання, очищення, переробки та зберігання насіння 
соняшнику і представлена основним, допоміжним і обслуговуючим виробництва-
ми, ділянками зберігання сировини, готової продукції та допоміжних матеріалів. 
У власності підприємства знаходиться 38 залізничних цистерн вантажопідйомні-
стю 68 тонн кожна для транспортування соняшникової олії. На підприємстві впро-
ваджені система управління безпекою продуктів харчування (НАССР) та система 
управління якості, відповідна вимогам міжнародного стандарту (ISSO серії 9000 та 
22000). Продукція підприємства постачається на експорт.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо високоякісну продукцію та готові розглянути будь-які 
пропозиції щодо збуту та дистрибуції продукції.

svoil@svoil.com.ua

(06471) 3-33-27

Луганська обл., 
Сватівський р-н, 
м. Сватове, 
пров. Заводський, 13

ТОВ «Сватівська олія»

Сфера діяльності:
Виробництво хліба, хлібобулочних виробів, виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Профіль компанії: 
Міні-пекарня ТОВ«ЗДОРОВІ ПРОДУКТИ СВАТІВЩИНИ» успішно реалізує 
свою продукцію на території рідного міста. Бере активну участь у роз-
витку регіону.
Цілями діяльності є задоволення суспільних потреб у продукції та послу-
гах компанії. 

Пропозиція про співробітництво: 
Приймаємо замовлення на хлібобулочні вироби, короваї та тістечка. Ми 
зробимо ваше свято смачним.

0000911@і.uа

(095) 496-44-23

Луганська обл., 
м. Сватове, 
кв. Мирний, буд. 136

ТОВ «ЗДОРОВІ ПРОДУКТИ 
СВАТІВЩИНИ»
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progress-10@ukr.net

(06471)  3-38-91
(06471) 3-38-92

Луганська обл., 
Сватівський р-н,
 с. Містки, вул. 
Кооперативна, 37

Селянське фермерське господар-
ство «Прогрес-10»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур та соняшника.

Профіль компанії: 
СФГ «Прогрес-10» - сучасне господарство, спеціалізується на вирощу-
ванні зернових та технічних сільськогосподарських культур. Площа сіль-
ськогосподарських угідь становить 3478 га, в т.ч. рілля 3478 га. Вироб-
ництво зернових у 2017 році склало 9,6 тис. тонн (урожайність 51,3 ц/
га), соняшнику 3,6 тис. тонн (урожайність 22,5 ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

f.kashtan@gmail.com

(06471)  98-4-53, 
(06471)  98-2-49

Луганська обл., 
Сватівський р-н, смт. 
Нижня Дуванка, вул. 
Каштанова, 73 А

Селянське фермерське господарство 
«Каштан»
Сфера діяльності:
Виробництво зернових культур та соняшника, молоко та м’ясо КРС

Профіль компанії: 
СФГ «Каштан» - сучасне господарство, спеціалізується на вирощуванні зернових 
та технічних сільськогосподарських культур, виробництві молока та м’яса. Площа 
сільськогосподарських угідь становить 5059 га, в т.ч. рілля 4659 га. Виробництво 
зернових у 2017 році склало 6,8 тис. тонн (урожайність 28,4 ц/га), соняшнику 2,4 
тис. тонн (урожайність 16,8 ц/га). У господарстві утримується 517 голів ВРХ, в т.ч. 
корів 300 голів. Виробництво молока за 2017 рік складає 1017,2 тонн, вироблено 
м’яса 27,4 тонн.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.



154 155Сватівський районСватівський район

Kfx_urojaine@ukr.net

(06471) 98-5-56 

Луганська область,  
Сватівський р-н, 
смт. Нижня Дуванка 
вул. Гризодубової, 2б

Селянське фермерське господарство 
«Урожайне», СФГ «Урожайне»

Сфера діяльності:
Виробництво зернових культур та соняшника.

Профіль компанії: 
СФГ «Урожайне» - сучасне господарство, спеціалізується на вирощу-
ванні зернових та технічних сільськогосподарських культур. Площа сіль-
ськогосподарських угідь становить 1165 га, в т.ч. рілля 1003 га. Вироб-
ництво зернових у 2017 році склало 0,65 тис. тонн (урожайність 30,8 ц/
га), соняшнику 1,1 тис. тонн (урожайність 14,7 ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції рослинництва.

prolisok94@gmail.com

(06471) 3-49-08

Луганська область,  
Сватівський р-н,
 с. Рудівка

Селянське фермерське господарство 
«Пролісок», СФГ «Пролісок»
Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур та соняшника.

Профіль компанії: 
СФГ «Пролісок» - сучасне господарство, спеціалізується на вирощуванні 
зернових та технічних сільськогосподарських культур. Площа сільсько-
господарських угідь становить 2470 га, в т.ч. рілля 2298 га. Виробництво 
зернових у 2017 році склало 5,0 тис. тонн (урожайність 49,4 ц/га), соняш-
нику 1,5 тис. тонн (урожайність 20,0 ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.
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Lankolom@ukr.net

(06471)3-43-46

Луганська обл., 
Сватівський р-н, 
с.Коломийчиха

Приватне підприємство агрофірма 
“Лан”   (ППА «Лан»)
Сфера діяльності:
Виробництво зернових культур та соняшника, молоко та м’ясо великої 
рогатої худоби.

Профіль компанії: 
ППА «Лан» - сучасне господарство, спеціалізується на вирощуванні зер-
нових та технічних сільськогосподарських культур, виробництві молока 
та м’яса. Площа сільськогосподарських угідь становить 3017 га, в т.ч. 
рілля 2722 га. Виробництво зернових у 2017 році склало 4,0 тис. тонн 
(урожайність 36,2 ц/га), соняшнику 1,6 тис. тонн (урожайність 18,0 ц/га). 
У господарстві утримується 707 голів ВРХ, в т.ч. корів 245 голів. Вироб-
ництво молока за 2017 рік складає 1021 тонн, вироблено м’яса 110,4 
тонн.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

afhortica@ukr.net

(06471) 9-31-36

Луганська обл., 
Сватівський р-н, 
с. Мілуватка, вул. 
Рубана,  56

Приватне підприємство агрофірма 
«Хортиця»,               ППА «Хортиця»
Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур та соняшника.

Профіль компанії: 
ППА «Хортиця» - сучасне господарство, спеціалізується на вирощуванні зернових 
та технічних сільськогосподарських культур. Площа сільськогосподарських угідь 
становить 1518 га, в т.ч. рілля 1518 га. Виробництво зернових у 2017 році склало 
0,9 тис. тонн (урожайність 16,7 ц/га), соняшнику 3,6 тис. тонн (урожайність 22,5 
ц/га).

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції рослинництва.
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lubuy.sv@ukr.net

Луганська обл., 
Сватівський р-н, 
м. Сватове, 
кв. Докучаєва, 3

(06471) 34-35-6

Сфера діяльності:
Виробництво ковбасних виробів, копченостей.

Профіль компанії: 
Приватний підприємець Любий Г.В. займається переробкою м’яса та виготовлен-
ням ковбас. Він має ковбасний цех, на якому за добу виготовляється 250кг. ков-
бас, за місяць – 2т., за рік – 24т. Асортимент ковбас – 15 видів вищого та першого 
ґатунку.
Серед них: ковбаса “Гуцульська напівкопчена” першого ґатунку, “Сервелат євро-
пейський” – варено-копчена вищого гатунку, “Московська нова” – варено-коп-
чена вищого гатунку, “Сервелат Столичний” – варено-копчена вищого гатунку, 
ковбаса “Українська з сиром” напівкопчена, першого ґатунку.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонує ковбасні вироби та копченості. Підприємство досягло високих показ-
ників у виробленні ковбасних виробів та м’ясних продуктів, характеризується ста-
більним економічним розвитком, значну увагу приділяє впровадженню у 
виробництво нових технологій. 

ПП «Любий»

Сфера діяльності:
Виробництво нерафінованої олії та жирів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Слобожанський завод продтоварів» завдяки високій кваліфікації 
керівних і технічних працівників за досить короткий термін зумів досягти 
високих показників якості продукції та продуктивності. Наявність акре-
дитованої лабораторії на території підприємства дає можливість постій-
но контролювати якість товарів, що випускаються. Технологія приготу-
вання масла дозволяє при виробництві оптимальним чином зберегти 
всі корисні компоненти: вітаміни і мінерали. Продукція підприємства 
відповідає всім необхідним стандартам якості, що підтверджують видані 
державними органами відповідні документи. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонує свою продукцію за прийнятними цінами. Для виробництва 
масла ТОВ «Слобожанський завод продтоварів» використовує олійні 
культури, що не містять генетично модифікованої сировини, які виро-
щуються на екологічно чистих полях України.

szpd.prodtov@gmail.com 

(050) 559-11-77

Луганська обл., 
Сватівський район, 
м. Сватове, 
вул. Козацької слави, 2

ТОВ «Слобожанський завод 
продтоварів»
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Sloboganskaya306@gmail.com  

(06471) 3-44-13 
(06471) 3-31-24

Луганська 
обл.,Сватівський р-н,
м. Сватове,
кв. Докучаєва, 8

Сфера діяльності:
Виробництво зернових культур та соняшника, молоко та м’ясо КРС.

Профіль компанії: 
Агрофірма спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних сільсько-
господарських культур та виробництво молока та м’яса. Площа сільськогоспо-
дарських угідь становить 4322 га, в т.ч. рілля 4322 га. Виробництво зернових 
у 2016 році склало 82,7 тис. тонн (урожайність 45,3 ц/га), соняшнику 30,7 тис. 
тонн (урожайність 23,8 ц/га). У господарстві утримується 754 голови ВРХ, в т.ч. 
корів 300 голів. Надій молока за 10 місяців 2017 року складає 1508,3 тонн, 
вироблено м’яса 140,5 тонн.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
агрофірма“Слобожанська”

Луганська обл., 
м. Сватове,   
вул. Горького, 28

(06471)  3-27-00

Сфера діяльності:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Профіль компанії: 
ФОП Давиденко О.В. займається виробництвом хліба та хлібобулочних 
виробів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонує хліб та булки. За рік виробляється 850 тон хліба та 70 тон 
хлібобулочних виробів. 
Асортимент продукції такий:
- хліб вищого ґатунку – 0,6кг., 
- хліб “Гражданський” І сорту – 0,6кг., 
- хліб “Сватівський” житньо-пшеничний – 0,7кг.,
- хліб “Дарницький” житньо-пшеничний – 0,7кг., 
- батон нарізний вищого ґатунку – 0,4кг., 
- батон “Бутербродний” вищого ґатунку – 0,3кг.,
- булка “Фантазія” – 500гр.

ФОП Давиденко О.В.



Луганська
область

Сєвєродонецьк
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Сфера діяльності:
Розробка, виробництво та продаж трубопровідної арматури промислового 
призначення.

Профіль компанії: 
ПНВП «АРБАС» на ринку з 1998 р., одне з провідних українських виробників 
трубопровідної арматури, підприємство веде зовнішньоекономічну діяль-
ність. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо українським та зарубіжним підприємствам усіх галузей промис-
ловості та ЖКХ якісну запірну та запірно-регулюючу трубопровідну арматуру 
з ручним, пневматичним та електричним управлінням: 
– крани кульові ДN 10-250мм, РN 1,6-16,0 МПа; 
– затвори дискові поворотні ДN 50-400мм, РN 1,0-1,6 МПа; 
– клапани зворотні ДN 15-200мм, РN 1,6-4,0 МПа.

(06452) 6-85-58
(0645) 71-28-42
(093) 321-32-19
(093) 321-32-21

arbasmarket@arbas.com.ua
arbas.com.ua

Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 
вул. Пивоварова, 4, 
корпус 9

Приватне науково-виробниче 
підприємство «АРБАС» (ПНВП «АРБАС»)

Сфера діяльності:
Комплексні інженерні послуги в хімічній, нафтогазопереробній та інших 
галузях промисловості по обладнанню, технологіям, КВПіА, АСУ ТП, 
електричному та теплоенергетичному обладнанню, системам водопід-
готовки та водоочищення, промислової вентиляції та аспірації.

Профіль компанії: 
ПраТ «Сєверодонецький ОРГХІМ» – компанія Східної України, яка біль-
ше 55 років працює на ринку надання послуг. До їхнього комплексу 
входять роботи з будівельно-монтажного контролю, підготовчі та пу-
сконалагоджувальні роботи, розробка експлуатаційно-технічної доку-
ментації, паспортизація будівель, споруд, що реєструються, трубопро-
водів і обладнання, технічний супровід, навчання персоналу замовника. 
При Компанії створений проектний інститут «ОРГХИМ проект», що ви-
конує проектні роботи (у всіх частинах) для споруджуваних і модернізо-
ваних об’єктів, автоматизацію технологічних процесів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо професійне виконання робіт відповідно до профілю ком-
панії на вітчизняних та іноземних підприємствах. Компанія має дозвільні 
документи (державні ліцензії, сертифікати, свідоцтва) на всі види вико-
нуваних робіт в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі.

poste@orhim.ua
www.orghim.ua

(06452) 2-85-25

Луганська область, 
м. Сєверодонецьк, 
проспект 
Гвардійський, 32

ПраТ «Сєверодонецький ОРГХІМ»
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Сфера діяльності:
Виробництво скловолоконної армуючої сітки, малярного склохолста, конструк-
ційних склопластикових профілів, склопластикових ригелів, залізничної ізолюю-
чої накладки, склохолста.

Профіль компанії: 
Науково-виробниче об’єднання «Сєвєродонецький Склопластик» – провідний 
український виробник композитних виробів із скловолокна.
Проектуємо і виготовляємо композитні вироби зі скловолокна для використання 
в усіх галузях життєдіяльності суспільства. Мінімальні терміни розробки та виго-
товлення нової продукції відповідно до технічного завдання замовника, висока 
якість продукції, обслуговування та логістики, новітнє обладнання від лідерів рин-
ку – основа задоволення потреб наших клієнтів.

Пропозиція про співробітництво: 
Наша продукція використовується як інноваційний високотехнологічний аналог 
конструкційної сталі, нержавіючої сталі, деревини в будівництві, енергетиці, елек-
тротехніці, меблевій промисловості, хімічній та нафтохімічній промисловості, 
суднобудуванні та портових спорудах, каналізації та водоочищенні, на 
залізниці, в метрополітені, у виробництві покрівельних матеріалів, 
тваринництві та рослинництві.
Наша компанія – найбільший за об’ємами виробник продукції зі 
скловолокна та композитів в Україні. Найвища якість продукції 
забезпечується новим устаткуванням виробництва з Великобританії 
та Німеччини, використанням високоякісної сировини, системою 
перевірки якості продукції у власному сертифікованому 
випробувальному центрі, яка підтверджена випробуваннями 
в незалежних державних лабораторіях.

ssp-frp.com
office@stekloplast.com.ua
sspmarketingdepartmen@
gmail.com 
mm.stepla@gmail.com
d.g@stekloplast.com.ua
stekloplastsbit@gmail.com

(06452) 4-43-30
(06452) 2-76-40 (факс)
(06452) 4-44-10 (відділ 
маркетингу)
(050) 476-24-41
(050) 475-79-31 (відділ 
збуту)

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, 
вул. Промислова, 2

ТОВ НВО «Сєвєродонецький Склопластик»

Сфера діяльності:
Виробництво хімічної продукції.

Профіль компанії: 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», що входить до холдин-
гу OSTCHEM, – одне з найбільших хімічних підприємств України. 
«Азот» – це потужний виробничий комплекс, який був прийнятий в екс-
плуатацію в 1951 році. Сотнями тисяч тонн на рік вимірюються обся-
ги випуску таких видів продукції, як аміачна селітра, карбамід, аміак, 
азотна кислота. Також підприємство виробляє оцтову кислоту, метанол, 
калієву та натрієву селітру, вуглеамонійні солі, ацетилен, вінілацетат, 
формалін. 
У 2011 році Сєвєродонецький «Азот» увійшов до холдингу OSTCHEM 
(об’єднує підприємства азотної хімії Group DF). Це стало новим етапом 
в історії підприємства, розширивши можливості для розвитку виробни-
цтва та представлення продукції на міжнародних ринках.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо високоякісну хімічну продукцію для сільського господар-
ства та хімічної промисловості з можливістю гуртових та роздрібних по-
ставок залізничним та автомобільним транспортом.

www.azot.lg.ua

(0645) 71-21-23
(0645) 71-20-28

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, 
вул. Пивоварова, 5

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
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kommerc@severhim-
mash.com
www.severhimmash.
com

050 87 452 87
(0645) 70 28 75
(0645) 71 25 91

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул.
Пивоварова, 5-Д6/1

ТОВ «НВО «СЗХНО»

Сфера діяльності:
Технологічне обладнання, металоконструкції та установки для підпри-
ємств нафтохімічної, металургійної, газовидобувної, сільсько-господар-
ської, харчової галузей. 

Профіль компанії: 
ТОВ «НВО «СЗХНО» – сучасне підприємство України, яке динамічно роз-
вивається на теренах машинобудування. Наше підприємство є одним 
із основних заводів, що виконує послуги з інжинірінга та виробництва 
сучасного теплообмінного, сепараційного, колонного, ємнісного та ін-
шого технологічного обладнання, металоконструкцій та установок для 
підприємств нафтохімічної, металургійної, газовидобувної, сільсько-гос-
подарської, харчової галузей промисловості. Завод працює вже  про-
тягом більш ніж 50 років, за цей період було виготовлено та успішно 
поставлене обладнання в різні країни.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне обладнання для вітчизняних та іноземних компаній 
нафтохімічної, металургійної, газовидобувної, сільсько-господарської, 
харчової галузей промисловості. Завод має власне конструкторсько-тех-
нологічне бюро та потужну виробничу базу. Перевагами співробітни-
цтва з нами є індивідуальний підхід до кожного замовлення із врахуван-
ням побажань замовників, узгодження конструкторської документації із 
замовником до початку виготовлення обладнання, цінова політика від 
виробника.

ooosmik@gmail.com

(0645)-70-35-75 
(0645)-70-37-63
095-350-70-84

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк
вул. Гагаріна, 5

ТОВ «Сєвєродонецькі металеві вироби та 
конструкції»
Сфера діяльності:
Виробництво та постачання різного нестандартного устаткування, деталей 
трубопроводів, запірної арматури, фільтруючого й теплообмінного устаткування, 
резервуарів працюючих під тиском, ежекторного устаткування, пальників, Інших 
металоконструкцій по кресленням замовника.

Профіль компанії: 
Наші ділові партнери, як в Україні, так і в інших країнах, можуть бути впевнені в 
тому, що вся продукція, випущена на ТОВ «Сєвєродонецькі металеві вироби та 
конструкції» - найвищої якості. Ми будуємо виробництво, і ми впевнені в успіху, 
так як за плечима спеціалістів ТОВ «СМВК» більше десяти років успішної роботи 
на ринку України, Росії, Білорусі та Європи..

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо технологічне обладнання нафтогазопереробної, хімічної, біохіміч-
ної, нафтохімічної, коксохімічної промисловості; хлор та амміак використовую-
чих виробництв:
Теплообмінне обладнання, резервуари, засувки, компенсатори, фільтри, заглуш-
ки, опори рухомі та нерухомі підвіски трубопроводів, діафрагми, шпильки та гай-
ки
.
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lg@cryogen.com.ua
www. cryogen.com.ua

(095) 273-11-84 

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк 
вул. Богдана Ліщини, 
12

ТОВ Фірма «Кріогенсервіс»

Сфера діяльності:
Промислові та медичні гази.Кріогенне обладнання і технології.Лікуваль-
не газозабеспечення.

Профіль компанії: 
ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» – підприємство(філіал), є одним із основних 
спеціалізованих виробництв промислових та медичних газів. Компанія 
має 30 філіалів по всій Україні.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію промислових газів, 
Азот(газоподібний),(рідкий),Аргон,Ацетилен, діоксид вуглецю,харчові 
та зварювальні суміші, кисень(газоподібний,рідкий), пропан-бутан. Для 
лабораторних аналізів промислові гази повищенної очистки.(99,999%)

promtrk@gmail.com

(066) 626-11-01 
(050) 520-84-28
(050) 994-67-23

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. 
Першотравнева, 29, 
оф. 37

ТОВ «Промисловий трикутник»

Сфера діяльності:
Будівельно-монтажні роботи.

Профіль компанії: 
ТОВ «Промисловий трикутник» - підприємство, фахівці якого більше 10 років 
здійснюють діяльність у сфері ремонтно-будівельних робіт, монтажних та інших 
видів робіт. В наявності державна ліцензія на будівельну діяльність, дозвіл на 
початок робіт підвищеної небезпеки.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне виконання будівельно-монтажних робіт на території всієї 
України. Ми вміємо:    
виконувати роботи загально будівельного характеру (будівництво будівель «під 
ключ»);
виготовлення, монтаж металоконструкцій цехів, будівель, естакад, площадок для 
обслуговування технологічного обладнання;
виготовлення, монтаж конструкцій покрівель житлових і виробничих будівель, 
споруд, бункерів;
монтаж, виготовлення та налаштування технологічного, ємнісного обладнання 
для хімічних, металургійних заводів;
демонтаж, монтаж теплоізоляції і обмурівки технологічного обладнання;
роботи з влаштування систем водо-, газо- і теплопостачання житлових і вироб-
ничих приміщень;
виготовлення і монтаж технологічних трубопроводів (обв’язування технологічно-
го обладнання, монтаж цехових  і міжцехових трубопроводів);
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Сфера діяльності:
Виробництво хлібобулочної продукції, здобних та кондитерських виробів.

Профіль компанії: 
Хлібозавод №4 Сєвєродонецьк є виробничим майданчиком ТОВ «Компанія 
Хлібінвест», комерційним складським майданчиком ТОВ «Торгова Компанія «Зо-
лотий Урожай». Підприємство спеціалізується на виробництві хлібобулочної про-
дукції, здобних та кондитерських виробів. Асортимент підприємства налічує 35 
найменувань хлібобулочних виробів та 26 найменувань кондитерських виробів. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію на внутрішній ринок.mail@sd.korovai.ua 

(06452) 2-71-54

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, 
вул. Гагаріна, 68

Хлібозавод № 4 Сєвєродонецьк 
ТОВ «Компанія Хлібінвест»

Сфера діяльності:
Проектні та науково-дослідницькі роботи в області хімічної, нафтохіміч-
ної та газопереробної промисловості, інжинірингові послуги. 

Профіль компанії: 
ТОВ «Хімтехнологія» – підприємство Східної України, веде свою істо-
рію з 1950 року. Після ряду перетворень, отримав свою сучасну назву 
– «Хімтехнологія». Сьогодні тут налічується 280 висококваліфікованих 
спеціалістів. ТОВ «Хімтехнологія» протягом всієї історії був комплексним 
науково-проектним інститутом, у завдання якого входила розробка су-
часних технологій хімічних продуктів, проектування та авторський су-
провід експлуатації виробництв. Сьогодні інститут зберігає свій статус 
провідної інженерної та проектної фірми в області хімічних технологій.
За свою історію інститут впровадив у промисловість ряд технологічних 
процесів з виробництва мінеральних добрив і синтезу органічних про-
дуктів. Спеціалізацією інституту є технологія виробництва метанолу. 
Інститут має у своєму розпорядженні кваліфікованих фахівців в цій га-
лузі, що дозволяє комплексно вести роботу з удосконалення технології 
виробництва метанолу, включаючи каталітичні системи й апаратурне 
оформлення стадій конверсії природного газу. Інститут робить істотний 
внесок у розвиток виробництва ацетилену окислювальним піролізом 
природного газу – базової сировини для отримання найважливіших хі-
мічних продуктів. ТОВ «Хімтехнологія» є однією з провідних науково-до-
слідних і проектних організацій в області створення хімічних технологій 
і будівництва об’єктів хімічної промисловості.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні проектні та інжинірингові послуги, починаючи з пред-
проектної підготовки до пуску готового об’єкту. Також ми пропонуємо 
послуги з постачання хімічного обладнання.

office@khimtekh.lg.ua, 
www.alvigo-group.com

(06452) 2-77-21

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Центральний, 71

ТОВ «Хімтехнологія»
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antekc@mail.ru; 
http://antekc.narod.ru

(06452) 44470 
(06452) 69683

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, 
вул. Пивоварова, 3 г

ТОВ НВП «Антекс-Автоматика»

Сфера діяльності:
Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження 
та навігації.

Профіль компанії: 
Науково-виробниче підприємство «АНТЕКС-автоматика» утворено на 
базі Сєверодонецького ОКБА НВО «Хімавтоматика» * в 1997 році. Ос-
новним напрямком діяльності є розробка, виготовлення та впроваджен-
ня газоаналізаторів кисню (в т.ч. зразкових), систем контролю кисню, 
спектрофотометрів, котельні автоматики і систем пробопідготовки ана-
лізованих газів на підприємствах космічної, хімічної, теплоенергетичної, 
металургійної та ін. Галузей промисловості. Сорокарічний досвід ство-
рення і впровадження газоаналізаторів кисню і систем газового аналі-
зу для всіх космічних стартів СРСР, наявність власної виробничої бази, 
повного циклу виробництва, висококваліфікованого науково-технічного 
персоналу дозволяє випускати продукцію високої якості за конкурент-
ноздатним цінами. Обладнання, що поставляється внесено в Держре-
єстри України і Росії, сертифіковане і має дозволи відповідних органів 
України та Росії на застосування вибухозахищених виконань. Для поста-
вок спеціального обладнання підприємство має ліцензію Національного 
Космічного агентства України.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо іноземним партнерам розробку та виготовлення газоаналі-
заторів кисню і систем газового аналізу, а також елементів газопідготов-
ки (редуктори, фільтри, пневмоперемикачі та ін.).

ntp.ekor@gmail.com, 
www.ekor.com.ua

(06452) 3-31-92

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк 
просп. Гвардійський, 
45/2

ТОВ Науково технічне підприємство «Екор»

Сфера діяльності:
Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури.

Профіль компанії: 
Підприємство зареєстроване у 2005 році. Основний вид діяльності – повний цикл 
створення систем контролю технологічних процесів: від розробки, монтажу, про-
грамування і налагодження до введення в експлуатацію та подальшого обслуго-
вування.

Пропозиція про співробітництво: 
Системи контролю та регулювання технологічних процесів, впроваджені на під-
приємствах не тільки України, але й країн далекого і ближнього зарубіжжя, вклю-
чаючи країни Європейського Союзу.
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sergey.balan@clariant.
com; www.clariant.com

(0645)713628

Луганська область,  
м. Севєродонецьк, 
вул.  Пивоварова, 
5ИЗ/1

ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА»

Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

Профіль компанії: 
ТОВ «Лісстальпром» є частиною Компанії Clariant, яка є однією з провід-
них світових хімічних компаній, що спеціалізується на створенні вартості 
з використанням інноваційних та стабільних рішень для багатьох галу-
зей промисловості. Дослідження та розробки зосереджені на вирішенні 
ключових тенденцій нашого часу. До них відносяться енергоефектив-
ність, відновлюване джерело сировини, невикористана рухливість та 
збереження обмежених ресурсів. Бізнес-підрозділи головної компанії 
організовані у чотирьох напрямках бізнесу: хімічні добрива, природні 
ресурси, каталізатори, пластмаси та покриття. ТОВ «Лісстальпром» у цій 
структурі займається виробництвом каталізаторів. для використання в 
промислових та екологічних процесах. Діяльність з розробки продукту 
спрямована на вирішення глобальних проблем ефективного викори-
стання сировини та енергії, а також сприяє захисту навколишнього се-
редовища. Каталізатори забезпечують рішення для широкого кола галу-
зей промисловості, включаючи нафтохімію (виробників нафтохімічних 
проміжних та полімерних матеріалів), хімічних речовин (виробників си-
пучих та спеціальних хімікатів), переробки (нафтопереробні заводи для 
виробництва екологічно чистих видів палива) та екологічну (очищення 
газу від хімічні та стаціонарні двигуни).
Продукція підприємства експортується до країн ЄС, Саудівської Аравії, 
Росії, США і ін

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо іноземним компаніям каталізатори ShiftMax 207, ShiftMax 
217.

novofert2006@gmail.com
http://www.novofert.com

(095) 611-72-74 
(067) 129-95-70

Луганська область,  
м.Сєвєродонецьк, 
вул. Ломоносова, 3

ТОВ «Новоферт»

Сфера діяльності:
Виробництво комплексних водорозчинних добрив.

Профіль компанії: 
ТОВ «Новоферт» - це компанiя, основною метою дiяльностi якої є виробництво 
нових водорозчинних добрив NPK з мiкроелементами, що пiдвищують урожай-
нiсть, стiйкiсть до стресових ситуацiй (засуха, хвороби, заморозки та iнш.), та по-
кращують стан рослини, стимулюючи краще споживання NPK з грунту, що в свою 
чергу пiдвищує прибуток та рентабельнiсть овочівництва, хлiборобства та вино-
градарства.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо для вітчизняних та іноземних компаній комплексні водорозчинні до-
брива NPK з мікроелементами в хелатній формі.
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sales@tana.ua

(06452) 9-03-86
(06452) 9-03-87

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк 
пер. Ломоносова, 9а

ВКФ ТОВ «ТАНА» 

Сфера діяльності:
Виробництво композиційних полімерних матеріалів.

Профіль компанії: 
Наше підприємство засноване в 1992 році і в даний час є провідним 
виробником і постачальником композиційних полімерних матеріалів на 
Україні і країн СНД.
Фірма «ТАНА» пропонує широкий асортимент сучасних полімерів - по-
ліаміди, поліпропілени, композитні матеріали на їх основі за вигідними 
цінами.
Ми маємо в своєму розпорядженні широкої базою сировинних матері-
алів від провідних світових виробників, сертифікованою лабораторією і 
сучасним обладнанням. Це дозволяє нам розробляти матеріали зі спеці-
альними властивостями, що відповідають високим вимогам замовників.
Наш 20-річний досвід і постійне вдосконалення дозволяє нам вирішува-
ти будь-які завдання.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо для вітчизняних та іноземних компаній композиційні полі-
мерні матеріали в первинних формах на основі поліпропілену, поліаміду 
та АБС пластиків.

Licceramik@ukr.net
licceramic@gmail.com
manager@licceramic.
com.ua

(0645) 702853
(0645) 703505
(099) 7022803

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, 
ул.Новікова,4

ТОВ «Східноукраїнська енергозберігаюча 
компанія»
Сфера діяльності:
Розробка і виробництво теплоізоляційних матеріалів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Східна енергозберігаюча компанія» пропонує рідке керамічне теплоізо-
ляційне покриття «Lic Ceramic». Рідка теплоізоляція Lic Ceramic - це унікальний 
енергозберігаючий продукт українського виробництва, який володіє високими 
гідро-, термо- і шумоізоляційні властивості. Дана продукція, призначена для ви-
рішення питань енергозбереження та енергоефективності, рекомендується до 
використання в житловому фонді при підготовці до опалювального сезону і на 
внутрішньобудинкових теплових мережах, відповідно до нормативних вимог. Те-
плоізоляційне покриття «Lic Ceramic» дозволяє скоротити витрату газу, твердого 
палива або електроенергії на 30-40%. Адже при використанні на стінах будівель 
рідкої керамічної теплоізоляції нашого виробництва економія тепла в перерахун-
ку складе 118 232 Вт / год на кожні 100 кв.м. При застосуванні рідкої керамічної 
теплоізоляції на трубах або паропроводах (температура носія +85 С) - економія 
буде 8017 КВт / год на кожен квадратний метр. Підприємство має документацію, 
що підтверджує якість теплоізоляційної продукції Lic Ceramic.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям таку продукцію:
композиція полімерна ТМ «Лік Керамік (Lic Ceramic)» для теплоізоляційного по-
криття; модифікація Lic Ceramic Standart, Lic Ceramic Ultra, Lic Ceramic – XC,Lic 
Ceramic – Termo, Lic Ceramic AT650;  теплоізоляційна штукатурна суміш Lic Ceramic  
Antiсor; фарба для дорожнього покриття.
Також запрошуються до співпраці фірми, що мають досвід роботи в галузі будів-
ництва, по проведенню ремонтних робіт, магазини будівельних матеріалів. 
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bosbot2013@gmail.com
www.pinebor.lg.ua

(0645) 70-38-78

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк 
просп. Гвардійський, 
45/25

ТОВ «Продмашстрой»

Сфера діяльності:
Торгівля хімічними продуктами та металопластиковими вікнами

Профіль компанії: 
Наша компанія здійснює поставки хімічної продукції і об’єднує професіо-
налів, які працюють на цьому ринку більше 20 років. Будучи найбільшим 
постачальником хімічної продукції, наша компанія має прямі договори 
з провідними заводами-виробниками і нефтехимическими компаніями 
України, що дозволяє забезпечувати наших партнерів продукцією висо-
кої якості за мінімальними цінами.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо для вітчизняних та іноземних компаній оцтову кислоту, 
карбамід, добрива, розчинники, аміни та інші хімічні речовини, а також 
металопластикові вікна.

agaka@promdex.com; 
www. svod.ua 

(095) 291-49-25,  
(050) 569-52-00

Луганська область,  
м. . Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, 2-В

ТОВ НДПІ «Водоочисні технології»

Сфера діяльності:
Виробництво реагентів та нестандартного обладнання для водопідготовки ( для 
промисловості). Виробництво унікальних побутових фільтрів для води, безхлор-
ної хімії для басейнів та побутової хімії.

Профіль компанії: 
Науково-дослідний та проектний інститут «Водоочисні технології» створений в 
1999 році в м. Сєвєродонецьку Луганської області. Підприємство є одним з най-
більших постачальників реагентів для водопідготовки в Україні. За роки роботи 
інститут зарекомендував себе як надійний партнер, який випускає якісну сучасну 
продукцію, що відповідає всім екологічним нормам і стандартам. Не раз інститут 
ставав лауреатом рейтингу «100 Кращих підприємств України» в номінації «Про-
мислова екологія, енерго- і ресурсозбереження». Підприємство постійно вкладає 
кошти в наукові розробки та інноваційні технології.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям фільтри для води, засоби для 
дезінфекції басейнів без хлору.
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Луганська
область

Старобільський 
район

impuls@imp.lg.ua
www.imp.lg.ua

(06452) 6-01-73

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, 
пл. Перемоги, 2

Сфера діяльності:
Виробництво систем контролю й управління (СКУ) для об’єктів атомної 
енергетики, залізничного транспорту та інших галузей промисловості.

Профіль компанії: 
ПрАТ «СНВО «Імпульс» – розробник, виробник і постачальник висо-
конадійних СКУ, лідер ринку СКУ для атомної енергетики та залізниць 
України. За останнє десятиріччя на АЕС України, Болгарії, Вірменії, Сло-
ваччини та на «Укрзалізницю» впроваджені більше 150 СКУ. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо для вітчизняних та іноземних компаній якісні та високо-
надійні СКУ на базі технічних засобів автоматизації та програмного за-
безпечення власної розробки, які забезпечують виконання всіх функцій 
управління та безпеку енергоблоків атомних електростанцій та заліз-
ничного транспорту. Нашою перевагою 
є те, що СКУ створені на власних сучасних апаратно-програмних плат-
формах 
нового покоління, які не поступаються за своїми характеристиками 
передовим світовим аналогам, а також ми забезпечуємо авторський 
супровід протягом всього життєвого циклу обладнання та систем.

ПрАТ «СНВО «Імпульс»
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ПАТ «Старобільський 
молокозавод»
Сфера діяльності:
Виробництво молочних продуктів.

Профіль компанії: 
ПАТ «Старобільський молокозавод» є молокопереробним підприємством, 
має широку спеціалізацію, випускає цільномолочну продукцію, плавлені сири, 
вершкове масло та казеїн. Молоко збирається на широких та екологічно чистих 
степах Старобільського району України, в невеликих фермерських господарствах.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо цільномолочну продукцію та готові розглянути будь-які пропозиції 
щодо збуту та дистрибуції продукції.

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур: пшениця, ячмінь, кукурудза,  
соняшник.

Профіль компанії: 
Головне підприємство ТОВ СП «НІБУЛОН» знаходиться в м. Миколає-
ві. Компанія розвинула свою структуру до 43 підрозділів у 12 регіонах 
України та ефективно обробляє 82,5 тис. га орендованих земель сіль-
ськогосподарського призначення. У Луганській області працює 5 вироб-
ничих філій (Біловодська, Новопсковська, Старобільська, Сватівська, 
Троїцька). Філії займаються виробництвом товарної сільськогосподар-
ської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник та ін.). На базі 
виробничих філій підприємства створено демонстраційно-випробуваль-
ні ділянки, на яких вирощуються різні гібриди та сорти різних культур. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо перевезення зерна з господарств автомобільним транспор-
том. 
Послуги вагового господарства. Послуги з визначення якості зерна. 
Закупівлю сільськогосподарської продукції. Виконання усіх видів 
механізованих сільськогосподарських робіт.

star_fil@ukr.net 

(06461) 2-25-84

Луганська обл., 
Старобільський р-н, 
м. Старобільськ, 
вул. Південна, 71а

info@smz.pat.ua

(06461) 2-27-92

Луганська обл., 
Старобільський р-н, 
м. Старобільськ, 
вул. Старотаганрозька, 
буд. 111
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uranzvit@ukr.net

(06461)9-76-38

Луганська область,  
Старобільський р-н, 
с. Байдівка, вул. 
Айдарська, буд. 1-А

ПП «Юран»

Сфера діяльності:
Агропромисловий комплекс.

Профіль компанії: 
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

stovborovchanka@ukr.
net

(06461)2-24-07

Луганська область,  
Старобільський р-н, 
с. Новоборове, 
вул. Миру, 94

СТОВ «Боровчанка»

Сфера діяльності:
Агропромисловий комплекс.

Профіль компанії: 
Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.
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Луганська
область

Троїцький район
ТОВ «Агро Кепітал груп ЛТД»

Сфера діяльності:
Виробництво нерафінованої олії та жирів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Агро Кепітал груп ЛТД» є одним з лідерів Слобожанщини з виробництва 
соняшникової олії з 2011 року. Найважливішим елементом в діяльності компанії 
«Агро Кепітал Груп ЛТД» є використання екологічно чистої, якісної сировини та 
її переробка  з використанням передових технологій. Завод з виробництва со-
няшникової олії оснащений сучасним обладнанням, виробничі та складські при-
міщення облаштовані за останнім словом техніки. Елеватори сировини, шроту, 
маслобакове господарство, склад готової продукції відповідають усім санітар-
но-гігієнічним нормам. Безперебійно працюють допоміжні цехи. Якість продукції 
дозволяє здійснювати успішний збут не тільки в Україні, але й за кордоном. На 
цей час завод експортує соняшникову олію в Казахстан, Узбекистан, Азербай-
джан, Туреччину, Ізраїль, ОАЕ.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо чесне взаємовигідне партнерство, дотримуємося всіх 
стандартів якості, розвиваємо й удосконалюємо виробництво.

agrocapitalchernikova@
gmail.com

(06456) 2-44-89

Луганська обл., 
Троїцький р-н, 
смт Троїцьке, 
вул. Чкалова, 16
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artemida.tr@gmail.com 

(06456) 2-39-27

Луганська обл., 
Троїцький р-н, 
с. Ями

Троїцький районний історико-
краєзнавчий музей «Витоки»
Сфера діяльності:
Презентація культурного потенціалу, розвиток народного мистецтва, виявлення 
нових талановитих митців.

Профіль компанії: 
Комунальний заклад «Троїцький районний історико-краєзнавчий музей «Вито-
ки» у Луганській області» створено згідно з рішенням Троїцької районної ради 
сьомого скликання, п’ята сесія від 22 лютого 2016 р., №5/15. Відкриття експози-
цій музею відбулося 10.06.2016 р.
Заклад веде широку науково-дослідну та освітньо-виховну роботу: збирає, збе-
рігає, вивчає та популяризує пам’ятки матеріальної та духовної культури україн-
ського народу. 
Експозиційні розділи музею: природа рідного краю, історична зала, зала еконо-
мічного розділу, етнографічна зала.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо забезпечення екскурсійного та лекційного обслуговування 
відвідувачів музею, організацію стаціонарних та пересувних виставок, 
лекції та бесіди, тематичні вечори, зустрічі з визначними особистостями, 
тематичні заняття з історії України, народознавства, літературознавства, 
в т. ч. й місцевого, літератури рідного краю тощо.

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур; розведення великої рогатої 
худоби.

Профіль компанії: 
Основним асортиментом продукту є озима пшениця, ячмінь, кукурудза, 
соняшник, молоко.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні зернові та технічні культури.

Сільськогосподарське 
товариство з обмеженою 
відповідальністю «Артеміда».

troitsk.kultura@i.ua

(050) 780-17-97

Луганська обл., 
Троїцький р-н, 
смт Троїцьке, 
вул. Маяковського, 20-а
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Сфера діяльності:
Вирощування зернових ( крім рису) та бобових культур, насіння олійних куль-
тур, допоміжна діяльність у рослинництві, виробництво продуктів борошномель-
но-круп’яної промисловості.

Профіль компанії: 
Основним асортиментом продукції є пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію: пшеницю, ячмінь, кукурудзу та соняшник.

agrofirma.privolie@
gmail.com

(06456) 2-39-30

Луганська обл., 
Троїцький р-н, 
с. Привілля, 
пров. Парковий, 14

Селянське фермерське 
господарство «МАРС»

Сфера діяльності:
Виробництво зернових та технічних культур, яблук, м’яса ВРХ, свиней, 
м’ясних та ковбасних виробів.

Профіль компанії: 
ПСП «Агрофірма Привілля» має площу сільськогосподарських угідь 
9963 га, в тому числі рілля – 9392 га, ВРХ усього 1073 голів, в тому чис-
лі корови – 391 гол., свині – 464 гол. Є будівлі корівників, телятників і 
свинарників, власний цех з переробки м’яса, ремонтна майстерня, ма-
шино-тракторний парк та інші виробничі дільниці.
Основний вид діяльності підприємства – вирощування зернових та тех-
нічних культур, садівництво, розведення великого рогатого скота та 
свиней.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продукцію на внутрішній ринок: озима пшениця, соняш-
ник, 
молоко, м’ясо в живій вазі, м’ясо в напівтушах, ковбасні вироби.

ПСП «Агрофірма Привілля»

sfgmars@ukr.net

(06456) 2-44-66
(06456) 2-44-66

Луганська обл., 
Троїцький р-н, 
с. Привілля
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Сфера діяльності:
Будівельні та монтажні роботи.

Профіль компанії: 
ТОВ «Троїцький Агробуд» був зареєстрований у 2004 році. Компанія якісно вико-
нує будівельні та монтажні роботи. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні будівельні та монтажні роботи.

partner2014@i.ua

(06456) 2-18-34

Луганська область, 
смт Троїцьке, 
вул. Лихачова, 37а

ТОВ «Троїцький Агробуд»

Сфера діяльності:
Виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Торговий дім «Партнер» засновано в 2001 році. На сьогодні на 
підприємстві працює 25 чоловік. Асортимент продукції складається з 42 
видів хліба та хлібобулочних виробів, 22 видів кондитерських виробів. 
Продукцію ТОВ «Торговий дім «Партнер» знають в Троїцькому, Сватів-
ському, Білокуракінському та Куп’янському районах.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні хлібобулочні та кондитерські вироби, хліб.

ТОВ «Торговий дім «Партнер»

t.agrostroy@gmail.com

(06456) 2-43-93

Луганська обл., 
Троїцький р-н, 
смт Троїцьке, 
вул. Чкалова, 98
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Луганська
область

Станично-
Луганський район Сфера діяльності:

Вирощування сільськогосподарських зернових, олійних та інших культур.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння технічних культур. 
Готові до співпраці з трейдерами та держпідприємствами Луганської області та 
інших областей України.

Фермерське господарство
 «Вєлєос»

veleos2006@ukr.net

(095) 054-19-64

Луганська область, 
Станично-Луганський 
район, 
с. Велика Чернігівка, 
вул. Родіонова, буд. 8
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Сфера діяльності:
Вирощування сільськогосподарських зернових, олійних та інших культур.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння технічних культур. 
Готові до співпраці з трейдерами та держпідприємствами Луганської області та 
інших областей України.

fhdemetra@i.ua

(095) 537-71-50

Луганська область, 
Станично-Луганський 
район, 
с. Велика Чернігівка, 
вул. Мира, буд. 236

Фермерське господарство 
«Благотон»

Сфера діяльності:
Вирощування сільськогосподарських зернових, олійних та інших куль-
тур, розведення свиней.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних, бобових та технічних 
культур та розведенні свиней.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння технічних 
культур; поголів’я свиней. Готові до співпраці з трейдерами та держпід-
приємствами Луганської області та інших областей України.

Фермерське господарство «Деметра»

seddy117@gmail.com

(096) 640-81-33

Луганська область, 
Станично-Луганський 
район, 
с. Благовіщенка, 
вул. Зарічна, буд. 16
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Сфера діяльності:
Вирощування сільськогосподарських зернових, олійних та інших культур.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння технічних куль-
тур. Готові до співпраці з трейдерами та держпідприємствами Луганської облас-
ті та інших областей України.

OGHPP@ukrpost.ua

(050) 328-85-27, 
(06472) 3-67-05

Луганська область, 
Станично-Луганський 
район, 
смт Петропавлівка,
вул. Центральна, 
буд. 18

Фермерське господарство 
«Ас-Агро»

Сфера діяльності:
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами 
для тварин; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом 
і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна 
торгівля пальним; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг 
перевезення речей (переїзду); складське господарство (основний).

Профіль компанії: 
Здійснення послуг з сушіння, очищення, зберігання та подальшого від-
вантаження сільгосппродукції. Підприємство оснащене сертифікованою 
лабораторією.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо сушіння, очищення, зберігання зерна та насіння технічних 
культур. Готові до співпраці з трейдерами та держпідприємствами Лу-
ганської області 
та інших областей України.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Огороднє»

abashkatova@gmail.com

(050) 486-73-33

Луганська область, 
Станично-Луганський 
район, 
с. Михайлівка
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Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур, виробництво м’яса свиней.

Профіль компанії: 
ПСП «Деркул» займається вирощуванням та реалізацією зернових культур 
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, м’яса свиней.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових культур, технічних культур, м’яса свиней.

agro-avk2007@ukr.net

(050) 512-17-15

Луганська область, 
Станично-Луганський 
район, 
с. Плотина

ПСП «Деркул»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур (основний); виробництво олії та тваринних жирів; ви-
робництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; оптова 
торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тва-
рин; оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами; оптова торгівля 
молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння технічних 
культур. Готові до співпраці з трейдерами та держпідприємствами Лу-
ганської області 
та інших областей України.

Фермерське господарство «Агро-АВК»

buchderkul@gmail.com

(06472) 21-0-71

Луганська область, 
Станично-Луганський р-н, 
с. Комишне, 
вул. Центральна, 10
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Сфера діяльності:
Виробництво хлібобулочних виробів.

Профіль компанії: 
ООО «УКР-ВЕРЕСК» введено в експлуатацію в 1991 році з проектною потуж-
ністю 39,3 тонни хлібобулочних виробів на добу, є одним із основних  заводів 
з виробництва хлібобулочної та кондитерської продукції Станично-Луганського 
району.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні хлібобулочні та кондитерські вироби.

ООО «УКР-ВЕРЕСК» 
(LTD «UKR-VERESK»)

belka12strelka34@
gmail.com

(095) 295-54-64

Луганська область, 
смт Станиця 
Луганська, 
вул. Горького, 2-а

Сфера діяльності:
Виробництво б/а напоїв та води питної.

Профіль компанії: 
Приватне підприємство «САНРАЙЗ ПЛЮС» засновано в травні 2012 
року. Є лідером з виробництва столової води та безалкогольних напо-
їв. Джерело столових вод знаходиться в екологічно чистому районі смт 
Станиця Луганська Луганської області. Забір води здійснюється з глиби-
ни 70 метрів.
Перед розливом вода очищається від механічних суспензій і після цього 
більше не вимагає жодної додаткової обробки! Завдяки збалансовано-
му вмісту макро- і мікроелементів, а саме: натрію, кальцію, магнію, фос-
фору, сірки, заліза, міді, йоду, які так корисні нашому організму, – наша 
вода чудово освіжає, знімає втому, виводить токсини, шлаки і важкі 
метали. Розливається сильногазована вода «Водичка срібна» в пляшки 
ємністю 0,5; 1,5 і 2 літри, негазована питна вода «Водичка срібна» – в 
ємність на 5 літрів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну воду питну сильногазовану «Водічка срібна» 
в пляшках ємністю 0,5; 1,5 і 2 літри, воду питну негазовану 
«Водичка срібна» в ємності на 5 літрів.

Приватне підприємство 
«САНРАЙЗ ПЛЮС»

595693@gmail.com 

(095) 425-64-07

Луганська область, 
Станично-Луганський р-н, 
с. Петропавлівка, 
вул. Лісова, 11-а
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Луганська
область

Міловський 
район Сфера діяльності:

Вирощування зернових та технічних культур: пшениця, ячмінь, кукурудза, 
соняшник, розведення коней.

Профіль компанії: 
Філія «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України» почав 
функціонувати з 1805 року за наказом імператриці Анни Іоановни. До 1888 
року було збудовано біля 30 будівель різного призначення. До сьогодні збе-
реглися стіни заводської конюшні жеребців-плідників, конюшня ветлазаре-
ту – унікальні творіння невідомих зодчих.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових та технічних культур. 

Філія «Стрелецький кінний 
завод № 60» ДП «Конярство України»

streletskiykonzavod@ukr.net

(06465) 9-67-30

Луганська область, 
Міловський р-н, 
с. Новострільцівка
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kinnui_teatr@ukr.net

(06465) 2-16-66 
(06465) 2-16-82

Луганська обл, 
смт Мілове. вул. 
Центральна, 155

Луганський обласний козачий 
кінний театр.

Сфера діяльності:
Театральна та концертна діяльність.

Профіль компанії: 
Метою діяльності кінного театру є створення й показ художньо-довер-
шених вистав, які сприятимуть відродженню та збереженню традицій 
української національної спадщини, духовному збагаченню народу, ши-
рокій популяризації козацького кінного мистецтва.
Напрями діяльності кінного театру є:
- організація та показ вистав, проведення культурно-масових заходів;
- пропаганда культурних цінностей, сприяння духовному та естетичному 
розвитку особистості.

Пропозиція про співробітництво: 
Відродження та збереження традицій української національної
спадщини, популяризація козацького кінного мистецтва.

kononenko@ukr.net

+38(06464) 21948

Луганська обл, 
смт Мілове. вул. 
Міловська, 58

Фізична особа-підприємець Кононенко 
Сергій Іванович.
Сфера діяльності:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Профіль компанії: 
За рік підприємство виробляє в середньому 120 тонн хлібобулочних виробів, в 
асортиментному складі - 12 найменувань (з них - 4 хлібних виробів і 8 булочних) 
і забезпечує виробами  торгову мережу району. Безпосередньо своїм автотран-
спортом обслуговує 18 магазинів. Має свою фірмову торгову мережу - магазин і 
торговий павільйон, розміщений в селищі Мілове.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж хліба та хлібобулочних виробів.
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sales.spektr@gmail.сom

(06465) 2-13-52

Луганська обл., 
смт Мілове, вул. 
Міловська, б. 60

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «М-СПЕКТР»
Сфера діяльності:
Виробництво тари з пластмас.

Профіль компанії: 
ТОВ «М-СПЕКТР», створене у 2015 році , є виробником полімерної хар-
чової тари, компресійного фітинга та інших виробів з полімерних матері-
алів. Використання високоякісних полімерів, барвників та різноманітних 
компонентів дає нам можливість виробляти продукцію європейського 
рівня за низькими українськими цінами, яка відповідає вимогам замов-
ника та одночасно відповідає екологічним, санітарним та іншим нор-
мам. Використовуючи продукцію нашого виробництва, кожен замовник 
максимально захищає свої товари від підробки. Це обумовлюється і су-
часним індивідуальним дизайном, і можливістю нанесення логотипів на 
тару (методом лиття).
З кожним роком асортимент продукції, виробленої нашим підприєм-
ством, збільшується.
Продукція нашого виробництва широко відома в усіх регіонах нашої 
країни. Деякі види тари використовуються нашими партнерами для екс-
порту продукції в країни ближнього зарубіжжя.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо нашу продукцію підприємствам по всій країні у сфері ви-
робництва хімічної продукції, будівельних сумішей, побутової хімії, хар-
чових продуктів.

kambrod-avto@ukr.net

+380 (050)223 98 16

Луганська обл., 
Міловський район, 
село Мусіївка, вул. 
Перемога, буд. 2 А

Приватне підприємство виробничої 
комерційної компанії «Альонка»
Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур (основний).

Профіль компанії: 
Вирощування сільськогосподарської продукції, надання сільськогосподарських 
послуг.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції, надання послуг.
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krinichnoe2009@ram-
bler.ru

(06465)21903

Луганська обл., 
Міловський район, 
село Криничне

Фермерське господарство
 «Криничне».

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур (основний).

Профіль компанії: 
Вирощування сільськогосподарської продукції, надання сільськогоспо-
дарських послуг.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції.

tovvelikockoe@i.ua_

(06465) 92670

Луганська обл., 
Міловський район, 
село Великоцьк,  
вул. Міловська , 6

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Великоцкое».

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур (основний)

Профіль компанії: 
Вирощування сільськогосподарської продукції, надання сільськогосподарських 
послуг.

Пропозиція про співробітництво: 
Продаж сільськогосподарської продукції, надання послуг.



Перелік компаній

Біловодський район
ФІЛІЯ «ДЕРКУЛЬСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД № 63» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 
ФІЛІЯ «ЛИМАРІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД № 61» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» 
ФІЛІЯ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД № 64» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» 
ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БІЛОВОДСЬКИЙ» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗЕЛИКІВСЬКЕ» 
ПРИВАТНА АГРОФІРМА «ПЛУГАТАРЬ» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» 
ТОВ «АГРОФІРМА   ДЕМЕТРА-С» 
ТОВ «ЛИТВИНІВСЬКА МТС» 
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО» 
ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА» 
ПРАТ «АГРОТОН»  
КАФЕ «ДІАНА» 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРИЗ» 
МАГАЗИН «СКАРБ» 
ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЗУР ВІКТОР ВІНІАМІНОВИЧ 

Білокуракинський район 
ТОВ «БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» 
СТОВ АФ «ЗОРЯ» 
ТОВ «БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» 
ТОВ ЗАВОД М’ЯСНИХ ВИРОБІВ “БІС” 
СТОВ «ВЕСНА» 
СФГ «ВІКТОРІЯ К» 
СТОВ «ВІКТОРІЯ» 
ПСП «ДНІПРО» 
СФГ «ДОНБАСАГРО» 
СТОВ «ПАРТНЕР» 
ПП КОСТЮЧЕНКО 
СТОВ «ПРОГРЕС» 
СТОВ «ПТИЦЯ» 
СТОВ «РАНОК» 
СТОВ «РОЗДОЛЬНЕ» 
СТОВ «ЗОРЯ» 

Кремінський район 
БАЗА ВІДПОЧИНКУ  «СОСНОВИЙ БІР» 
ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ПРИЛІСНЕ» 
БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА» 
БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ «БУДИНОК МИСЛИВЦЯ» 
ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «МРІЯ» 
ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «СОСНОВА РОЩА» 
ДИТЯЧИЙ ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЗОРЯ» 
ТУРИСТИЧНА БАЗА ВІДПОЧИНКУ  «ЗОРЯ» 
КУ «КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» 
ГОТЕЛЬ «КРЕМІНЯНКА» 
ПЕРША ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ 
КУ ЛОФЦ «ОЛІМП» 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНА  КРЕМІННА» 
КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ГО «КРЕМІНСЬКА БІЗНЕС- АСОЦІАЦІЯ» 
КАФЕ «ТЕРЕМОК» 
ТОВ «ФІДЛАЙФ» 
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ТОВ «ВІКО-УКРАЇНА» 
ТОВ «ПІНТА-КРЕМІНСЬКИЙ ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД» 
ТОВ «КРЕМІНСЬКИЙ ЗАВОД «РИТМ» 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМІНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 
ПП «ПРОДГРУПСЕРВІС» 
ТОВ «ТАТИУС» 

ТОВ ВП «АТЛАНТ» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СТИМУЛ 777» 
ПП «ВЛАДАР», ПП «ВЛАДАР-АВТО» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «РИСК» 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАУТ» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПОЛЕ» 
ТОВ «НВП «АЕРОМЕХ» 

Лисичанськ   
ПАТ «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» 
ТОВ «БІТ» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХ» 
ТОВ «ЛИССТАЛЬПРОМ» 
ТОВ «ЛІСПІ» 
ТДВ «Лисичанський желатиновий завод»
ТОВ «Лайон»
ТОВ «Регенерат»
ТОВ «Ялинкові прикраси»
ТОВ «ХЛІБНИЙ ДІМ КИРИЛОВА» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА «ШАРМ» 

Марківський район  
ТОВ «МАРКІВСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД» 

Новоайдарський район 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОКОМЕРЦІАЛ» 
ПРАТ СВФ «АГРОТОН» 
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «АЙДАР-ОВОЩ» 
ТОВ «АЙДАРСЬКИЙ ПЕКАР» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АЛЬЯНС-М» 
АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ М.ЩАСТЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «БАТЬКІВЩИНА» 
КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО 
ТОВ «АЙДАР МИЛАМ» 
ТОВ «ФЕРУМ-СТРОЙ-СЕРВІС» 
ДП «НОВОАЙДАРСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІД-АГРО» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРА» 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ» 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЧУРІНСЬКЕ» 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «СОСНОВЕ» 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФАНТАЗІЯ» 
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ТКАЧЕНКО» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОСОК» 
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «НІКІТ» • 104
КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» 
НОВОАЙДАРСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (НОВОАЙДАРСЬКЕ ССТ) 
НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «АЙДАР» 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЩАСТИНСЬКИЙ ПРОДТОРГ» 
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОВІРА» 

Новопсковський район
ТОВ «НОВОПСКОВСЬКИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРЛИНА» 
ТОВ «ПРОМІНЬ» 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОПСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ФОП «ТАТАРЧЕНКО» 
ТОВ «АГРОПРОДСЕРВІС»
ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ АГРОСТАНДАРТ» 
СВОК «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 
СТОВ ім. ЕНГЕЛЬСА 



Попаснянський район 
ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
«МИРНОДОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ САНАТОРІЙ - ПРОФІЛАКТОРІЙ 
«ПРИВІЛЛЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ» 
ТДВ «ПОПАСНЯНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 
ТОВ «ВОВЧОЯРІВСЬКИЙ КАР’ЄР»
ТОВ «Стан»
ФГ «Віктор»
База відпочинку «Гражда»
ТОВ комплекс відпочинку «Світанок»
ПП «Евентус»
ФОП «Євтушенко Д.К.»
ТОВ «ПОПАСНЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 
ДП «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ» 

Рубіжне  
ТОВ «РУБІЖАНСЬКА ПАНЧІШНА МАНУФАКТУРА» 
ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» 
ПАТ «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОНО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» 
ТОВ ТД «ЄВРОТРУБПЛАСТ»
ТОВ «Науково-виробниче підприємство» «Заря»»
ТОВ «КДЦ «Фармбіотест» 
ТОВ «СМАЛІЙ» 
КП «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «РУБІЖАНСЬКІ НОВИНИ» 
КП «РУБІЖАНСЬКИЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» 
ТОВ «БКФ» 

Сватівський район 
ТОВ «ЗДОРОВІ ПРОДУКТИ СВАТІВЩИНИ» 
ТОВ «СВАТІВСЬКА ОЛІЯ» 
ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
СФГ «Прогрес-10»
СФГ «Каштан»
СФГ «Урожай»
СФГ «Пролісок»
ПП «Лан»
ППА «Хортиця»
ПП «Любий»
ФОП Давиденко О.В.
Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма“Слобожанська”

 Сєвєродонецьк   
ПраТ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ» 
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРБАС» 
ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» 
ТОВ НВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК» 
ТОВ «ХІМТЕХНОЛОГІЯ»
ТОВ «НВО «СЗХНО»»
ТОВ «Сєвєродонецькі металеві вироби та конструкції»
ТОВ Фірма «Кріогенсервіс»
ТОВ «Промисловий трикутник»
ТОВ НВП «Антекс-Автоматика»
ТОВ НТП «Екор»
ТОВ «Кларіант Україна»
ТОВ «Новоферт»
ВКФ ТОВ «Тана»
ТОВ «Східноукраїнська енергозберігаюча компанія»
ТОВ «Продмашстрой»
ТОВ НДПІ «Водоочисні технології» 
ХЛІБОЗАВОЗ № 4 СЄВЄРОДОНЕЦЬК ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» 
ПрАТ «СНВО «ІМПУЛЬС»
 

Старобільський район  
ТОВ СП «НІБУЛОН» 
ПАТ «СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
ПП «Юран»
СТОВ «Боровчанка» 

Троїцький район   
ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЕМІДА» 
ТРОЇЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ «ВИТОКИ» 
ПСП «АГРОФІРМА ПРИВІЛЛЯ» 
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  «МАРС» 
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРТНЕР» 
ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ АГРОБУД» 

Станично-Луганський район 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ВЄЛЄОС» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДЕМЕТРА» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «БЛАГОТОН» 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ОГОРОДНЄ» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АС-АГРО» 
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АГРО-АВК» 
ПСП «ДЕРКУЛ» 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНРАЙЗ ПЛЮС» 
ООО»УКР-ВЕРЕСК» ( LTD «UKR-VERESK») 

Міловський район  
ФІЛІЯ «СТРЕЛЕЦЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД № 60» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ»
ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОЗАЧІЙ КІННИЙ ТЕАТР
ФОП «Кононенко С.І.»
ТОВ «М-СПЕКТР»
ПП ВИРОБНИЧОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «АЛЬОНКА»
ФГ «КРИНИЧНЕ»
ТОВ «ВЕЛИКОЦЬКЕ» 



Луганська обласна державна адміністрація
Обласна військово-цивільна адміністрація
проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел.+38 (06452) 2-30-33; +38 (06452) 2-30-35
www.loga.gov.ua

Онлайн-каталог

Агенція регіонального розвитку 
Луганської області
вул. Гагаріна, 16, м.Сєвєродонецьк, 93400
тел. +38 (095)-729-38-87
www.arrlugansk.org.ua

Луганська регіональна 
торгово-промислова палата
проспект Хіміків, 48а, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел.+38 (0645) 703-690; +38 (050) 474-46-08
www.lcci.lg.ua


